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I nderuari Kryetar i Parlamentit Veljanovski; 
  
I nderuari Zëvendës Kryeministër Naumovski; 
  
Ekselenca, zonja dhe zotërinj; 
  
Kam kënaqësinë dhe nderin t’u dëshiroj mirëseardhje këtu, në Qendrën Informative të 
BE-së. Prezantimi zyrtar i projektit të financuar nga BE-ja: "Ndihma Teknike për 
Parlamentin" është një eveniment që na gëzon.  
  
Ky takim këtu nënvizon parimin elementar, sipas të cilit Bashkimi Evropian përkrah 
punën – ndihma jonë vjen dhe vazhdon të realizohet pa marrë parasysh kalendarin e 
zgjedhjeve.  
  
Fakti se ju zoti Kryetar i Parlamentit, morët pjesë në miratimin e vendimit për 
shpërbërjen e Parlamentit në seancën e tij të 149-të, nuk ndryshon drejtimin e projektit 
për ndihmë teknike të cilin e prezantojmë sot këtu.  
  
Prandaj, projekti "Ndihmë Teknike për Parlamentin" do të përqendrohet në përforcimin e 
punës së Parlamentit. Ky projekt është kryesisht projekt për të ndihmuar parlamentin 
dhe personelin e tij.  
  
Midis të tjerash, projekti do të ketë për qëllim: (i) përmirësimin e funksionimit të ndihmës 
teknike për Komisionet Parlamentare; (ii) përmirësimin e kapacitetit të personelit të 
Parlamentit për t’u dorëzuar deputetëve të Parlamenti raporte analitike lidhur me çështje 
të BE-së; (iii) përmirësimin e nivelit dhe procedimit të informatave që kanë të bëjnë me 
agjendën e BE-së për anëtarësim.  
  
Roli kryesor i një Parlamenti efikas, transparent dhe gjithëpërfshirës nuk mund të 
theksohet përtej mase. Ky është vendi ku realizohet dialogu i të gjitha partive politike. 
Parlamenti luan një rol thelbësor në procesin e integrimit të vendit kandidat. Funksionimi 
i plotë i tij është parakusht për arritjen dhe ruajtjen e konsenzusit për reformat e 
nevojshme dhe periudhat e duhura për implementimin e tyre.  
  
Të gjitha fushat e fokusimit të projektit "Ndihma Teknike për Parlamentin" janë 
jashtëzakonisht të rëndësishme për funksionimin efikas dhe cilësor të një parlamenti 
modern dhe transparent.  
  
Puna legjislative e Parlamentit është gjithnjë e më e madhe. Është e qartë se 
Komisionet e Parlamentit duhet të përgatiten, të shqyrtojnë dhe të debatojnë numër të 
madh të ligjeve të nevojshme për miratimin e acqui-së të BE-së – rreth 20,000 akte që 
paraqesin thelbin e të drejtave dhe detyrave tona të përbashkëta, të cilat i mbajnë 
Shtetet Anëtare të lidhura së bashku në Bashkimin Evropian.  
  
Me fillimin e negociatave për anëtarësim në të ardhmen, detyrat e këtilla do të jenë 
gjithnjë e më të mëdha për të punësuarit e parlamentit.  



  
Prandaj, është jashtëzakonisht me rëndësi që Parlamenti të ketë punonjës dhe 
deputetë të trajnuar mirë dhe profesionistë eruditë, të cilët mund të kuptojnë dhe 
përballen me sistemet e BE-së, sidomos me ligjet tona – profesionistët që dijnë në çdo 
kohë ku dhe sit ë gjejnë informatat e nevojshme për të përkrahur punën e Parlamentit.  
  
Duke pasur parasysh këtë, projekti që prezantohet sot "Ndihma Teknike për 
Parlamentin” ka për qëllim që të sigurojë resurse, me anë të programeve trajnuese, 
këshillave politike, vizitave të mësimit, etj.  
  
Në fund të këtij programi me kohëzgjatje 18 muajshe, Parlamenti do të pasurohet me 
një pako të re të resurseve, të cilat do t’i ndihmojnë të jetë më efikas dhe më cilësor.  
  
I dëshiroj këtij projekti punë të suksesshme.  
  
Ju falemnderit për vëmendjen.  
  
Tani ia jap fjalën Kryetarit të Parlamentit, z. Veljanovski.       
 


