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KE financon 1.5 milion Euro për të sjellë Policinë e 
Shtetit në linjë me standartet Evropiane  

Përmirësimi i kushteve te Akademisë së 
Policisë Shqiptare si dhe sjellja e tyre 
ne standartet e simotrave Evropiane ka 
qënë objektivi i financimit më të fundit 
të Komisionit Evropian me një fond prej 
1.5 milion Euro. Gjatë ceremonisë së 
inagurimit me 11 mars 2009 Shefi i Del-
egacionit të Komisionit Evropian, Amba-
sadori Helmuth Lohan  vuri në dukje se 
“përmirësimi i kushteve fizike të punës 

pritet të rrisë efektshmërinë e fushave 
të tjera të ndërhyrjes, si për shembull 
të trajnimeve, dhe në këtë mënyrë të 
ndikojë pozitivisht në kryerjen cilësore 
të detyrës të Policisë së Shtetit”. Duke 
shprehur interesimin e tij për çështjen e 
qëndrueshmërisë së ndihmës së KE-së 
në këtë fushë, Ambasadori Lohan tha se 
“Ndërkohë që mund të jetë krahasimisht 
e lehtë për një godinë t’i qëndrojë kohës, 

M
ar

s 
20

09

investimet për profesionalizmin e for-
cave policore, në formë trajnimesh të 
ndryshme dhe të vazhdueshme, duhet 
të ruhen duke mënjanuar ndryshimet e 
panevojshme në personel”.
Punimet synojnë përmirësimin e kush-
teve të punës së Policisë së Shtetit, që 
do të ndikonte pozitivisht në kryerjen e 
detyrave të saj.  

Ndërtimi dhe ripërtëritja, punimet për 
të cilat do të vazhdojnë deri në janar 
2010, adresojnë mangësi fizike edhe në 
pajime. Më hollësisht, projekti përfshin 
ndërtimin e një hapësire të re qitjeje, një 
vendrojë, konvikt, infermieri dhe kance-
lari të reja, si edhe ripërtëritjen e shkollës 
së fillestarëve, godinës administrative, 
mensës dhe qendrave të pajimeve.
Rezultati përfundimtar do të jetë një 
kompleks i Policisë së Shtetit në për-
puthje me standardet evropiane dhe 
ndërkombëtare, që do t’i shërbejë 
efektshmërisë së ndihmave të tjera, si 
për shembull ajo në kuadër të misionit 
PAMECA i cili investon vërtet shumë 
te burimet njerëzore të forcës policore 
shqiptare nëpërmjet programeve të 
ndryshme të trajnimit dhe jo vetëm.

Hapet Qëndra e Publikimeve Zyrtare 
Komisioni Evropian  financon projektin prej 400.000 euro

Përmes një fondi prej 400 000 euro dhe 
një viti intensiv pune u realizua  objektivi 
i vendosur nga Komisioni Europian për 
hapjen dhe funksionimin e plotë të Qën-
drës së Publikimeve Zyrtar e cila do ti 
shërbeje transparencës së plotë me pub-
likun mbi informacionin ligjor në Shqipëri. 
Qendra është rindërtuar e pajisur plotë-
sisht në përputhje me standartet evropi-
ane, duke lehtësar kështu mundësinë e 
publikut për të parë botimet ligjore.
Para zbatimit të këtij projekti, infrastruk-
tura dhe kushtet e operimit të Qendrës 
së Publikimeve Zyrtare ishin të pam-
jaftueshme dhe të vjetërsuara. Hapësira 
për një funksionim profesional të Qendrës 
ishte e kufizuar dhe ajri ndotej vazhdimisht 
nga kimikatet e përdorura për pajisjet e 
shtypit. Qendrës i duheshin gjithashtu 
pajisje moderne për të përmirësuar ka-
pacitetin e saj të pamjaftueshëm për të 
mebaxhuar kërkesën në rritje për botime, 
si fletorja zyrtare, përmbledhje ligjesh dhe 
të gjitha llojet e legjislacionit.
Qendra e Publikimeve Zyrtare, tashmë e 

rindërtuar, do tu shërbejë nevojave për 
botim dhe shpërndarje të të gjitha ak-
teve ligjore të institucioneve shqiptare. 
Qendra është si një zyrë publike informa-
cioni e specializuar në akte ligjore. Pub-
liku mund ta vizitojë lehtësisht Qendrën 
dhe të kërkojë dekrete të caktuara, ligje 
apo vendime të Këshillit të Ministrave. 
Të gjitha llojet e akteve ligjore mund të 
këshillohen në Qendër dhe të interesuarit 
mund edhe të blejnë kopje apo botime të 
Fletores Zyrtare.
Rindërtimi ishte gjithëpërfshirës. 
Përveç vetë Qendrës, u punua 
edhe një ndërtesë dy katëshe 
për t’ju shtuar kapaciteteve të 
Qendrës dhe një hapësirë e 
jashtme, u instalua një sistem 
ngrohje dhe ajrosje, infrastruk-
tura kyçe, pajimet elektrike, kom-
pjutera, printera, skanera dhe 
softëare së bashku me mobilje të 
reja, të gjitha sipas standarteve 
evropiane.
Z Luigi Brusa përfaqësuesi i 

Delegacionit të Komisionit Evropian në 
Shqipëri u shpreh : “Do të doja të inkura-
joja autoritetet shqiptare të sigurojnë bux-
hetin e duhur për operimin dhe mirëm-
bajtjen e kësaj qendre të rëndësishme që 
do të ndihmojë të afrojë shoqërinë dhe 
shtetin”.
Punimet filluan në Maj 2008 dhe qëndra u 
be funksionale në Mars 2009. 

Buletini i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri
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Manaxhimi me efikasitet dhe transparent 
i fondeve që Shqipëria përfiton Komisioni 
Europian përmes programit IPA (Instru-
menti i Asistencës së Para-Anëtaresimit) 
kërkon që administrata shqiptarë të jetë 
e trajnuar për tju përgjigjur kësaj sfide e 
cila përfshin vetëm për peroidhën 2008-
2010 është llogaritur mbi 200 milion Euro. 
Për këtë arsye Komisioni Europian ofroi 
një projekt prej 1 milion euro i cili synon të 
rrisë kapacitetet e administratës qëndrore 
shqiptare për të menaxhuar fondet e BE-

Një sfidë e jashtëzakonshme për admin-
istratën shqiptare ka qënë dhe mbetet 
përafrimi i legjislacionit Shqiptar  me atë 
Evropian. Për këtë arsye vetë Komisioni 
Europian ka asistuar dhe vazhdon të 
asistojë Shqipërinë për përmbushjen e 
ketij detyrimi. Në Mars 2009 në Tiranë 
u prezantuan përfundimet e projek-
tit “Përmirësimi i Sistemit Gjyqësor për 
Çështjet Tregtare” të financuar nga BE 
me €1 milion. Përfundimet përfshijnë një 
plan-veprimi për reformën legjislative për 
të përmirësuar dhe harmonizuar kuadrin e 
tanishëm ligjor dhe institucional për ligjin 
tregtar, rekomandime për modernizimin e 
Kodit Civil shqiptar në fushën e kontratave 
tregtare, dhe rekomandime për ndryshime 
në procedurën civile shqiptare me qëllim 
uljen e kohëzgjatjes së gjyqeve.
Rekomandimet e nxjerra për moderniz-
imin e Kodit Civil sjellin disa përmirësime. 
Së pari, ato i shërbejnë mbrojtjes se 
agjentëve tregtarë nga pushimet arbitrare 
nga puna duke e zbutur kështu vartës-
inë e tyre nga shefat. Së dyti, ato sjellin 
ndëshkime të reja dhe më të rrepta për 

Administrata Shqiptare trajnohet për menaxhimin 
e mbi 200 milion Euro fonde të KE  

së, sidomos 
ato nën Instru-
mentin a Asist-
encës së Para-
Anëtarës imi t 
(IPA). 
Shefi i Delega-
cionit të Komi-
sionit Evropian 
në Shqipëri, 
A m b a s a d o r i 
Helmuth Lohan 
theksoi rëndës-
inë e qën-
drueshmërisë 
së ndihmës: 
“Të gjitha për-

pjekjet dhe fondet në këtë fushë, si edhe 
në fusha të tjera ku Komisioni Evropian 
ndihmon, mund të shkojnë dëm shumë 
lehtë nësë nuk sigurohet qëndrueshmëri 
në sektorin publik, nësë njerëzit te të cilët 
ne investojmë sot nuk janë aty nesër 
për ta bërë atë investim dobiprurës për 
Shqipërinë. Kështu që, unë i inkurajoj të 
gjitha palët në këtë projekt, të gjitha palët 
në procesin e integrimit të Shqipërisë 
të bashkojnë përpjekjet dhe të bëjnë 
pjesën e tyre për ta bërë këtë ndërmar-

rje afatgjatë, të suksesshme dhe të qën-
drueshme”. Menaxhimi i decentralizuar i 
fondeve IPA nxitet nga Komisioni Evropi-
an për dy arsye kryesore. Së pari, si një 
tregues i pronësisë vendore të ndihmës 
dhe së dyti, menaxhimi i decentralizuar i 
fondeve IPA i lejon vendet përfituese të 
përgatiten për të mbajtur me sukses një 
nga përgjegjësitë kryesore të anëtarësim-
it, menaxhimin e të ashtuquajturve Fon-
det Strukturore. 
Kapacitetet administrative të Shqipërisë 
në këtë fushë janë në një nivel fillestar 
dhe projekti “Përgatitja e Autoriteteve 
Shqiptare për Sistemin e Decentralizuar 
të Zbatimit të BE-së” ka marrë tashmë 
disa masa për ta përmirësuar gjendjen.  
Është bërë një vlerësim i përgjithshëm 
i gjendjes së tanishme dhe janë hartuar 
disa këshilla. Këto do të udhëheqin punën 
e ekspertëve me autoritetet shqiptare 
drejt plotësimit të boshllëqeve në kuadrin 
ligjor dhe institucional për menaxhimin e 
decentralizuar si edhe në numrin, kuali-
fikimet dhe profilet e personelit.
Projekti prej €1 milion do të vazhdojë deri 
në korrik 2010 dhe €1.5 milion të tjerë 
janë përcaktuar për vazhdimësinë e ndih-
mës në këtë fushë.

Forcimi i Sistemit të Legjislacionit Tregtar Shqiptar 
KE financon 1 milion Euro për të përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri

pagesat e vonuara në veprimet tregtare. 
Më tej, ato përforcojnë pozicionin e kon-
sumatorëve duke zbutur ndryshimet mes 
Kodit Civil dhe Aktit të Mbrojtjes së Kon-
sumatorit 2008.
Krahas reformës legjislative, ekspertët 
i kanë dhënë rëndësi të veçantë edhe 
nevojave për informacion të bashkësisë 
ligjore shqiptare mbi ligjet e reja. Për të 
adresuar këto nevoja, u mbajtën kurse 
trajnimi mbi ligjin e kompanive dhe çështje 
të ndërlidhura për gjykatësit dhe juristët si 
edhe u përgatit manuali i parë mbi ligjin e 

kompanive si udhërrëfyes për 
bashkësinë ligjore shqiptare. 
 
Gjatë fjalës së tij të hap-
jes, Shefi i Delegacionit të 
Komisionit Evropian në Ti-
ranë, Ambasadori Helmuth 
Lohan, theksoi rëndësinë 
e zbatimit të rekomandi-
meve të ekspertëve kur tha 
se “Përmirësimi i punës së 
gjyqësorit mbi çështjet treg-
tare do të sjellë rritjen e bes-

imit të publikut dhe komunitetit të biznesit. 
Do të ndikojë pozitivisht zhvillimin e sek-
torit privat, dhe veçanërisht atë të inves-
timeve të huaja, pasi investitorët mbësh-
teten mbi aplikimin e duhur të ligjit dhe një 
shkallë parashikueshmërie në bizneset e 
tyre”.
Projekti i Binjakëzimit prej €1 milion 
“Përmirësimi i Sistemit Gjyqësor për 
Çështjet Tregtare” filloi në tetor 2007 dhe 
përfundoi në mars 2009. Ai po zbatohet 
nga Ministria Austriake e Drejtësisë dhe 
ajo Shqiptare.
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Ballkani Perëndimor përgatitet të përfitojë nga 
Tregu i Përbashkët Evropian
KE- Shqipëri diskutojnë Traktatin e Komunitetit të Transporteve për Ballkanin 
Perëndimor  

Rindërtimi i Gërdecit 
KE financon 3.1 milion euro për kthimin e normalitetit 

Traktatit të Komunitetit për Transportet 
në Ballkanin Perëndimor dhe e ardh-
mja e tij vazhdon të jetë pjesë e disku-
timeve dhe agjendës së dialogut mes 
Komisioni Evropian dhe autoritetet 
shqiptare. Me 25 Mars 2009 një ekip 
i Komisionit Evropian i kryesuar nga 
Z. Jonathan Scheele, Drejtor në Drej-
torinë e Përgjithshme për Transportin 
dhe Energjinë paraqiti në Tiranë rezul-
tatet e diskutimeve të deri tanishme 
për përgatitjen e negociatave për Trak-
tatin e Komunitetit për Transportin në 
Ballkanin Perëndimor. Traktati ka për 
qëllim të krijojë një treg të integruar 
për infrastrukturën dhe transportin 
tokësor, atë detar dhe lumor si dhe të 
njësojë legjislacionin përkatës në ra-
jonin e Ballkanit me atë të Bashkimit 
Evropian, duke bërë të mundur që këto 
vende të përfitojë sa më parë të jetë e 
mundur nga avantazhet e një tregu të 
përbashkët për transportin edhe para 
anëtarësimit të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor në Bashkimin Evropian.   
Ekipi i Komisionit Evropian pati kon-
sultime të nivelit të lartë dhe diskutime 
teknike me autoritetet shqiptare për të 
mbledhur komentet e tyre mbi draftin 
e parë të këtij Traktati si dhe për të 
paraqitur axhendën përfundimtare të 
negociatave dhe për të parapërgatitur 
mbledhjet shumëpalëshe që do organi-
zohen në maj dhe qershor të këtij viti. 
Traktati do të ndihmojë në përshpejtimin 
e integrimit të sistemeve të transportit 
të vendeve të Ballkanit Perëndimor si 
dhe do të harmonizojë legjislacionin 
mbi sigurinë, mbrojtjen e mjedisit dhe 
shërbimet. Një Komunitet Transporti 
është një mënyrë e qëndrueshme për 
të nxitur bashkëpunimin, stabilitetin 
dhe paqen në rajon. Për Ballkanin 
Perëndimor, ky Komunitet do ecë gjith-
ashtu paralelisht me zhvillimin e një 
rajoni me një potencial të jashtëza-
konshëm ekonomik, duke siguruar një 
rritje më të madhe dhe të qëndrueshme 
ekonomike dhe duke i ridhënë jetë rrjetit 
hekurudhor. Gjithashtu kjo i jep shtysë 
edhe konkurencës mes sitemeve ra-
jonale të transportit. Për Bashkimin 
Evropian, Komuniteti i Transportit do 
të ndihmojë në promovimin e stabilitetit 
dhe përparimit në mbarë Evropën. Në 
të ardhmen, ky Komunitet do të krijojë 
mundësi për zgjerimin e rrjetit trans-
Evropian të transportit dhe do të kon-
tribuojë për zhvillimin e mëtejshëm të 
tregut të brendshëm. 

Kthimi në normalitet dhe rigjallërimi i 
plotë i jetës sociale në fshatin e Ger-
decit i shkatërruar nga shpërthimi i 
njësisë së çmontimit të armëve me 15 
Mars 2008,është pjesë e një projekti 
mbështetës prej  3.1 milion euro të fi-
nacuar nga Komisioni Evropian. Me 9 
Mars 2009 u firmos një marrëveshje për 
këtë projekt mes Komisionit Evropian 
dhe Ministrisë së Integrimit Evropian. 
Projekti në fjalë është i hartuar në 
mënyrë të gjithanshme me qëllim që 
të adresojë shumë nga nevojat e ba-
norëve. Fushat kryesore të ndërhyrjes 
do të jenë infrastruktura, arsimi, furniz-
imi me ujë dhe mjedisi. Së pari, do të 
bëhen ndërhyrje në infrastrukturë. Më 
hollësisht, do të rindërtohen plotësisht 
rruga kryesore dhe rrugët e brendshme 
të fshatit 
Marqinet 1 dhe 
lagjes Llanaj. 
Së dyti, për të 
z ë v e n d ë s u a r 
shkollën e vjetër, 
do të ndërtohet 
një e re, e cila 
do të përfshijë 
një fushë sporti 
si edhe një pal-
estër.
 

Së treti, furnizimi me ujë i fshatit do të 
përmirësohet ndjeshëm. Do të merren 
masa që banorët të kenë furnizim të 
sigurt dhe të përballueshëm me ujë të 
pijshëm. Për më tepër, do të ngrihet in-
frastruktura e mjaftueshme për higjenën 
duke rindërtuar sistemet e furnizimit me 
ujë dhe të ujërave të zeza në fshatin 
Marqinet 1 dhe në lagjen Llanaj.
Së katërti, aktivitetet e projektit janë 
hartuar në mënyrë të tillë që të jenë të 
ndjeshmë ndaj mjedisit. Kështu që, çësh-
tje si kontrolli i ndotjes, mbrojtja e furniz-
imit me ujë si edhe monitorimi i mjedisit 
në zonat e prekura nga shpërthimi do të 
jenë pjesë të rëndësishme të projektit.
Aktivitetet e projektit u hartuan në bazë 
të udhërrëfyesit të përgatitur nga Këshilli 
i Ministrave për rindërtimin e Gërdecit. 
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KE financon rreth 9 milion Euro në 
Reformat për një Treg Pune sa më 
Atraktiv.
Tanimë, ndihma e Komisionit Evropian 
për reformën në Arsimin dhe Trajnimin 
Profesional kap shumën prej €9 milion. 
Së bashku me donatorë të tjerë në këtë 
sektor dhe me përfaqësues të lartë të 
qeverisë dhe vendim-marrjes, Komisioni 

Evropian mori pjesë në Konferencën 
Kombëtare mbi Arsimin dhe Trajnimin 
Profesional që u mbajt me 31 mars në Ti-
ranë. Konferenca synoi të shkonte përtej 
piketimit të thjeshtë dhe analizës së nevo-
jave dhe mangësive në sistemin arsimor 
shqiptar në raport me kërkesat e tregut të 
punës, dhe të gjente zgjidhje praktike dhe 
ide zbatimi për të ndihmuar përpjekjet për 
reforma të qeverisë në këtë fushë.
Prej kohësh Komisioni Evropian e ndih-
mon Shqipërinë në përafrimin e mospër-
puthjeve të kërkesave dhe ofertave në 
tregun e punës. Më saktësisht, Komisioni 
Evropian i ka përkushtuar deri tani €9 mil-
ion ndërtimit dhe rindërtimit të shkollave 
profesionale, pajisjes me mjete didaktike, 
hartimit të programe të reja shkollore si 
edhe përmirësimit të burimeve njerëzore.
Në kuadër të procesit të Stabilizim Asoci-
imit, Komisioni do të vazhdojë ta mbësht-
esë këtë sektor me €7 milion të tjera. 

Shumë donatorë të tjerë po e ndihmo-
jnë Shqipërinë në këtë sektor gjithashtu. 
Megjithatë, përpjekjet duhet të jenë të 
mirë-renduara dhe programi ambicioz i 
rritjes së regjistrimit të studentëve në in-
stitucionet e arsimit dhe trajnimit profe-

sional me 40%, dhe orientimi i këtij sektori 
drejt tregut të punës duhet të mbështetet 
me masa qeveritare po aq ambicioze.

Duke ju drejtuar pjesëmarrësve, Shefi i 
Delegacionit të Komisionit Evropian në 
Shqipëri, Ambasadori Helmuth Lohan 
vuri në dukje se “Komisioni Evropian do 
të vazhdojë patjetër mbështetjen e tij 
pasi e sheh arsimin si një çështje tejet të 
rëndësishme dhe një burim parësor për 
qëndrueshmërinë e zhvillimit të vendit. 
Në fakt, €7 milion të tjera janë përcaktuar 
nga Komisioni Evropian për të ardhmen. 
Megjithatë, as Komisioni Evropian në 
vetvete dhe as bashkësia e donatorëve 
nuk munden ta reformojë sistemin arsi-
mor të Shqipërisë. Shqipëria vetë duhet të 
kryesojë në krijimin e një sistemi arsimor 
dhe trajnues profesional të udhëhequr 
nga praktika, të lidhur fort me aftësitë e 
kërkuara nga tregu i punës”.

Me 11 mars2009 u mbajt në Tiranë 
Konferenca kombëtare mbi shër-
bimet publike në qeverisjen vendore 
ku u prezantuan rrezultatet e arritura 
përmes projektit të asistencës teknike 
dje trajnimit një financim ky i Komisionit 
europian që kapte vlerën 1 milion euro. 
Disa nga rezultatet kryesore të prezan-
tuara  kishin të bënin me një përmirësim 
të dukshëm në lehtësimin e shtetasve 
për marrjen e shërbimeve dhe informa-
cionit të nevojshëm. Më tej, 75% e të 
anketuarve të cilët u pyetën mbi faktorët 
përbërës që lidhen me cilësinë e sherbi-
meve, përfshirë sjelljen e stafit dhe orët 
e punës, dhanë një vlerësim pozitiv. 
Rezultate të tilla rrjedhin drejtpërdrejt 
nga puna e bërë në kuadrin e këtij pro-
jekti. Aktivitetet që synojnë forcimin e 
institucioneve vendore përkatëse dhe 
rritjen e transparencës në partnerite-
tet mes enteve private dhe atyre pub-
like për të patur shërbim më të mirë 
ndaj komuniteteve vendase, përfshinin 
ëorkshop-e dhe trajnime. Për shembull, 
trajnimi në vendin e punës u dha për 
66 njësi vendore duke u përqëndruar 
në procedurat e licensimit, metodat e 
aplikimit, përmirësirësim në dhënien e 
shërbimeve licensore ndaj qytetarëve 
në të gjithë vendin. 
Në fjalën e tij gjatë Konferencës Kom-
bëtare, përfaqësuesi i Delegacionit 
të Komisionit Evropian në Shqipëri, 
Z Luigi Brusa tha se “Një partneritet i 
frytshëm ndërmjet enteve publike dhe 
atyre private, i cili kontribon në zhvillimin 
ekonomik të Shqipërisë, mund të ndër-
tohet vetëm duke u bazuar në transpar-
encë dhe standartizim të procedurave 
për marrjen e licesave të biznesit. 
Procedura të rënduara dhe komplekse 
vetëm përkeqësojnë mjedisin e biznesit 
dhe krijojnë mundësi për korrupsion.” 
Ai gjithashtu theksoi se përmirësimet 
në cilësinë dhe transparencën e shër-
bimeve publike janë shumë të rëndë-
sishme për rritjen e besimit të shtetasve 
ndaj institucioneve.
Rezultatet e inspektimit të dytë mbi li-
censimin vendor në Shqipëri të kryera 
nga projekti, u prezantuan dhe disku-
tuan edhe me përfaqësues të njësive 
të qeverisjes vendore të përfshira në 
procesin e licensimeve si dhe me për-
faqësues nga Ministria e Brendshme, 
Ministria e Integrimit Evropian, Delega-
cioni i KE-së në Shqipëri dhe ekspertë 
të tjerë nga organizatat e zhvillimit. 

BE asiston Qeverisjen 
Vendore për një shërbim 
më efikas të Publikut 
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