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Shqipëri - Mali i Zi
KE financon 1.1 milion Euro për lehtësimin në 
lëvizjen e mallrave dhe njerëzve 
Bashkepunimi nderkokufitar mes 
Shqiperise dhe Malit te Zi pritet te rritet 
dhe moderrnizohet pas perurimit te pikes 
së Përbashkët Kufitare Muriqan/Sukobin, 
e ndërtuar falë një fondi prej €1.1 milion 
të Komisionit Evropian. Kjo është e para 
pikë kufitare e kësaj natyre në Ballkanin 
Perëndimor dhe pritshmerite jane te 
medha nga palet e interesuara dhe vete 
BE. Ajo u ndertua per te inkurajuar  tregt-
në  dhe integrimin mes Shqipërisë dhe 
Malit të Zi. Pritet gjithashtu qe kjo pike 
e re doganore e perbashket t’i ndihmojë 
të dyja shtetet në luftën kundër krimit të 
organizuar, korrupsionit dhe emigrimit të 
jashtëligjshëm.
“Ky financim është një investim për paqe 
dhe zhvillim” - u shpreh zhatë ceremon-
isë së inagurimit Shefi I Delegacionit të 
Komisionit Evropian në Shqipëri, Amba-
sadori Helmuth Lohan  Përforcimi i kon-
trollit kufitar dhe sigurisë së dokumenteve 
të udhëtimit janë jo vetem mjete parësore 
kundër krimit të organizuar, korrupsionit 
dhe emigrimit të jashtëligjshëm por dhe 
sfida qe vendet kanë në përmbushje te 
standarteve Europiane dhe nje integrim 
te shpejte ne BE. Kjo është arsyeja që 
BE financoi këtë project ambicioz si një 
ndihme në përpjekjen e përbashkët të 
vendeve fqinje, Shqipëri dhe Mali I ZI, 
sidomos për menaxhimin e kufijve, duke 
parashikuar një sukses dhe rezultate më 
të mira në kontrollin e kufinjve.
Kryeministrat e dy vendeve fqinjë përkrah 
Ambasadorit te BE në Tiranë nënshkruan  
gjithashtu një protokoll për të mundësuar 
dhe thjeshtuar funksionimin e kësaj pike 
të përbashkët kufitare në fushat e kon-
trollit policor dhe doganor, si edhe in-
spektimeve fitosanitare dhe veterinare. 
Ndërkohë që veprimtaria kufitare mes dy 
vendeve rregullohet bashkërisht, rezul-
tate të prekshme do të vijnë për zhvillimin 

tregtar dhe ekonomik, sidomos për ra-
jonet ë varfra kufitare. Lehtësimi i lëvizjes 
së mallrave, shërbimeve dhe njerëzve që 
bëhet e mundur nga procedura te har-
monizuara dhe të thjeshtuara në kufi do 
të inkurajojnë shkëmbimet ekonomike 
dhe shoqërore mes dy vendeve. Gjatë 
ceremonisë së përurimit të Pikës së Për-
bashkët Kufitare Muriqan-Sukobin, Shefi 
i Delegacionit të Komisionit Evropian në 
Shqipëri, Ambasadori Helmuth Lohan 
theksoi rëndësinë politike të kësaj nisme, 
duke vënë re se “kjo pikë e përbashkët 
kufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi 
përbën një hap fillestar për dy vende 
potencialisht kandidate drejt dhënies së 
votës së mirëbesimit që vendet anëtare 
të BE-se i kanë dhënë njëri-tjetrit duke 
i hequr tërësisht kufijtë mes tyre për të 

lejuar lëvizjen e lirë të mallrave dhe shër-
bimeve, njerëzve dhe kapitalit. Duke e 
menaxhuar këtë kufi së bashku, duke 
aplikuar bashkërisht të njëjtat standarde 
për menaxhimin dhe kontrollin kufitar, 
Shqipëria dhe Mali i Zi rrisin besimin mes 
tyre dhe hapin mundësi për bashkëpun-
im të mëtejshëm”. Ambasadori Lohan 
rikujtoi se perspektiva e përbashkët ev-
ropiane e rajonit, një perspektive paqeje 
dhe qëndrueshmërie, varet shumë edhe 
nga bashkëpunimi rajonal, shembull i 
të cilit është edhe kjo pikë e përbashkët 
kufitare. Pika e Përbashkët Kufitare mes 
Shqipërisë dhe Malit të Zi është pjesë 
e një rrjeti prej 12 pikash kufitare që po 
ndërtohen mes Shqipërisë dhe vendeve 
të saj fqinje falë financimit të Komisionit 
Evropian prej €5.4 milion.

Buletini i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri



elektoral i miratuar nga të dyja partitë e 
mëdha solli një sërë përmirësimesh dhe 
ruajtjesh të rëndësishme, veçanërisht 
përsa i përket regjistrit dhe identifikimit të 
votuesve. 
Është fatkeqësi që niveli i lartë i mosbe-
simit midis partive, përdorimi i ngjarjeve 
zyrtare për qellime të fushatës elektorale 
dhe deklaratat e presionit mbi votuesit 
nuk rritën besimin e publikut tek procesi 
elektoral.” Më 29 Qershor, Komisionieri i 
Zgjerimi Olli Rehn pohoi këto përfundime 
paraprake. “Bie dakord me deklaratat e 
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Shqipëria Votoi
OSCE: disa përmirësime, por shkeljet vazhdojnë 
Sipas Organizatës për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Europë (OSBE) procesi 
i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, i 
cili përfundoi me votim të përgjithshëm 
më 28 Qershor, tregoi përmirësime, por 
shkeljet vazhduan.   
Vëzhguesit vunë re progres të qartë përsa 
i përket futjes së regjistrit të ri të votuesve 
dhe procedurave të identifikimit të tyre 
dhe miratimin dhe përmirësimin e kuad-
rit ligjor. Megjithatë, ata shprehën edhe 
shqetësim për ‘politizimin e aspekteve 
teknike të procesit dhe shkeljet e vëna re 
gjatë fushatës, të cilat minuan besimin e 
publikut në procesin elektroral”.
“Vendi është pjekur, ka bërë përparim 
dhe shumë nga drojet që kishim disa 
muaj më parë nuk janë materializuar. 
Sigurisht që jam i lumtur për progresin 
që pashë, por ka edhe një sërë çësh-
tjesh të konsiderueshme që duhet të 
kapen, veçanërisht për polarizimin e 
klimës politike”, tha Wolfgang Gross-
ruck, zv. President i Asemblesë Parla-
mentare të OSBE-së dhe koordinator 
special i misionit vëzhgues afatshkurtë 
të këtij institucioni. Ambasadori Audrey 
Glover, kreu i misionit afatgjatë të vëzh-
gimit të zgjedhjeve të Zyrë për Institucio-
net Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut 
(ODHIR) në OSBE deklaroi se: “Kodi i ri 

misionit zgjedhor të OSCE/ODIHR se 
vlerësimi përfundimtar i zgjedhjeve nuk 
mund të bëhet përpara se të përfun-
dojë numërimi dhe hedhja e votave në 
tabelë. 
Megjithatë, këto zgjedhje treguan qartë 
nevojën që liderët politik shqiptar, përtej 
linjave partiake, të punojnë shumë në 
mënyrë që në të ardhme të zhvillojnë 
zgjedhje që i plotësojnë tërësisht stand-
ardet ndërkombetare dhe të kenë besim 
të lartë publik të votuesve shqiptare”, 
tha ai. 
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Drejt Evropës
Përfundon projekti i BE për Forcimin e Kapaciteteve 
të Ministrisë së Integrimit 
Mbyllet financimi prej €2,1 milion, BE përgatit një tjetër financim prej 3 milion euro 

Me 12 Qershor u zhvillua ne Tirane kon-
ferenca kombetare Drejty Europes e cila 
permbylli keshtu nje prej projekteve me 
te suksesshme te financuara nga BE si 
mbeshtetje per Ministrine e Integrimit. 
Pojekti “Përforcimi i Ministrisë së In-
tegrimit”, paraqiti rezultatet e tij për-
fundimtare dhe pas dy vitesh vlereso-
heshin përparime të prekshme dhe të 
matshme në kapacitetin e Ministrisë 
së Integrimit për të bashkërenduar dhe 
monitoruar zbatimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim Asociimit dhe të programeve 
të ndihmës së BE-së. në. Projekti i cili 
zgjati rreth 30 muaj  ishte nje financim i 
programit CARDS prej 2.1 milion euro. 
Duke iu refefuar fokusit krysor te ketij 
projekti, perforcimin e kapaciteteve te 
administrates publike jo vetem ne min-
istrine e integrimit por dhe ministrite 
dhe institucionet e tjera shteterore te 
cilat perballen me sfidat e MSA gjate 
ne kete periudhe  janë organizuar gjatë 
tridhjetë muajve të fundit trajnime për 

rreth 1000 nëpunës civilë, 104 aktiv-
itete (workshop-e, tavolina të rrumbul-
lakëta, trajnime, sesione informimi), 6 
vizita studimore si edhe janë hartuar 
udhëzuesit për përafrimin e legjisla-
cionit shqiptar me standardet e BE-së, 
për bashkërendimin ndër-institucional, 
dhe për programimin dhe zbatimin e 
fondeve IPA.
Për pasojë, janë përforcuar kapac-
itetet e Ministrisë së Integrimit për të 
bashkërenduar, menaxhuar dhe moni-
toruar procesin e vazhdueshëm të in-
tegrimit në BE dhe zbatimin e ndihmës 
së BE-së. Projekti, pra, ka ndihmuar në 
ngritjen e disa kushteve thelbësore për 
të udhëhequr Shqipërinë ‘drejt Evropës’. 
Këto janë mekanizmat institucional dhe 
ligjor që strukturojnë dhe lehtësojnë 
bashkërendimin dhe dialogun mes de-
partamenteve të ndryshme qeveritare.
Me rastin e Konferencës Kombëtare, 
Shefi i Delegacionit të Komisionit Ev-
ropian në Tiranë, Ambasadori Helmuth 

Lohan theksoi rëndësinë e hapave të 
mëtejshëm për zbatimin e legjislacionit, 
mirë-funksionimin e kuadrit instituci-
onal, dhe qëndrueshmërinë e adminis-
tratës publike. Ambasadori Lohan vuri 
në dukje se Komisioni Evropian do ta 
monitorojë nga afër ecurinë e zbatimit 
të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 
nga Shqipëria, dhe rikujtoi se “në më pak 
se dy javë nga dita e sotme, Shqipëria 
ka rastin të tregojë se e ka arritur atë 
nivel thelbësor të pjekurisë demokra-
tike, pra kapacitetin për të organizuar 
dhe mbajtur zgjedhje të lira dhe të nder-
shme sipas standardeve ndërkombë-
tare. Bashkimi Evropian si edhe miqtë 
e partnerët e tjerë të Shqipërisë po e 
vrojtojnë këtë test me vëmendjen dhe 
interesin më të madh.” 
Gjatë dy viteve të ardhshme, BE-ja do 
ta vazhdojë mbështetjen e saj për Min-
istrinë e Integrimit nëpërmjet dy projek-
teve të mëtejshme me një vlerë totale 
prej  3 milion Euro. 
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Suedia, e cila mori drejtimin e rotacionit të 
presidencës së Këshillit të BE-së nga Re-
publika Çeke me 1 Korrik, do të ketë një 
axhendë të ngjeshur kur të vijë puna tek 
zgjerimi. Programi i punës së presidencës 
e njeh zgjerimin si ‘instrumenti parësor i 
BE-së për krijimin e stabilitetit, demokra-
cisë dhe proseperitetit në Europë”. Vazh-
dimi i procesit të zgjerimit, thotë programi 
“është me rëndësi strategjike për të ga-

rantuar paqen dhe progresin në një Eu-
ropë të hapur e të bashkuar” dhe si e tillë 
BE-ja duhet ‘t’i qëndrojë angazhimeve të 
saj dhe parimeve të vendosura në këtë 
fushë”.
Duke i paraqitur prioritet e presidencës 
përpara gazetarëve në Bruksel më 22 
Qershor, Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl 
Bildt tha: “Është tejet e rëndësishme që i 

Suedia merr Presidencën e Këshillit të BE

tërë rajoni i Ballkanit Perëndimor të ecin 
përpara, edhe nëse jo me të njëjtën shpe-
jtësi, ky do të jetë proces i bazuar tek mer-
itat e secilit vend.” Aplikimi për antarësim 
në BE i Shqipërisë, të cilin Këshilli e mori 
më 28 Prill, do të shqyrtohet nga Komisio-
ni në muajt e ardhshëm. Aplikimi i Malit të 
Zi, i cili ju dorëzuar Këshillit në Dhjetor të 
vitit 2008, ju kaluar Komisionit më 23 Prill. 
Në të dyja rastet Bildt pret që shqyrtimi i 

aplikimeve nga ana e Komisionit “të zg-
jasë të paktën një vit”. Dhënia e statusit të 
kandidatit për Malin e Zi dhe Shqipërinë 
do të varet nga vlerësimi që Komisioni do 
bëjë për gatishmërinë e dy vendeve dhe 
veçanërisht për përmbushjen e kritereve 
të Kopenhagenit nga ana e tyre.
‘Përsa i përket ish Republikës Jugosllave 
të Maqedonisë, vend kandidat për në 

BE, i cili nuk ka nisur ende negociatat e 
hyrjes, vendimet për hapat e mëtejshme 
për procesin e integrimit të vendit në BE 
do të varen nga vlerësimi i Komisionit në 
progress raportin që do të publikohet në 
vjeshtë’, tha Bildt.
Bildt that se çështja e Kosovës do të shi-
het me ‘pragmatizëm’ dhe se prioritet ësh-
të nxitja e zhvillimit ekonomik dhe social, 
si një detyrë që vështirësohet edhe më 

shumë nga kriza ekonomike botërore. 
Në lidhje me mosmarrëveshjen e kufinjve 
midis Sllovenisë dhe Kroacisë, Bildt tha 
se “është koha për një periudhë reflektimi 
për të dy vendet” dhe se barra është që 
Ljubljana dhe Zagrebi ta zgjidhin çështjen 
në mënyrë bilaterale përpara se të bëhet 
lëvizja e mëtejshme në avancimin e ofer-
tës së antarësimit të Kroacisë. 

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.se
Delegacioni i Komisionit Evropian në Tiranë, Shqipëri:
ABA Center, Rr. Papa Gjon Pali II, Kati 17
Tiranë , Shqipëri

Telefon: (355) 4 2228320 or 2230871 - 2228479 -
2234284 - 2229851 Fax: (355) 4 2230752 or 2274412
e-mail: Delegation-Albania@ec.europa.eu
Botuesi: Komisioni i Delegacionit Evropian në Shqipëri
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 në Shqipëri


