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BE - Shqipëri diskutojnë strategjitë mbi 
Energjinë, Transportin dhe Mbrojtjen e Ambjentit

Në fund të muajit Janar u mblodh 
në Tiranë Grupi i Punës i Komisionit 
Evropian dhe autoriteteve shqiptare 
i cili diskutoi disa nga elementet e 
rendesishme të Marrëveshjes së 
Ndërmjetme në mënyrë të veçantë 
ato mbi transportin, energjinë mjedisin 
dhe zhvillimin rajonal. Takimi i datës 
29 Janar është në vazhdën e tryezave 
të përbashkëta që Grupi i punës 
zhvillon për të shkëmbyer pikëpamjet 
mbi zhvillimet e Shqipërisë në rrugën 
e saj drejt integrimit evropian. 
Strategjitë e zhvillimit, reformat e 
ndërmarra nga Shqipëria, investimet 
në fushat e transportit energjisë 
dhe paralelisht mbrojtja e ambjentit 
ishin pjesë e tryezës së diskutimit 
e cila u zhvillua në ambjentet e 
Ministrisë së Integrimit. Energjia si 
një nga argumentat që shqeteson 
vetë Bashkimin Evropian dhe ku po 
përqëndrohet vëmendja e vëndeve 
anëtare për sigurimin e burimeve 
alternative ishte pjesë e diskutimit të 
Tiranës. Grupi i punës diskutoi mbi 
zbatimin e Traktatit të Komunitetit 
të Energjisë, efiçencën energjitike 
dhe përdorimin e burimeve të 
ripërtëritshme, sigurinë bërthamore si 
edhe strategjitë për furnizimin e sigurt 
me energji. 
Vështirësitë që po has Shqipëria 
në furnizimin me energji të 
konsumatorëve, mungesa e  burimeve 

të energjise, të një rrjeti të gazit, 
prodhimi i limituar i energjisë dhe 
mungesa e kapaciteteve përcjellëse, 
si dhe varësia e plotë e prodhimit 
energjitik nga burimet ujore
përbënin disa nga shqetësimet 
e ngritura nga përfaqësuesit e 
Komisionit Evropian. Në këtë takim 
u diskutua gjithashtu në lidhje me 
Strategjinë Kombëtare për Mjedisin 
dhe përafërsimit të legjislacionit 
ekzistues me atë të BE, përfshi këtu 
të dhëna mbi implementimin sipas 
Traktatit të Komitetit të Energjisë.
Zhvillimet e fundit, planet qeveritare 
si edhe parashikimet buxhetore për 
transportin rrugor, hekurudhor, ajror, 
ujor dhe të kombinuar u prezantuan 
dhe u diskutuan në detaje.
Për sa i përket mjedisit, çështjet 
kryesore ishin zonat e nxehta 
të ndotjes në vend, strategjitë 
për ujin dhe higjenën, konventat 
ndërkomëtare mbi mbrojtjen e 
natyrës, mbledhja e mbeturinave etj. I 
parë në tërësi ambjenti, mbrojtja nga 
ndotjet industriale dhe urbane është 
nje shqetësim që Bashkimi Evropian 
e ndan me vendet anëtare dhe pa 
dyshim standartet e familjes evropiane 
në fushën e mbrojtjes së ambjentit 
përbëjnë një detyrim të Shqipërisë në 
rrugën e saj të integrimit. 
Duke i parë në tërësi këto tema të 
rëndësishme të axhendes Grupi i 

Punës mori në konsideratë 
çështje të zhvillimit rajonal 
si bashkëpunimi ndër-kufitar 
dhe kuadri i nevojshëm ligjor 
dhe institucional në tërësi. 

Komisioni Evropian mori 
në konsideratë përparimin 
e raportuar dhe e inkura-
joi Shqipërinë të vazhdojë 
përpjekjet e saj për t’u për-
gatitur për hyrjen në fuqi të 
MSA-së. Zbatimi i detyri-
meve që rrjedhin nga MSA, 
duke filluar me çështjet 
tregtare të Marrëveshjes së 
Ndërmjetme, është i rëndë-
sishëm për përparimin e 
mëtejshëm drejt BE-së. Për 
më tepër, përparime në fu-
sha si transporti, energjia 
dhe mjedisi mund t’i shër-
bejnë ndjeshëm zhvillimit 
ekonomik të Shqipërisë dhe 
përmirësimit të cilësisë së 

jetës së qytetarëve të saj.

Komisioni theksoi se do të vazhdojë 
të luajë rolin e vet në kuadër të 
marrëveshjeve të nënshkruara me 
Shqipërinë dhe më gjerë në procesin 
e Stabilizim-Asociimit. Autoritetet 
shqiptare e siguruan Komisionin se do 
të vazhdojnë të tregojnë vendosmëri 
në përmbushjen e detyrimeve që 
kanë ndërmarrë.
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Buletini i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri
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BE Miraton Strategjinë për 
Energjinë “Ky është një Plan 
Futurist dhe Ambicioz”
Raporti u aprovua me 406 vota pro, 
168 kunder dhe 87 abstenime
Parlamenti Europian aprovoi me 
shumicë votash  një raport të 
Anne Laperrouze mbi Rishikimin e 
Strategjisë së Energjisë, e cila do të 
përfshihet në agjendë me 19-20 Mars, 
gjatë seancës së Këshillit të Europës  
me pjesmarrjen e kryetarëve të 
shteteve, në debatin  mbi strategjine 
e ardhshme të energjisë, si një plan 
ambicioz dhe futurist. 

Mesimet e nxjerra . Plani emergjent  
kombëtar dhe i BE 
Pas krizës së fundit të furnizimit me 
gaz mes Ukrainës dhe Rusisë, krizë 
e cila shkaktoi mungesa ngrohjeje për 
shumë qytetarë Europian, anetarët 
e Parlamentit Europian i kërkuan 
Komisionit që të propozojë rishikimin 
e direktivave  te 2004në lidhje me 
furnizimin me gaz, para perfundimit 
te këtij viti. Parlamenti kërkoi qe 
ky rishikim të përfshijë një plan të 
dëtyryeshëm emergjence kombëtar 

dhe të BE i cili të sigurojë.
•  Një deklaratë të përbashkët të 
situatës së energjisë., 
• Alokimin e kapaciteteve dhe 
infrastrukturës së nevojshme në 
vëndet e ndikuara. 
•   Vendosjen e një bashkëpunimi dhe 
koordinimi.  
•  Aktivizimin e masave të emergjencës 
nga shtetet e pandikuara ose leht-
esisht të ndikuara me qëllim rritjen 
e sasisë së gazit sipas kërkesave të 
tregut.
• Parlamentarët Europianë, i vunë 
theksin edhe zhvillimit të rezervuarëve  
të gazit me kapacitete me te shpejta 
shpërndarjeje, si dhe krijimit te një 
stacioni gazi Europian i cili do të 
lidhë të gjitha shtetet anëtare.të. BE. 
Ata u shprehen edhe mbi nevojën 
e  lidhjes së tubacioneve të gazit 
mes Europës Qëndrore Jugore dhe 
Lindore nëpërmjet një aksi jug-veri 
dhe kryesisht në zonën e Detit Balltik 
e cila gjithashtu duhet të integrohet 
në rrjetin e Europës Perëndimore.

Ne takimin e datës 11 Djetor të 
Keshillit Ministerial të Energjisë në 
Tiranë u vendos zgjerimi i Traktatit 
duke përfshirë edhe naftën. Keshilli 
Ministerial vendosi qe Forumi i 
ri i Naftës të mblidhet në Serbi. 
Me rast të 5 vjetorit të Këshillit 
Ministërial, u hodh për aprovim 
dhe u firmos nga një numër 
imadh Operatorësh të Sistemit 
të Transmisionit Memorandumi 
i Mirkuptimit. Antarët e tjerë 
dekalruan se do bëhen pjesmarrës 
të këtij Memorandumi në një kohë 
jo të largët. 
Mbas këtij vendimi, nafta ështe 
tani pjesë e një “rrjeti energjie” sic 
parashikohet në Traktat. 
Sekretariati i prezantoi Këshillit 
Ministerial një raport mbi 
implementimin e Traktatit  si 
dhe mbi progresin në projektet 
investuese prioritare.

Konventa e 5-të e 
Këshillit Ministerial 
të Komitetit të 
Energjisë  në Tiranë 

Rifillon furnizimi me gaz duke i dhënë 
në këtë mënyrë fund krizës e cila la 
miliona Evropianë pa ngrohje për 
13 ditë si dhe shkaktoi mbylljen e 
mijra shkollave dhe fabrikave. Gjate 
deklaratës për përfundimin e krizës, 
Presidenti i Komisionit Evropian José 
Manuel Barroso u shpreh “Është 
shumë e vështirë të mirëpresësh 
diçka që sduhej të kishte ndodhur 
kurrë”.
Kjo nuk ishte hera e parë kur si 
rezultat i ekzistencës së tensioneve 
mes Ukrainës dhe Rusisë, ato 
ndërpresin furnizimin me gaz. 
Incidente të tilla ndër vite kane krijuar 
domosdoshmërinë e BE për të ulur 
varësinë për sa i përket furnizimit me 
energji të transportuar nga jashtë, 
duke e kthyer një cështje të tillë në 
një nga prioritetet e komisionit.
Presidenti deklaroi se BE duhet ti 
ndryshojë furnizuesit e saj të energjisë, 
si dhe të krijojë rezerva strategjike.Ai i 
nxiti liderat Evropiane të aprovojnë me 
shpejtësi rekomandimet e komisionit 

në lidhje me përdorimin e fondit të 
papërdorur prej 5 billion euro në 
infrastrukturën energjetike. Masat për 
sigurimin e energjisë si dhe mbrojtjes 
nga ndryshimet klimaterike, te cila 
kanë çuar në forcimin e efikasitetit 
energjetik, janë po aq të rëndësishme 
sa edhe sigurimi i burimeve te sigurta 
energjetike.
Rusia ndërpreu transportin e gazit 
që kalon nga Ukraina duke thyer 
kushtete e vendosura në kontratën e 
tranzitit. Kryeministrat e Rusisë dhe 
Ukrainës ranë dakort për nënshkrimin 
e një kontrate të re e cila u firmos me 
19 Janar.
Komisioni dhe presidenca Çeke e 
BE zhvilluan takime te shumta me 
udheheqësit Rus dhe Ukrainas gjate 
periudhës së krizës.BE arriti deri në 
aprovimin e një marrveshjeje e cila i 
kalon  monitorimin e furnizimit me gaz 
natyror te Evropës, nen supervizimin 
e monitoruesve të BE, por të dy 
vëndet e sipërpërmëndura dështuan 
në respektimin e kësaj marrveshjeje.

Monitoruesit, të cilët janë prezent në 
këto dy vënde, konfirmuan rifillimin e 
furnizimit me gaz.

BE merr reth çerekun e gazit natyror 
nga Rusia, kryesisht nëpërmejt 
tubacioneve në Ukrainë. Niveli i 
varësisë është i ndryshëm pasi ka 
vënde që varen plotësisht nga Rusia 
për sa i përket furnizimit me gaz. 
Vëndet e BE më të ndikuara nga 
kriza ishin Sllovakia, Republika Çeke, 
Bullgaria, Rumania, Greqia, Austria 
dhe Hungaria.

Presidenti i Komisionit Evropian, 
José Manuel Barroso deklaron përfundimin e krizës
Ukraina dhe Rusia fillojnë furnizimin me gaz për Evropën
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Ambasadori Helmuth Lohan inkurajon 
investimet e huaja në Shqipëri
Gjatë një takimi me Shoqatë e 
Investitorëve të huaj në Shqipëri, 
Ambasadori i Delegacionit të 
Komisionit Europian në Tiranë, 
Z.Helmuth Lohan deklaroi se ka 
2 kushte kryesore të cilat mund ta 
kthejnë 2009 në një vit të suskesshëm 
politik për Shqipërine, dhe që do 
demonstrojnë pjekurinë demokratike 
të saj. 2009 do jetë një vit përcaktues 
për Shqipërinë deklaroi Z.Lohan 
“anëtarësimi në NATO, zgjedhjet 
e përgjithshme, dhe kërkesa për 
anëtarësim në BE, do përbejne disa 
nga ngjarjet më të rëndësishme për 
këtë vit”
Ambasador Lohan u përqendrua 
kryesisht në krizën globale ekonomike 
dhe efektin e saj në Shqipëri. “ 2009 do 
të jete viti kur Bashkimi Europian do e 
ndjejë impaktin e plotë të kësaj krize  

finaciare e cila rezulton 
në një ulje të aktivitetit 
tregtar dhe ekonomik në 
rang global. Ekspertë të 
Komisionit Europian kanë 
parashikuar ulje të zhvillimit 
ekonomik të BE me rreth 
2% për këtë vit. Për sa i 
përket anës ekonomike , 
Shqipëria nuk do mbetet 
plotësisht e paprekur nga 
kjo krize” deklaroi Z.Lohan
Ai vazhdoi më tej duke 
i inkurajuar investimet e 
huaja në Shqiperi  dhe 
deklaroi se “në 2009 
pamvarësisht krizës
globale , Shqipëria ka mundësi të ketë 
rritje duke u kthyer në nje vënd më 
atraktiv si destinacion për investimet e 
huaja dhe per biznesin në përgjithësi.

BE investon 879.000 Euro në programin mbi “ Projektimi 
i Burgjeve dhe Qëndrave të Paraburgimit”, në Shqipëri

Kushtet e këqija në burgjet shqiptare, 
mbipopullimi i tyre dhe i qëndrave të 
paraburgimit, kanë bërë që Bashkimi 
Europian të nisë financimin e një 
projekti i cili përfshin disa qëndra 
të tilla në qytete të Shqipërisë. 
“Projektimi i Burgjeve dhe Qëndrave 
të Paraburgimit” një financim prej 
789.000 Euro, prezantoi me datë 23 
Janar projektin për tre burgje të reja 
në Fier, Gjirokastër dhe Shkodër dhe 
tre qendra të reja të paraburgimit në 
Elbasan, Berat dhe Kukës.

Problematikat që paraqesin burgjet 
shqiptare kanë qënë shqetësim i 

vazhdueshem i institucioneve 
Europiane dhe ky shqetësim 
së fundmi reflektoi dhe në 
Progres Raportin e Komisionit 
Europian për Shqipërinë 2008. 
Përforcimi i kapacitetit të 
sistemit shqiptar të burgjeve, 
në përputhje me standartet e 
BE-së dhe ato ndërkombëtare 
është një nga qëllimet 
kryesore të bashkëpunimit 
të Komisionit Evropian me 
qeverinë shqiptare. 
Shefi i Delegacionit të 
Komisionit Evropian në 
Shqipëri, Ambasadori Helmuth 

Lohan u shreh gjate prezantimit te 
projektit se: “Sjellja e keqe, keqtrajtimi 
dhe menaxhimi i papërshtatshëm i 
konflikteve në burgje pasqyrohen në 
dosjen dhe emrin e përgjithshëm të 
vendit për të drejtat e njeriut. Burgjet 
nuk duhet t’i shërbejnë vetëm një 
qëllimi të përkohshëm ndëshkimor. 
Duhet gjithashtu të përgatisin kthimin 
e sigurt të të dënuarve në shoqëri. 
Prandaj, respektimi i të drejtave 
të njeriut është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm në mjedisin e burgut

Projekti në fjalë adreson 
rekomandimet e identifikuara në 

“Masterplanin për Sistemin Shqiptar 
të Paraburgimit”, i përgatitur, po ashtu 
falë ndihmës së BE-së, në vitin 2004 
nga Ministria e Drejtësisë se Austrisë, 
Drejtoria e Përgjithme e Burgjeve e 
Sllovakisë, Ministria e Drejtësisë dhe 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
të Shqipërisë.
Bashkimi Europian ka parashikuar 
një shumë totale prej €15.5 milionë 
eurosh për ndërtimin e burgjeve dhe 
qendrave të reja të paraburgimit. 
Fonde të mëtejshme duhet të 
sigurohen nga buxheti i shtetit 
shqiptar.

Burgjet dhe qendrat e projektuara 
të paraburgimit do te jene ne 
perputhje me kërkesat për një sistem 
modern burgjesh dhe, për më tepër, 
parashikojnë hapësira për edukim, 
punë, ndihmë mjekësore, argëtim, 
aktivitete kulturore dhe ri-përfshirje. 
Duhet vënë re se projektet e reja 
hedhin themelet për një atmosferë 
të re, konstruktive në burgje dhe 
qendra paraburgimi pasi të dënuarit 
do të kenë mundësinë të merren 
me funksionimin dhe mirëmbajtjen 
e shërbimeve, si për shembull, me 
kuzhinën, dhomën e larjes, spitalin, 
punishten, lavazhin, pastrimin etj.

Jam i sigurt se komuniteti i biznesit 
ka çdo interes ndaj këtij zhvillimi dhe 
do e mbështesi atë  me sa të ketë 
mundësi.
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Ju lutem vizitoni faqet e internetit të poshtëshënuara
ose kontaktoni Delegacionin e Komisionit Evropian në Tiranë
www.delalb.ec.europa.eu
www.europa.eu
www.ec.europa.eu/enlargement
www.eu2009.cz
Delegacioni i Komisionit Evropian në Tiranë, Shqipëri:
Rruga Durrësit, 127-1 , Tirana , Albania

Telefon: (355) 4 228320 or 230871 - 228479 -
234284 - 229851 Fax: (355) 4 230752 or 274412
e-mail: Delegation-Albania@ec.europa.eu
Botuesi: Komisioni i Delegacionit Evropian
Opinionet e shprehura në këtë botim nuk reflektojnë
domosdoshmërisht pikëvështrimin e Komisionit Evropian
Nëse doni të merrni botimin e ardhshëm ju lutem na shkruani në 
adresën e-mail: suela.thanasi@ec.europa.eu 
ose kontaktoni Delegacionin e Komisionit Evropian

Franca në 6 muajt e Presidencës së BE
Delegacioni i Komisionit Europian në Shqipëri fton 
Ambasadoren e Francës në një leksion të hapur me studentë 
dhe akademikë në Durrës
Një rezyme e plotë e Presidences 
Franceze të BE në 6  mujorin e dytë të 
2008 ishte fokusi i leksionit të hapur që 
Ambasadorja Franceze në Shqipëri, 
znj Maryse Daviet, zhvilloi me 15 
janar me studentë dhe akadamikë 
të Universitetit “Aleksandër Moisiu” 
në Durrës. Ky ishte i pari i një serie 
leksionesh që do të organizohen në 
kuadër të projektit të finacuar nga 
Komisioni Evropian “Mbështetje 
për Rrjetin e Pikave të Informimit 
të BE-së në qytete universitare të 
Shqipërisë”, nëpër universitetet e 
vendit me qëllim rritjen e njohurisë së 
publikut mbi Bashkimin Evropian dhe 
funksionimin e tij.

Znj Daviet shtjelloi përfundimet e 
Presidencës Franceze dhe çështje 
të Ballkanit Perëndimor në veçanti. 
Leksioni i saj u ndoq nga studentë, 
akademikë si edhe përfaqësues të 
autoritetve lokale, të cilët debatuan 

në mënyrë dinamike pas prezantimit. 
Leksioni i hap nga përfaqësuesja 
e  Sektorit të Politikës, Ekonomisë 
dhe Informacionit të Delegacionit 

të Komisionit Evropian në Shqipëri, 
znj Stanislava Skuodyte, e cila bëri 
një përmbledhje të aktiviteteve të 
Delegacionit në Shqipëri, objektivave 
të projektit dhe të sistemit të 
rotacionit të presidencës së Këshillit 

të Bashkimit Evropian.
Projekti “Mbështetje për Rrjetin e 
Pikave të Informimit të BE-së në 
qytetet universitare të Shqipërisë” 

synon rigjallërimin e Pikave të 
Informimit të BE-së që tashmë 
janë ngritur në universitetet e 
Shkodrës, Elbasanit, Korçës, Vlorës, 
Gjirokastrës dhe pranë universitetit 
“Zoja e Këshillit të Mirë” në Tiranë. 
Pika e Informimit pranë Universitetit 
“Aleksandër Moisiu” në Durrës 
është ngritur së fundmi si pjesë e 
aktiviteteve të projektit. 
Gjatë muajve në vijim, projekti do 
të ndihmojë që Pikat e Informimit 
të bëhen funksionale duke u 
siguruar përmbledhje të përhershme 
informacioni mbi çështje të BE-
së dhe pajisjet e nevojshme, duke 
organizuar trajnime për stafin e tyre 
si edhe seminare mbi BE-në për 
studentët dhe akademikët, duke u 
ofruar ndihmë grupeve të ndryshme 
të interesit etj. Për më tepër, Pikat 
e Informimit të BE-së do të marrin 
një identitet të njësuar nëpërmjet 
një logoje dhe faqeje të përbashkët 
webi, që do t’i bëjë ato të arritshme 
dhe të dobishme për një publik më 
të gjerë sesa vetëm për studentët e 
universiteteve përkatëse.

Kalendari i Aktiviteteve të Qëndrave të Informimit të BE

Lektoret e ftuar Data dhe Universiteti

Ambasadorja Franceze
H. E. Maryse Daviet

15 Janar, Universiteti,‘Aleksandër 
Moisiu” , Durrës

Trajnues: Ditmir Bushati, Geron Kamberi, Ilir 
Aliaj, Blerina Raca, Baisa Sefa

4 Shkurt, Universiteti “Zonja e Këshillit 
të Mirë”, Tiranë

Ambasadori i Mbreterisë së Bashkuar,  
H. E. Fraser Wilson

12 Shkurt,Universiteti Luigj Gurakuqi”, 
Shkodër

Ambasadori Çek
H.E Marketa Fialkova

11Mars, Universiteti “Aleksandër 
Xhuvani” , Elbasan

Ambasadori Hungarez
H. E Sándor Molnari

20 Mars, Universiteti “Fan. S. Noli”, 
Korçë

Kreu i Delegacionit të Komisionit Evropian 
në Shqipëri
Z. Helmuth Lohan

16 Prill, Universiteti “Eqerem Çabej”, 
Gjirokastër


