
Buletini mujor i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri  -  Maj 2008 

Nga data 2 deri në 9 Maj 2008, 
Delegacioni i Komisionit Evropian në 
Shqipëri, në bashkëpunim me Ambasadat 
e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian 
në Tiranë, Presidencën e Bashkimit 
Evropian, Ministrinë e Integrimit 
Evropian dhe organizata të shoqërisë 
civile festuan Javën Evropiane në Tiranë. 
Nën slloganin “Jo ata dhe ne, por unë 
dhe ti” u zhvilluan një seri aktivitetesh 
politike, sociale, arsimore dhe kulturore 
me qëllimin e vetëm transmetimin e 
mesazheve të paqes dhe solidaritetit, 
parime këto që përbëjnë themelet e 
Bashkimit Evropian. Këto veprimtari 
filluan me një konferencë shtypi të Shefit 
të Delegacionit të Bashkimit Evropian 
në Shqipëri, Ambasadorit Helmuth 
Lohan, ambasadorëve të vendeve anëtare 
të Bashkimit Evropian dhe Ministres 
së Integrimit Evropian të Shqipërisë. 
Duke shpjeguar qëllimin e aktiviteteve 
Ambasadori Lohan nënvizoi: “ne 
dëshirojmë që t’ju drejtohemi direkt juve, 
qytetarëve të Shqipërisë, për t’ju sjellë 
informacion për Bashkimin Evropian. 
Por, ne duam t’i dëgjojmë opinionet 
dhe sugjerimet tuaja lidhur me rrugën 
që po ndjek Shqipëria drejt integrimit 
evropian.”
Ministrja shqiptare e Integrimit 
Evropian u ndal në fjalën e saj tek fakti 
se këto festime vijnë në kohën më të 
përshtatshme për Shqipërinë. “Ne 
kemi marrë ftesën për t’u anëtarësuar 
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në NATO; Marrëveshja e Stabilizim-
Asociimit është në procesin e ratifikimit 
të plotë nga të gjitha vendet anëtare të 
BE-së; Marrëveshja e Përkohshme, që ka 
hyrë në fuqi që nga Dhjetori 2006 po 
krijon bazën ligjore për përmirësimin e 
mëtejshëm të marrëdhënieve mes BE-
së dhe Shqipërisë. Ne kemi nënshkruar 
edhe marrëveshjen e lehtësimit të vizave 
dhe ndërkohë ka filluar edhe dialogu 

politik për liberalizimin e plotë të tyre”, 
u shpreh Zonja Bregu.
Veprimtaritë me rastin e Javës Evropiane 
2008 përfshinë 30 aktivitete të larmishme. 
Shefi i Delegacionit të Komisionit 
Evropian organizoi një koncert nga 
violinistja e njohur shqiptare Ervis Gega 
dhe nga Orkestra e dhomës “Rheinisches 
Kammerensemble Mainz”, në sallën e 
Teatrit Kombëtar. Në këtë koncert mori 
pjesë edhe Komisioneri për Shkencën 
dhe Kërkimet Janez Potočnik. Ambasadat 
e Italisë, Hungarisë dhe Hollandës 
organizuan koncerte me muzikë klasike, 
dhome dhe baroke, ku interpretuan 
artistë shqiptarë dhe evropiane. Ato u 
ndoqën gjerësisht nga publiku vendas 
dhe njëkohësisht morën vlerësime 
pozitive nga media.
Delegacioni organizoi për herë të parë 
një Konkurs Kombëtar për krijimin e një 
Maskoti të BE-së për fëmijët shqiptarë, që 
synonte të tërhiqte vëmendjen e brezit 
të ri për Bashkimin Evropian nëpërmjet 
fillimit të një fushate informative 
dedikuar atyre. Konkursi ju drejtua si 
artistëve të fushës ashtu edhe studentëve 
të shkollave artistike në të gjithë vendin. 
Më shumë se 30 veta morën pjesë në 
të. Ceremonia për dhënien e çmimit 
fitues për krijimin e Maskotit më të mirë 
u organizua në Galerinë e Akademisë 

2008.05.02 – Inaugurimi i Javës Evropiane 2008 në Tiranë
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2008.05.07 – Ambasadori Lohan, Shef i Delegacionit të Komisionit Evropian, dhuron çmimin për Maskotin më të 
mirë për një fushatë të BE-së për fëmijët shqiptarë

2008.05.09 – “Dy vjet pas nënshkrimit të MSA-së: Roli i Parlamentit të Shqipërisë” Konferencë me Ambasadorin 
Helmuth Lohan, Shef i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri, Kryeministrin Sali Berisha, Kryetaren e 
Parlamentit Jozefina Topalli, Ambasadorin Robert Bosch, Shef i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe Kryetarin e 
Partisë Socialiste Edi Rama

2008.05.07 – Ambasadori Lohan, Shefi i Delegacionit të Komisionit Evropian në aktivitetin 
“Evropa dhe Unë”

2008.05.05 – Teatri Kombëtar, koncert i violinistes shqiptare, Zonjës Ervis Gega, organizuar nga 
Delegacioni i Komisionit Evropian në Shqipëri

së Arteve. “Mirëmëngjes Evropë”, një 
grumbullim masiv i nxënësve në sheshin 
kryesor të kryeqytetit për të festuar 
Ditën e Evropës, shoqëruar me këngë 
dhe valle, u organizua në datën 9 Maj. 
Këtij aktiviteti i parapriu një garë me 
biçikleta nën slloganin “Me një biçikletë 
drejt Evropës, pa smog” që u zhvillua 
në bulevardin kryesor të Tiranës dhe ku 
mori pjesë edhe Presidenti i Republikës 
dhe Shefi i Delegacionit. 
Bota kulturore dhe akademike mori 
pjesë në programet e Javës Evropiane 
2008 nëpërmjet një serie aktivitetesh, 
kryesisht dedikuar sfidave të integrimit 
të Shqipërisë. Me rastin e botimit të 

edicionit të fundit të “Shënimeve të 
Sarajevës” të titulluar “Më e mira e të 
gjithave”, Presidenca Sllovene e Bashkimit 
Evropian, Ambasada e Republikës së 
Sllovenisë në Shkup në bashkëpunim 
me Delegacionin e Komisionit Evropian 
në Tiranë organizuan një tryezë të 
rrumbullakët me shkrimtarë nga vende 
të Ballkanit Perëndimor të titulluar 
“Ballkani Perëndimor dhe Perspektiva 
Evropiane”. Përveç shkrimtarëve dhe 
botuesve, në këtë aktivitet mori pjesë 
edhe Komisioneri për Shkencën dhe 
Kërkimin Janez Potočnik.
Ambasada e Spanjës organizoi një 
Kolokium Ndërkombëtar të titulluar 
“Procesi i ndërtimit të Evropës dhe 
e ardhmja e marrëdhënieve Euro–
Mesdhetare”, nga Vicent Garces, Deputet 
i Parlamentit Evropian. Ambasada 
e Britanisë së Madhe organizoi 
transmetimin e parë të një dokumentari 
të përgatitur nga Top Channel “Shqipëria 
dhe Britania e Madhe: Partnerë 

Evropianë”, të pasuar nga një koktejl. 
Ambasadat e Austrisë, Polonisë dhe 
Francës kontribuan në këtë javë me 
prodhimet më të mira të fundit të vendeve 
të tyre në Javën Evropiane të Filmit që 
u zhvillua nga data 2 deri në 9 Maj. Në 
kuadrin e festimeve të Javës Evropiane 
2008 dhe Ditës së Evropës., Parlamenti 
shqiptar, Prezenca e OSBE-së dhe Lëvizja 
Evropiane organizuan konferencën “Dy 
vjet pas Nënshkrimit të MSA-së dhe roli 
i Parlamentit të Shqipërisë”. Në këtë 
aktivitet morën pjesë përfaqësuesit më të 
lartë politikë të vendit. Mes folësve ishin 
Kryetarja e Parlamentit Jozefina Topalli, 
Kryeministri Sali Berisha, Ministri i 
Punëve të Jashtme Lulzim Basha, Kryetari 
i Partisë Socialiste Edi Rama dhe Ilir Meta, 
Kryetar i Komisionit Parlamentar për 

Integrimin Evropian, Shefi i Delegacionit 
të Komisionit Evropian Ambasadori 
Helmuth Lohan, si edhe Ambasadori 
Robert Bosch, Shef i Prezencës së OSBE-
se në Shqipëri.
Së fundi, Delegacioni e realizoi premtimin 
që kishtë bërë vitin e kaluar për ti shtrirë 
aktivitetet përtej kryeqytetit. Edhe pse 
kjo mbarte probleme organizative dhe 
menaxhimi, Delegacioni organizoi për 
herë të parë një tur me Autobuzin e BE-
së në qytetet kryesore të vendit. Autobuzi 
përshkoi pesë qytete shqiptare: Shkodrën, 
Durrësin, Elbasanin, Korçën dhe Tiranën. 
Në secilin qytet, programi përmbante 
leksione dhe debate nëpër universitete 
ku folës të ndryshëm si nga Delegacioni i 
Komisionit Evropian dhe nga Ambasadat 
e Shteteve Anëtare folën përpara 
audiencave të përzgjedhura. Ambasadorët 
e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian 
në Shqipëri morën pjesë aktive në këtë 
veprimtari.
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Komisioneri Potočnik viziton Shqipërinë 

Vendimi i Shqipërisë për t’ju bashkuar 
Programit Kuadër 7 të Bashkimit 
Evropian për Kërkimin (FP7) nga 1 
Janari 2008 do tu lejojë kërkuesve dhe 
studjuesve shqiptarë të bashkëpunojnë në 
kushte të barabarta me shkencëtarë dhe 
inxhinjerë nga të gjitha shtetet anëtare të 
Bashkimit Evropian si dhe vendet e tjera 
të Ballkanit. 
Janez Potočnik, Komisioneri Evropian 
Përgjegjës për Shkencën dhe Kërkimet, që 
ishte në Tiranë në datat 5 dhe 6 Maj për 
tu takuar me autoritetet dhe shkencëtarët 
shqiptarë, shpjegoi se ky është një hap në 
drejtimin e duhur: “Duke u angazhuar 
më shumë në këtë fushë Shqipëria jo 
vetëm do ta përmirësojë cilësinë e jetës 
së qytetarëve, por do të ketë edhe një 
ekonomi konkuruese vlerash të bazuar 
në produkte dhe shërbime të reja”.
Gjatë vizitës së tij Komisioneri Potočnik 
diskutoi lidhur me rëndësinë e investimeve 
në fushën e kërkimeve me Presidentin, 
Kryeministrin dhe Ministrin shqiptar të 
Arsimit dhe Shkencës. Ai gjithashtu foli 
me rreth 100 shkencëtarë, inxhinjerë, 
kërkues dhe politikbërës në kuadrin 
e Ditës së Informimit për Programin 
FP7 organizuar nga ana e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Komisionit Evropian 
për Kërkimet, Qendra e Kërkimeve të 
Përbashkëta dhe Ministria shqiptare e 
Arsimit dhe Shkencës.
Komisioneri Potočnik beson se vendet e 
Ballkanit Perëndimor kanë shumë për të 
përfituar prej bashkëpunimit në fushën 
e kërkimeve me BE-në. Kjo nuk ka të 
bëjë vetëm me mundësinë e financimit 
nga burimet kërkimore evropiane, por 
edhe nga integrimi efektiv në “Zonën 
e Kërkimeve Evropiane” (ERA). “Duke 
punuar me shkencëtarë dhe kompani nga 
e gjithë Zona e Kërkimeve Evropiane, ku 
tani faktikisht përfshihet i gjithë rajoni i 

Vizita e parë e Komisionerit Potočnik 
në Shqipëri zhvillohet më pak se 5 
muaj pas nënshkrimit, në 17 Dhjetor 
2007 në Bruksel, të Memorandumit të 
Mirëkuptimit që e anëtarëson Shqipërinë 
në Programin FP7. Kjo vizitë ishte pjesë 
e një turneu të tij në të gjitha shtetet 
ballkanike për të diskutuar me autoritetet 
lidhur me rëndësinë e kërkimit dhe të 
bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
Në 5 Maj, Komisioneri Potočnik mori 
pjesë në dy ngjarje që ishin pjesë e 
festimeve me rastin e Javës Evropiane 
2008. Ai mori pjesë në një tryezë të 
rrumbullakët me shkrimtarë nga shtete të 
Ballkanit Perëndimor me titull “Ballkani 
Perëndimor dhe Perspektiva Evropiane”, 
organizuar nga Presidenca Sllovene e 
BE-së; dhe ai gjithashtu hapi koncertin e 
organizuar nga Delegacioni i Komisionit 
Evropian në Shqipëri.

Ballkanit, Shqipëria mund të ketë shumë 
përfitime: shkencore, social-ekonomike 
dhe politike”. 
Gjithashtu, bashkëpunimi në fushën e 
kërkimit me Qendrën e Përbashkët të 
Kërkimeve të Komisionit do ta ndihmojë 
Shqipërinë të arrijë kërkesat teknike 
evropiane si dhe standartet në sigurinë 
ushqimore, shëndetin publik, mjedisin 
dhe energjitikën. Kjo, nga ana tjetër, do 
ta shtojë perspektivën e Shqipërisë për tu 
anëtarësuar në Bashkimin Evropian.
Por, për të siguruar përfitimet maksimale 
prej këtyre mundësive të reja në fushën 
e kërkimeve, qeveria shqiptare duhet të 
marrë masa për të forcuar kapacitetet e 
saj kombëtare kërkimore. Qëllimi kryesor 
i vizitës së Komisionerit Evropian ishte që 
ta inkurajonte Shqipërinë që ta vendoste 
politikën kërkimore në axhendën politike 
dhe të jepte më shumë mbështetje për ta 
forcuar kërkimin në rang kombëtar.

Komisioneri Evropian, Z. Janez Potočnik 

2008.05.04 – Tavolinë e rrumbullakët mbi “Shënimet e Sarajevës” me Z. Janez Potočnik, Komisioneri 
Evropian për Shkencën dhe Kërkimin, te Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
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Euralius II: Misioni vazhdon
Komisioni Evropian vazhdon ta ndihmojë 
financiarisht dhe me ekspertizë sistemin 
shqiptar të drejtësisë, i cili ende mbetet 
problematik. Kjo është edhe arsyeja 
se përse ai ofron 4.5 milion Euro për 
Misionin Evropian të Asistencës për 
Sistemin e Drejtësisë në Shqipëri, që 
njihet me emrin EURALIUS II. Qëllimi i tij 
kryesor është që të lehtësojë, nëpërmjet 
ndërtimit të kapaciteteve të nevojshme 
brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe gjithë 
sistemit gjyqësor, zhvillimin e një sistemi 
më të pavarur, të paanshëm, efikas, 
profesional, transparent dhe modern në 
Shqipëri. Nëpërmjet këtij proçesi ai mund 
të kontribuojë ndjeshëm në rikthimin e 
besimit të qytetarëve tek institucionet e 
tyre si dhe në konsolidimin e demokracisë 
dhe shtetit ligjor në vend.  Një tjetër 
objektiv madhor do të jetë lehtësimi i 
përmbushjes së kërkesave që burojnë 
nga MSA-ja në fushën e reformave të 
Drejtësisë, duke e njohur plotësisht 
ekipin drejtues të Ministrisë së Drejtësisë 
dhe të të gjithë sistemit me praktikat dhe 
standartet evropiane.
Gjatë dy viteve e gjysmë në vazhdim, 
Euralius II do të përqëndrohet në fushat: 
Organizimi dhe Reforma në Drejtësi, 
Dialogu Ndër-Institucional, Zhvillimi 
i kapaciteteve të menaxhimit, Hartimi 
i ligjeve, Përafrimi Ligjor, Çështjet 
e Burgjeve; Zbatimi i Urdhërave; 
Administrimi i Gjykatës dhe Drejtësia 
Kriminale. Ai gjithashtu do të luajë rol 
koordinues dhe vëzhgues në fushën e 
administrimit të tokës dhe pronës së 
paluajtshme.
“Reforma dhe zhvillimi i sistemit 
shqiptar të Drejtësisë është një prej 

“standartet”.  Euralius II është i gatshëm 
të japë mbështetjen e vet për të gjithë 
elementët e reformës”.
Gjatë ceremonisë, Ministri i Drejtësisë 
Enkelejd Alibeaj e vlerësoi shumë 
kontributin e misionit. “Euralius I ka 
kontribuar shumë në përmirësimin e 
sistemit tonë të drejtësisë. Ne jemi në 
proçesin e reformimit të thellë dhe të 
gjerë të tij me qëllim që ta përafrojmë atë 
me standartet e kërkuara nga MSA-ja. Ne 
ndihemi të privilegjuar që asistohemi nga 
një ekip profesionistësh si ai i Euralius 
II,” tha ai.
Shefi i këtij Misioni, Roland Miklau, 
paraqiti ekipin e ri të përbërë nga 9 
ekspertë afatgjatë ndërkombëtarë nga 
shtete të ndryshme anëtare të Bashkimit 
Evropian, 3 ekspertë vendas si dhe nga 
stafi vendor i administratës. Projekti 
mundësohet nga Ministria Federale e 
Drejtësisë së Austrisë në bashkëpunim 
me Ministrinë Federale të Drejtësisë së 
Gjermanisë.

prioriteteve më të rëndësishme të MSA-
së. Shteti ligjor është parakusht thelbësor 
për anëtarësimin. Krijimi i mekanizmave 
që lejon funksionimin e drejtë të shtetit 
ligjor është një detyrë thelbësore për 
të gjitha partitë politike dhe ne jemi të 
kënaqur të ndihmojmë nëpërmjet një 
tjetër misioni të rëndësishëm asistence,” 
tha Ambasadori Helmuth Lohan, Shefi 
i Delegacionit të Komisionit Evropian 
në Shqipëri. Ai vazhdoi të shpjegojë se 
“Me miratimin e amendamenteve për 
ligjin e fuqisë juridike është hedhur hapi 
i parë në rrugën e reformimit. E di se ka 
mirëkuptim të gjerë lidhur me faktin se 
ky është vetëm hapi i parë dhe se reforma 
e sistemit duhet të jetë e plotë për të qenë 
efikase. Diskutimi i reformës legjislative 
dhe diskutimi i legjislacionit që mendohet 
se do të reflektojë Acquis të BE-së duhet 
që gjithashtu të marrë parasysh edhe 
çështjet praktike të jetës së përditshme 
që kanë të bëjnë me implementimin dhe 
zbatimin, me qëllim që të plotësoshen 

2008.05.16  Nisja Zyrtare e Misionit EURALIUS II

Barroso: “Rezultatet janë ato që kanë rëndësi për Shqipërinë”

Presidenti i Komisionit Evropian José 
Manuel Barroso u takua në 5 Maj 2008 në 
Bruksel me Kryeministrin e Shqipërisë Sali 
Berisha. Ata diskutuan lidhur me ecurinë 
e reformave integruese të Shqipërisë 
të nevojshme për tu anëtarësuar në 
Bashkimin Evropian, si edhe lidhur me 
çështje të tjera të mprehta rajonale.
Presidenti i Komisionit u shpreh se 
në Shqipëri është shënuar progres në 
kuadrin e vendimeve politike, por vetëm 
kur këto vendime të zbatohen do të jetë 

si dhe të konkretizimin në praktikë të 
reformave politike, institucionale dhe 
administrative. Ka ende vështirësi, 
prandaj është e nevojshme që të vazhdojë 
puna në këto fusha”, tha Presidenti 
Barroso.

Pas takimit me Presidentin e Komisionit 
Evropian, Kryeministri i Shqipërisë tha 
se ishte i vendosur për t’i zbatuar të 
gjitha reformat e domosdoshme. “Ne 
do të vazhdojmë luftën kundër krimit 
të organizuar dhe korrupsionit. Ai do të 
trajtohet me zero tolerancë. Unë dëshiroj 
që ta siguroj Presidentin se qeveria 
ime është e gatshme të nënshkruajë 
çdo marrëveshje me vendet anëtare të 
Bashkimit Evropian dhe të ndërmarrë 
çdo masë të nevojshme me qëllim që 
në të ardhmen qytetarët shqiptarë të 
qarkullojnë të lirë si qytetarë evropianë”, 
tha Kryeministri Berisha.

Edhe zhvillimet rajonale ishin në 
axhendën e bisedimeve midis Presidentit 
të Komisionit Evropian dhe Kryeministrit 
të Shqipërisë. Zoti Barroso e vlerësoi 
shumë atë që ai e cilësoi “rolin konstruktiv 
të Shqipërisë në rajon” dhe i kërkoi Zotit 
Berisha “të vazhdojë kështu edhe në të 
ardhmen”.

e mundur që të caktohet një datë për 
aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim 
në BE. “Unë e sigurova Kryeministrin se 
Komisioni Evropian mbetet i angazhuar 
për ta zhvilluar perspektivën evropiane të 
Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor. 
Unë gjithashtu e inkurajova Kryeministrin 
Berisha që të ecë përpara me reformat e 
vështira dhe të forcojë shtetin ligjor. Ai 
më dha garanci se qeveria e tij është e 
gatshme që të bëjë gjithçka nevojitet për 
të qenë e suksesshme,” tha ai.
Presidenti i Komisionit Evropian ishte 
gjithashtu i drejtpërdrejtë kur nënvizoi 
nevojën e zbatimit me korrektësi në 
praktikë të të gjitha reformave. “Një 
ecuri ritmike e zbatimit të MSA-së duhet 
të konsolidohet përpara se Shqipëria të 
afrohet më shumë me BE-në. Komisioni 
Evropian do të vazhdojë të ofrojë asistencë 
financiare për ta ndihmuar Shqipërinë 
që të përmbushë këtë objektiv dhe të 
realizojë të ardhmen e saj evropiane”, tha 
Zoti Barroso.

Së fundi, Presidenti i Komisionit Evropian 
theksoi se e vlerësonte progresin e shënuar 
nga Shqipëria, duke krijuar optimizëm 
për të ardhmen. “Në vend ka progres. 
Shqipëria ka treguar ambicje. Tani BE-ja 
pret dëshmi të konsolidimit të reformave 

Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel 
Barroso me Kryeministrin shqiptar Sali Berisha
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ECURIA E SHQIPËRISË NË RRUGËN DREJT EVROPËS

1992: Marrëveshja e Tregtisë dhe Bashkëpunimit midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. 
Shqipëria ka të drejtën të marrë financime në kuadrin e Programit PHARE të Bashkimit 
Evropian.

1997: Trajtimi rajonal. Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian vendos kushte politike dhe 
ekonomike për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe.

Shtator 1999: Bashkimi Evropian propozon një Proçes të ri Stabilizimi dhe Asociimi për pesë 
vende të Evropës Juglindore, përfshirë edhe Shqipërinë.

Shtator 1999: Fillon Studimi i Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim – Asociimit.

Nëntor 1999: Studimi i mësipërm i Fizibilitetit miratohet nga Komisioni.

Janar 2000: Miratimi i Studimit të Fizibilitetit nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme.

1999: Shqipëria përfiton nga Preferencat Tregtare Autonome me Bashkimin Evropian.

2000: Zgjerimi i hyrjes pa taksë të produkteve nga Shqipëria në tregun e Bashkimit Evropian. 

Qershor 2000: Këshilli Evropian deklaron se të gjitha vendet e Proçesit të Stabilizim Asociimit 
janë “kandidatë potencialë” për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

2001: Viti i parë i programit të ri CARDS i hartuar posaçërisht për vendet pjesëmarrëse në PSA.

Qershor 2001: Komisioni arrin në përfundimin se është momenti i duhur për të vazhduar me 
Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit me Shqipërinë.

Qershor 2001: Këshilli Evropian në Göteborg fton Shqipërinë të paraqesë direktivat paraprake 
negociuse për zhvillimin e bashkëbisedimeve për MSA-në me Shqipërinë.

2002: Miratohen nga Këshilli direktivat negociuese.

Dhjetor 2002: Këshilli Evropian në Kopenhagen konfirmon objektivin për integrimin më të 
plotë të mundshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrjedhën kryesore politike dhe 
ekonomike të Evropës dhe i njeh vendet si kandidatë potencialë për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian.

Janar 2003: Hapja zyrtare e negociatave për MSA-në në Shqipëri.

Shkurt 2003: Raundi i parë i negociatave për MSA-në.

Mars 2003: Këshilli Evropian në Bruksel thekson se “e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është 
në Bashkimin Evropian” dhe fton “Këshillin dhe Komisionin të kërkojë rrugë dhe forma, bazuar 
gjithashtu në eksperiencën e proçesit të zgjerimit, për ta forcuar politikën e BE-së në rajon.”

Maj 2003: Raundi i parë i negociatave për Marrëveshjen e Ripranimit.

Maj 2003: Një komunikatë nga Komisioni për Këshillin dhe Parlamentin Evropian lidhur me 
Ballkanin Perëndimor dhe integrimin evropian propozon t’i japë shtysë të mëtejshme Proçesit 
të Stabilizim Asociimit duke zbatuar elementë të veçantë që kanë në bazë proçesin e para-
anëtarësimit.

Qershor 2003: Takimi i Këshillit në Selanik ripohon perspektivën integruese të Ballkanit 
Perëndimor dhe konfirmon prioritetin e madh ndaj rajonit në axhendën e Bashkimit Evropian.

Dhjetor 2003: Fillon Marrëveshja e Ripranimit.

Prill 2005: Ratifikimi nga Parlamenti i Shqipërisë i Marrëveshjes së Ripranimit midis Bashkimit 
Evropian dhe Shqipërisë.

Qershor 2006: Bashkimi Evropian dhe Shqipëria nënshkruajnë Marrëveshjen e Stabilizim–
Asociimit.

Janar 2008: Marrëveshja për lehtësimin e vizave midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. 
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Përmbledhje e “Acquis Communautaire”

ACQUIS ËSHTË TËRËSIA E TË DREJTAVE 
DHE DETYRIMEVE TË PËRBASHKËTA, 
DETYRUESE MBI TË GJITHA SHTETET 
ANËTARE TË BASHKIMIT EVROPIAN. PËR 
ARSYE MONITORIMI DHE PËR NEGOCIATAT 
E MËTEJSHME TË ANËTARËSIMIT, ACQUIS 
NDAHET NË NJË SËRË KAPITUJSH, KU SECILI 
MBULON NJË FUSHË TË CAKTUAR. 

Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave
Parimi i lëvizjes së lirë të mallrave parashikon 
që prodhimet duhet të tregtohen lirisht nga 
një pjesë e Bashkimit Evropian tek tjetra. Në 
një numër sektorësh ky parim i përgjithshëm 
shoqërohet nga një kuadër i harmonizuar 
rregullator, duke ndjekur “strategjinë e 
vjetër” (vendosja e specifikimeve të sakta të 
produkteve) ose “strategjinë e re” (vendosja 
e kërkesave të përgjithshme të produkteve). 
Legjislacioni i harmonizuar evropian i 
produkteve, i cili duhet të përshtatet në 
nivel kombëtar, përfaqëson pjesën më të 
madhe të Acquis në këtë kapitull. Për më 
tepër, kapaciteti administrativ i nevojshëm 
është shumë i rëndësishëm për njoftimin 
e kufizimeve mbi tregtinë, nga ana e 
shteteve anëtare, dhe për aplikimin e 
masave horizontale e proceduriale në fusha 
si standartizimi, analiza e konformitetit, 
akreditimi, metrologjia dhe vëzhgimi i 
tregut.

Kapitulli 2: Lëvizja e lirë e punëtorëve

Acquis sipas këtij kapitulli parashikon që 
qytetarët evropianë të një vendi anëtar 
të kenë  të drejtë të punojnë në një tjetër 
vend anëtar. Punëtorët emigrantë të BE-së 
duhet të trajtohen në të njejtën mënyrë si 
punëtorët vendas përsa i përket kushteve të 
punës, avantazheve sociale dhe taksave. Ky 
Acquis përmban gjithashtu një mekanizëm 
për të koordinuar çështjet e sigurisë sociale 
për personat e siguruar dhe të familjeve të 
tyre kur punojnë në një tjetër vend anëtar.

Kapitulli 3: E drejta e vendosjes dhe liria e 
të siguruarit të shërbimeve
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që e 
drejta e vendosjes e banorëve të BE-së dhe 
e personave legalë në çdo vend anëtar dhe 
liria e të ofruarit të shërbimeve ndërkufitare, 
nuk pengohen nga legjislacioni kombëtar, 
përveç përjashtimeve të parashikuara në 
Traktat. Acquis gjithashtu harmonizon 
rregullat për profesione të rregulluara për të 
garantuar njohjen reciproke të kualifikimeve 
dhe të diplomave midis Shteteve Anëtare; 
për disa profesione të rregulluara duhet 
të ndiqet një kurrikulum i përbashkët 
formimi minimal me qëllim që kualifikimi 
të njihet automatikisht në një vend anëtar 
të BE-së. Përsa i përket shërbimit postar, 
Acquis gjithashtu synon hapjen e shërbimit 
postar ndaj konkurencës në një mënyrë 
graduale dhe të konktrolluar, brenda një 
kuadri rregullator që siguron një shërbim 
universal.

Kapitulli 4: Lëvizja e lirë e kapitalit
Shtetet anëtare duhet të heqin, me disa 
përjashtime, të gjitha kufizimet lidhur me 
qarkullimin e kapitalit si brenda BE-së ashtu 
edhe midis vendeve anëtare dhe vendeve 
të treta. Acquis gjithashtu përmban rregulla 
lidhur me pagesat ndërkufitare si dhe me 
kryerjen e transfertave që kanë të bëjnë 
me sigurinë. Direktiva për luftën kundër 
pastrimit të parave dhe financimeve 
terroriste kërkon operatorë bankarë dhe 
ekonomikë, veçanërisht kur bëhet fjalë për 
sende me shumë vlerë dhe për transaksione 
të mëdha monetare, për të identifikuar 
klientët si dhe për të njoftuar kryerjen e disa 
transaksioneve të caktuara. Një kërkesë kyçe 

për të luftuar krimin financiar është krijimi 
i një administrate efikase dhe kapacitete 
zbatuese, përfshirë bashkëpunimin mes 
autoriteteve që vëzhgojnë, zbatojnë ligjin 
dhe prokurorive.

Kapitulli 5: Prokurimet publike
cquis për prokurimet publike përfshin 
parimet e përgjithshme të transparencës, 
trajtimit të barabartë, konkurencën e lirë dhe 
mos-diskriminimin. Për më tepër, ka rregulla 
të posaçme lidhur me koordinimin e dhënies 
së kontratave publike për vepra, shërbime 
dhe pajisje, për entitete tradicionale 
kontraktuese dhe për sektore të posaçëm. 
Acquis gjithashtu përmban rregulla specifike 
lidhur me rishikimin e procedurave dhe për 
mundësinë e kompensimeve. Nevojiten 
organizma të specializuar zbatuese.

Kapitulli 6: Ligji i kompanive
Acquis për ligjin e Kompanisë përmban 
rregulla për formimin, regjistrimin, 
bashkimin dhe ndarjen e kompanive. Përsa 
i përket fushës së raportimit financiar, 
Acquis specifikon rregulla për paraqitjen e 
llogarive vjetore dhe atyre të konsoliduara, 
përfshirë rregulla të thjeshtuara për 
kompanitë e vogla dhe të mesme (SME). 
Aplikimi i Standarteve Ndërkombëtare të 
Llogarive është i detyrueshëm për disa 
entitete me interes publik. Për më tepër, 
Acquis specifikon rregulla për miratimin, 
integritetin profesional dhe pavarësinë e 
auditimeve statutore.

Kapitulli 7: Ligji i pronësisë intelektuale
Acquis për të drejtat e pronësisë intelektuale 
specifikon rregulla të harmonizuara për 
mbrojtjen ligjore të së drejtës së autorit dhe 
të drejta të tjera të lidhura me të. Kushte 
specifike zbatohen për mbrojtjen e bazës 
së të dhënave, programeve kompjuterike, 
topografive, transmetimeve satelitore dhe 
ritransmetimeve kabllore. Në fushën e të 
drejtave industriale të pronësisë, Acquis 
parashtron rregulla të harmonizuara për 
mbrojtjen ligjore të modeleve dhe markave 
të tregtisë. Të tjera kushte specifike zbatohen 
për zbulimet bioteknologjike, farmaceutike 
dhe produktet për mbrojtjen e bimëve. 
Acquis gjithashtu ka krijuar  një markë dhe 
model të Komunitetit. Së fundi, Acquis 
përmban rregulla të harmonizuara për 
zbatimin e të drejtave të autorit dhe të drejta 
të përafërta, si dhe për të drejtat e pronësisë 
industriale. Mekanizmat e përshtatshëm 
të zbatimit janë të nevojshme, veçanërisht 
kapacitetet efikase zbatuese.

Kapitulli 8: Politika e konkurencës

Acquis për konkurencën përmban si politikat 
kundër monopoleve ashtu edhe ato të 
kontrollit të ndihmës shtetërore. Ai përmban 
rregulla dhe procedura për të luftuar sjelljen 
jo konkuruese të kompanive (marrëveshje 
kufizuese midis protagonistësh dhe abuzime 
me pozicionet dominuese në treg), për të 
shqyrtuar shkrirjet e kompanive dhe për të 
pengouar qeveritë nga dhënia e ndihmës 
shtetërore që e dëmtojnë konkurencën në 
tregun e brendshëm. Në përgjithësi, rregullat 
e konkurencës janë të zbatueshme direkt në 
të gjithë Bashkimin Evropian, dhe shtetet 
anëtare duhet të bashkëpunojnë plotësisht 
me Komisionin për zbatimin e tyre.

Kapitulli 8: Shërbimet financiare
Acquis në fushën e shërbimeve bankare 
përmban rregulla për autorizimin, veprimin 
dhe vëzhgimin e institucioneve financiare 
në fushat e sistemit bankar, siguracioneve, 
pensioneve shtesë, shërbimeve të investimit 

dhe tregjet e sigurimeve. Institucionet 
financiare mund të veprojnë në të gjithë 
Bashkimin Evropian në përputhje me 
parimin e “kontrollit të vendit burimor”, 
duke hapur degë të vetat, ose duke ofruar 
shërbime mbi baza ndërkufitare.

Kapitulli 10: Shoqëria e informacionit 
dhe media
Acquis përmban rregulla specifike lidhur 
me komunikimin elektronik, për shërbimet 
e shoqërisë së informacionit, në mënyrë 
të veçantë për tregtinë elektronike dhe 
shërbimet e aksesit të kushtëzuar, si dhe 
për shërbimet audiovizive. Në fushën e 
komunikimeve elektronike, Acquis synon 
të eliminojë pengesat për funksionimin 
efikas të tregut të brendshëm në shërbimet 
dhe rrjetet e telekomunikacionit, të nxisë 
konkurencën dhe të mbrojë interesat e 
konsumatorëve në këtë sektor, përfshirë 
mundësinë universale të të paturit të 
shërbimeve moderne. Përsa i përket politikës 
audiovizive, Acquis kërkon lidhjen ligjore me 
Direktivën e Televizioneve Pa Kufi, që krijon 
kushtet për lëvizjen e lirë të transmetimeve 
televizive brenda Bashkimit Evropian. Acquis 
synon të vendosë një kuadër rregullator 
transparent, të parashikueshëm dhe efikas 
për transmetuesit publikë dhe privatë në 
përputhje me standartet evropiane. Acquis 
kërkon gjithashtu kapacitete për të marrë 
pjesë në programet e komuniteteve Media 
Plus dhe Media Training.

Kapitulli 11: Bujqësia dhe zhvillimi rural
Kapitulli i bujqësisë përmban një numër 
të madh rregullash të detyrueshme për tu 
zbatuar, shumica e të cilave janë menjëherë 
të zbatueshme. Zbatimi i duhur i tyre, 
efikasiteti si dhe kontrolli nga ana e një 
administrate publike efikase janë thelbësore 
për funksionimin e politikës së përbashkët 
bujqësore. Zbatimi i tyre kërkon krijimin e 
sistemeve të menaxhimit dhe të cilësisë për 
të zbatuar masa për zhvillimin rural. Vendet 
anëtare duhet të jenë në gjendje të zbatojnë 
legjislacionin e Bashkimit Evropian lidhur me 
skemat e mbështetjes direkte të bujqësisë 
dhe të zbatojnë organizimet e tregut 
të përbashkët për një sërë prodhimesh 
bujqësore.

Kapitulli 12: Siguria ushqimore, politikat 
veterinare dhe fitosanitare
Ky kapitull përmban rregulla të detajuara 
në fushën e sigurisë ushqimore. Politika 
e përgjithshme e artikujve ushqimorë 
parashtron rregulla për higjenën dhe për 
prodhimin e mjeteve të konsumit. Për më 
tepër, Acquis ofron rregulla të detajuara 
edhe për fushën e veterinarisë, që janë 
thelbësore për ruajtjen e shëndetit e 
mirëqënies së kafshëve dhe sigurisë së 
produkteve me origjinë shtazore në tregun e 
brendshëm. Në fushën fitosanitare, rregullat 
e Bashkimit Evropian mbulojnë çështje 
si cilësia e farërave, materiali mbrojtës i 
bimëve, organizmat e dëmshëm dhe rritja 
e kafshëve.

Kapitulli 13: Peshkimi
Acquis për peshkimin konsiston në rregullore, 
që nuk kërkojnë përshtatje në legjislacionet 
kombëtare. Megjithatë, ai kërkon futjen 
e masave për të përgatitur administratën 
dhe operatorët  për pjesëmarrje në politikat 
e përbashkëta të peshkimit, që mbulon 
politikën e tregut, burimet dhe menaxhimin 
e flotave, inspektimin dhe kontrollin, 
veprimet e strukturuara dhe kontrollin e 
ndihmës së shtetit. Në disa raste, duhet 
të zbatohen marrëveshjet ekzistuese të 
peshkimit dhe konventat me vende të treta 
ose organizata ndërkombëtare.

Kapitulli 14: Politika e transportit
Legjislacioni i transportit i Bashkimit 
Evropian synon të përmirësojë funksionimin 
e tregut të brendshëm duke nxitur 
përdorimin e shërbimeve të transportit që 
janë të sigurta, efikase, të padëmshme për 
ambjentin dhe në shërbim të qytetarëve. 
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e transportit rrugor, hekurudhat, rrugët e 
brendshme ujore, transportin e kombinuar, 
aviacionin dhe transportin detar. Ai i kushton 
rëndësi standarteve teknike dhe të sigurisë, 
standarteve sociale, kontrollit shtetëror dhe 
liberalizimit të tregut në kontekstin e tregut 
të brendshëm të transportit.

Kapitulli 15: Energjitika 

Objektivat e politikës energjitike të 
Bashkimit Evropian përfshijnë përmirësimin 
e konkurencës, sigurimin e burimeve 
energjitike dhe mbrojtjen e ambjentit. 
Acquis në fushën e energjitikës  përmban 
rregulla dhe politika, veçanërisht në lidhje 
me konkurencën dhe ndihmat shtetërore 
(përfshirë në sektorin e qymyrit), tregun e 
brendshëm energjitik (hapjen e tregjeve të 
elektricitetit dhe të gazit, nxitjen e burimeve 
të rinovueshme të energjisë), efikasitetin 
energjitik, energjinë bërthamore, sigurinë 
bërthamore dhe mbrojtjen nga radiacioni.

Kapitulli 16: Taksimi
Acquis për taksimin mbulon gjerësisht 
fushën e taksimit indirekt, kryesisht Taksën 
e Vlerës së Shtuar dhe akcizat. Ai parashtron 
qëllimin, përcaktimet dhe parimet e TVSH-
së. Akcizat për prodhimet e duhanit, 
pijet alkolike dhe prodhimet energjitike 
janë gjithashtu subjekt i legjislacionit të 
Bashkimit Evropian. Përsa i përket taksimit 
direkt, Acquis mbulon disa aspekte të 
taksimit të të ardhurave nga kursimet e 
individëve dhe të taksës së korporatave. 
Më tej, shtetet anëtare janë të angazhuara 
të zbatojnë parimet e Kodit të Sjelljes për 
Taksimin e Bizneseve, që synon eliminimin e 
masave të dëmshme të taksave.
Bashkëpunimi administrativ dhe asistenca 
e përbashkët midis shteteve anëtare synon 
të sigurojë funksionimin efikas të tregut të 
brendshëm përsa i përket taksimit dhe ofron 
mjete për të ndaluar evazionin e taksave dhe 
shmangjen nga taksimi brenda Komunitetit. 
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë se 
implementimi i nevojshëm dhe fuqizimi i 
kapaciteteve, përfshirë lidhjet me sistemet 
e kompjuterizuara të taksave të BE-së, janë 
siç duhet.

Kapitulli 17: Politika ekonomike dhe 
financiare 
Acquis në fushën e politikës ekonomike dhe 
monetare specifikon rregulla që kërkojnë 
pavarësinë e bankave qëndrore në shtete 
anëtare, duke ndaluar financimin direkt të 
sektorit publik nga bankat qëndrore dhe 
duke ndaluar akses të privilegjuar nga sektori 
publik te institucionet financiare. Shtetet 
anëtare priten që t’i koordinojnë politikat 
e tyre ekonomike dhe janë subjekt i Paktit 
të Stabilitetit dhe Rritjes për mbikqyrjen 
fiskale. Shtetet e reja anëtare janë gjithashtu 
të angazhuara që të zbatojnë kriteret e 
parashtruara në Traktat me qëllim që të jenë 
në gjendje të përdorin euron, në kohën e 
duhur, pas anëtarësimit. Deri atëherë, ato do 
të marrin pjesë në Bashkimin Ekonomik dhe 
Financiar si shtete anëtare me përjashtim të 
përdorimit të Euros dhe do t’i trajtojnë kurset 
e këmbimit si një shqetësim të përbashkët.

Kapitulli 18: Statistikat
Acquis në fushën e statistikave kërkon 
ekzistencën e një infrastrukture 
statistikore të bazuar në parime si 
paanshmëria, besueshmëria, transparenca, 
konfidencialiteti i të dhënave individuale 
dhe shpërndarja e statistikave zyrtare. 
Institutet kombëtare të statistikave 
veprojnë si referencë dhe pika ankorimi 

për metodologjinë, prodhimin dhe 
shpërndarjen e informacionit statistikor. 
Acquis mbulon metodologjinë, klasifikimet 
dhe procedurat për mbledhjen e të dhënave 
në fusha të ndryshme siç janë statistikat 
makro ekonomike dhe të çmimeve, 
statistikat demografike, shoqërore, rajonale 
si dhe statistikat për biznesin, transportin, 
tregtinë e jashtme, bujqësinë, ambjentin, 
shkencën dhe teknologjinë. Përshtatja 
në legjislacionin kombëtar nuk është e 
nevojshme duke qenë se shumica e Acquis 
merr formën e rregulloreve.

Kapitulli 19: Politika sociale dhe 
punësimi
Acquis në fushën sociale përfshin standartet 
minimale në fushat e ligjit të punësimit, 
barazisë, shëndetit, sigurisë në punë 
dhe anti-diskriminimit. Vendet anëtare 
marrin pjesë në dialogun social në nivel 
evropian dhe në proceset e politikë-bërjes 
së Bashkimit Evropian në fusha të tilla si 
politika e punësimit, përfshirja dhe mbrojtja 
sociale. Fondi Social Evropian është mjeti 
kryesor financiar nëpërmjet të cilit Bashkimi 
Evropian mbështet zbatimin e strategjisë 
së tij të punësimit dhe kontribuon për 
përpjekjet e përfshirjes (rregullat e zbatimit 
mbulohen nga Kapitulli 22, që merret me të 
gjitha instrumentet strukturore). 

Kapitulli 20: Ndërmarrjet dhe politika 
industriale
Politika industriale e Bashkimit Evropian 
synon të nxisë strategjitë industriale që 
rrisin konkurencën duke përshpejtuar 
përmirësimet e ndryshimeve strukturore, 
duke inkurajuar një mjedis të favorshëm 
për krijimin dhe rritjen e biznesit brenda 
Bashkimit Evropian, si dhe investimet e 
brendshme dhe ato të jashtme. Ai synon 
gjithashtu që të përmirësojë klimën e 
përgjithshme të biznesit në të cilën veprojnë 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ai 
përfshin privatizimin dhe ristrukturimin 
(shih gjithashtu Kapitullin 8 – Politika e 
konkurencës). Politika industriale e BE-së 
konsiston kryesisht në parime politikash dhe 
komunikata politikash industriale. Forumet 
e konsultimit të BE-së dhe programet 
e Komunitetit, si edhe komunikatat, 
rekomandimet dhe shkëmbimet e praktikave 
më të mira në lidhje me ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme, synojnë të përmirësojnë 
formulimin dhe bashkëpunimin e politikës së 
ndërmarrjes në të gjithë tregun e brendshëm 
në bazën e përcaktimit të përbashkët të 
këtyre ndërmarrjeve. Zbatimi i politikës së 
ndërmarrjes dhe asaj industriale kërkon 
kapacitete të përshtatshme administrative 
në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.

Kapitulli 21: Rrjetet trans–evropiane
Ky kapitull mbulon politikën e rrjeteve 
trans-evropiane në fushën e transportit, 
telekomunikacionit dhe të infrastrukturës 
energjitike, përfshirë edhe udhëzimet e 
komunitetit lidhur me zhvillimin e Rrjeteve 
Trans-Evropiane dhe masat ndihmëse 
për zhvillimin e projekteve me interes të 
përbashkët. Vendosja e zhvillimi i Rrjeteve 
Trans–Evropiane dhe nxitja e ndërlidhjeve 
të përshtatshme si dhe ndër-operativiteti 
i rrjeteve kombëtare synojnë të përfitojnë 
maksimalisht nga tregu i brendshëm dhe të 
kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe në 
krijimin e vendeve të punës në Bashkimin 
Evropian.

Kapitulli 22: Politika rajonale dhe 
koordinimi i instrumenteve strukturore
Acquis në këtë kapitull konsiston kryesisht 
në rregullore kuadër dhe zbatuese, çka nuk 
nënkupton përshtatjen në legjislacionin 
kombëtar. Ato parashtrojnë rregullat për 
hartimin, miratimin dhe zbatimin e Fondeve 
Strukturore dhe programet e Fondeve 
Kohezive që reflektojnë organizimin 
territorial të secilit vend. Këto programe 
negociohen dhe pranohen nga Komisioni, 
por zbatimi i tyre është përgjegjësi e secilit 
vend anëtar. Shtetet anëtare duhet që ta 

pranojnë në përgjithësi legjislacionin e 
Bashkimit Evropian, për shembull në fushat 
e prokurimeve publike, konkurencës dhe 
ambjentit kur bëhet përzgjedhja dhe zbatimi 
i projekteve. Shtetet anëtare duhet të kenë 
një kuadër institucional si dhe kapacitete të 
përshtatshme administrative për të siguruar 
programimin, zbatimin, monitorimin dhe 
vlerësimin në një mënyrë të drejtë dhe 
efikase financiarisht nga ana e menaxhimit 
dhe e kontrollit financiar.

Kapitulli 23: Drejtësia dhe të drejtat 
themelore
Politikat e Bashkimit Evropian në fushën 
e drejtësisë dhe të të drejtave themelore 
synojnë që të ruajnë dhe të zhvillojnë 
më tej Bashkimin Evropian si një zonë të 
lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Krijimi i një 
sistemi drejtësie të pavarur dhe efikas ka 
rëndësi të jashtëzakonshme. Paanshmëria, 
integriteti dhe një nivel i lartë cilësie nga 
gjykatat janë thelbësore për ruajtjen e 
shtetit ligjor. Kjo kërkon një angazhim serioz 
për të eliminuar influencat nga jashtë mbi 
sistemin e drejtësisë si dhe për ti ofruar 
burime të mjaftueshme financiare si dhe 
specializime. Garancitë ligjore për zhvillimin 
e procedurave të drejta gjyqësore duhet të 
jenë të mira. Shtetet anëtare duhet ta luftojnë 
me efikasitet korrupsionin, pasi ai paraqet 
një kërcënim për stabilitetin e institucioneve 
demokratike dhe shtetin ligjor. Një kuadër 
solid ligjor dhe institucione të besueshme 
janë shumë të nevojshme për të patur 
një politikë koherente për pengimin dhe 
parandalimin e korrupsionit. Shtetet anëtare 
duhet të sigurojnë respektimin e të drejtave 
themelore dhe të drejtat e qytetarëve të BE-
së, siç janë të garantuara nga Acquis dhe 
nga Karta e të Drejtave Themelore.

Kapitulli 24:  Drejtësia, liria dhe siguria
Politika e BE-së synon të ruajë dhe zhvillojë 
më tej BE-në si zonë të lirisë, sigurisë dhe 
drejtësisë. Ka të bëjë me çështje të tilla 
si kontrolli i kufijve, vizave, emigracioni 
i jashtëm, azili, bashkëpunimi policor, 
lufta kundër krimit të organizuar dhe 
terrorizmit, bashkëpunimi në fushën e 
drogës, bashkëpunimi për doganat dhe 
bashkëpunimi në çështjet e krimit dhe 
të veprave penale. Shtetet anëtare duhet 
të jenë të mirë pajisura me qëllim që t’a 
implementojnë siç duhet  kuadrin në rritje 
të rregullave të përbashkëta. Mbi të gjitha, 
kjo kërkon një administratë me kapacitete, 
të aftë dhe të fortë brenda agjencive të 
specializuara për zbatimin e ligjit si dhe të 
agjencive të tjera të afërta me to, që duhet të 
ruajnë standartet e përshtatshme. Të paturit 
e një policie profesionale, të besueshme dhe 
efikase është mjaft e rëndësishme. Pjesa më 
e detajuar e politikave të BE-së për çështjet 
e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë është Acquis 
për zonën Schengen, i cili parashikon heqjen 
e kontrollit në kufijtë e brendshëm të BE-së. 
Megjithatë, për vendet e reja anëtare, pjesë 
të rëndësishme të Acquis për Schengen 
zbatohen pas një vendimi nga Këshilli që 
merret pas anëtarësimit.

Kapitulli 25: Shkenca dhe kërkimet
Acquis në fushën e shkencës dhe të 
kërkimeve nuk parashikon përshtatjen 
e ligjeve të BE-së në sistemet ligjore të 
vendeve anëtare. Kapacitetet zbatuese 
kanë të bëjnë me ekzistencën e kushteve 
të nevojshme për pjesëmarrjen aktive 
në Programet Kuadër të BE-së. Me qëllim 
që të sigurohet anëtarësim i plotë dhe i 
suksesshëm në Programet Kuadër, shtetet 
anëtare duhet të sigurojnë kapacitete të 
nevojshme zbatuese në fushën e kërkimeve 
dhe të zhvillimit teknologjik, përfshirë edhe 
njerëzit e përshtatshëm.

Kapitulli 26: Arsimi dhe kultura
Fushat e arsimit, trajnimit, rinisë dhe 
kulturës janë kryesisht kompetencë e 
shteteve anëtare. Një kuadër bashkëpunimi 
për arsimin dhe politikat e trajnimit synon 
që të konvergojë politikat kombëtare 
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    Përmbajtja e Acquis
Acquis është tërësia e të drejtave dhe 
detyrimeve të përbashkëta për të gjitha 
vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Është 
vazhdimisht në zhvillim dhe përfshin:

• Përmbajtjen, parimet dhe synimet politike të 
traktateve;
• Legjislacionin e miratuar sipas traktateve 
dhe praktikës së mëparshme të Gjykatës së 
Drejtësisë;
• Deklaratat dhe rezolutat e miratuara nga 
Bashkimi Evropian;
• Instrumentat nën Politikën e Përbashkët të 
Jashtme dhe të Sigurisë;
• Instrumentat nën Çështjet e Drejtësisë dhe të 
Brendshme;
• Marrëveshjet ndërkombëtare të Komunitetit 
dhe ato midis shteteve anëtare në kuadër të 
veprimtarisë së BE-së.

dhe të sigurojë objektiva të përbashkëta 
nëpërmjet një metode të hapur koordinimi, 
e cila çoi në krijimin e programit “Arsim dhe 
Trajnim 2010”, që integron të gjitha masat 
në fushën e arsimit dhe trajnimit në nivel 
evropian. Përsa i përket diversitetit kulturor, 
shtetet anëtare duhet të mbrojnë dhe të 
ruajnë parimet e sanksionuara në Nenin 151 
të Traktatit të Komunitetit Evropian dhe të 
sigurojnë që angazhimet ndërkombëtare 
lejojnë ruajtjen dhe nxitjen e diversitetit 
kulturor. Shtetet anëtare duhet të kenë 
kuadrin ligjor, administrativ dhe financiar 
si dhe kapacitetet e nevojshme zbatuese 
për të siguruar menaxhimin efikas financiar 
për programet e Komunitetit për arsimin, 
trajnimin dhe rininë.

Kapitulli 27: Ambjenti
Politika e mjedisit e BE-së synon të nxisë 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mbrojë 
ambjentin për brezat e tanishëm dhe ata të 
ardhshëm. Ai bazohet në marrjen e masave 
parandaluese, pagimin për ndotjen, luftën 
kundër dëmtimit të ambjentit në burimet 
e veta, përgjegjësinë e përbashkët si dhe 
integrimin e mbrojtjes së ambjentit në 
politika të tjera të BE-së. Acquis përmban 
rreth 200 akte të rëndësishme ligjore që 
mbulojnë legjislacionin horizontal, ujin dhe 
cilësinë e ajrit, menaxhimin e mbeturinave, 
mbrojtjen e natyrës, kontrollin e ndotjes 
industriale dhe menaxhimin e riskut, 
organizmat e modifikuar gjenetikisht dhe 
kimikisht, zhurmat dhe pyjet. Përputhja 
me Acquis kërkon investime serioze. Një 
administratë e fortë dhe e mirëpajisur 
në nivel kombëtar dhe lokal është e 
domosdoshme për zbatimin e Acquis për 
ambjentin.

Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit dhe 
e shëndetit
Acquis për mbrojtjen e konsumatorit 
mbulon sigurinë e mallrave të konsumit si 
edhe mbrojtjen e interesave ekonomike 
të konsumatorit në një numër sektorësh 
specifikë. Shtetet anëtare duhet që 
ta përshtasin Acquis në legjislacionin 
kombëtar dhe të ngrenë struktura të 
pavarura administrative dhe autoritete 
zbatues që lejojnë mbikqyrjen efikase të 
tregut dhe zbatimin e Acquis. Mekanizmat 
e duhur juridikë, zgjidhjet e çështjeve jashtë 
gjykatave, informacioni për konsumatorin 
dhe arsimi, si dhe një rol për organizatat 
e konsumatorit duhet të jenë gjithashtu 
të siguruara. Po ashtu, ky kapitull mbulon 
rregulla specifike të detyrueshme në fushën 
e shëndetit publik.

Kapitulli 29: Bashkimi doganor
Acquis në bashkimin doganor konsiston 
thuajse tërësisht në legjislacionin që i 
lidh të gjitha shtetet anëtare. Ai përfshin 
Kodin Doganor të BE-së dhe kushtet e tij 
të zbatimit, nomenklaturën e kombinuar, 
tarifat e përbashkëta doganore dhe 
kushtet mbi klasifikimin e tarifave, kushtet 
lehtësuese doganore, heqjen e taksës dhe 
disa kuota tarifore si dhe saktësime të tjera 
siç janë ato lidhur me kontrollin doganor të 
mashtrimit dhe të mallrave pirate, drogën, 
eksportin e mallrave kulturore si edhe 
asistencën e përbashkët administrative 
në fushën e çështjeve doganore dhe të 
tranzitit. Shtetet anëtare duhet të sigurojnë 
se kapacitetet e duhura zbatuese, përfshirë 
lidhjet me sistemet e duhura kompjuterike 

doganore, janë në gjendje pune. Shërbimet 
doganore duhet të sigurojnë gjithashtu 
kapacitetet e nevojshme për të zbatuar 
rregulla të posaçme të parashtruara në fusha 
të përaftërta të Acquis, siç është tregtia e 
jashtme.

Kapitulli 30: Marrëdhëniet me jashtë
Acquis në këtë fushë konsiston kryesisht 
në legjislacion menjëherë të detyrueshëm 
të BE-së që nuk kërkon përshtatje në ligjet 
kombëtare. Legjislacioni i BE-së buron nga 
angazhimet tregtare dy dhe shumëpalëshe 
të BE-së, si edhe nga një numër masash 
autonome preferenciale tregtare. Në fushën 
e ndihmës humanitare dhe të politikës së 
zhvillimit, shtetet anëtare duhet të jenë në 
harmoni të plotë me legjislacionin e BE-së 
dhe me angazhimet ndërkombëtare, dhe 
të sigurojnë kapacitete për të marrë pjesë 
në politikat e zhvillimit dhe ato humanitare 
të BE-së. Shteteve aplikante u kërkohet të 
harmonizojnë gradualisht politikat e tyre 
kundrejt vendeve të treta dhe qëndrimet 
ndaj organizatave ndërkombëtare me 
politikat dhe pozicionet e miratuara nga 
Bashkimi Evropian dhe shtetet e tij anëtare.

Kapitulli 31: Politika e jashtme, e sigurisë 
dhe e mbrojtjes
Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e 
Sigurisë dhe Politika Evropiane e Sigurisë 
dhe e Mbrojtjes bazohen në akte ligjore, 
përfshirë marrëveshjet e detyrueshme 
ligjore ndërkombëtare dhe mbi dokumenta 
politikë. Acquis konsiston në deklarata 
politike, veprime dhe marrëveshje. Shtetet 
anëtare duhet të jenë në gjendje që të 
zhvillojnë dialog politik në kuadrin e 
Politikës së  Përbashkët të Jashtme dhe të 
Sigurisë, të harmonizohen me deklaratat 
e BE-së, të marrin pjesë në veprimet e BE-
së dhe të zbatojnë masat kufizuese dhe 
sanksionet për të cilat është rënë dakord. 
Shtetet aplikante duhet që të bëjnë 
harmonizimin e qëndrimeve në mënyrë 
progresive me deklaratat e BE-së dhe të 
zbatojnë sanksione dhe masa kufizuese kur 
dhe ku ato kërkohen.

Kapitulli 32: Kontrolli financiar

Acquis në këtë kapitull ka të bëjë me 
miratimin e parimeve të pranuara 
ndërkombëtarisht dhe në përputhje me 
ato të BE-së, dhe me standartet e metodat e 
kontrollit të brendshëm publik financiar që 
duhet të zbatohen në sistemet e kontrollit 
të brendshëm të të gjithë sektorit publik, 
përfshirë shpenzimet e fondeve të BE-së. 
Veçanërisht, Acquis kërkon ekzistencën e 
menaxhimit efikas dhe transparent financiar 
dhe të sistemeve të kontrollit (përfshirë 
kontroll apo inspektim të vazhdueshëm); 
sisteme të pavarura auditimi të brendshëm; 
struktura të përshtatshme organizative 
(përfshirë koordinimin qëndror); një 
organizim auditimi të brendshëm 

financiarisht të pavarur dhe operacional 
për të vlerësuar mes të tjerash, cilësinë e 
sistemeve të vendosur rishtazi. Ky kapitull 
përfshin Acquis për mbrojtjen e interesave 
financiare të BE-së dhe luftën kundër 
mashtrimit ku përfshihen fonde të BE-së.
Kapitulli 33: Nene financiare dhe 
buxhetore
Ky kapitull mbulon rregullat që kanë të 
bëjnë me burimet financiare të nevojshme 
për të financuar buxhetin e BE-së (burimet 
e brendshme). Këto burime sigurohen 
kryesisht nga kontributet e vetë shteteve 
anëtare bazuar në burimet tradicionale 
vetiake nga doganat e taksat bujqësore 
dhe të sheqerit; nga Taksa e Vlerës së 
Shtuar si dhe nga një burim i bazuar në 
nivelin e të ardhurave kombëtare bruto. 
Shtetet anëtare duhet të kenë kapacitetet e 
nevojshme administrative për të koordinuar 
siç duhet dhe të sigurojnë me korrektësi 
përllogaritjen, mbledhjen, pagesat dhe 
kontrollin e burimeve të veta. Acquis në 
këtë fushë është i detyrueshëm dhe nuk ka 
nevojë të përshtatet në ligjin kombëtar.

Kapitulli 34: Institucionet
Ky kapitull mbulon rregullat institucionale 
dhe proceduriale të BE-së. Kur një vend 
anëtarësohet në BE, ai duhet tu përshtatet 
këtyre rregullave për të siguruar përfaqësimin 
e drejtë të tij në Institucionet e BE-së 
(Parlamenti Evropian, Këshilli, Komisioni, 
Gjykata) dhe organizma të tjerë, si dhe mirë 
funksionimin e procedurave të vendim-
marrjes (siç janë e drejtat e votimit, gjuha 
zyrtare dhe rregulla të tjera proceduriale) si 
dhe zgjedhjet për në Parlamentin Evropian. 
Rregullat e BE-së në këtë kapitull nuk prekin 
organizimin e brendshëm të një shteti 
anëtar, por vendet anëtarësuese duhet të 
sigurojnë pjesëmarrje të plotë në vendim-
marrjen e BE-së duke krijuar organizmat 
dhe mekanizmat e nevojshëm në vend dhe 
duke zgjedhur apo emëruar përfaqësues të 
aftë në institucionet e BE-së. Pas mbylljes 
së negociatave të anëtarësimit, rregulla 
specifike për periudhën e ndërmjetme 
deri në anëtarësimin e plotë sigurojnë 
një integrim të mirë të këtij vendi në 
strukturat e BE-së; ngrihet një procedurë 
informative dhe konsultative dhe pasi të jetë 
nënshkruar Traktati i Pranimit, vendit që do 
të anëtarësohet i ofrohet statusi i vëzhguesit 
aktiv në Parlamentin Evropian, në Këshill si 
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