
Erasmus + është një program i Bashkimit 
Evropian për mobilitetin dhe bashkëpunimin 
transacional në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë 
dhe sportit për periudhën 2014-2020. Këto fu-
sha janë me rëndësi të madhe për ndërtimin e 
të ardhmes së të rinjve dhe të Evropës. 
 

Erasmus + synon, si një nga parimet e tij të 
përgjithshme, të lehtësojë qasjen në program 
për pjesëmarrësit nga të gjitha fushat, me një 
fokus të veçantë tek personat me disavantazhe 
sociale, ekonomike, fizike ose gjeografike. 
 

Për vitin 2018, pritet që fondet e disponueshme 
për Erasmus + të rriten me më shumë se 200 
milionë euro, një rritje prej 8% krahasuar me 
vitin 2017. 
 

Komisioni Europian njoftoi më 25 tetor një thirrje 
për propozime për programin Erasmus + të 
Bashkimit Europian për Mobilitetin dhe Bash-
këpunim në Arsim, Trajnim, Rini dhe Sport për 
vitin 2018. Me buxhetin vjetor, Erasmus + do të 
ofrojë mundësi të mëdha për individët dhe or-
ganizatat në Evropë dhe më gjerë. 
 

Erasmus + në vitin 2018 do të vazhdojë me 
zbatimin e prioriteteve të politikave të 
Komisionit, në veçanti e objektivave të përcak-
tuara në nismat e fundit "Agjendën e reviduar 
për Arsimin e Lartë" dhe "Zhvillimi i shkollave 
dhe mësimit të shkëlqyer për një fillim të madh 
në jetë." Qëllimi kryesor i këtyre nismave është 
të ndihmojë Shtetet Anëtare të sigurojnë ar-
simim cilësor, gjithëpërfshirës dhe të orientuar 
drejt së ardhmes për të gjithë të rinjtë. Sipas 
strategjisë së re për aftësi në Evropë, Erasmus 
+ do të mbetet një shtyllë e fortë në promovimin 
e një gamë të gjerë të njohurive, aftësive dhe 
kompetencave që i ndihmojnë njerëzit të kenë 
sukses në ndryshimin me shpejtësi shoqërive, 
duke përfshirë aftësitë transversale të tilla si 
kreativiteti, zgjidhjen e problemeve. 
 

Në vitin 2018, pritet që 2.7 miliardë euro do të 
kalojë nga Erasmus + për:• Promovimi i 
mundësive të lëvizjes për të rinjtë, studentët, 
dëgjuesit, të trajnuarit dhe vullnetarët ndërk-
ombëtarë, si dhe për mësuesit, trajnuesit dhe 
punonjësit e rinisë;• Krijimi ose përmirësimi i 
partneriteteve ndërmjet arsimit, 
, trajnime dhe organizata e të rinjëve dhe me 
botën për punë; 

• mbështetja e dialogut dhe ndërtimi i dëshmive të 
nevojshme për të ofruar reforma në sistemin 
arsimor, trajnues dhe rinor; 
• promovimi i përsosmërisë në mësimdhënie dhe 
kërkime në fushën e studimeve evropiane 
nëpërmjet aktiviteteve të Zhan Mone; dhe 

• Mbështetja e projekteve transnacionale në 
fushën e sportit, me fokus në bazat e sportit. 
 

Ngjashëm me vitet e mëparshme, projektet e 
Erasmus + për të mbështetur përfshirjen sociale 
përmes edukimit, aktiviteteve rinore dhe sportive 
do t'i jepet prioritet në 2018. 
 

Një vit më pas, studentët në fushën e arsimit dhe 
formimit profesional dhe trajnimit, një fokus më i 
madh do të vendoset në lëvizshmërinë afatgjate 
(ErasmusPro), në përputhje me Komunikatën e 
Komisionit për "Investimi në të rinjtë të Evropës" 
nga 7 dhjetor 2016. 
 

Në mënyrë që të zgjerojë më tej qasjen e 
programit Erasmus + në vitin 2018, Komisioni 
gjithë Evropën do të fus një procedurë të 
thjeshtuar për dorëzimin e propozimeve për grante 
përmes format online veb, dhe do të thjeshtojë 
mundësitë për grante të shkollave pjesëmarrëse 
në projektet e fokusuara shkëmbimin dhe 
mobilitetin e studentëve dhe stafit. 
 

Në të njëjtën kohë me thirrjen, Komisioni gjithashtu 
publikoi Udhëzuesin e Programit Erasmus + në të 
gjitha gjuhët zyrtare të BE. Udhëzuesi është një 
dokument kyç që u ofron aplikuesve detaje të plota 
për të gjitha mundësitë që ofrohen në thirrjen për 
propozime Erasmus + 2018. 
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Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Talat Xhaferi,morri 
fjalë në Konferencën e 8-të të Presidentëve të Parlamenteve të vendeve 
të Ballkanit Perëndimor me temën "Integrimet në BE: Rezultatet dhe 
Aspiratat" të mbajtur më 27 tetor 2017. në Budapest, Hungari. Kryetari i 
Kuvendit u takua me Kryetarin e Parlamentit të Hungarisë. Brenda 
Konferencës, Kryetari i Kuvendit zhvilloi takime bilaterale me kryetarët e 
parlamenteve të Malit të Zi, Republikës së Serbisë, Republikës së 
Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. 
. 
 

 

Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, i kryesuar nga 
Kryetari i Kuvendit, nga 14 deri më 18 tetor 2017 mori pjesë në 
Asamblenë e 137-të të Kuvendit të Bashkimit Ndërparlamentar (IPU), 
mbajtur në Shën Peterburg, Federata Ruse. Anëtarët e delegacionit 
përfshinë deputetët Jovan Mitreski, Rexhail Ismaili dhe Juliana 
Nikolova, anëtarë të Delegacionit dhe Cvetanka Ivanova, Sekretari i 
Përgjithshëm i Kuvendit. 
.  

AKTIVITETE TË KUVENDIT LIDHUR ME ÇËSHTJET EUROPIANE 

Komisioni për Çështje Evropiane më 4 shtator 2017 
shqyrtoi Propozim ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për 
Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnje dhe 
Herzegovinës në procesin e anëtarësimit në Bashkimin 
Evropian. Komisioni për Çështje Evropiane në një seancë 
të mbajtur më 05, 06 dhe 07.09.2017 shqyrtoi Propozim 
ligjin për Përdorimin e Gjuhëve në leximin e parë. Komisioni 
miratoi një konkluzion se ligji është i pranueshëm nga 
aspekti i harmonizimit të tij me ligjin e BE dhe duhet të jepet 
për lexim të mëtejshëm. 
 

Komisioni për Çështje Evropiane më 14.09.2017. mbajti një 
debat publik me temën "Organizatat rinore si pjesë e 
procesit të Berlinit". Më 13 shtator 2017, anëtarët e 
Komisionit për Çështje Evropiane zhvilluan një takim me 
Drejtorin e Përgjithshëm për Evropën në Ministrinë e 
Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Holandës, Matias van 
der Plas. 
. 
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Këshilli Nacional për  Integrime më 20.09.2017 mbajti seancën e parë 
ku u prezantuan aktivitetet e kryera nga ana e Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për integrimin në BE në tremujorin e 
kaluar, si dhe aktivitete për tremujorin aktual dhe nevojën për një 
konsensus më të gjerë nacional. Takimi u ndoq nga Shefi i 
Delegacionit të BE-së në Maqedoni, si dhe ambasadorë të shteteve 
anëtare të BE në RM, Ministria e Punëve të Jashtme të Sekretariatit 
për Çështje Evropiane 

Në Kuvend  më 14 shtator 2017 u formua Klubi i Çështjeve Rinore 
dhe Politikës, duke ndjekur shembullin e Parlamentit Europian dhe të 
parlamenteve të tjera të Evropës Perëndimore. Klubi është një trup 
joformal në Kuvend, i përbërë nga anëtarë të të gjitha partive 
parlamentare, qëllimi i të cilave është të realizojnë interesat e të 
rinjve në Republikën e Maqedonisë, në bashkëpunim me organizatat 
rinore, grupet rinore joformale dhe të rinjtë e partisë. 

Më 16.10.2017 Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji 
pati një takim me Euro Komisionerin për Mobilitetin dhe 
Transport, Violeta Bulc. Tema e takimit ishte Agjenda e lidhjes: 
reformat dhe projektet e vazhdueshme të transportit, siguria 
rrugore, bashkëpunimi i përgjithshëm; Marrëveshja për 

Delegacion i Kuvendit i përbërë nga deputetët Hari Lokvenec, Petar 
Atanasov dhe Nevenka Stamenkovska më 28 dhe 29 shtator 2017. mori 
pjesë në Konferencën Ndërparlamentare me temën "Administrata 
Publike e Pavarur dhe Bashkëkohore " e organizuar nga Parlamenti i 
Malit të Zi dhe Parlamenti Europian, mbajtur në Danilovgrad të Malit të 
Zi. Një nga temat kryesore të debatit ishte parimet e administratës 
publike evropiane lidhur me reformën e administratës publike, si një nga 
politikat themelore për zgjerimin e BE. 
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Sesion plenar 02-05 tetor 2017  
 

Duke pasur parasysh natyrën ndërkufitare 
të krimit kompjuterik, shkëmbimi i 
përforcuar i informacionit ndërmjet policisë 
dhe autoriteteve gjyqësore dhe ekspertët 
në krimin kompjuterik është jetike për të 
hetuar në mënyrë efektive dhe mbledhjen e 
provave elektronike,thuhet në rezolutën e 
miratuar nga Parlamenti Evropian. 
 

Eurodeputetët  shprehën keqardhje se 
masat parandaluese të ndërmarra nga 
përdoruesit individualë, bizneset dhe 
institucionet publike mbeten krejtësisht të 
papërshtatshme, kryesisht për shkak të 
mungesës së njohurive dhe resurseve. 
Eurodeputetët theksuan se BE-ja dhe 
institucionet e saj, qeveritë nacionale dhe 
parlamentet, kompanitë dhe rrjetet janë 
shumë të pambrojtur ndaj sulmeve të 
sofistikuara të organizatave të mëdha 
kriminale, grupe terroriste ose grupe të 
sponsorizuara nga shtete. 
 

Në seancën plenare në një debat me 
Komesaren e Transportit Violeta Bulc, euro 
deputetët theksuan se gjatë udhëtimit, 
udhëtarët nuk marrin informacion të plotë 
mbi kompensimin dhe gamën e plotë të 
mundësive për devijim të udhëtimeve. 
Kompanitë e transportit përgjegjëse për 
thyerjen e rregullave duhet të mbajnë 
përgjegjësi, me çka euro deputetët  
kërkojnë sanksione më efektive. 
Komesarja Bulc njoftoi se vitin e ardhshëm 
do të fillojë studimi mbi kushtet sociale dhe 
të drejtat e punëtorëve mobil në aviacion. 
 

Sa i përket raundit të ardhshëm të 
bisedimeve të ndryshimeve klimatike të 
KB, që do të mbahen në Bon nga data 6 
deri në 17 nëntor,euro deputetët e  ftuan 
BE që të futë një strategji për zero emetim 
deri në vitin 2018. Në rezolutën e votimit, 
euro deputetët u pajtuan me rekomandimet 
për institucionet dhe vendet e BE përpara 
takimit COP23 në nëntor në Bon. Ata u 
kërkuan krerëve të BE të harmonizojnë 
legjislacionin dhe të rrisin objektivat dhe 
instrumentet e BE. 
 

 

Parlamenti Evropian ka bllokuar një 
propozim të Komisionit Europian që do të 
përjashtonte disa kimikale në pesticide që 
të identifikohen si çrregullime endokrine. 
Euro Deputetët thanë se Komisioni kishte 
tejkaluar mandatin e tij me propozimin për 
të përjashtuar substancat e dizajnuara për 
të sulmuar sistemin endokrin të organizmit, 
për shembull, në dëmtuesit, nga kriteret e 
identifikimit. Prandaj, Komisioni Evropian 
duhet të përgatisë një version të ri të 
tekstit, duke marrë parasysh kontributin e 
Parlamentit. 
 

Prokuroria Publike Evropiane do të jetë e 
ngarkuar me hetimin dhe ndjekjen penale 
të kryerësve të kundërvajtjes në buxhetin e 
BE. Zyra e Prokurorit Publik Evropian do të 
mundësojë shkëmbimin e shpejtë të 
informacionit, hetime të koordinuara të 
policisë, ngrirjen dhe konfiskimin e 
pasurisë dhe arrestimin e të dyshuarve 
përtej kufijve. Zyra do të bashkëpunojë me 
dhe plotëson Agjencinë për të drejtë 
penale Evro just dhe Zyrës së Hetimeve të 
BE për luftë kundër-Mashtrimit OLAF, për 
të siguruar ndjekjen e suksesshme për 
shkelësit e ligjit dhe pagesë më të mirë të 
mjeteve të shpërdoruara. 
 

 

NË FOKUSIN E PARLAMENTIT EVROPINA  

http://www.europarl.europa.eu 

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


Numër  27/2017 

Sesion plenar  23-26 tetor 2017  
 

Sipas rregullave ligjore të miratuar nga 
Parlamenti Evropian, procedura për 
përcaktimin e efekteve të mundshme të 
substancave të reja psikoaktive (SRP) dhe 
miratimin e masave të kontrollit në BE, nëse 
është e nevojshme, do të jetë dukshëm më e 
shkurtër, në mënyrë që të ndjekin ritmin e 
shpejtë dhe zhvillimet e tregut. Autoritetet 
nacionale do të kenë 6 muaj - në vend të 12 - 
për zbatimin e vendimit të BE. Shkëmbimi i 
informatave  nëpërmjet Qendrës Evropiane 
të Monitorimit të Drogave dhe Varësinë nga 
Drogat (EMCDDA) do të përmirësohet. 
 

Pas samitit në tetor, euro deputetët diskutuan 
për të ardhmen e Europës me presidentët 
Tusk dhe Junker. Hapja e debatit mbi 
konkluzionet e Këshillit Evropian të 19-20 
tetor, Presidenti i Parlamentit Evropian 
Antonio Tajani përsëriti ftesën për krerët e 
shteteve dhe qeverive për pjesëmarrjen e 
tyre në debatet plenare të Parlametit mbi të 
ardhmen e Evropës. 
 

"Nuk është e mundur për të folur për të 
ardhmen e BE-së, bashkimin e saj monetar 
apo politikat e saj në qoftë se nuk ka vullnet 
të angazhohemi për vlerat tona thelbësore. 
Ne jemi së bashku në BE, sepse ne ndajmë 
disa vlera thelbësore," tha Tajani. 
 

Plehrat inovative të prodhuara nga materiale 
organike ose të ricikluara mund të shiten më 
lehtë në të gjithë BE-në sipas rregullave të 
miratuara nga Parlamenti Evropian. 
 

Parlamenti Europian mbështetit ndalimin e 
plotë të herbicideve me bazë glyfosat deri në 
dhjetor 2022 dhe kufizimet e menjëhershme 
në përdorimin e substancës. 
 

Eurodeputetët theksuan nevojën për të 
përmirësuar rregullat për mbrojtjen dhe 
mbështetjen e fryerësve dhe rolin e tyre në 
zbulimin e shkeljeve të rënda të interesit 
publik, të tilla si korrupsioni, drejtësia, 
evazionit fiskal, mungesës së mbrojtjes për 
sigurinë e ushqimit ose mjedisin dhe sulme 
ndaj të drejtave sociale , të drejtat e njeriut 
apo të punës. 
 

Parlamenti Evropian miratoi rregulla të reja 
më të rrepta për mbrojtjen më të mirë të 
punëtorëve nga ekspozimi ndaj 
kancerogjenëve në punë. 

Këto rregulla shtojnë 11 materie 
kancerogjene në listën e substancave të 
rrezikshme dhe rishikojnë vlerat kufitare 
për dy ato ekzistuese dhe synojnë 
shkaktarin primar të vdekjeve të lidhura 
me punën në BE. Qëllimi është të kurseni 
deri në 100,000 jetë në 50 vitet e 
ardhshme. 
 

Sistemi i përbashkët elektronik për 
përshpejtimin e kontrolleve në kufijtë e 
jashtëm të zonës Shengen dhe për 
regjistrimin e të gjithë pasagjerëve jashtë 
BE u mbështet nga Parlamenti Evropian. 
Sistemi do të zëvendësojë doracakun për 
vulë e pasaportës dhe do të përshpejtojë 
kalimet kufitare, gjë që do ta bëjë më të 
lehtë zbulimin e njerëzve që qëndrojnë më 
gjatë dhe mashtrojnë me dokumente apo 
identitet. 
 

Eurodeputetët kishte parashikuar buxhetin 
e përgjithshëm të BE-së për vitin 2018 prej 
162.6 miliardë euro (+ 1.2% e propozimit 
të buxhetit të Komisionit), për angazhimet 
dhe 146.7 miliardë euro (+ 0.9%) për 
pagesat. Rezoluta mbi qëndrimin e 
Parlamentit për buxhetin e BE-së për vitin 
2018 u miratua me 414 vota, 163 kundër 
dhe 90 abstenime. 
 

Anëtarët e PE dënojnë me forcë çdo formë 
të dhunës seksuale dhe dënojnë faktin se 
këto akte janë toleruar lehtësisht. Autorët 
duhet të dënohen. Parlamenti përsëriti 
thirrjen e tij për Komisionin Evropian në 
vitin 2014 që të propozojë një strategji për 
BE-në, duke përfshirë edhe draft ligjme  
instrumente detyrues për të mbrojtur gratë 
nga dhuna, përfshirë ngacmimin seksual 
dhe abuzimit seksual të grave dhe 
vajzave. 
 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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SHTYLLA EVROPIANE PËR TË DREJTA SOCIALE  
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Krijimi i një shtylle Evropiane të të Drejtave 
Sociale duhet të promovojnë Evropën 
qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirëse, për të 
rritur luftën kundër pabarazive sociale dhe 
rajonale dhe të kontribuojë në krijimin e një 
ekonomie sociale të tregut, mendon se 
Komiteti Europian i Rajoneve në mendimin të 
miratuar në seancën plenare të Parlamentit 
Evropian në tetor të këtij viti. 
 

Shtylla evropiane e të drejtave sociale, e cila 
ishte propozuar nga Komisioni Evropian 
është ndërtuar mbi 20 parime për të siguruar 
mundësi të barabarta dhe qasje në tregun e 
punës, kushte të barabarta të punës dhe 
mbrojtjes sociale dhe përfshirjes. Sipas 
mendimit të përgatitur nga Mauro Datis 
(EPP), Komiteti Europian i Rajoneve thekson 
se politika e kohezionit ekonomik, social dhe 
territorial duhet të ketë një rol kyç në mbësht-
etjen e zbatimit gradual të agjendës sociale 
evropiane, ku konkurrenca dhe drejtësia so-
ciale plotësojnë njëra tjerën. 
 

Një theks i veçantë duhet të vihet në siguri-
min e një të ardhme më të mirë për të rinjtë. 
 

 

 

 

 

Sigurimi i pagave që shmang varfërinë dhe 

për të siguruar një standard të denjë jetese 
janë ndër rekomandimet e Komitetit, ndërsa 
duhet të respektohen praktikat përkatëse dhe 
legjislacioni i vendeve anëtare. 
Opinioni gjithashtu mbështet propozimin e 
Qeverisë Italiane për skemën evropiane për 
sigurimin e papunësisë dhe sugjeron se 
Bashkimi Evropian dhe vendet Anëtare duhet 
të punojnë së bashku për të siguruar mjete 
financiare të nevojshme për të zbatuar 
shtyllën e të drejtave sociale. 
 

Këshilli dhe Komisioni ftohen që të ndërmar-
rin masa për të inkurajuar vendet që kanë 
zbatuar reforma që synojnë arritjen e objek-
tivave sociale të Europës 2020 dhe luftën 
kundër pabarazive sociale. Duhet të futen 
mjetet e duhura për të matur dhe monitoruar 
progresin dhe për të vlerësuar diferencat sub
-nacionale. Opinioni gjithashtu bën thirrje për 
fokus më të madh në integrimin e refugja-
tëve, të miturve të pashoqëruar dhe në 
mënyrë efektive migrantët që jetojnë jashtë 
vendit, duke përfshirë arsimin dhe trajnimin 
professional. 
 

http://cor.europa.eu/en/news 

Më 24 tetor, Kolegji i Eurojust zgjodhi e 
zgjodhi Ladislav Hemran  për kryetar të ri 
Njësinë për bashkëpunim gjyqësor në BE. 
Deri në emërimin e tij, zëvendëskryetari 
Mishell Koninks i Belgjikës e kryente 
funksionin. 
Në përputhje me Nenin 28 (2) të Vendimit të 
Këshillit të Eurojust dhe nenin 3 (1) të 
Rregullores për punë, përzgjedhja do të 
paraqitet në Këshillin për miratim. 
Ladislav Herman ka 17 vjet përvojë si 
prokuror. Ai filloi të punojë në Prokurorinë 
Publike të Bratisllavës në vitin 2003 për 
hetime dhe ndjekje kryesisht të krimit 
ekonomik dhe korrupsionit. Nga Eurojust u 
emërua  si anëtar nacional i Republikës 
Sllovake në vitin 2007. 
Në dhjetor 2013, ai u zgjodh për herë të parë 
nënkryetar i Eurojust dhe u rizgjodh për 
nënkryetar në dhjetor të vitit 2016. 
 

Si nënkryetar,  ishte përgjegjës për projektet 
e menaxhimit të informacionit dhe njohurive, 
duke udhëhequr grupin e riorganizimit dhe 
ristrukturimit të Eurojust-it. 
Një nga detyrat kryesore të Njësisë së 
Bashkëpunimit Gjyqësor të BE është një luftë 
më efektive kundër krimit në BE duke 
përmirësuar bashkëpunimin gjyqësor dhe 
ndërveprimin midis partnerëve të jashtëm. 
Eurojust përbëhet nga një anëtar nacional 
nga çdo shtet anëtar në përputhje me 
sistemin e tij juridik, për shembull,  prokuror,  
gjyqtar ose një nënpunës policor me 
kompetencë të barabartë. 
Të gjitha informacionet e shkëmbyera midis 
Eurojustit dhe Shteteve Anëtare duhet të 
synojnë nëpërmjet anëtarit nacional. 
 

http://eurojust.europa.eu/press/ 

KRYETARI I ZGJEDHUR I NJËSISË PËR BASHKËPUNIM GJYQËSOR NË BASHKIMIN EVROPIAN 
(EUROJUST) 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-pillar-social-rights-must-be-supported-by-a-strong-cohesion-policy.aspx
http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2017/2017-10-24.aspx


Programi LIFE është një instrument për 
financimin e BE-së për aktivitetet e 
mjedisit dhe klimës. Programi ekziston që 
nga viti 1992 dhe i bashkë-financuar më 
shumë se 4500 projekte në të gjithë BE-

së dhe në vendet e treta, duke mobilizuar 
më shumë se 9 miliardë euro dhe një 
pjesë prej mbi 4 miliardë euro në 
mbrojtjen e mjedisit dhe klimës. Janë në 
proces 1100 projekte. Buxheti i Programit 
LIFE për vitet 2014-2020 është 3.4 
miliard euro dhe ka një nën-program për 
mjedisin dhe një nën-program për 
aktivitetet klimatike. 
 

Komisioni Evropian më 28 shtator miratoi 
një paketë investimi prej 222 milionë euro 
nga buxheti i BE-së për të mbështetur 
tranzicionin e Evropës drejt një të 
ardhme më të qëndrueshme dhe të ulët 
të karbonit  në kuadrin e programitLIFE 
për mjedisin dhe aksionin klimatik. 
 

Ffinancimi nga  BE do të mobilizojnë 
investime shtesë që do të rriten në një 
total prej 379 milion euro, me 139 
projekte të reja në 20 shtete anëtare. 
 

Komisioneri për Mjedisin, Detare dhe 
Peshkimit, Carmen Vela theksoi: "Në vitin 
e saj të 25-të, programi LIFE vazhdon të 
investojë në projekte të reja me vlerë të 
lartë të shtuar për njerëzit, bizneset dhe 
natyra Me kënaqësi pres të shoh 
programi transformuar teknologjinë në 
treg në një biznes të ri të gjelbër ". 
 

Rreth 181.9 milionë euro do të 
rezervohen për projekte në fushën e 
mjedisit dhe efikasitetin e burimeve, 
natyrës dhe biodiversitetit, si dhe 
menaxhimin dhe informimin dhe mjedisin. 
 

      
Е  ј ,  ќ   

  ј -    
ј   -  

ј .   Në përputhje me 
paketën ekonomike të Komisionit 
Evropian, projektet do të ndihmojnë 
vendet anëtare në kalimin e tyre në një 
ekonomi më qarkulluese. Projekte të tilla 
përfshijnë: testimin e prototipit italian se 
mund të në mënyrë efektive të 

konvertojnë makina e naftës në automjete 
hibride, duke krijuar produkte bio-bazuar 
nga lymi nga ujërat e zeza në Holandë 
dhe zbatimin e trajtimit të ri biologjik për të 
hequr pesticidet dhe nitratet nga uji në 
Spanjën jugore. Projekte të tjera do të 
mbështesin zbatimin e Planit aksionar për 
natyrën, veçanërisht menaxhimin e 
lokaliteteve Natyra  2000 .Mbrojtjen e 
llojeve është një tjetër fokus, të tilla si. në 
projektin ndërkufitar slloven për të 
ndihmuar në mbijetesën e llojeve të 
rrezikuara të reqebullit. 
 

Në fushën e aktiviteteve klimatike, BE do 
të investojë 40.2 milion euro për të 
mbështetur projektet e adaptimit, zbutjes 
dhe menaxhimit, si dhe projektet për 
ndryshimin e klimës. Projektet e 
përzgjedhura mbështesin qëllimin e BE 
për reduktimin e emetimeve të gazrave 
qelqor nga të paktën 40% deri në vitin 
2030 krahasuar me nivelet e vitit 1990. 
 

Gjithsej 59 projekte efikase dhe mjedisore 
të burimeve LIFE do të mobilizojnë 134.6 
milion euro, nga të cilat BE do të sigurojë 
73.0 milion euro. Projektet mbulojnë 
veprimet në pesë fusha tematike: ajri, 
mjedisi dhe shëndeti, efikasiteti i 
burimeve, mbeturinat dhe uji. 
 

39 LIFE  projekte për natyrën dhe 
biodiversitetin për të mbështetur zbatimin 
e  planit aksionar direktivat për natyrën, 
zogjtë dhe vendbanimet dhe Strategjia e 
Biodiversitetit të BE-së deri në vitin 2020. 
Ata kanë një buxhet të përgjithshëm prej 
135.5 milion euro, nga të cilat BE do të 
kontribuojë 90.9 milion euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numër  27/2017 Faqja  7 

PAKO INVESTUESE PËR AMBIENT JETËSOR, NATYRA DHE AKTIVITETET KLIMATIKE  



Faqja 8 KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Më 16 tetor 2017, vendet anëtare të përfa-
qësuara në Komitetin Special të Bujqësisë 
miratuan marrëveshjen për të ashtuquajturën 
" Rregullativa Omnibus. 
 

Rregullorja Omnibus ndryshon rregullativën 
financiare që rregullon zbatimin e buxhetit të 
BE-së, si dhe 15 akte sektoriale ligjore, duke 
përfshirë dhe në fushën e bujqësisë. 
 

Presidenca ka arritur marrëveshje të 
përkohshme mbi rregulloren Omnibus me 
Parlamentin Evropian më 12 tetor. 
 

Rregullat në marrëveshje do të thjeshtësojnë 
Politikën e Përbashkët Bujqësore (PPB) 
përmes një sërë përmirësimesh teknike të 
katër rregulloreve të PPB: pagesat direkte, 
zhvillimin rural, organizimin e tregut të për-
bashkët dhe rregullimin horizontal. 
 

Në fushën e pagesave direkte, dallimi midis 
fermerëve aktivë dhe joaktivë bëhet një op-
sion, duke u mundësuar vendeve anëtare të 
ndërpresin ngarkimin e matur administrativ. 
Rregullat për kullotat e përhershme janë 
modifikuar për të siguruar fleksibilitet më të 
madh për Shtetet Anëtare në zbatimin e 
kushtit. Marrëveshja konfirmon mundësinë 
që shtetet anëtare të rishikojnë vendimet për 
të reduktuar pagesat direkte në baza vjetore. 
 

Marrëveshja gjithashtu mbulon zonat ku kul-
tivohen llojet e bimëve, si p.sh. argentina 
(miscanthus), sulfium (perfoliotum), dhe 
pluhuri i bimëve . Pagesat për fermerët e rinj 
do të jenë për një periudhë prej pesë vjetësh 
nga data e dorëzimit, përderisa dorëzimi 
bëhet brenda pesë vjetëve nga themelimi i 
fermës. Përveç kësaj, vendet Anëtare mund 
të rrisin pagesat për fermerët e rinj në 
shtyllën e parë deri në 50% brenda plat-
formave ekzistuese. 
 

Në fushën e Organizimit të përbashkët të 
tregut mundësia për bisedime kolektive në 
kushtet për shpërndarjen e vlerës në kon-
tratat do të shtrihet në sektorë të tjerë dhe do 
të ketë natyrë vullnetare. Planifikimi i prodhi-
mit, optimizimi i shpenzimeve për prodhim, 
vendosja në qarkullim dhe kontratat negoci-
uese për furnizimin e produkteve bujqësore, 
të cilat tashmë ekzistojnë në sektorë të tillë si 
vaj ulliri, kulturat e bagëtive dhe kulturat e 
përpunimit do të zgjerohen në të gjithë 
sektorët me qëllim të përmirësimit të pozicio-
nit e bujqëve në zinxhirin e furniz-
imit.Rregullat e dakorduara parashikojnë 
thjeshtimin dhe përmirësimet teknike në pro-

gramet operative për pemët dhe perimet, 
kuotat e verës dhe importet.Debati mbi 
menaxhimin e krizave shtyhet sepse 
propozimi për një skemë për reduktimin e 
prodhimit vullnetar në kohë krize nuk u 
mbajt.Në fushën e përkrahjes së zhvillimit 
rural në lidhje me mjetin e përgjithshëm për 
të stabilizuar të ardhurat do të vazhdojë të 
aktivizohet kur të ardhurat e bujkut do të 
reduktohet nga më shumë se 30% nga të 
ardhurat e tij kufiri për mjet të ri për sektorë 
të veçantë do të jetë 20%. Në mënyrë të 
ngjashme, mbështetje për kontratat e sig-
urimit të cilat mbulojnë, ndër të tjera, hum-
bjet e shkaktuara nga ndodhitë negative të 
klimës do të jetë në dispozicion kur do të 
shkatrohen më shumë se 20% e prodhimit 
mesatar vjetor të bujkut. Disa ndryshime 
janë bërë për rregullat që duhen ndjekur nga 
instrumentet financiare për të promovuar 
përdorimin e tyre dhe për të qenë në 
përputhje me fondet e tjera strukturore dhe 
investuese të BENë fushën e rregullimit hori-
zontal, propozimi për heqjen e të ash-
tuquajturës " "rregulli 50/50" nuk u mbajt. 
Vendet Anëtare dhe buxheti i BE-së do të 
vazhdojnë në mënyrë të barabartë të ndajnë 
pasojat financiare të shumave të humbura si 
pasojë e parregullsive dhe të mos jenë të 
ripërtërira brenda një kohe të arsye-
shme.Procedura e vazhdueshme e cila sig-
uron se shpenzimi sipas dispozitave të PPB 
nuk i tejkalojnë kufijtë e përcaktuara në bux-
hetin e BE-së ka qenë e thjeshtuar dhe do të 
udhëhiqet vetëm nga Komisioni. 
. 
 

http://www.consilium.europa.eu/ 

MARRËVESHJE PËR ASPEKTET BUJQËSORE NGA RREGULLATIVA E OMNIBUS  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16-agriculture-omnibus-confirmed/
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Në raportn e Agjencisë për të Drejta 
Themelore të Bashkimit Evropian (FRA), 
publikuar më 19 tetor thekson se reformat 
në ligjet mbikëqyrëse e përmirësojnë 
transparencën, por duhet kontrolle më të 
mira në përputhje me kompetencat e 
shërbimeve të zbulimit. Kjo tregon se sa 
janë të nevojshme korniza ligjore, masat 
mbrojtje të qëndrueshme dhe mbikëqyrje 
efektive për të përmirësuar sigurinë dhe 
respektimin e të drejtave themelore. 
 

Raporti i dytë i Agjencisë për mbikëqyrjen 
ndaj shërbimeve të zbulimit "Mbrojtja e të 
drejtave njerëzore dhe barnave në BE 'i 
hulumton ndryshimet ligjore të raportit të tij 
për vitin 2015 dhe për herë të parë kap 
qëndrimet e ekspertëve të zbulimit dhe 
vetë kontrollorët për të parë se si këto ligje 
funksionojnë në praktikë. 
 

Kërcënimet e sigurisë dhe teknologjia e re 
kanë shkaktuar reforma të shumta të gjera 
në legjislacionin e mbikqyrjes. Edhe pse 
korniza juridike reformuese janë të qarta, 
ata janë ende shumë komplekse që çon 
në pasigurinë në lidhje me kompetencat 
dhe mandatet e shërbimeve të zbulimit. 
Kjo kërkon masa më të forta mbrojtëse kur 
bëhet fjalë për mbrojtjen e të dhënave dhe 
privatësisë. 
 

Gjyqësori, organet e specializuara të ek-
spertëve, komisionet parlamentare dhe 
organet e mbrojtjes së të dhënave luajnë 
një rol jetësor në mbikëqyrjen e punës së 
shërbimeve të zbulimit. Megjithatë, siç vuri 
në dukje raporti, ata janë penguar nga 
mungesa e qasjes në informata dhe kom-
petenca të kufizuara, kompetenca për të 
nxjerrë vendime detyruese, njohurive 
teknike, resurse dhe pavarësi. 
Kjo tregon nevojën për mbikëqyrje të 
pavarur me mbikëqyrje dhe kompetenca 
të mjaftueshme, që vlen edhe për bash-
këpunimin ndërkombëtar të zbulimit ku 
siguria dhe mbikëqyrja janë më të dobëta. 
 

Ekziston gjithashtu nevoja për të siguruar 
bashkëpunim të plotë dhe komplementaritet 
midis organeve të ndryshme mbikëqyrëse në 
një mënyrë që vazhdimisht të përfshihen të 
gjitha hapat për mbikëqyrje  - nga autorizimi 
në zbatim. 
 

Kompleksiteti i tij mund të ndihmojë 
fshehtësinë e punës së zbulimit, gjithashtu e 
bën të vështirë për viktimat e shkeljeve të të 
drejtave të kërkojnë mjete efektive. 
Megjithatë, disa vende anëtare kanë gjetur 
zgjidhje që u lejojnë njerëzve të kërkojnë 
drejtësi përmes gjyqtarëve ekspertë të cilët 
mund të kenë qasje në informata të besuesh-
me. 
 

Raporti e azhurnon analizën juridike të FRA 
në vitin 2015, plotësuar me gjetjet e mbi 70 
intervistave me ekspertë në shtatë vende 
anëtare të BE: Belgjika, Franca, Gjermania, 
Italia, Hollanda, Suedia dhe Mbretëria e Bash-
kuar. 
 

Agjencia për të drejta fundamentale e Bash-
kimit Evropian është një organ i pavarur i BE-

së që ofron ndihmë dhe ekspertizë për të 
drejtat themelore të BE-së dhe vendeve 
anëtare të saj. 
http://fra.europa.eu/ 

TË DREJTA THEMELORE NË MBIKËQYRJE NGRITJA E BESIMIT DHE PËRMIRËSIMI I SIGURISË  

http://fra.europa.eu/en/press-release/2017/fundamental-rights-surveillance-builds-trust-improves-security


Agjencia Europiane për barna ishte ni-
koqire në një takim të përfaqësuesve të 
Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të 
dhënave. 
 

Më 12-13 tetor 2017, Agjencia Evropiane 
e Barnave (EMA) ishte nikoqire e 
mbledhjes së 42-të të Rrjetit për Mbro-
jtjen e të Dhënave në hapësirat e tij në 
Londër. Takimi mbahet dy herë në vit 
për të ju mundësuar zyrtarëve për mbro-
jtjen e të dhënave nga institucionet, or-
ganet dhe agjencitë e BE-së për të 
diskutuar dhe shkëmbyer njohuri se si 
mbrojtja e të dhënave dhe privatësia 
ndikojnë në organizatat e tyre. 
 

Fokusi i takimit ishte zbatimi i Rregulla-
tiva e re për mbrojtjes  të përgjithshme të 
të dhënave nr. 2016/679), e cila do të 
zbatohet nga 25 maji 2018. 
 

Rregullativa e re është një pasqyrë e 
plotë e rregullave të BE për mbrojtjen e 
të dhënave, e cila kontrollon për  të 
dhënat personale të qytetarëve. Me rreg-
ullativën e re, qytetarët evropianë do të 
kenë një nivel të lartë dhe të njëjtë të 
mbrojtjes së të dhënave  të 28 vendeve 
të BE-së që përshtaten në erën  digjitale. 
 

Dhënia e kontrollit dhe qasja e 
qytetarëve në të dhënat e tyre personale 
është një sfidë në rritje për organizatat 
në epokën digjitale. 
 

Interneti ka hapur derën për burime 
pothuajse të pakufizuara të të dhënave 
dhe kjo thekson rëndësinë e mbrojtjes së 
privatësisë së qytetarëve dhe të 
dhënave të tyre sensitive në të gjithë 
sektorët e biznesit dhe shoqërisë. 
. 
 

dhe sfidat e paraqitura nga të dhënat e 
mëdha në hulumtimet biomjekësore në 
të gjithë BE-në. Si një organizatë për 
hostim, EMA paraqitet si shembull 
mundësitë Analizat  e bazave të të 
dhënave ose "të dhëna të mëdha", është 

bërë një nxitës i madh i inovacionit dhe 
suksesit në hulumtimin dhe zhvillimin e 
barnave. Megjithatë, fuqia e analizës së 
madhe të të dhënave për të nxjerrë në 
dritë lidhjet  paraprake në mes të të 
dhënave gjithashtu shkakton probleme 
etike që mund të rrezikojë mundësi të 
jashtëzakonshme që ajo ofron. 
 

Duke paraqitur pasqyrë të punës së 
fundit të EMA për të dhënat e mëdha, 
Ellison Kejv, administrator i lartë shken-
cor i EMA, theksoi: "EMA është e anga-
zhuar për nxitjen e mënyrave  etike  
përgjegjëse, mënyra inovative të 
shfrytëzimit të të dhënave biomjekësore 
të mëdha dhe mbrojtjen e të dhënave 
personale të pacientëve dhe 
përdoruesve të barnave. Ne po punojmë 
t'i transformojmë këto sfida në vlera, 
duke hulumtuar mënyra të reja për 
mbledhjen dhe vlefshmërinë e të 
dhënave dhe të provave që rrjedhin prej 
saj për të mirën e pacientëve ". 
 

Mbrojtja e të dhënave do të mbetet e 
lartë në rendin e ditës, pasi BE po për-
gatitet të zbatojë rregullat e reja të BE-së 
për mbrojtjen e të dhënave.  
 

Nëpunësit për mbrojtje të të dhënave  
nga institucionet, organet dhe agjencitë 
do të vazhdojë të punojë me Supervi-
zorin Europian për  mbrojtje të të 
dhënave për të siguruar që organizimi i 
tyre është i gatshëm për të zbatuar Rreg-
ullativën e re nga 25 Maj 2018. 
. 
 

http://www.ema.europa.eu 

PRIVATËSI E INFORMATAVE NË ERËN E BAZAVE TË MËDHA TË TË DHËNAVE 
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Komisioni Evropian njoftoi se masat e 
marra nga qeveria spanjolle për të paran-
daluar shkëputjen e Katalonisë ", në 
përputhje me kushtetutën dhe ligjet" të BE
-së. Është e qartë se Katalonia, nëse 
shkëputet do të largohet nga BE dhe eu-
rozona. Anketat e fundit tregojnë se 69% 
e katalanasve kërkojnë zgjedhje të 
jashtëzakonshme për të zgjidhur konfliktet 
ndërmjet Madridit dhe Barcelonës. 
 

Ekziston një shqetësim i madh në Bash-
kimin Evropian për pasigurinë dhe 
gjendjen në Kataloni. Mbështetja e 
qeverisë në Madrid dhe  masat e saja 
kushtetuese për ndarje të pushtetit  sepa-
ratist në Barcelonë dha të gjitha institucio-
net dhe qeveritë e BE-së, me përjashtim 
të Belgjikës në pushtet të cilit koalicion  
dominojnë   partitë flamande në Kataloni i 
njohin aspiratat e tyre, pasi që do të donin 
të shihnin Flandrën të pavarur. 
 

Disa media spanjolle shihin  mundësi që 
kjo të ndodhë,  do të na kujtojnë ofertën 
Sllovene për të krijuar "federatë asi-
metrike" para shpalljes përfundimtare të 
njëanshme të pavarësisë. Kështu që 
shumë vende, përfshirë BE-së dhe 
Shtetet e Bashkuara menjëherë e njohu 
pavarësinë e Sllovenisë, dhe tani BE-ja 
dhe SHBA-të janë me vendosmëri kundër 
shkëputjes së Katalonjës dhe  japin 
mbështetje të plotë ndaj qeverisë qendro-
re spanjolle. 
 

Kryetari i Komisionit Evropian Zhan Klod 
Junker në ceremoninë për dhënien e çmi-
meve spanjolle "Prinsesa de Asturias" në 
Obed tha se Bashkimi Evropian ka arritur 
ta tejkalojë  "natën e gjatë të errësirës" 
dhe se është e nevojshme të kujtojmë se 
paqja në kontinentin evropian është  një 
fitim që është fituar nga dita në ditë, duke 
theksuar "fuqinë e të drejtës". 
Se do të jetë e vështirë për të arritur në 
një rezultat reciprokisht të pranueshëm, 
dëshmojnë deklaratën e fundit e kreut të 
qeverisë katalanas, Puçdemon se vendimi 
i qeverisë së Madridit për të zbatuar nenin 
155 të Kushtetutës ", është kundër 
qeverisjes së të drejtës" dhe se kjo mund 
të krahasohet me kohën e diktaturës së 
Frank, kur u shfuqizua autonomia e Kata-
lonjës. 
 

Gazeta e Katalonjës  Periodiko njoftoi se 

sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se 
69% e katalanasve  kërkojë zgjedhje të 
parakohshme për të zgjidhur konfliktet në 
mes të Madrid dhe Barcelona, siç 
sugjerohet autoritetet qendrore spanjolle. 
 

Një shumicë e vogël e qytetarëve që janë 
në favor të pavarësisë së Katalonjës, 48% 
e shohin këtë zgjidhje si një rrugëdalje 
nga rruga e verbër, ndonëse 47% janë 
kundër saj. 
Edhe pse mbisundon shqetësim i përgjith-
shëm të faktit se bankat e mëdha dhe 
kompanitë e lënë Katalonjës për shkak të 
krizës, vetëm 14% e përkrahësve të 
pavarësisë besoj se ka një kërcënim për 
ekonominë katalanas nëse ajo shpall 
pavarësinë. 
 

Megjithatë, më shumë se 80% e atyre që 
kundërshtojnë shkëputjen dhe më shumë 
se gjysmën e popullsisë e konsiderojnë 
përpjekje të njëanshme për të izoluar Kat-
alonjës do të kenë pasoja katastrofale 
ekonomike. 
 

Kreu i Katalonjës, Karlos Puçdemon dhe 
19 bashkëpunëtorë të tij, do të paraqiten 
në Gjykatën e Lartë në Madrid më 2 
nëntor, njoftojnë mediat spanjolle. Proku-
roria spanjolle po ndjek atë dhe bash-
këpunëtorët e tij për nxitje të një 
"rebelimi", që mund të dënohen me 30 
vjet burg. Puçdemoni u largua nga Katalo-
nia dhe ndodhet në Belgjikë ku angazhoi 
dhe avokat. Ai ftoi  BE-në të veprojë, duke 
thënë se dhuna në Katalonjanë do të 
ishte fundi i idesë për Europës dhe vlera-
ve evropiane. 
Se Evropa është e shqetësuar për të 
ardhmen e Katalonjës dhe Spanjës është 
dëshmuar nga analiza dhe mbishkrime të 
shumta nga gazetarët e veçantë të BE-së 
nga Barcelona dhe Madrid. 
 

http://www.euronews.com 

MASAT E MADRIDIT PËR KATALONINË NË PËRPUTHJE ME KUSHTETUTËN 

http://www.euronews.com/2017/10/23/what-do-madrid-s-measures-mean-for-catalonia
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Sferat e pasura italiane Veneto dhe Lombar-
dia votuan për autonomi më të madhe dhe 
në referendum morën pjesë votues të mjaf-
tueshme për autoritetet rajonale për të filluar 
negociatat me qeverinë qendrore të Italisë. 
 

Në këto referendume, ndryshe nga ata për 
pavarësinë e Katalonisë nga Spanja, votues-
it zgjodhën për ndarjen dhe zhvillimin e ref-
erendumeve të miratuara nga ana e 
Gjykatës Kushtetuese të Italisë. Veneto dhe 
Lombardia së bashku marrin pjesë me 30% 
të PVB-së italiane dhe gati një të katërtën e 
trupit të votimit. 
 

Sipas rezultateve zyrtare të referendumit më 
22 tetor, rreth 95% e votuesve votuan për 
autonomi më të madhe të Lombardisë dhe 
rreth 98% në Veneto, ku pjesëmarrja ishte 
rreth 40% në Lombardi dhe 57% në Veneto. 
 

Edhe pse të dy referendumet janë jo-

detyruese, fitorja e qartë i opsionit për au-
tonomi do të lejojë udhëheqësit e Lom-
bardisë dhe Veneto pozitë më të mirë në 
negociata me Romën për një pjesë më të 
madhe të të ardhurave tatimore dhe au-
torizim më të madh në fusha të tilla si 
siguria, emigracioni, arsimi dhe mbrojtjen e 
mjedisit . 
 

Lombardia dhe Veneto janë dy nga 20 ra-
jonet e Italisë. Lombardia është një nga 
zonat më të rëndësishme në Itali për pjesën 
e saj të të ardhurave nacionale dhe 
kryeqyteti i saj Millano është qendra 
ekonomike e Italisë. 
 

Veneto është gjithashtu një zonë e pasur me 
kryeqytetin e Venedikut, një nga qytetet më 
të vizituara në botë me më shumë se 60 mil-
ionë turistë në vit. 
 

Ndërsa politikanët nga Lombardia dhe Vene-
to në fillim u angazhuan për pavarësi nga 
Roma, udhëheqësit e dy rajoneve fqinje të 
Italisë veriore bërë të qartë se referendumet 
kanë të bëjnë në lidhje me autonominë, jo 
ndarja. 
Pyetja për qytetarët në Veneto ishte "A doni 
për Veneto të jenë të mundësuara forma të 
reja dhe kushte të veçanta të autonomisë?" 
Dhe ata që janë në Lombardi "Doni rajoni i 
Lombardisë në kuadër të bashkimit nacional 

për të filluar nismat e nevojshme instituci-
onale si do të kërkojë nga shteti forma të 
tjera dhe kushtet e autonomisë, me mjete 
të përshtatshme dhe në mënyrën dhe 
qëllim e cila është e paraparë në nenin 
116, paragrafi 3 i Kushtetutës? ". 
 

Referendumi është legal, dhe Kushtetuta e 
vitit 1948 parashikon që rajonet italiane 
mund të kërkojnë autonomi më të madhe 
nga qeveria në 20 sfera, duke përfshirë në 
fushën e tregtisë së jashtme, të drejtat e 
punës, mbrojtjen shëndetësore, energjinë 
dhe transportin. 
 

Pasi votuesit mbështetën propozimin për 
autonomi të gjerë në rajon pritet Lombardia 
dhe Veneto të kërkojnë nga qeveria italiane 
të filloj negociatat për çështjet e 
"diskutueshme" dhe mënyrën ku disa nga 
autoritetet do të transferohet nga Roma në 
Milano dhe Venecia. Marrëveshja më vonë 
duhet të miratohet nga Parlamenti. 
 

Fitorja e referendumit është vetëm hapi i 
parë në rajon për autonomi më të madhe. 
 

Kushtetuta e Italisë tashmë siguron nivele 
të ndryshme të autonomisë për pesë ra-
jonet në të cilat është njohur status i 
veçantë - rajoni Trentino-Tiroli Jugor, ku 
flitet kryesisht në gjermanisht, rajonin e 
Aosta, ku shumica flasin gjuhën frenge, 
ishujt e Sardenjës dhe Sicilisë dhe rajonin 
Frulji -Venecija Xhulia, e cila gjatë luftës së 
Ftohtë kufizohej me ish-Jugosllavinë. 
. 
 

http://www.chicagotribune.com 

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-italy-lombardy-veneto-autonomy-20171022-story.html
http://www.euractiv.rs/images/stories/I/italijaref-bap.jpg
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PËRDORIM I ZVOGËLUAR I KIMIKALEVE TË DËMSHME PËR MBËSHTJELLËSIN E OZONIT  

Raporti  i fundit vjetor për substancat që 
zvogëlojnë mbështjellësin e ozonit, i pub-
likuar më 14 shtator nga Agjensia Evropiane 
e ambientit jetësor (EEA), tregon një reduk-
tim të importit, eksportit dhe konsumit të 
përgjithshëm të kimikateve të dëmshme për 
mbështjellësin e ozonit. Kjo tregon një trend 
të vazhdueshëm të kimikateve të tilla gjatë 
dekadës së fundit. 
 

Raporti i Agjencisë së Mjedisit Jetësor 
(EEA), "Substancat e që e zvoglojnë 
mbështjellësin e Ozonit 2016" paraqet 
përmbledhje të të dhënave nga kompanitë 
për import, eksport, prodhim, shkatërrim dhe 
përdorim të substancave që zvogëlojnë 
mbështjellësin e ozonit në Bashkimin 
Evropian. 
 

Heqja e substancave që zvogëlojnë 
mbështjellësin e ozonit është çelësi për 
mbrojtjen e shtresës së ozonit në at-
mosferën e Tokës. Shtresa e ozonit ka një 
funksion të rëndësishëm në mbrojtjen e 
jetës së Tokës sepse absorbon rrezatimin 
ultravjollcë të diellit. Ky rrezatim është i 
dëmshëm për mjedisin  jetësor dhe njerëzit, 
duke shkaktuar, për shembull, kancerin e 
lëkurës. 
Gjetjet kyçe në të dhënat për vitin 2016, në 
krahasim me vitin 2015, janë si më poshtë: 

 

- Importet e substancave që zvogëlojnë 
mbështjellësin e ozonit në BE janë ulur me 
15%; 
- Eksportet e substancave që zvogëlojnë 
mbështjellësin e ozonit në BE janë ulur me 
17%; 
- Prodhimi i substancave që zvogëlojnë 
mbështjellësin e ozonit në BE është ulur 
me 1%; 
- Me shkatërrimin e substancave që 
zvogëlojnë mbështjellësin e ozonit në BE, 
ato reduktohen me 26%; 
- Konsumi i përgjithshëm i BE-së i substan-
cave që zvogëlon mbështjellësin e ozonit 
është zvogëluar për 13%. 
 

Raporti i EEA është shpallur në Ditën 
Ndërkombëtare të Shtresës së Ozonit, e 
cila shënohet çdo vit më 16 shtator. 
. 
 

https://www.eea.europa.eu 

https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-companies-cut-further-the?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic


Në Kuvendin e RM-së është zbatuar projekti IPA për  
"Ndihmë teknike për Parlamentin", në periudhën janar 
2011-qershor 2012, qëllimi i përgjithshëm i të cilit  
ishte përforcimi i kapaciteteve institucionale të Ku-
vendit, duke përmirësuar transparencën e saj dhe 
përgjegjësinë ndaj qytetarëve. 

Në kuadër të projektit IPA, ishte siguruar ndihma fi-
nanciare dhe profesionale për vendosje  të BE 
qendrës  në Kuvend. 

Qëllimi i formimit të  BE qendrës është  që deputetëve 
në Kuvend të RM-së dhe Shërbimit të Kuvendit   të ju 
sigurojnë qasje më të mirë në informata në lidhje me 
çështjet e BE-së. 

Qendra e BE-së është e organizuar në kuadër të 
Sektorit për Mbështetjen e Këshillit Nacional për Euro-
integrime. 

Qendra e BE-së disponon një bibliotekë nga librat dhe 
publikime nga fusha të ndryshme të politikave evropi-
ane. 

KUVENDI I REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË  

Аdresa: 11 Tetori nr. 10, Shkup, 1000 

www.sobranie.mk 

BE QENDRA E KUVENDIT  
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Faks: +389 2 3 182 277 
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