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Nga data 4-7 Qershor, qytetarët e Ev-
ropës votuan për zgjedhjet Parlamentare 
Evropiane. Ne këto zgjedhje u zgjodhën 
736 Anëtarë të Parlamentit dhe 18 Vëzh-
gues ( Anëtarë Virtuale) të cilët do për-
faqësojnë 500 milion Evropianë, duke i 
kthyer këto zgjedhje në zgjedhjet më të 
mëdha trans nacionale në histori. 
Pothuajse ¾ e anëtarëvë të Parlamentit u 
votuan të Dielën më 7 Qershor, kurse pje-
sa tjetër për arsye të votimeve tradicion-

ale në disa vënde sipas traditës lokale u 
votuan gjatë tre  ditëve  të mëparshme.
Rezultatet treguan se Partitë e Qëndrës 
së Djathtë ishin ato që triumfuan ndaj kra-
hut të majtë .
Këto ishin zgjedhjet e para parlamen-
tare ku morën pjesë edhe Bullgaria dhe 
Rumania së bashku me shtetet e tjera 
anëatre. Të dyja këto shtete pasi u bënë 
anëtare të BE në 2007 , mbajtën zgjedhje 
për anëtarë të Parlamentit Evropian jas-

htë kalendarit normal elektoral
Parlamenti Evropian është shndërruar 
gjatë këtyre 5 dekadave nga një legjis-
laturë këshilluese në një strukturë me të 
drejtë vote e cila mund të amendojë 2/3 e 
të gjitha ligjeve të BE. 
Parlamenti ka tashme 736 anëtarë me 
një mandate 5 vjecar. Numri I anëtarëvë 
sipas shteteve varion në baze të numrit 
të popullsisë të secilit shtet. Gjermani me 
nje popullsi prej  82 million, do kete  99 
anëtarë.ndërsa Malta shteti Evropian me 
popullsi më të vogël mës shteteve anë-
tare prej  410,000, do të ketë vetëm  5 
vënde në Parlament..
Parlamenti ka të drejtë të amendojë bux-
hetin e BE i cili për këtë vit shkona nga 
(120 miliardë euro ose $170 miliardë ) – si 
dhe të aprovojë kandidatët për Komision-
in Evropian , Administratën e BE si dhe 
Bordin e Bankës Qëndrore Evropaine.
Pjesmarrja e votuesve në këto zgjedhje 
ishte  42.94%

Buletini i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri
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Në fillim ishte parashikuar që Traktati i 
Lisbonës do të hynte në fuqi para zhvil-
limit të zgjedhjeve të Qershorit 2009, me 
qëllim zhvillimin e tyrë sipas kushteve 
të këtij traktati. Megjithatë , për shkak të 
dështimit të referendumit  në Irlandë, do 
të vazhdojë të përdoret korniza e percak-
tuar nga Traktati i Nisës. Ndërmjet ndry-
shimeve të tjera, numri i Parlamentarëve 
varet në baze të rregullores në fuqi. Me 
Traktatin e Nisës p numri i përcaktuar it 
ë zgjedhurve është 736, ndërsa Traktati i 
Lisbonës do contë në rritjen e këtij numri 
ne 751 parlamentarë.
Një ndryshim tjetër që do të kishte sjellë 
Traktati i Lisbonës ishtë rritje e kompe-
tencave të Parlamentit, duke përfshirë 
ato për emerimin e Presidentit të Komisi-
noit Evropain. Dia nga partite politike 
kanë sugjeruar  që të kandidojnë më 

udhëheqsit e tyre  e tyre për prostine 
Presidentit të Komisionit. Situata post 
elektorale si dhe konventat e përfshira 
në kushtetute e bëjne më të arritshme një 
mundësi të tillë. 
Në 2007 flitej se Presidenti actual i Komis-
jonit José Manuel Bar-
roso do të kandidonte 
për një mandate të 
dytë, gjë të cilën ai e 
konfirmoi me 19 Kor-
rik 2008, dhe për të 
cilën mori mbështetjen 
e Presidentit Francez  
Nicolas Sarkozy.  Në 
fillim të 2009 me qëllim 
formalizimin e natyrës 
politike partiake Partia 
Popullore e qendrës 
se djathtë e mbështeti 

Roli i Traktatit të Lisbonës
kandidaturën e Barrosos  ndërsa të ma-
jtët e kundërshtuan , por nuk dolëm me 
nje kandidat konkret nga ana e tyre.  

2004 (%) 2009 (%)

Estonia: 26,83 43,2 + 16,37

Latvia 41,34 53,06 +11,72

Danimarka 47,89 59,52 +11,63

Disa nga shtetet e vjetra anëtare shënuan një ulje: 

2004 (%) 2009 (%)

UK: 38,52 34,27 -4,25

Itali 71,72 66,46 -5,26

Ulja më e madhe u shënua në:

2004 (%) 2009 (%)

Lituania: 48,38 20,91 -27,47

Qipro 72,5 59,4 -13,1

Greqi 63,22 52,63 -10,59

Zgjedhjet Parlamentare Evropiane 
Një ulje e lehte në pjesmarrjen e votuesve 
Në orët e vona të se Dielës 7 Qershor, 
Dhoma e Parlamentit ne Bruksel mbajti 
nje (special të rezultateve të zgjed-
hjeve) ku rezultatet në të gjithë Evropën  
u dhanë në ekranë të medhenj. Sipas 
agjencisë së sondazheve TNS, përqindja 

e pjesmarrësve në këto zgjedhje kap shi-
fren  42.94%. Kjo shifër është pothuajse e 
ngjashme me ato të vitit 2004 me nje ulje 
te lehtë prej 1.55%.  Në 2004 pjesmarrja 
e votuesve nga 25 shtete anëatre kapte  
44.40 %. Prej asaj kohe BE është zgje-
ruar me 2 shtete të tjera , Bullgaria dhe 
Rumania. Nga 376 qytetarë Evropianë 

me të drejtë vote , votuan , 162 million.
Përqindaj e pjesmarrësve në votim ndry-
shoi sipas shteteve, në disa prej tyre me 
e lartë se në 2004 dhe në disa të tjerë më 
e ulët. Pjesmarrja më e lartë pati shteti I 
Luksemburgut me 91 % dhe Belgjika me 

93%  të votusve( votimi në këto shtete 
është i detyrueshëm) dhe Malta me 
78.8%ndërsa në shtete si Mbretëria e 
Bashkuar  pjesmarrja kap 34.27% ndërsa 
Republika e Irlandës 57.6%.
Rritja më e madhe në pjesmarrje të vo-
tuesve u shënua në disa shtete të vogla  
anëtare.  

Duke folur pas rezulatateve të votimit, 
Presidenti i Parlamentit Evropian, Hans-
Gert Pöttering, deklaroi se : “Parlam-
entarët Evropian dhe media duhet të 
bashkëpunojnë . Ata mbajnë përgjegjësi 
politike. Ne duhet të bëjmë të mundur 
raportim të vazhdueshëm mbi punën e  
Parlamentit Evropian në vitet në vazh-
dim, si dhe jam I sigurt se pjesmarrja e 
votuesve do jetë më e madhe në zgjed-
hjet e vitit 2014. 

Z. Pöttering  krahasoi pjesmarrjen me 
atë të zgjedhjeve amerikane për  Për-
faqësuesit e Senatit , ku pjesmarrja kapte 
shifra poshte 50%. 
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Zgjidhet Parlamenti i Ri Evropian

Partia Konservative Popullore Evropiane, 
ka ruajtur pozicionin e mëparshëm si blloku 
me i madh në Parlamentin Evropian Rezul-
tatet e 4-7 Qershorit treguan një fitore sinji-
fikative të Partive të qëndrës së djathtë në 
disa nga shtetet më të medha të BE, duke 
përfshirë Francën, Italin, Spanjën dhe Pol-
oninë. Socialistët humbën terren por dolën 
para Liberal Demokratëve  duke mbajtur 
vëndin e dytë. Të Gjelbërtit morën disa 
mandate më shumë , duke e ngushtuar dif-
erencën me Liberal Demokratët.  Të 736-
anëtarët e parlamentit do kënë të drejtën e 
fjalës dhe votës në  kompozimin e komisi-
noit Evropian, dhe nëse Traktati i Lisbonës 
aprovohet pas zhvillimit të referendumit të 
dytë në Irlandë, do kenë të drejtë të vend-
soin edhe mbi rolin e ri të Presidentit të 
BE si dhe shefit të politikës së jashtme të 
BE. Anëtarët E Parlamentit do të ndimojnë 
në negociatat për marrëveshjet ndërkom-
bëtare mbi ngrohjen globale. Cështje të 
tjera qe priten të dalin para parlamentit në 
muajt në vijim përfshijnë masa financiare 
të reja për parandalimin e një krize tjetër 
finaciare. Rreth388 million qytetarë kishin 
të drejtën për të votuar. Pjesmarrja në këto 
zgjedhje kapi shifrat  më pak se  44%, gje 
që shënon një ulje në krahasim me zgjed-

Ne zgjedhjet e mëparshme, shteteve anë-
tare ju ishte përcaktuar nje numer i caktuar 
vëndesh ,  sipas  Traktatit të Nises. Anë-
tarësimi I Bullgarisë dhe Rumanisë  në mes 
të  prfundimit të mandateve të Parlamentit 
të mëparshëm,  rriti numrin e asmablese  ne 
785, dhe sipas kushteve te Traktatit të Nis-
es  ishte mandatuar qe alokimi i vëndeve të 
modifikohej për zgjedhjet e ardhshme , duke 
reduktuar 49 vende me qëllim që të kontrol-
lohej  shtimi i vendeve në Parlament. Ba-
zuar në kerkesën e qeverive të vëdeve anë-
tare,  u vendos të bëhej ratifikimi i Traktatit 
të Lisbonës para zgjedhjeve , në mënyrë që 
nenet në të cilat bazohej Parlamenti Evropi-
an të hynin në fuqi  para zhvillimit të tyre. Një 
gjë e tillë u bllokua nga refuzimi i traktatit me 
referendum ne Irlandë. Sipas Lisbonës do 
kishte një alokim të ndryshëm të vëndeve 
, si dhe elemenim i disa vendeve në parla-
ment, duke sjelle nje shperndarje pak me 
të ndryshme të tyre s dhe duke mbajtur 
numrin ne totalin e 751 anetarëvë të Parla-
mentit.  Nëse do arrihet ratifikimi i Traktatit 
të Lisbonës, është planifikuar qe disa vënde 
shtesë ti alokohen atyre shteteve  qe janë 
në rritje të popullsisë para zgjedhjeve të 
tjera parlamentare, duke e cuar numrin e 
vendeve në Parlament në 754 për periud-
hën deri në 2014. Me qëllim qe kandidatët 
shtëse të jene gati,  në zgjedhjet e Qer-
shorit, u votuan 18 kandidatë “fantazme” 
të cilëvë do ju jepet status ii vëzhguesit  të 
Parlamentit Evropain, si dhe do kënë një 
pagë të plotë që në fillim të nisjes së punës 
të Parlamentit, por mund të bëhën anëtarë 
të plotë vetëm pas ratifikimit të Traktatit të 
Lisbonës. Në mënyrë që të marrin statusin e 
Parlamentarit me të drejta të plota, kërkohët 
një vendim nga Këshilli i Evropës. 

Sfidat e së ardhmes: Kriza finaciare dhe ekonomike, traktati i 
Lisbonës dhe ndryshimet klimaterike.

hjet e mëparshme..
Presidenti Barroso falenderoi votuesit  të 
cilët deklaruan pikpamjet e tyre në lidhje me 
të ardhmen politike të BE.. “Si konkluzion, 
rezulatatet janë një fitore ë pamohueshme 

Rindarja e vendeve 

për ato parti dhe kandidatë të cilët mbësh-
tesin projektin Evropian si dhe dëshirojnë 
të shohin BE tju përgjigjet shqetësimeve të 
tyre të përditshme nëpërmjët zhvillimit të 
politikave.” Deklaroi Barroso.
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Pse votuan Evropianët? 
Si i ndikon ata Parlamenti 
Evropian?
 
Parlamenti Evropain ka një influencë të konsiderueshme në jetën e qytetarëve të BE, 
pamvarësisht nëse ata e kuptojnë apo jo këtë fakt Ligjet e BE  të aplikuara në të gjitha 
shtetet anëtare si dhe shumica e atyrë që aprovohen nga parlamentet e secilit vënd janë 
të përgatitura në bazë të dirketivave Evropiane ( drafte ligjesh të cilat duhet të përsh-
taten në ligje kombëtare brënda një periudhe të caktuar).. Parlamenti ështe përgjegjës 
për shumë cështje të rëndësishme  në lidhje me ndimesën ndaj biznesit për të kapër-
cyer krizen financiare, uljen e papunësise, për një mjedis më të pastër, lehtësisra të 
udhëtimit, tarifa më të ulëta telefonike etc
Parlamenti është struktura e vetëme në BE e zgjedhur me votat e qytetarëve. Anëtarët 
E Parlamentit Evropain janë aty për të përfaqësuar qytetarët, gjate diskutimeve të legjis-
lacinoit, amendimeve të ligjeve, si dhe aprovimin apo hedhjen poshte të tyre

Arsyet pse duhet të votohej për Parlamentin Evropain:
Parlamenti Evropian luan një rol thelbësor në vendimmarrjen e BE  ne shumë fusha si 
më  poshtë:
Buxheti & Financat 
Kriza Financiare dhe Planet e mëkëmbjes
Ndryshimet Klimaterike dhe Mjedisi 
Tregu i Brëndshëm 
Transporti 
Politikat Sociale, punësimi dhe politika 
e arsimit 
Ushqimet dhe Bujqësia 
Gjyqësori, Liria dhe Siguria 
Zgjerimi 
BE në bote 

Parlamenti Evropian
• Ka luajtur një rol të rëndësishmë në krijimin e euros
• Ka luajtur rol  në përcaktimin sesi do shpenzohen 133 miliarde euro te 
 buxhetit  të BE, në një vit 
• Ka pasur rol të rëndësishëm në përcaktimin  sesi  BE do shpenzojë 7,5 
 miliarde euro në vit NË Kërkime dhe 
• Qe nga krijimi i tij në 1992, Tregu i Përbashket, i krijuar me mbështetjen e   
 Parlamentit Evropian ka sjelle më shumë të ardhura në xhepat e qytetarëve.
• 2.75 million vënde pune janë krijuar për periudhën  1992-2006 si rezultat I   
 Tregut të Përbashkët
• Program ERASMUS , i ndërtuar më aprovimin e Parlamentit Evropian, ju ka  
 dhene më shume se1.2 million studentëve mundësine e studimit në një shtet  
 tjetër të BE.
• Parlamenti Evropian mbeshtet luftën kundër aktiviteteve kriminale, sic janë   
 ndalimi i grupeve që trafikojnë droga apo emigrant illegal në Evropë.
• Parlamenti Evropian ka bërë thirrje për zhvillimin e kornizave ligjore për 
 emigrantët që të kene mundësinë të hynë në BE. 
• Parlamenti Evropian ishte bashkëautor në përcaktimin e masave ligjore për   
 zbulimin dhe ndalimin e aktiviteteve terroriste dhe kriminale.
• Parlamenti Evropian ështe pjese e atyre strukturave që përcakton se kush   
 mund të hyj në BE
• Me Mbështetjen e Parlamentit Evropian, BE po ndimon vënde të tjera   
 nëpër botë të promovojnë demokracinë dhe 
• Me mbështetejn e Parlamentit Evropian, BE po ndimon autoritetet Palestinez   
 të përmirësojnë jetën e qytetarëve të tyre  si dhe të shkojne drejt arritjes së   
 nje marrëveshje paqeje me Izraelin.

Sistemi Votimit 
Ndryshon nga shteti në shtet, port ë 
27 shtete anëatre  kanë përfaqësim 
bazuar në sisteme proporcionale. 
Shume prej shteteve  kanë një system 
të vetëm , ndërsa disa të tjera kanë një 
përqindje le të themi 5% për të përcak-
tuar se cila parti kualifikohet për mar-
rjen e vëndeve në parlament. 

Cfarë përfaqësojne anëtaret e Parla-
mentit, partite e tyre kombëtare apo 
një parti Evropiane?
Parlamentarët zakonisht i përfaqëso-
jne të dyja, partitne e tyre kombëtare 
(si psh Krisitan Demokratete Gjermanë 
apo Partia Socialiste Franceze) si dhe 
Partinë Evropiane( si psh Partia Pop-
ullore Evropiane apo Partia Socialiste 
Evropiane ) 
Disa parlamentarë si psh ( Konserva-
torët Angleze) i përkasin vetem një 
partie kombetarë por edhe në këtë rast 
jane anëtare të grupeve parlamentare 
të Parlamentit Evropian.Grupet voto-
jne si nje bllok I bashkuar kur arrijne te 
bien dakort, por kane edhe mosmar-
rveshje se kush do merret me vendos-
jne e disiplinës në grup.
Megjithate zakonisht ështe partia kom-
betare e cila përcakton nëse nje anëtar 
parlamenti do zgjidhet si kandidat per 
te garuar në zgjedhjet e ardhsme. 
BE   736 seats 
Italia    72
Austria    17 
Latvia      8
Belgjika    22 
Lituania   12
Bullgaria    17 
Luksemburgu    6
Qipro      6 
Malta      5
Republika Çeke   22 
Hollanda   25
Danimarka  13 
Polonia    50
Estonia      6 
Portugalia   22
Finlanda    13 
Rumania   33
Franca    72 
Sllovakia   13
Gjermania   99 
Sllovenia     7
Greqia    22 
Spanja    50
Hungaria   22 
Suedia    18
Irlanda    12 
Mbreteria e Bashkuar  72

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


