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Idenitifikimi i anëtarësimit në BE me 
lehtësimin e vizave mbetet një nga 
veçoritë kryesore të mbështetjes së 
shqipëtarëve për integrim. Në fakt, lëvizja 
e lirë e njerëzve, si edhe ajo e mallrave, 
shërbimeve dhe kapitalit është një arritje e 
admirueshme e Bashkimit Evropian drejt 
së cilës përpiqen edhe rajone të tjera të 
botës. Megjithatë, rajonet pa vija kufitare, 
nuk vijnë vetvetiu, por përfaqësojnë një 
paketë të gjerë e komplekse përpjekjesh, 
përkushtimesh dhe vizioni. Në Bashkimin 
Evropian, shumë politika të miratuara 
nga shtetet anëtare kanë qenë thelbësore 
për lëvizjen e lirë. Këto kanë përfshirë 
forcimin e sigurisë së kufijve të jashtëm 
dhe bashkëpunimin e koordinimin 
ndërmjet shërbimeve policore dhe 
autoriteteve gjyqësore të shteteve anëtare 
në luftimin e krimit të organizuar, 
kontrabandës, emigracionit ilegal dhe 
aktiviteteve të tjera të ngjashme. Qëllimi 
kryesor është që lëvizja e lirë të shkojë 
paralelisht me sigurinë, ku kjo e fundit 
kuptohet si çështje e brendshme dhe 
rajonale njëkohësisht. 
Udhërrëfyesi drejt liberalizimit të vizave, 
dorëzuar Minsitrit shqiptar të Punëve të 

Jashtme, Z Lulzim Basha më 3 qershor në 
Bruksel, mbetet besnik ndaj përvojës së 
BE-së dhe vizionit të saj për lëvizje të lirë 
dhe të sigurt. Udhërrëfyesi parashtron 
hapat konkretë që Shqipëria duhet të 
ndërmarrë për të hequr regjimin e vizave. 
Katër fushat që duhet të adresohen janë 
siguria e dokumentave, emigracioni i 
jashtëligjshëm, rendi dhe siguria publike, 
si edhe marrëdhëniet e jashtme dhe 
të drejtat themelore të njeriut. Secila 
nga këto fusha zbërthehet në kërkesa të 
detajuara të cilat i përshtaten situatës dhe 
nevojave në Shqipëri, siç janë lëshimi i 
dokumenteve biometrike të udhëtimit, 
rritja e integritetit dhe sigurisë së 
regjistrit të gjendjes civile dhe procesit të 
shpërndarjes së dokumentave etj. 

Ky hap u ndërmor brenda një 
kuadri rajonal ku BE-ja u prezantoi 
vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor 
udhërrëfyesit përkatës për lehtësim 
të vizave, duke vërtetuar kështu edhe 
njëherë përkushtimin e saj ndaj rajonit. 
Udhërrëfyesit vijnë në mbështetje të 
marrëveshjeve të lehtësimit të vizave që 
janë në fuqi në rajon që prej janarit të vitit 

2008. Për Shqipërinë, kjo marrëveshje 
ka sjellë një ulje të theksuar të mprehtë 
së aplikimit për viza nga 60 në 35 euro, 
procedura më të lehta, heqje e tarifës për 
kategori të caktuara që përfshijnë 50% 
të popullatës etj. Vullneti politik për 
liberalizimin e regjimit të vizave është 
konfirmuar me hapa konkrete nga BE-ja 
në disa raste që nga Samiti i Selanikut. 

Edhe pse pika e referencës në këtë 
proces është BE-ja, në përpjekjet e tyre 
në liberalizimin e vizave, vendet e 
Ballkanit Perëndimor, ashtu siç kanë 
bërë dhe shtetet anëtare të BE-së duhet të 
kombinojnë aspektet e brendshme dhe 
rajonale të sigurisë. Në praktikë, kjo do 
të thotë, më shumë bashkëpunim rajonal 
në shumë fusha të cilat ndikojnë lëvizjen 
e njerëzve pa viza. 

Përpjekjet e secilit vend do të monitorohen 
nga afër nga Komisioni Evropian, i cili 
në bazë të vlerësimit pozitiv mund t’i 
propozojë Këshillit Evropian heqjen e 
regjimit të vizave. 
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Udhërrëfyesi për një lëvizje të lirë dhe të sigurt
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e saj të parë të printuar. Falw projektit 
të Komisionit Evropian prej 2.5 milion 
eurosh, “Asistencë Teknike për Qeverinë 
Shqiptare në Modernizimin e Sistemit tw 
Adresave dhe të Regjistrit Civil”, të gjitha 
të dhënat mbi gjendjen civile të cilat deri 
tani kanë qenë të shkruara me dorë nw 
regjistrat themeltarw, më nw fund janë 
kompjuterizuar. 

Duke filluar nga zyrat e gjendjes civile 
në Kamëz dhe Paskuqan, qeveria e 
Shqipërisë synon që gradualisht të 
mundësojë të gjitha zyrat e gjendjes 
civile në vend të lëshojnë çertifikata tw 
printuara. Çertifikatat e reja të printuara 
do të zëvendësojnë ato të shkruara me 
dorë, duke përmirësuar kështu saktësinë 
e tw dhwnave dhe duke zvogëluar rradhët 
e gjata.
“Këto janë rezultatet e para të prekshme 
të modernizimit të sistemit të gjendjes 
civile”, deklaroi Ambasadori Bosch. 
“Me qëllim arritjen e rezultateve të 
qëndrueshme, është e rëndësishme të 
ketë një angazhim të vazhdueshëm në 
të gjitha nivelet e procesit. Ministria e 
Brendshme dhe Zyrat e Gjendjes Civile 
janë të vetëdijshme për sfidën madhore 

që shtrohet para tyre për ruajtjen e 
cilësisë dhe qëndrueshmërisë së sistemit 
të ri”, shtoi ai.

Kryetari në detyrë i Delegacionit të 
Komisionit Evropian, Hubert Petit, 
deklaroi se çështja e mbrojtjes së të 
dhënave merr rëndësi edhe më të madhe, 
tashmë që Shqipëria ka filluar të përdorë 
bazën e të dhënave të gjendjes civile. “Në 
përputhje me ligjin “Për mbrojtjen e të 
dhënave personale”, miratuar në fillim 
të këtij viti, qeveria duhet të caktojë 
pa vonesë Autoritetin e Mbrojtjes së 
të Dhënave”, deklaroi ai. “Shqipëria 
duhet të sigurohet për funksionimin e 

Shqipëria nis lëshimin e çertifikatave të printuara

një regjistri të besueshëm të gjendjes 
civile në kohë, përpara afateve të 
përgatitjes së listave të zgjedhësve dhe 
që të pajisë me dokumenta identiteti, 
që janë në përputhje me standardet 
ndërkombëtare, të gjithë zgjedhësit në 
kohë të mjaftueshme përpara zgjedhjeve 
të ardhshme parlamentare”. 

Projekti është zbatuar dhe u përkrah me 
fonde shtesë nga OSBE-ja dhe qeveria e 
SHBA. Për më tepër, STATISTICS NORWAY 
ka dhënë kontribute të çmueshme në 
kompjuterizimin e të dhënave tw gjendjes 
civile dhe zhvillimin e një software që 
mundësoi printimin e çertifikatave.

‘Perspektivë Evropiane’ pozitive për Ballkanin Perëndimor

Këshilli Evropian rikonfirmoi mbështetjen 
e tij të plotë për perspektivën evropiane 
të Ballkanit Perëndimor. Gjatë takimit të 
qershorit në Bruksel, kjo politikë u cilësua 
si parakusht për paqe dhe stabilitet në 
rajon. Kryeministri slloven, Janez Janša, 
vendi i të cilit mban presidencën e radhës 
në Këshillin Evropian gjatë gjysmës së 
parë të vitit 2008, tregoi përkushtimin e 
BE-së për Ballkanin Perëndimor.
“Nuk ka dyshim në perspektivën evropiane 
për Ballkanin Perëndimor, tani që rrjeti i 

Një ndër të parat çertifikata të printuara

Marrëveshjeve të Stabilizim Asociimit 
është përfunduar me nënshkrimin e 
marrëveshjes me Bosnje-Hercegovinën si 
dhe Serbinë”, tha kryeministri slloven.
Një gamë e gjerë nismash janë prezantuar 
në fusha të ndryshme me qëllim që 
të ndihmojnë vendet e Ballkanit të 
përmirësojnë strukturën e transportit dhe 
energjisë, të përforcojë bashkëpunimin 
shkencor si dhe ofrimin e mundësive për 
studentët e tyre që studiojnë në vendet e 
Bashkimit Evropian.

Përsa i përket Shqipërisë, Këshilli mirëpriti 
përkushtimin e vendit për të ofruar kushte 
për zgjedhje demokratike, të lira dhe të 
ndershme, të cilat pritet të mbahen në 
vitin 2009. Këshilli nënvizoi se përpjekje 
të mëtejshme në lidhje me kapacitetet 
institucionale në administrimin publik, 
luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, si dhe në gjyqësor janë po aq 
të rëndësishme.
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Shqipëria nis lëshimin e çertifikatave të printuara Bashkimi Evropian mbështet Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Bashkimi Evropian mbështet Njësitë 
e Qeverisjes Vendore të Shqipërisë në 
përforcimin e kapaciteteve licensuese 
administrative në nivel vendor, të 
cilat inkurajojnë transparencë në 
bashkëpunimin e sektorit privat me atë 
publik dhe shërbime më të mira për 
komunitetin lokal. 
Financuar nga BE-ja, projekti prej 1 
milion eurosh, “Asistencë Teknike dhe 
Trajnim Pushtetit Vendor për Shërbimet 
Publike”, është në interes të drejtpërdrejtë 

të Shoqatës së Kryetarëve të Bashkive, 
Shoqatës së Komunave dhe Shoqatës 
së Këshillave të Qarqeve. Rezultatet 
paraprake të projektit u prezantuan nga 
3 njësitë e qeverisjes vendore pilote 
– Bashkia e Shkodrës, Komuna e Dajtit 
dhe Këshilli Rajonal i Elbasanit – në 
Konferencën Kombëtare të mbajtur më 
4 korrik. 
“Një praktikë e tillë pozitive do të 
përhapet edhe në 20 njësi të tjera vendore 
në Shqipëri dhe do të rrisë aksesin 

dhe transparencën si edhe shkallën e 
standardizimit të procedurave liçensuese 
në nivel vendor” tha Znj. L. Muço, 
Menaxhere e Projektit pranë Delegacionit 
të KE-së në Shqipëri. 

“Objektivi afat-mesëm është zhvillimi i 
kapaciteteve të administratës liçensuese 
në nivel vendor si edhe racionalizimi i 
mëtejshëm i shpërndarjes së detyrave 
rregullatore mes pushteteve qëndrore, 
rajonale dhe vendore” tha Z. H. Domi, 
Drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Këshillave 
të Qarqeve të Shqipërisë.

Konferenca bashkoi kryetarë komunash, 
bashkish dhe qarqesh nga e gjithë 
Shqipëria, përfaqësues të lartë nga 
Ministria e Brendshme, Ministria e 
Integrimit Evropian dhe Delegacioni i KE-
së në Shqipëri, si edhe ekspertë lokal dhe 
të huaj nga shtetet e BE-së, për të folur për 
zhvillimin e kapaciteteve administrative të 
nivelit lokal në administratën liçensuese.

Përfaqësues të Delegacionit të KE, Shoqatës së Kryetarëve Shqiptarë 
të Bashkive, Shoqatave të Komunave dhe Shoqatave të Këshilleve 
Rajonale në Konferencën Kombëtare në 4 Korrik

Studentët shqiptarë fitojnë bursa për studime në Evropë
Delegacioni i Komisionit Evropian 
në Shqipëri u takua me studentët që 
kanë përfituar bursa nën programin e 
masterave Erasmus Mundus duke filluar 
nga semestri Vjeshtë 2008 si edhe me ata 
që tashmë i kanë kryer studimet. Takimi 
solli së bashku Shefin e Delegacionit 
të Komisionit Evropian, Ambasadorin 
Helmuth Lohan, Ministrin e Arsimit dhe 
Shkencës, Z. Fatos Beja, dhe Ministren 
e Integrimit Evropian, Znj. Majlinda 
Bregu.

Programi i BE-së Erasmus Mundus 
mbështet kurse masteri të shkëlqyera dhe 
ofron bursa për studentë të vendeve të 
treta si edhe për ata të BE-së që studiojnë 
në universitete partnere nëpër botë. 
Erasmus Mundus ka patur një fond prej 
€230 milion për periudhën 2004 – 2008 
dhe do të vazhdojë me një fond prej 
€494 milion gjatë 5 viteve të ardhshme. 
Shqipëria është pjesë e një “Dritare” të 
veçantë të Erasmus Mundus për Ballkanin 
Perëndimor. Përveç skemës kryesore, 
shqiptarët pra përfitojnë edhe nga një 
fond shtesë prej €4 milion që i kushtohet 
rajonit.

Këtë vit, 25 shqiptarë janë pranuar në 
programe masteri Erasmus Mundus në degë 
si Shëndet Publik, Tregti Ndërkombëtare, 
Studime Urbane dhe Rajonale, Shkenca 
Hortikulturore, Biodiversitet Ujor, 
Teknologji Informacioni, Zhvillim Lokal, 
dhe të Drejtat e Njeriut. Këta studentë do 
të kenë mundësinë të pasurojnë përvojat 
e tyre akademike nëpërmjet kombinimit 
të kurseve nga universitete të ndryshme 
të Bashkimit Evropian.

Takim në tavolinë të rrumbullakët ndërmjet studentëve, 
Ambasadorit Lohan, Ministrit të Arsimit Beja dhe Ministres së 
Integrimit Evropian Bregu

Ambasadori Lohan dhe studentët duke ndarë eksperiencat e tyre, duke 
diskutuar skemën e Erasmus Mundus dhe oportunitetet e ardhshme

Për të lehtësuar kontaktin e tyre fillestar 
me vendet pritëse, studentët u pajisën me 
një paketë informacioni që përfshinte të 
dhëna praktike për të udhëtuar në Evropë, 
fletëpalosjen për Lehtësimin e Vizave, 
materiale të dobishme mësimore si 
edhe broshura që shpjegonin mundësitë 
për punë kërkimore në BE, një fushë e 
rëndësishme për zhvillimin e Shqipërisë. 

Duke ju drejtuar studentëve të Erasmus 
Mundus, Ambasadori Lohan tha: “Jam 
shumë i lumtur që po ju takoj, studentë 
dhe shkollarë të shkëlqyer të cilët BE-
ja i fton për të studjuar në qendrat e 
veta më të mira mësimore, dhe ju uroj 
çdo sukses të mundshëm – në mësime 
dhe si ‘ambasadorë’ të Shqipërisë pranë 
universiteteve tuaja të reja.”

Për informacione të mëtejshme mbi projektin e Erasmus Mundus, ju lutem konsultoni 
adresën e mëposhtme në Internet:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/programme/back_en.html
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Seminari “Shërbimet audio-vizuale në BE”
Delegacioni i Komisionit Evropian në 
Tiranë, në bashkëpunim me Këshillin 
Kombëtar të Radio–Televizionit (KKRT), 
organizoi një mbledhje pune për 
aktorët e interesuar në legjislacionin 
evropian të medias elektronike. Ekspertë 
të ndryshëm nga disa prej vendeve 
anëtare të Bashkimit Evropian shpjeguan 
përvojat e tyre në takimin e punës, duke 
ju treguar përfaqësuesve të mediave 
nga Tirana për sfidat dhe sukseset në 
zbatimin e legjislacionit të medias në 

vendet e tyre. Ata gjithashtu ofruan edhe 
këndvështrimet e tyre në zbatimin e 
këtij ligji në Shqipëri. Takimi i punës u 
mbajt në kohën kur autoritetet përkatëse 
shqiptare po bëhen gati të zbatojnë ligjin 
e medias të kërkuar nga BE-ja. 
“Ky takim pune vjen në momentin e duhur 
kur Shqipëria synon të familjarizohet me 
praktikat dhe standarded evropiane”, tha 
Znj. Mesila Doda, drejtuese e KKRT–së 
dhe e seminarit njëkohësisht. Duke 
patur parasysh që ligji për mediat është 

njëri prej shtyllave kryesore për të arritur 
zhvillimin e duhur, shërbime efikase dhe 
cilësi më të lartë në mediat elektronike, 
përfaqësuesit e mediave të huaja dhe 
ekspertë nga fushat e medias prezantuan 
një varg çështjesh diskutimi gjatë 
fjalimeve të tyre në takimin e punës. 

Duke konsideruar nevojën për ndihmë 
në strukturën e mediave në Shqipëri, 
inciativa e Komisionit Evropian u përkrah 
nga të pranishmit dhe aksionerët. 

Vepër Arti për sheshin e Gjykatës së Krimeve të Rënda

Tre artistë kanë prezantuar në gusht 
propozimet e tyre për veprën e artit që 
do të vendoset në Sheshin e Gjykatës së 
Krimeve të Rënda në Tiranë. Ndërtimi i 
Gjykatës së Krimeve të Rënda është në 
fazën finale falë një projekti të financuar 
nga Komisioni Evropian me 5.07 milionë 
euro. Ndërtesa si e tillë ka kushtuar 4.47 
milion euro dhe një pjesë shtesë prej 0.6 
milione euro janë investuar në pajisje 

dhe mobilje. 
Vepra e artit e cila do të vendoset në 
Sheshin e Gjykatës së Krimeve të Rënda, 
në kombinim me dizajnin arkitektural 
të vetë ndërtesës, do të shërbejë për të 
rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi 
rëndësinë e këtij institucioni dhe për t’u 
përcjellë njerëzve rëndësinë e një sistemi 
gjyqësor të pavarur dhe transparent në 
Shqipëri. Për më tepër, konkursi shërben 
si një stimul i rëndësishëm për artistët 

Tre artistët dhe punët e prezantuara prej tyre komisionit të 
vlerësimit gjatë konkursit.

Emanuel Koko dhe oferta e tij fitu-
ese për veprën e artit për sheshin e 
Gjykatës së Krimeve të Rënda

Samiti “Miqtë e Evropës”
Mbi 300 politikanë, politikë-bërës, 
ekspertë si edhe përfaqësues të 
organizatave ndërkombëtare, shoqërisë 
civile dhe sektorit privat u mblodhën 
në Samitin “Miqtë e Evropës”. Gjatë 
Samitit të nëntë Ballkanik, “Një Bilanc I 
Ballkanit”, në 24 qershor, pjesëmarrësit 
diskutuan gjendjen e strategjisë së 
zgjerimit të Bashkimit Evropian si edhe 
ndikimin e Bashkimit Evropian në jetën 
politike të Ballkanit.

Ashtu siç edhe u theksua në Samit, rajoni 
ka kaluar disa zhvillime shumë positive, 
veçanërisht firmosja e Marrëveshjes 
së Stabilizim-Associimit me Bosnje-
Hercegovinën në 16 qershor.

Ndërsa tensioned janë të dukshme anë 
e mbanë rajonit, sidomos në lidhje me 
shtetin e pavarur të Kosovës, ka patur 
zhvillime positive edhe me qeverinë e re 
të Serbisë, me një klasë politike qeverisëse 
në vend më pro Bashkimit Evropian. 

Institucionet ndërkomëtare dhe ato të 
BE-së mbetën optimistë për perspektivat 
për integrimin përfundimtar të rajonit në 
bllokun Evropian. Olli Rehn, Komisioneri 
për Zgjerimin, i siguroi vendet e Ballkanit 
Perëndimor se Komisioni Evropian 
është mjaft i zotuar në procesin e tyre të 
integrimit, siç edhe mund të shihet nga 
ndihma e tij e madhe dhe përkushtimi 
për të lehtësuar proceset e reformave në 

secilin vend.
“Ne na duhet durim dhe vendosmëri 
për të drejtuar progres në rajon. Unë 
jam i lumtur që Këshilli i Evropës dha 
mbështetjen e tij të plotë për perspektivën 
evropiane të Ballkanit Perëndimor”, tha 
Komisioneri Rehn. Ai shtoi më tej se 
“duke shënuar progres të pandërprerë 
në reformat ekonomike dhe politike, 
si edhe duke përmbushur kushtet dhe 
kërkesat e nevojshme, vendet e mbetura 
potencialisht kandidate në Ballkanin 
Perëndimor do të fitonin statusin 
kandidat, sipas meritave të secilit, e 
me anëtarësimin në BE si qëllimin 
përfundimtar. Ky është një mesazh i 
fuqishëm. BE-ja e mban fjalën”.

shqiptarë jo vetëm për të treguar talentin 
e tyre por gjithashtu për t’u përfshirë në 
mënyrë krijuese në zhvillimet e vendit të 
tyre. 

Prezantimi i këtyre veprave artistike nga 
tre artistët u ndoq nga mbledhja e një 
komisioni vlerësues. Fituesi u shpall Z. 
Emanuel Koko, i cili u shpërblye me 2 500 
euro dhe 10 000 euro te tjera u caktuan 
për ndërtimin e veprës. 

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.eu2008.si
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(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


