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Çfarë është 
Dita e Evropës?
Më 9 Maj 1950, Robert Schuman pre-
zantoi propozimin e tij mbi krijimin e 
një Evrope të organizuar, si detyrim 
për ruajtjen e marrëdhënieve paqësore 
mës vëndeve. Ky propozim i njohur si 
Deklarata e Schumanit, konsiderohet 
të jëtë fillimi i krijimit të asaj që sot 
quhet Bashkimi Evropain. Cdo gjë filloi 
atë ditë.Kjo është arsyeja që në Sumi-
tin e Milanos të udhëheqësve Evropian 
në 1985, u vendos që 9 Maj të festohej 
si Dita Evropiane. 
Sot, 9 Maji është khtyer në simbolin e 
Evropës, si ( Dita e Evropës) e cila së 
bashku me hymnin, flamurin, moton 
dhe monedhën e përbashkët (euron) 
janë kthyer në simbole identifikuese të 
entitetit politik të Bashkimit Evropain. 
Dita Evropës është ditë festimesh dhe 
aktivitetesh të cilat e bashkojnë më 
shumë qytetarët dhe popujt evropainë.

Delegacioni i KE në Shqipëri, feston 
Ditën Evropiane 2009
Me 8 Maj, Shefi  Delegacionit të Komisi-
jonit Evropian në Shqiperi, Z.Lohan mbaj-
ti një pritje me pjesmarrjen e Presidentit 
të Shqipërisë Z.Bamir Topi, Kryeministri 
Z.Sali Berisha, si dhe ambasadorë e min-
istra. Z.Lohan ju drejtua të ftuarve duke 
thënë: 2009-a është një vit i veçantë si për 
Evropën, ashtu edhe për Shqipërinë për 
Evropën, viti 2009 shënon një përvjetor 
historik të dyfishtë:
Së pari, perdja e hekurt ra pikërisht 20 
vjet më parë, e bashkë me të ndryshimet 
paqësore demokratike filluan t’i transfor-
monin vendet e Evropës lindore, për të 
cilat synimi i anëtarësimit në BE u kthye 
në një spirancë reformash.  
Së dyti, këtë vit ne festojmë pese-vjetorin 
e zgjerimit “lindor”, zgjerim i cili solli në 
Bashkimin Evropian 12 shtete të reja 
anëtare. Zhan Mone, një nga themeluesit 
e Bashkimit Evropian, ka thënë: “Ne nuk 
po formojmë një koalicion shtetesh, por 
po bashkojmë njerezit”.  Idea a Zhan 
Monesë në 1952-shin u ka bërë ballë 
kohërave gjatë të gjitha zgjerimeve dhe 
mbetet e vlefshme edhe sot: Bashkimi i 
Evropianëve në bazë të një sërë vlerash 
thelbësore të cilat i ndajnë të gjitha ven-
det.  Për Shqipërinë, viti 2009 përfaqëson 
dy momente historike në rrugën e saj drejt 
integrimit në strukturat Euro-Atlantike:
Anetaresimin ne Nato, dhe Aplikimin per 
Anetaresimin ne Be.
Të dyja këto ngjarje konfirmojnë dhe për-
forcojnë angazhimin e Shqipërisë ndaj 
parimeve të lirisë, paqes, demokracisë, 
sundimit të ligjit, respektit për të drejtat e 
njeriut dhe dinjitetit njerëzor. Vendosmëria 
e Shqipërisë në lidhje me këto parime ësh-
të rritur, siç është rritur edhe pritshmëria 

e Bashkimit 
E v r o p i a n 
për atë që 
mund të arrijë 
Shqipëria. Në 
të njëjtën kohë, 
S h q i p ë r i a 
mund të ketë 
besim të plotë 
tek Bashkimi 
Evropian se 
do ta ndihmo-
jë vendin që 
t’i perforcojë 
gjithnjë e më 
shumë këto 
parime e vlera 
në kulturën e 
saj politike dhe 
administrative. Viti 2009 është i veçantë 
edhe sepse është një vit zgjedhjesh – 
zgjedhje për kuvendin e Shqiperisë, por 
edhe për parlamentin Evropian. Rezoluta 
e Kuvendit për Integrimin e Shqipërisë në 
Bashkimin Evropian rithekson angazhimin 
e saj për zgjedhje të lira e të ndershme.
Parlamenti Evropian ka qenë tepër i 
drejtpërdrejtë me votuesit për rëndësinë 
e zgjedhjeve duke shkruar keto fjalë në 
faqen e internetit: Siguroni Evropën që 
Dëshironi!  Nëse nuk votoni, mos u an-
koni! Vaslav Havel, ish president Çek, e 
ka përshkruar në këtë mënyrë Evropën 
që duam ne sot, si “...një entitet, që në 
mënyrë origjinale përmbush dëshirat e 
shumë brezave Evropianësh të ndritur, 
të cilët e dinin se Universalizmi Evropian 
mund të shndërrohet në suazën e një 
ekzistence më të përgjegjshme njerezore 
në kontinentin tonë.”

Buletini i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri
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Dita Evropës

Shqipëria ishte nje nga vëndet që e 
festoi Ditën e Evropës me organiz-
imin e disa eventeve speciale. Nje 
event i vecantë, i organizuar me 9 
Maj, nga Delegacioni i Komisionit 
Evropain në Shqipëri, me kujdesin 
e vecante të Ambasadorit Lohan, 
ishte koncerti i violinistiti të fam-
shëm shqiptar Tedi Papavramit, 
nën shoqërimin e Orkestres Sim-
fonike të Teatrik Kombëtar të Op-
eras dhe baletit nën drejtimin e 
dirigjentit Grek, Alkis Baltas. Duke 
ju drejtuar të pranishmëve, Amba-
sadori Lohan u shpreh se : “ Çdo 
vit me 9 Maj ne kujtojmë ditën kur 
Ministri i Jashtëm Francez, Robert 
Schuman, në po të njëjten datë të 
vitit 1950, ju drejtua Francës , Gjer-
manisë dhe vëndeve të tjera Evropi-
ane të bashkoheshin për të krijuar 
Komunitetin e Celikut dhe Qymyrit. 
Qe nga ajo kohë Komuniteti i Qy-
myrit dhe Celikut u shndërrua në 
Bashkimin Evropian me 27 shtete 
anëtare, dhe Shqipëria është në 
rrugen e saj drejt këtij Bashkimi.
Kultura e pasur e Bashkimit Ev-
ropain dhe Shqipërisë do reflekto-
het sot ne repertorin e zgjedhur i 
cili do performohet nga violinisti 
Tedi Papavrami duke na cuar ne në 
një udhetim përreth Evropës”

Koncerti u ndoq nga rreth 600 të 
ftuar, dhe u shfaq në Televizionin 
Publik Shqiptar. Të ftuarit shijuan 
dhe duartrokitën performancë e 
shkëlqyer të artistëve të ftuar. 

Udhëtim Muzikor nëpër Evropë

Festivali Evropian i 
Koraleve
Pjesë e aktiviteteve në ditën e Ev-
ropës të mbështetura nga Delega-
cioni i Komisionit Evropian, ishte 
edhe mbajtja e edicionit të trete të 
Festivalit  Evropian të Koraleve, 
2009, organizuar nga Shoqata 
Syri Blu. Ky aktivitet përfshinte nje 
seri koncertesh të muzikës klasi-
ke, baroke, ku performuan artistë 
Evropianë nga 8 shtete Evropi-
ane ( Francë, Gjermani, Hollandë, 
Itali, Hungari, Rumani, bUllgari, 
Greqi DHE Kroaci). Koncertet u 
mbajtën në qytete të ndryshme të 
Shqipërisë, si Shkodër, Korcë, Fier 
dhe Tiranë, nga datat 7-10 Maj. 
Edicioni i Trete i Festivalit Evropian 

të Koraleve Shqipëri 2009, u ndoq 
nga nje numër i madh shikuesish 
dhe pati komente shumë pozitive 
në median vëndase. 

Mirëmëngjes 
Evropë
Një aktivitet i organizuar nga Shoqe-
ria Civile me mbështetjen e Delega-
cinit të KE u zhvillua në mëngjesin e 
datës 9 Maj. Në të morën pjesë fëm-
ijë të shkollave 8 vjecare të Tiranës 
të cilët festuan ditën Evropiane me 
koncerte performanca vallëzimi 
në sheshin kryesor të Tiranës. Ky 
event nisi më një garë vrapimi mes 
nxenesve të shkollave të Tiranës. 
Në këtë even morën pjesë nxënës 
nga 60 shkolla të ndryshme. Eventi 
u organizua nga CESEC.
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Këshilli i Stabilizim Asociimit.
BE-Shqipëri, mbajnë takimin e parë
Këshilli i Stabilizim Asoccimit ndërmjet 
Shqipërisë dhe BE mbajti takimin e tij 
të parë  me 18 Maj 2009. Ky takim u 
drejtua nga Z.Tomas Pojar, zv Minis-
ter i Punëve të Jashtme të Republikës 
Ceke. Shqipëria u përfaqësua nga 
Ministri I Jashtëm, Z.Lulzim Basha si 
dhe me pjesmarrjen e Z. Björn Lyr-
vall, Drejtor Politik , Ministri i Jashtëm 
i Suedisë Z.Michael Leigh, drejtori 
i përgjithshëm i Drejtorisë së Komi-
sionit për Zgjerimin,si dhe z. Zoltan 
Martinusz, drejtor ne Sekretariatin e 
Përgjithshëm të Këshillit.
Bashkimi Evropian mirpriti mbajtjen e 
këtij takimi të pare të Këshillit të Stabi-
lizim Asociimit mes BE dhe Shqipërisë, 
pas hyrjes në fuqi të Marrveshjes se 
Stabilizim Asociimit (MSA) me 1 Prill 
2009. 
Këshilli i Stabilizim Asociimit (SA) ishte 
informuar nga Shqipëria mbi dorëzimin 
me 28 Prill 2009, të aplikimit për anë-
tarësim në BE.
Këshilli i SA,vuri në dukje konkluzionet 
e Këshillit të BE të 8 Dhjetorit 2008 në 
bazë të të cilave është mirpritur progre-
si i arritur në disa fusha sic janë refor-
mat elektorale, përmirësimi i kushteve 
të biznesit si dhe implementimi I mar-
rveshjes së interimit, si dhe theksohet 
se mirqeverisja, zbatimi i ligjit, lufta 
kundër korrupsionit dhe krimit të or-
ganizuar si dhe forcimi i kapaciteteve 
administrative, përbëjnë sfida të mëd-
ha në të ardhme si dhe kërkojnë mar-
rjen e masave të mëtëjshme. Këshilli 
inkurajoi Shqipërinë të vazhdojë të 
luajë rol konstruktiv në stabilitetin ra-
jonal, si dhe garantimin e mbajtjeve të 
zgjedhjeve të lira , si dhe mirpriti hyrjen 
në fuqi në Janr 2008 të marrveshjes 
për lehtësimin e vizave mes BE dhe 
Shqipërisë.
Këshilli rishikoi zhvillimet në lidhje me 
kriteret politike  duke theksuar rëndës-
inë e forcimit të dialogut mes partive 
politike, sin je prioritet kyc për Part-
neritetin Evropian, si dhe rëndësinë e 
mbajtjeve të zgjedhjeve të lira në Qer-
shor 2009, me qëllim arritjen e stand-
arteve kombëtare dhe ndërkombëtare, 
të cilat përfshijnë një listë të rregullt të 
votuesve , pajisjen me karta identiteti 
të të gjithë votuesve pa pashaporta 
si dhe bashkepunim me vëzhguesit 
zgjedhor. 
Në lidhje me sistemin gjyqësor, Kes-

hilli i SA, rishikoi progresin e arritur ne 
reformat e gjyqësorit, sin je prioritet kyc 
per Partneritetin Evropian, duke thek-
suar rëndësine e zbatimit të ligjit si dhe 
pamvarësinë e këtij sistemi si baza te 
kritereve politike të anëtarësimit. 
BE i kërkoi Shqipërisë të ruajë pam-
varësine, transparencën, efikasitetin 
dhe besueshmërinë e gjyqësorit, me 
qëllim përfundimin e kornizës ligjore, si 
dhe adoptimin e një reform strategjikë 
për gjyqësorin. 

Në lidhje me përpjekjet në luftën 
kundër korrupsionit, si një prioritet kyc 
pr Partneritetin Evropian, BE deklaroi 
se korrupsioni është shtrirë kudo dhe 
përbën një problem serioz, ndërsa në 
lidhje me të drejtat e njeriut, Këshilli 
deklaroi se korniza legjislative mbi të 
drejtat e minoriteteve është vënë në 
rrugë të mbarë. 
BE vuri në dukje progresin në lidhje 
me themelimin e një ekonomie tregu 
funskionale, si dhe përmirësimin e 

regjistrimit të pronave në kadastër, si 
dhe nxori në dukje pengesat në lidhje 
me regjistrimin e pronave urbane si 
dhe procedurat në lidhje me mbylljen 
e biznesit, apo likuidimet dhe falimen-
timin. 
Këshilli theksoi se BE mirpret progres-
in e bëra nga Shqipëria në përafër-
simin e legjislacionit dhe kapaciteteve 
me standartet Evopiane si dhe imple-
mentimin e detyrimeve të Marrveshjes 
së Interimit. 
BE gjithashtu mirpriti progresin e vazh-
dueshëm në fushat e doganës, konkur-
rencës  si dhe inkurajoi Shqipërinë të 
vazhdojë me përpjekjet në fushat e 
energjisë e transportit , përmirësimin 
e kapaciteteve administrative në lid-
hje me implementimin e MSA. Në 
vecanti u mirprit progresi në arritjen 
e detyrimeve të MSA në lidhje me 
konkurrencën, duke vënë në dukje se 
Shqipëria duhet të vazhdoje me përp-
jëkjët e saj në përafëersimin e legjisla-
cionit sipas MSA. 
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Liberalizimi i vizave për 
Ballkanin Perëndimor, 
një proçes i pakthyeshëm.
Komisioni prezantoi tek Shtetet Anëtare 
të BE-së vlerësime të përditësuara mbi 
zbatimin e udhërrëfyesve për liberalizimin 
e vizave nga Shqipëria, Bosnja dhe Her-
cegovina, Ish-Republika e Maqedonisë, 
Mali i zi dhe Serbia. 
Vlerësimet e përditësuara të zbatimit të 
udhërrëfyesve lidhur me liberalizimin e 
vizave përfaqësojnë një hap më tej në 
procesin e dialogut të vizave që Komi-
sioni ka filluar me pesë shtetet e Ballkanit 
Perëndimor në fillim të vitit 2008. Dorëz-
imi i kësaj pakete të dytë vlerësimesh 
të Komisionit drejtuar Këshillit, përfaqë-
son përfundimin e një faze intensive të 
aktivitetit. Gjatë muajve të parë të vitit 
2009, Komisioni organizoi një numër 
vizitash në terren dhe takimesh me ek-
spertë të vendeve përkatëse. U mbajtën 
15 misione ekspertësh, të cilat mbuluan 
fushat e identifikuara në udhërrëfyesit e 

vendeve përkatëse.  Zëvendës Presidenti 
Jacques Barrot, i ngarkuar me çështjet e 
Drejtësisë, Lirise dhe Sigurisë, tha, “Jam 
shumë i kënaqur nga përpjekjet e bëra 
nga vendet e rajonit në zbatimin e udhër-
rëfyesve dhe nga bashkëpunimi i tyre i 
shkëlqyer në organizimin e misioneve 
të ekspertëve. Kam besim se liberalizimi 
i vizave me të gjitha vendet e Ballkanit 
Perëndimor është një perspektivë e prek-
shme.”

Me 7 Maj, Delegacioni I Komisionit Ev-
ropain në Shqipëri zhvilloi një takim 
këshillues me organizata të shoqërisë 
civile, me qëllim mbledhjen e informa-
cionit dhe opinionin e sektorit jo fitimpru-
rës si pjesë e përgatitjeve të progress 
reportit për 2009. Reth 40 përfaqësues 
të shoqërisë civile shkembyen ide dhe 
mendime me Shefin e Delegacinit te KE, 
Ambasadorin Helmuth Lohan, mbi tema 
sic janë lufta kundër korrupsionit, zgjed-
hjet parlamentare, korniza ligjore për 
OJF, cështjet e të drejtave të njeriut si 
dhe lufta kundër diskriminimit. Z.Lohan 
u shpreh se :”Komisioni Evropain ka fil-
luar përgatitjen e Progres Reportit për 
2009 mbi Shqipërinë , raport që anali-
zon situatën politike dhe ekonomike nga 
këndvështrimi I perspektivës Evropiane. 
Përgatitjet për Progres Raportin e 2009 
në kontekstin politik do përcaktohen 
nga:  
Hyrja në fuqi e MSA
Aplikimi I Shqipërisë për anëtarësim
Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, 

Komisioni Evropian këshillohet me Shoqërinë 
Civile mbi Progres Raportin për 2009

Deklaratë e Komi-
sionerit për Zgjerimin 
Olli Rehn mbi vras-
jen e një deputeti në 
Shqipëri 

Me 3 Maj 2009, Komisioneri për 
Zgjerimin Olli Rehn lëshoi një 
deklaratë mbi vrasjen e një parla-
mentari Shqiptar. Në deklaratën 
e tij, Z Rehn ofroi ngushëllimet 
e tij për familjen Xhindi duke u 
shprehur:
”Dënoj me forcë vrasjen e Fatmir 
Xhindit I bëj thirrje autoriteteve 
shqiptare të hetojnë këtë krim me 
shumë kujdes dhe të sjellin para 
drejtësisë autorin e saj”

të cilat sic e kam theksuar edhe më pare 
do jënë tësti për përcaktimin e pjekurisë 
politike në vënd. Sic u shpreh Ambasa-
dori Lohan, ky takim është në vazhdë të 
takimeve të mëparshme  mes Komisionit 
Evropian dhe disa organizata të shoqërisë 
civile. Cështjet e diskutura në këtë takim 

kishin të bënin me luftën kundër korrup-
sionit, zgjedhjet parlamentare, korniza 
ligjore për organizatat e shoqërisë civ-
ile, mbrojtaj dhe promovimi I të drejatve 
të njeriut, lufta kundër diskriminimit, si 
dhe fusha të tjera të ekspertizës së sho-
qërisë civile. 

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:
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


