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Arritje e rezultateve të  prekshme në zhvillimin e 
Qarkut të Kukësit në sajë të partneritetit KE- UNDP
Kryetari i Delegacionit të Komisionit 
Evropian në Shqipëri, Ambasadori  
Helmuth Lohan së bashku me 
Koordinatoren e Përhershme të Kombeve 
të Bashkuara  dhe Përfaqësuesen e 
Përhershme të PNUD-it,  Znj. Gülden 
Türköz-Cosslett  vizituan qytetin e Kukësit 
për të vlerësuar rezulatetet e “Nismës 
për Zhvillimin Rajonal të Kukësit”, i 
cili financohet nga Komisioni Europian  
(4.63 milion Euro) dhe nga Programi 
i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara, 
UNDP (433,000 Euro). Gjithashtu, 
Pushteti Lokal i Kukësit ka kontribuar 
për projektet e infrastrukturës me mbi 
600,000 Euro fonde shtesë.

 
Përmes partneritetit të KE dhe UNDP në 
Kukës arritën të krijohen 185 organizata 
me bazë komunitare, u përfunduan 
75 projekte infrastrukture, dhe 81 500 
banorë të Kukësit, Hasit dhe Tropojës 
kanë sot rrugë më të mira, kanale ujitës 
më të mirë, sisteme ujësjellësash, qendra 
shëndetësore, shkolla dhe kopshte të një 
cilësie shumë më të mirë si dhe mjedis 
më të shëndetshëm.  

Një nga projektet e shumta të financuara nga 
Komisioni Evropian për përfitimin e qytetarëve të 
rajoni

Një kanal ujitës që i përmirëson në mënyrë konkrete 
jetët e qytetarëve të rajonit të Kukësit, falë partneritetit 
KE-PNUD

Duke festuar me fëmijët kopshtin e tyre të sapo rregulluar

Ambasadori Helmuth Lohan dhe Znj Gulden Turkoz-
Cosslett me fëmijët e një kopështi që kanë përfituar nga 
partneriteti KE-PNUD 

Hapësirë publike e risistemuar falë njërit prej 
projekteve

Ambasadori Helmuth Lohan dhe Koordinatorja e 
Përfaqësuesja e PNUD Znj Gulden Turkoz-Cosslett 
përurojnë risistemimin e hapësirës publike të lagjes Gostil 
në Kukës

“Jam shumë i gëzuar tek shoh që këto 
projekte kanë sjellë përfitime të prekshme 
dhe reale tek qytetarët e Kukësit në fushat 
kryesore të jetës si shëndetësia dhe arsimi. 
Për më tepër, arritja kryesore e kësaj nisme 
është që qytetarët nuk ishin të shkëputur 
nga proceset e zhvillimit të komunitetit të 
tyre. Krejt në të kundërt, ata ishin faktorët 
kryesorë në përcaktimin e nevojave duke 
i dhënë formë aktiviteteve të projektit 
dhe zbatimit të tyre. Gjithashtu vlen të 
theksohet se projektet i kanë kushtuar 
vëmendje barazisë gjinore në aktivitietet 
e tyre duke siguruar pjesëmarrje të gjerë 
të grave”, tha Ambasadori Lohan.

Projekti “Nisma për Zhvillimin Rajonal 
të Kukësit” filloi në 2005 dhe zgjati tre 
vjet. Në terma të përgjithshme ai kishte 
qëllim kryesor përmirësimin e jetesës së 
banorëve të Qarkut të Kukësit përmes 
rehabilitimit të infrastukturës si psh: 
ujësjellësave, sistemeve të ujrave të zeza 
dhe rikonstruksionin e shkollave  në 
zonat më të varfëra të Kukësit. 

Projekti gjithashtu synoi të zhvillonte 
më tej kapacitetet e pushtetit lokal për 
të identifikuar dhe planifikuar së bashku 
projektet e zhvillimit.  

Një komponent i veçantë i projektit 
ishte krijimi i organizatave me bazë 
komunitare të cilat përfaqësojnë interesat 
e komunitetit dhe drejtuan procesin e 
identifikimit dhe zbatimit të projekteve 
të zhvillimit të infrastruktures. 

Të gjithë projektet e infrastrukturës 
janë zbatuar nga kompani lokale të cilat 
ofruan mundësi punësimi për banorët 
vendas. 

Nisma për Zhvillimin Rajonal të Kukësit u 
bazua në Strategjinë e Zhvillimit të Qarkut 
për arritjen e Objektivave të Mijëvjeçarit 
dhe si e tillë ka dhënë ndihmesë 
dhe kontribut të konsiderueshëm në 
avancimin drejt përmbushjes së këtyre 
objektivave në Qarkun e Kukësit. 

Projektet e KE dhe UNDP kanë kontribuar 
në përpjekjet e qeverisë për ta përfshirë 
Kukësin në proceset e zhvillimit e 
integrimit duke përmirësuar jetesën e 
banorëve të tij.
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Ë Më 3 tetor, Z Lange, Shefi i Sektorit 

përgjegjës për Shqipërinë në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Zgjerimit të Komisionit 
Evropian, vizitoi fshatin e Gërdecit që 
të njihej nga afër me sutatën atje, të 
konsiderojë dhe vlerësojë mënyrat më të 
mira për t’i ardhur në ndihmë komunitetit 
të prekur nga shpërthimi tragjik i një 
njësie për çmontimin e armëve marsin e 
e këtij viti.

I shoqëruar nga Ambasadori Helmuth 
Lohan, Shefi i Delegacionit të Komisionit 
Evropian në Shqipëri, dhe nga Ambasadori 
Robert Bosch, Shefi i Prezencës së OSBE-
së në Shqipëri, Z Lange vizitoi më pas 
zyrën e gjendjes civile në Vorë për të 
vrojtuar rezultatet konkrete të projektit 
të asistencës prej €2.5 million të BE-së 
për modernizimin e regjistrit civil dhe 
sistemit të adresave në Shqipëri. Projekti 
po zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në 

Shqipëri, në partneritet me Këshillin e 
Evropës. Projekti mbështetet me fonde 
shtesë nga Statistics Norëay dhe qeveria e 
Shteteve të Bashkuara.

Z Lange theksoi rëndësinë e plotësimit të 
infrastukturës zgjedhore para zgjedhjeve 
të përgjithshme në 2009 si edhe rëndësinë 
e arritjes së një progresi të kohshëm 
në përfundimin e punës me regjistrin 

Dirk Lange viziton Gërdecin dhe Zyrën e Gjendjes Civile në Vorë

civil, Kodin Zgjedhor dhe administratën 
zgjedhore.

Z Lange deklaroi se “Shqipëria duhet të 
sigurojë një regjistër civil të saktë dhe 
pajisjen me dokumenta identifikimi sipas 
standardeve ndërkombëtare të të gjithë 
votuesve në një kohë të mjaftueshme para 
zgjedhjeve të ardhshme parlamentare”.

Shefi i Njësisë për Shqipërinë në Drejtorinë e Përgjithshme të Zgjerimit të Komisionit Evropian, Z Dirk 
Lange, Shefi i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri, Ambasadori Helmuth Lohan si edhe 
përfaqësues të qeverisë shqiptare në Zyrën e Gjendjes Civile në Vorë

Komisioni Evropian prezanton Misionin e Asistencës ndaj 
Policisë me një fond prej  5.5 milion Euro 

Faza e tretë e Misionit të Asistencës 
së Policisë së Shtetit nga Komuniteti 
Evropian (PAMECA III) u prezantua 
më datë 11 shtator nga Pierre Mirel, 
Drejtori për Çështjet e Shqipërisë, Bosnje-
Hercegovinës, Malit të Zi, Serbisë dhe 
Kosovës, në Drejtorinë e Zgjerimit të 
Komisionit Evropian.

Nga 2008 deri në 2011 projekti prej €5.5 
milion do të synojë përmirësimin dhe 
zhvillimin e kapaciteteve të Policisë 
së Shtetit në fusha kyçe si: Krimi i 
Organizuar dhe Terrorizmi, Menaxhim 
i Integruar i Kufijve, Rendi dhe Siguria 
Publike, Menaxhim i Burimeve Njerëzore, 
Financiare dhe Aseteve, si edhe në 
fushën e Këshillimit Strategjik. Për më 

tepër, Misioni do të ndihmojë Policinë 
e Shtetit të ofrojë një shërbim policor 
bashkëkohor, efektiv dhe të orientuar 
drejt qytetarit në mënyrë që cilësia e jetës 
së qytetarëve shqiptarë të përmirësohet. 
Gjithashtu, Misioni do të përqëndrohet 
tek mbikëqyrja demokratike dhe kontrolli 
civil i aktiviteteve të Policisë së Shtetit. 
 
PAMECA III është vazhdimësi e projekteve 
të mëparshme të asistencës, të njohura si 
PAMECA I dhe PAMECA II, të cilat kanë 
kapur një vlerë totale prej 10.8 milion 
Euro. Këto projekte kanë qënë thelbësore 
në hartimin e kuadrit të përgjithshëm 
ligjor dhe ngritjen e strukturave të 
Policisë së Shtetit të cilat PAMECA e re do 
të zhvillojë.

“Ndërkohë që Shqipëria ecën drejt 
së ardhmes së saj Evropiane, është e 
rëndësishme që autoritetet shqiptare të 
përvetësojnë tërësisht konceptet, metodat 
dhe përvojën më të mirë të propozuar 
nga Misioni dhe t’i përshtasin këto me 
realitetin shqiptar në mënyrë që impakti 
i tyre i plotë të ndihet jo vetëm në të 
ardhmen e afërt por për një kohë më të 
gjatë”, tha Z Mirel gjatë konferencës së 
nisjes së Misionit. 
Projekti do të zbatohet nën udhëheqjen 
e një konsorciumi të përbërë nga Enti i 
Sektorit Publik të Irlandës së Veriut, në 
partneritet me Ministritë e Brendshme 
të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Austrisë. 
Në total, 12 ekspertë nga disa vende 
anëtare të BE-së do të asistojnë autoritetet 
shqiptare gjatë tre viteve të ardhshme. 

Një nga shenjat e shpërthimit tragjik që ka 
mbetur akoma në Gërdec

Prezantimi zyrtar i PAMECA III solli së bashku përfaqësues të Komisionit Evropian, palëve 
zbatuese, qeverisë shqiptare si edhe disa aktorë të tjerë

Trajnim i Policisë së Shtetit i mundësuar 
nga PAMECA
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Dirk Lange viziton Gërdecin dhe Zyrën e Gjendjes Civile në Vorë Komisioni Evropian vë në dispozicion €1.7 milion për përmirësimin 
eLëvizjes së Lirë të Mallrave mes Shqipërisë dhe BE-së. 

Më 23 shtator u mbajtë një ceremony 
prezantuese për dy projekte të Komisionit 
Evropian që ndihmojnë Ministrinë 
Shqiptare të Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjitikës të zhvillojë reforma 
institucionale dhe ligjore në mbështetje 
të lëvizjes së lirë të mallrave midis 
Shqipërisë dhe BE-së. Në këtë mënyrë, 
projektet do ta ndihmojnë Shqipërinë të 
përfitojë nga mundësitë që i ofrohen nga 
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit.

€800,000 janë caktuar për të mbështetur 
aktivitete të Akreditimit, Standardeve dhe 
Çertifikimit në formën e ndihmës për 
Drejtorinë e Akreditimit dhe Drejtorinë 
e Përgjithshme të Standardizimit. Një 
fond tjetër shtesë prej €900,000 adreson 
çështje të Rregullave Teknike, Mbikqyrjes 
së Tregut dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
në formën e ndihmës për Drejtorinë 
e Mbikqyrjes së Tregut të Ministrisë së 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, për 

Shoqatën e Konsumatorëve Shqiptarë si 
edhe për Inspektoratin e Përgjithshëm 
Teknik. Projektet do të vazhdojnë për një 
periudhë 2 vjeçare.
Falë këtyre projekteve, autoritetet shqiptare 
do të përftojnë nga ngritja e kapaciteteve 
e trajnimeve, dhe do të marrin ndihmë 
për të bashkërenduar legjislacionin 
shqiptar sipasi atij  të Bashkimit 
Evropian në fushën e infrastrukturës 
cilësore. Pritet që në fund të projekteve, 
80% e standardeve Evropiane të jenë 
përvetësuar në Shqipëri. Për më tepër, 
projektet do të çojnë përpara zhvillimin 
e strategjive të mbrojtjes së konsumatorit 
dhe mbikqyrjes së tregut, në mënyrë që 
publiku shqiptar të gjejë produkte të një 
cilësie më të lartë në treg (p. sh. veshje, 
produkte tualeti, CD dhe DVD autentike 
në vend të mallrave të falsifikuar)  

Gjatë ceremonisë zyrtare të prezantimit, 
Shef i Delegacionit të Komisionit 
Evropian , Ambasadori Helmuth Lohan 
theksoi rolin thelbësor të lëvizjes së lirë 
të mallrave për tregun e brendshëm 
të Bashkimit Evropian. “Projektet që 
u prezantuan sot këtu, ndihmojnë 
Shqipërinë të përgatitet për pjesëmarrje 
në tregun e brendshëm dhe i japin 
shtysë të gjithë operatorëve ekonomik 
që dëshirojnë t’i shfrytëzojnë mundësitë 
që u ofrohen nga masat tregtare të 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit”, 
tha Ambasadori Lohan.

Ceremonia zyrtare u pasua nga një vizitë 
e Ambasadorit Lohan, Shef i Delegacionit 
të Komisionit Evropian, pranë tregut 
elektrik në Tiranë me qëllim për të 
ilustruar për median,d he si rrjedhojë për 
publikun e gjerë, rezultatet konkrete që 
priten nga këto projekte. 

Projekti i financuar nga BE do të përmirësojë transparencën 
e përdorimit të lekëve të taksapaguesve shqiptarë
Projekti i binjakëzimit prej 1 milion Euro 
Kontrolli i Brendshëm Financiar i Fondeve 
Publike (Public Internal Financial Control 
II) u prezantua nga Komisioni Evropian 
më datë 11 nëntor dhe do të vazhdojë 
deri në korrik 2010. PIFC II vjen pas një 
projekti të parë të financuar po nga KE-
ja i cili u zbatua gjatë periudhës 2005-
2006 dhe u përqëndrua në përforcimin 
e strukturave të brendshme të auditimit 
pranë institucioneve shtetërore.

Siç u vu re edhe në Raportin e Progresit të 
këtij viti, Shqipëria është akoma mbrapa 
me transparencën në përdorimin e 
lekëve të taksapaguesve nga institucionet 
shtetërore. Përveç mungesës së një 

sistemi të fortë kontrolli në këtë fushë, 
ka gjithashtu një mungesë njohurie 
dhe ekspertize në nivel drejtues. Mes 
të tjerash, PIFC II do t’i adresojë këto 
mangësira nëpërmjet ndihmës me një ligj 
për Kontrollin e Menaxhimit Financiar. 
Në përputhje me standartet e BE-së, ky ligj 
duhet të përcaktojë role dhe përgjegjësi 
të qarta në sektorin publik përsa i përket 
përdorimit të fondeve. Për më tepër, do të 
përgatitet një manual i cili do të shpjegojë 
se si mund të kontrollohet përdorimi i 
fondeve publike, do të mbahen seminare 
me qëllim ndërgjegjësimin si edhe 
trajnime për administratën publike.
Shefi i Delegacionit të Komisionit Evropian 
në Shqipëri, Ambasadori Helmuth Lohan 

ishte i pranishëm në ceremoni gjithashtu. 
Duke folur për rëndësinë e zbatimit dhe 
qëndrueshmërisë së këtij projekti dhe 
të ligjeve e politikave të mirëformuara 
në fushën e kontrollit të brendshëm 
publik, Ambasadori Lohan theksoi se 
“ndryshimet në pushtet nuk duhet të 
çojnë në ndryshime të strukturave dhe 
personelit të auditimit të brendshëm”.

PIFC II do të zbatohet nga Zyra Kombëtare 
e Auditimit e Mbretërisë së Bashkuar 
(National Audit Office UK) së bashku 
me partnerin e saj, Ministrinë polake të 
Financave.

Ambasadori Lohan te tregu elektrik në Tiranë për të ilustruar rezultatet konkrete që priten nga 
projektet e financuara nga KE
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Ambasadori Helmuth Lohan dhe nxënësit shqiptarë që udhëtuan drejt Strasburgut për të marrë 
pjesë në Programin EuroMed-Scola

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.ue2008.fr
Delegacion i Komisionit Evropian në Tiranë, Shqipëri : 
Rruga Durrësit, 127-1 , Tirana , Albania

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

Bashkimi Evropian i ofron mundësinë 10 nxënësve 
shqiptarë për të marrë pjesë në “EuroMed-Scola” 
Dhjetë nxënës shqiptarë, të cilët 
janë përzgjedhur sipas një procedure 
konkuruese për të marrë pjesë në 
programin “EuroMed-Scola”, u takuan 
me Ambasadorin Helmuth Lohan, Shefi 
i Delegacionit të Komisionit Evropian në 
Shqipëri, znj Maryse Daviet, Ambasadore 
e Francës në Shqipëri, dhe Ministrin e 
Punëve të Jashtme, z Lulzim Basha.

“EuroMed-Scola” është një program 
që ka si për qëllim nxitjen e vleravi 
si tolerance, liria, paqja dhe respekti 
për të drejtat e njeriut mes të rinjve. Si 
rrjedhojë, ai mbledhë nxënës të shkollave 
të mesme nga mosha 16 deri në 18, nga 
27 Vende Anëtare të BE-se dhe 12 vende 
të Parneritetit Euro-Mesdhetar për të 
diskutuar, debatuar dhe miratuar rezoluta 
mbi çështje të Bashkimit për Mesdheun 
/ Procesit të Barcelonës dhe mbi çështje 
të përbashkëta për Partneritetin Euro-
Mesdhetar. Këtë vit, i cili është gjithashtu 
viti Evropian i Dialogut Ndërkulturor,, 
është hera e parë që Shqipëria do të 
përfaqësohet në këtë program. 

Si pjesë e programit, nga data 16 deri 
më 17 nëntor, dhjetë nxënësit shqiptarë 
do të udhëtojnë për në Strasburg ku, së 
bashku me të tjërë studentë nga vende të 
ndryshme, ata do të njihen me punën e 
Parlamentit Evropian dhe do të marrin 

pjesë në seminare ku do të diskutohen 
çështje të ndryshme. Duke simuluar 
punën e parlamentarëve evropian, ata do 
të ulen në fillim në “Seanca Komisioni” 
dhe më pas në “Seancë Plenare”, ku do 
të debatojnë dhe miratojnë rezoluta. Të 
gjitha kostot financiare të pjesëmarrjes 
në këtë aktivitet do të mbulohen nga 
Bashkimi Evropian.

Në fjalën e tij përshëndetëse për nxënësit, 
Ambasadori Lohan tha se “Shqipëria 
po merr pjesë për herë të parë në këtë 

program falë iniciativës së Presidentit 
të Parlamentit Evropian, z Hans-Gert 
Pöttering. Ne jemi shumë të lumtur që 10 
të rinj shqiptarë do të jenë së bashku me 
kolegët e tyre Evropian dhe Mesdhetar dhe 
do të ndjekin këtë forum të rëndësishëm 
dialogu dhe shkëmbimesh. Është një rast 
I mirë për ta personalisht, por gjithashtu 
për rininë shqiptare në përgjithësi pasi 
kjo është pjesë e integrimit më të gjerë të 
Shqipërisë në strukturat evropiane”.

Më pak gjykata, por më të specializuara
Ekspertë që punojnë në kuadër të 
projektit të binjakëzimit të financuar 
nga BE-ja “Përmirësimi i Sistemit 
Gjyqësor për Çështjet Tregtare” kanë 
nxjerrë rekomandime për të përmirësuar 
administrimin e drejtësisë tregtare në 
Shqipëri. Rekomandimet përfshijnë: 
- përshtatjen e Kodit Civil shqiptar në 
përputhje me rregullat e BE-së për ligjin 
e kompanive, konkurencës së padrejtë, 
falimentimit, mbrojtjes së konsumatorit, 
dhe zgjidhjes së konflikteve;
- përmirësimin e specializimit të 
gjykatësve në çështjet tregtare nëpërmjet 
reduktimit të lëvizshmërisë së gjykatësve 
të specializuar në gjykatat tregtare
- përqëndrimin e çështjeve tregtare në 
më pak gjykata rrethesh për të rritur 

efiçencën, dhe
- monitorimin e kohëzgjatjes së 
zhvillimeve të gjyqeve

Këto, si edhe rekomandime të tjera për 
përafrimin e ligjit shqiptar tregtar me 
standardet e BE-së u prezantuan sot nga 
ekspertët e projektit dhe Ministria e 
Drejtësisë. Gjithashtu, projekti ka nxjerrë 
një plan veprimi reforme legjislative për 
përmirësimin dhe harmonizimin e kuadrit 
të tanishëm ligjor dhe institucional për të 
drejtën tregtare, si edhe një manual për 
ligjin e ri të kompanive. Manuali do të 
shpërndahet gjerësisht në sektorin publik 
dhe atë privat.

“Përmirësimi i punës së gjyqësorit mbi 

çështjet tregtare do të sjellë rritjen e 
besimit të publikut dhe komunitetit 
të biznesit. Do të ndikojë pozitivisht 
zhvillimin e sektorit privat, dhe 
veçanërisht atë të investimeve të huaja, 
pasi investitorët do të mbështeten mbi 
aplikimin e duhur të ligjit dhe një shkallë 
parashikueshmërie në bizneset e tyre”, 
tha Ambasadori Helmuth Lohan, Shefi i 
Delegacionit të Komisionit Evropian në 
Tiranë.

Projekti i Binjakëzimit prej €1 milion 
“Përmirësimi i Sistemit Gjyqësor për 
Çështjet Tregtare” filloi në Tetor 2007 
dhe do të mbarojë në Qershor 2009. Ai 
po zbatohet nga ministritë shqiptare dhe 
austriake të drejtësisë


