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Sllovenia (këtu, kryeqyteti 
Lublana) dhe shtetet e tjera 
anëtare janë pjesë e zonës së 
lirisë, drejtësisë dhe sigurisë 
prej ditës së anëtarësimit në 
UE. 

Qytetarët kanë fituar shumë benifi-
cione nga UE. Ndër këto janë: e dre-
jta e lëvizjes së lirë përbrenda UE dhe 
e drejta për të jetuar dhe punuar në 
cilindo shtet anëtar të UE-së të cilin 
ata e zgjedhin. Mirëpo, për të shfrytë-
zuar maksimalisht këto të drejta, ata 
duhet të ndjehen të sigurtë në vendin 
ku jetojnë dhe punojnë, të ndjehen të 
mbrojtur nga kriminaliteti dhe të kenë 
qasje të barabartë në drejtësi, kudo që 
ndodhen në Unionin Europian.

Kjo sfidë u njoh nga Traktati i Mastrih-
tit (në vitin 1992), por në tetor të vitit 
1999, gjatë takimit special samitor në 
Tampere (Finlandë), liderët e UE iu qa-
sën kësaj çështjeje me seriozitet. Ata u 
pajtuan me një varg hapash specifikë 
që Unioni të nënkuptojë një ‘hapësirë 

të vetme të lirisë, sigurisë dhe të dre-
jtës’. Kjo nënkuptonte garantimin e të 
drejtave fundamentale të qytetarëve të 
Europës dhe mundësimin e trajtimit të 
drejtë të qytetarëve që nuk i përkasin 
UE por që kanë vendbanim legal në Eu-
ropë. Kjo gjithashtu tregonte politikën 
e koordinuar mbi azilin dhe migracio-
nin, dhënien e vizave dhe menaxhimin 
e kufijve të jashtëm të UE. Respektiv-
isht, këto hapa përfshijnë bashkëpuni-
min e ngushtë midis forcave policore, 
doganierëve, zyrtarëve të imigracionit 
dhe gjykatave.



Lir i ,  s igur i  dhe drejtësi  për të gj ithë

4 55

© 
Bi

ld
er

bo
x.

co
m

Garantimi i të drejtave fundamentale

Si qytetar i UE-së ai mund të jetojë dhe 
punojë në çdo shtet anëtar të UE-së. 

Europianët kanë shumë konsideratë 
për lirinë dhe drejtësinë dhe këto 
vlera paraqesin gurthemelin e Unionit 
Europian. Shtetet e UE me vendos-
mëri janë angazhuar për demokracinë, 
respektimin e të drejtave të njeriut 
dhe ushtrimin e ligjit. Mirëpo, liria 
dhe e drejta mund të gëzohen plotë-
sisht vetëm në një mjedis të sigurtë. 
Prandaj, qeveritë e UE janë të vendo-
sura të garantojnë lirinë, sigurinë dhe 
të drejtën për të gjithë, në suaza të 
kufijve të Unionit.

Liria nuk nënkupton vetëm mobilite-
tin personal: ajo ka të bëjë edhe me 
posedimin e disa të drejtave funda-
mentale. Për shembull, e drejta e lirisë 
dhe sigurisë; trajtimi i barabartë para 
ligjit; liria e të menduarit, shprehurit 
dhe informimit; e drejta e qeverisjes së 
mirë dhe obligimi i institucioneve të 
UE të kompenzojnë dëmet që mund t’ia 
kenë shkaktuar ndonjë individi. Këto 
të drejta u përkasin të gjithë atyre që 
jetojnë legalisht në Unionin Europian 
— qofshin ata shtetas të UE apo jo.  
   
Karta e të drejtave fundamentale, e 
miratuar në vitin 2000, në një doku-
ment të vetëm ka përcaktuar qartë të 
drejtat personale, qytetare, politike, 
ekonomike dhe sociale që i gëzojnë 
popujt e Unionit Europian. Karta do 
të përfshihet në Kushtetutën e re të 
Unionit dhe do të jetë masë ligjore që 
do të shërbejë për gjykimin dhe garan-
timin e të drejtave të individëve.
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Vendet që kërkojnë të bashkohen me 
Unionin Europian, gjithsesi duhet 
të angazhohen për mbrojtjen e të 
drejtave njerëzore dhe atyre funda-
mentale, duke implementuar standarde 
po aq të larta sa Unioni. Sigurisht, 
ky është njëri nga kriteret që duhet 
plotësuar para fillimit të negociatave 
për anëtarësim. Krahas kësaj, nëse 
ndonjë shtet i UE shkel këto të drejta, 
ose pretendon të bëjë një gjë të tillë 

në mënyrë të vazhdueshme dhe seri-
oze, ky shtet mund të ballafaqohet me 
masa ndëshkuese. Për shembull, mund 
të suspendohet e drejta e votimit të 
këtij shteti gjatë mbledhjeve të UE, 
me mohimin e të drejtës së fjalës për 
politikën dhe legjislacionin e propo-
zuar të Europës dhe me ndërprerjen e 
fondeve të UE. Deri më tani, nuk ka 
ndodhur që Unioni të ndërmarrë një 
veprim të këtillë.

Shtetet e reja anëtare

Nga muaji maj 2004, anëtarët e rinj të Unionit Europian janë Qipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe  Sllovenia.  

Kohëve të fundit, shumë nga këto shtete kanë luftuar ashpër për lirinë, sigurinë dhe drejtësinë, dhe të 
gjitha këto shtete i ushqejnë këto parime të rëndësishme.

Tani, si shtete anëtare të Unionit, këto vende zbatojnë legjislacionin e UE në fushën e ‘drejtësisë dhe 
punëve të mbrendshme’. Kjo bazohet në parimet fundamentale të respektimit të të drejtave të njeriut, 
transparencës dhe qeverisjes së mirë. Anëtarët e rinj bëhen njëkohësisht edhe pjesë e qëllimeve të përbash-
këta siç janë: njohja reciproke e vendimeve gjyqësore, politika e përbashkët e migracionit dhe azilit dhe 
përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe të policisë.

Me këtë, shtetet e reja anëtare vërtetojnë besimin në gjyqësinë e tyre, policinë dhe rojtarët kufitarë, si në 
mesin e qytetarëve të vet ashtu edhe në atë të vendeve të tjera anëtare të UE.
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Çka do të thotë të jesh shtetas i UE-së

Shtetësia e Unionit Europian nuk e zëv-
endëson shtetësinë nacionale: vetëm e 
plotëson atë. Me fjalë të tjera, të jesh 
shtetas i Unionit do të thotë të kesh 
të drejta dhe përgjegjësi plotësuese. 
Për shembull, shtetasi i UE mund të 
votojë ose të kandidohet në zgjedhjet 
për Parlamentin Europian në shtetin e 
UE së në të cilin jeton, qoftë ai shtet 
vendlindja e tij apo jo.
 
Shtetësia e UE gjithashtu mundëson të 
drejtën e udhëtimit të lirë përbrenda 
Unionit (me kusht që të keni me vete 
pasaportën ose letërnjoftimin) dhe 
të sistemimit kudoqoftë në territorin 
e Unionit. Deri tani, këtë të drejtë e 
kanë shfrytëzuar rreth pesë milionë 
njerëz që janë shpërngulur në ndonjë 
shtet tjetër të UE, e të mos flasim për 
miliona të tjerë që punojnë në ndonjë 
shtet fqinj (dhe udhëtojnë çdo ditë) 
ose që largohen nga shteti për një 
pjesë të studimeve të tyre. 

Shtetësia sjell edhe përgjegjësi: nëse 
shtetasit e UE duan të jetojnë në 
ndonjë shtet tjetër të UE, ata duhet të 
kenë sigurim shëndetësor dhe vërtetim 
që janë të punësuar ose kanë burime të 
mjaftueshme që të mos i bëhen barrë 
sistemit të sigurisë sociale të vendit.

Pengesat ende ekzistojnë dhe njerëzit 
ndonjëherë ballafaqohen me proce-
dura të gjata administrative kur mar-
rin dokumentet e vendbanimit ose 
kur duhet të sigurojnë të drejtat e 
familjes, sidomos në rastet kur anë-
tarët e familjes nuk janë shtetas të UE. 
Për tejkalimin e këtyre vështirësive, 
Komisioni Europian ka propozuar plane 
të thjeshtësimit dhe azhurnimit të 
legjislacionit ekzistues, në mënyrë që 
të lehtësojnë shpërnguljen e shtetasve 
të UE dhe anëtarëve të familjeve të 
tyre në ndonjë shtet tjetër të UE.

Liria e udhëtimit 

Lëvizja e lirë përfshihej në traktatet e 
UE, por u bë realitet praktik vetëm pas 
themelimit të ‘zonës së Shengenit’. 
Kjo zonë pa kufij u emërtua sipas 
një qyteti të Luksemburgut, ku u 
nënshkrua marrëveshja origjinale. Kjo 
zonë nuk e përfshin ende Britaninë 
e Madhe, Irlandën dhe vendet e reja 
anëtare, edhepse dy nga shtetet që 
nuk janë anëtare të UE — Norvegjia 
dhe Islanda janë pjesë e kësaj mar-
rëveshjeje. Konventa e Shengenit tani 
më është pjesë përbërëse e traktateve 
të UE. 
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Një kufitar i kufirit 
të Letonisë mbikqyr 
kufirin e jashtëm të 
UE-së.

© 
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Në suaza të zonës së Shengenit, banorët 
e UE dhe vizitorët nga jashtë kanë lir-
inë e udhëtimit kudo që dëshirojnë, pa 
kontrolle sistematike të pasaportave. 
Megjithatë, ndodh që ndonjë individ 
duhet të vërtetojë identitetin, e në 
këto raste shtetet anëtare mbajnë të 
drejtën e zbatimit të sërishëm të kon-
trollit kufitar për një kohë të kufizuar 
në rrethana të veçanta. 

Heqja e kontrolleve të brendshme 
kufitare lehtëson lëvizjen e lirë në 
mbarë Europën, për të gjithë shteta-
sit e vet. Fatkeqësisht, e njëjta vlen 
edhe për kriminelët dhe terroristët. 
Për këtë arsye, Konventa e Shengenit 
prezanton masa të reja, e një nga këto 
është bashkëpunimi me forcat policore 
nacionale dhe autoritetet gjyqësore në 
luftën kundër kriminalitetit.

Për këtë shkak shtetet anëtare kanë 
përgjegjësi plotësuese në përkujdesjen 

e kufijve të vet të jashtëm. Këto janë 
vendet e vetme ku bëhen kontrollet 
sistematike të personave që hyjnë 
dhe dalin nga UE. Kufijtë e jashtëm 
nuk janë vetëm kalimet kufitare tokë-
sore por gjithashtu edhe aeroportet 
ndërkombëtare, portet detare dhe disa 
stacione hekurudhore, të cilat tani 
janë pika hyrëse për mbarë Unionin 
Europian.

Irlanda dhe Britania e Madhe nuk i 
zbatojnë dispozitat e Shengenit në 
kontrollet e tyre kufitare: ata vazh-
dojnë të kontrollojnë identitetin e të 
gjithë personave që hyjnë në territoret 
e tyre. Kjo nuk vlen për personat që 
hyjnë prej territoreve të njeri tjetrit. 
Megjithatë, e drejta e qytetarëve të UE 
për të hyrë dhe jetuar në këto shtete 
anëtare mbetet e padëmtuar.  
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Imigrantët e kualifikuar janë 
pjesë vitale e forcës punëtore 

në UE. 

Kushdo që jeton në Unionin Europian 
duhet të ketë lirinë e lëvizjes nga 
një shtet në tjetrin dhe të zgjedhë 
vendin e preferuar të jetesës — qoftë 
ai shtetas i ndonjë shteti anëtar ose 
emigrant legal nga diku tjetër.

Vizitorët e shteteve jashtë Unionit 
Europian mund të hyjnë në zonën e 
Shengenit dhe të udhëtojnë lirshëm 
në tërë territorin e kësaj zone në afat 
tremujor, me kusht që t’i plotësojnë 
disa kushte të posaçme. Praktikisht, 
ata duhet të posedojnë dokument valid 
udhëtimi, t’i sqarojnë arsyet e vizitës 
dhe të kenë sasi të mjaftueshme të 
parave për t’i mbuluar shpenzimet 
e tyre të përditshme. Disa prej tyre 

duhet të kenë viza për të hyrë në UE. 
Rregullat e vizës janë harmonizuar 
dhe ekziston vetëm një listë e vetme 
e shteteve, shtetasit e të cilave kanë 
nevojë për viza.

Krahas kësaj, shtetasit që nuk i për-
kasin UE-së kurse pasedojnë dhe leje 
valide vendbanimi të dhënë nga një 
shtet i Shengenit, nuk kanë nevojë 
për viza gjatë udhëtimeve të shkurtëra 
në vendet tjera të Shengenit. Ky fakt 
zvogëlon në masë të madhe pengesat 
burokratike për anëtarët e familjes 
që nuk është shtetase e Unionit 
Europian. 
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Të drejtat e banorëve

Rreth pesë milionë qytetarë që nuk 
janë shtetas të UE, aktualisht punojnë 
në Unionin Europian. Të gjithë ata 
kanë të drejta që duhen zbatuar në 
tërë Unionin, mirëpo dallimet midis 
rregullave dhe procedurave adminis-
trative shtetërore ndonjëherë vësh-
tirësojnë zbatimin e tyre. Komisioni 
Europian mendon të formojë kritere 
të përbashkëta për mbrojtjen e të 
drejtave të këtyre personave.

Komisioni propozoi vënien në jetë të 
‘shtetësisë qytetare’. Në këtë mënyrë, 
emigrantët legalë do të fitojnë disa të 
drejta dhe detyrime thelbësore, duke 
përfshirë edhe të drejtën e vendba-
nimit dhe punësimit në ndonjë shtet 
tjetër anëtar të UE. Ata do të fitojnë 
këtë shtetësi pas një periudhe të cak-
tuar kohore dhe përfundimisht do të 
kenë të drejta pothuajse të njejta me 
ato të qytetarëve të UE.

Unioni gjithashtu është duke përputhur 
procedurat e ribashkimit familjar. Këto 
procedura janë hartuar për bashkimin 
e familjeve dhe lehtësimin e integrimit 
të tyre në UE. Për shembull, anëtarët 
e familjes së një personi që nuk është 
shtetas i UE, mund të bashkohen 
me të, nëse ai ka leje vendbanimi të 
dhënë nga ndonjë shtet i UE dhe kjo 
leje është valide së paku një vjet. 

UE tani më po i koordinon rregullat 
dhe procedurat e pranimit të person-
ave që nuk janë shtetas të UE dhe i 
shqyrton kushtet e tyre për të mbetur 
në UE. Mirëpo, Unioni nuk ndalet 
këtu. Ai vlerëson se emigrantët mund 
të plotësojnë vendet e lira të punës, 
përballojnë mungesat e kualifikimeve 
dhe përtrijnë popullatën e Europës. 
Unioni don që këtyre njerëzve t’u 
ndihmojë të integrohen plotësisht në 
të gjitha aspektet e jetës ekonomike, 
sociale, kulturore dhe qytetare. Ky 
veprim kërkon aktivitete në fushën e 
politikës së punësimit, jodiskriminimit 
dhe integrimit social, e gjithashtu 
nënkupton përkushtimin ndaj arsimim-
it, mësuarjen e gjuhëve dhe qasjen 
në shërbimet sociale dhe shërbimet 
e tjera.
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Brengat e përditshme

Thjeshtësimi i rasteve ndërkombëtare

Imagjinoni situatën në vijim. Paola Mennea takon Hans Shmid gjatë studimeve në qyetin e saj të lindjes 
– në Romë. Çifti martohet dhe ju lind një djalë para shpërnguljes në vendlindjen e Hansit, në Gjermani. 
Për fat të keq, martesa shkatërrohet. Paola kthehet në Romë, ku kërkon divorc dhe përgjegjësinë prindore 
për fëmijën.

Si mund të zgjidhet ky rast ndërkombëtar?

Sipas rregullave ekzistuese të UE, një gjykatë e Italisë do të duhej të merret me procedurën e divorcit, me 
kusht që Paola të kishte jetuar në Itali së paku gjashtë muaj para dorëzimit të kërkesës. Gjithashtu, do 
të mundej të vendoset përgjegjësia e prindit mbi fëminë e këtij çifti nëse kërkesa do të dorëzohej gjatë 
procedurës së divorcit. Rregullat e UE gjithashtu lejojnë që Paola të kërkojë – përmes një procedure të 
thjeshtësuar – që ky vendim gjyqësor të njihet dhe të jetë i zbatueshëm në Gjermani, kështu që Paola nuk 
do të duhet ta dorëzojë rastin e saj edhe në gjykatat e Gjermanisë.

Rregullat aktuale vlejnë për procedurën e divorcit (përfshirë këtu edhe ndarjen ligjore dhe anulimin e 
martesës). Këto rregulla përfshijnë edhe vendimet mbi përgjegjësinë e prindit, vetëm nëse këto jepen në 
kontekst të procedurës së divorcit dhe kanë të bëjnë me fëmijët e përbashkët të të dy bashkëshortëve.

Kjo situatë do të ndryshojë nga 1 marsi 2005, kur rregullat aktuale do të zëvendësohen me rregulloren e 
re, e cila do të vlejë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me përgjegjësinë prindore dhe do të sigurojë 
trajtim të barabartë për të gjithë fëmijët. 

Për të gëzuar plotësisht lirinë e tyre, 
qytetarët e UE duhet të kenë mundës-
inë e qasjes në gjykatat dhe autorite-
tet e të gjitha shteteve anëtare njëlloj 
si në shtetin e tyre. Në të njejtën 
kohë, kriminelëve duhet t’u ndërprehet 
shfrytëzimi i dallimeve në sistemet 
nacionale gjyqësore, kurse vendimet e 
gjykatave duhen respektuar dhe vënë 
në fuqi në tërë Unionin Europian.

E tërë kjo kërkon ‘bashkëpunimin 
gjyqësor ndër-kufitar’. Për shembull, 

vendimet ligjore që merren në një 
shtet të UE, qoftë në procedurat civ-
ile ose penale, duhet të njihen nga 
autoritetet e tërë Unionit. Ky parim – i 
quajtur ‘njohja e dyanshme’ — mund 
të ndikojë shumë në jetën e një indi-
vidi kur bëhet fjalë për gjëra siç janë 
kërkesat e alimentacionit, divorci dhe 
përgjegjësia ndaj fëmijëve, çështjet 
financiare siç janë bankrotimi dhe 
llogaritë e papaguara, madje edhe 
kundërvajtjet penale.
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Bashkëpunimi qytetar

Problemet personale ligjore mund të 
jenë mjaft të ndërlikuara dhe të ten-
sionuara, madje vetëm në një jurisdik-
cion të vetëm. Zgjidhja e tyre mund të 
vështirësohet edhe më tepër sidomos 
kur familjet ndahen dhe në rastet kur 
në këto probleme involvohen dy ose 
më tepër sisteme ligjore. 

Bashkëpunimi juridik ndër-kufitar 
është disejnuar në mënyrë që këto bar-
riera të tejkalohen. Si parim themelor, 
ndërlikueshmëria ose mospërputhsh-
mëria e sistemeve nacionale juridike 
dhe administrative nuk duhen lejuar 
të ndalojnë ose dekurajojnë qytetarët 
dhe bizneset në zbatimin e të drejtave 
të tyre. 

UE tani ka miratuar legjislacionin mbi 
njohjen e dyanshme të vendimeve 
gjyqësore në procedurat qytetare që 
kanë të bëjnë me divorcin, ndarjen 
ligjore ose anulimin e martesës. Kjo 
ende nuk vlen për të gjitha situatat 
potenciale, kështu që Komisioni ka për 
qëllim të shtojë rregullat në vitin 2005 
(shiko më poshtë). UE është duke i 
hartuar edhe procedurat e përbashkëta 
për thjeshtësimin dhe shpejtimin e 
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve tej-
kufitare që kanë të bëjnë me kërke-
sat e vogla dhe të pa kontestuara. 
Janë hartuar gjithashtu edhe rregullat 
e përbashkëta minimale lidhur me 
ndihmën ligjore në rastet qytetare 
ndërkombëtare.

UE-ja mundohet të lehtësojë kon-
fliktet tejkufitare mbi kujdestarinë 

e fëmijëve. 
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Bashkëpunimi gjyqësor mbi 
çështjet penale 

Liria e levizjes në UE është gjë e 
mrekullueshme për qytetarët që i bind-
en ligjit. Fatkeqësisht kriminelët gjith-
ashtu e eksploatojnë atë. Terrorizmi, 
kriminaliteti kompjuterik, kondraban-
da e drogës dhe trafikimi i njerëzve 
janë mes shembujve më evident të 
krimeve tejkufitare, kurse për t’u marrë 
me ato në mënyrë efektive, Unionit i 
duhet një politikë e përbashkët mbi 
çështjet penale. Qytetarët e UE duhet 
të dijnë se kriminelët mund të ndiqen 
pa marrë parasysh se ku ndodhen ata, 
qoftë në UE e qoftë aty ku është kryer 
kundërvajtja.

Bashkëpunimi gjyqësor mund të ndi-
hmojë në hartimin e definicioneve të 
përbashkëta të disa krimeve serioze, 
duke i harmonizuar ligjet e shteteve të 
ndryshme dhe duke përcaktuar dënime 
proporcionale dhe zhbindëse. Qëllimi 
i UE është mbyllja e vrimave ligjore 
të cilat eksploatohen nga bandat e 
organizuara kriminele: nuk guxon të 
ekzistojë parajsë e sigurtë për ata që 
bëjnë krime serioze.

Kur bëhet fjalë për zbatimin e dëni-
meve dhe vendimeve të tjera gjyqë-
sore, janë duke u ndërmarrë hapa që 
garantojnë implementimin e urdhëre-
save nga gjykatat e një shteti anëtar 
(prezantimi i gjobave, konfiskimi i 
pronës ose privimi i kundërvajtësve 
nga disa të drejta të caktuara) në tërë 
Unionin. Përsëri, parimi është njohja 
reciproke e vendimeve nga gjykatat 
nacionale, që ndihmon vazhdimin e 
gjykimeve të kundërvajtësve edhe kra-
has ndryshimeve ligjore nacionale.

Urdhëresa europiane e arrestit 
dhe Eurojust-i 

Urdhëresa europiane e arrestit, e cila 
vlen në tërë UE nga janari i vitit 2004, 
është disejnuar të zëvendësojë proce-
durat e gjata të ekstradimit. Kriminelët 
e dyshuar ose të dënuar, të cilët janë 
larguar jashtë vendit për t’iu shmangur 
implementimit të drejtësisë, shumë 
shpejt mund të kthehen në vendin ku 
kanë qenë (ose do të jenë) të gjykuar. 
Autorizimi mund të jepet lidhur me 
këdo që është akuzuar për kundërva-
jtje, dënimi minimal i të cilës është 
mbi një vjet burg, kurse në rastet kur 
personi tani më është i dënuar, dënimi 
është së paku katër muaj.

Një nga përparimet më të reja të 
bashkëpunimit të gjyqësisë në UE ishte 
themelimi i Eurojust-it, në prill 200�. 
Me seli në Hag, Eurojust paraqet një 
ekip të nivelit të lartë të gjykatësve 
dhe prokurorëve nga të gjitha vendet 
e UE, të cilët punojnë së bashku në 
ndërtesën e njejtë. Ata kanë qasje të 
drejtpërdrejtë në shërbimet autoritare 
në vendlindjet e tyre dhe ndajnë 
këshillat dhe informatat me kolegët 
e tyre. 

Detyra e Eurojust-it është të ndihmojë 
koordinimin e hetimeve dhe ndjekjen 
penale të krimeve serioze ndërkom-
bëtare. Kjo organizatë punon ngushtë 
me Europol (zyra e bashkëpunimit 
policor të Unionit Europian), OLAF 
(zyra e UE kundër falsifikimeve) dhe 
me rrjetin europian gjyqësor — rrjet i 
autoriteteve ligjore nacionale.
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Mbrojtja e të drejtave ligjore

Zënia e kriminelëve dhe nxjerrja e tyre 
para gjyqit është një gjë: mirëpo zona 
europiane e drejtësisë duhet të garan-
tojë mbrojtjen e plotë të të drejtave 
të akuzuarve. Nëse është nevoja, të 
akuzuarit duhet të kenë mundësinë e 
qasjes në këshillat juridike dhe shër-
bimet e përkthyesve. Duhet doemos 
të ekzistojnë procedura të duhura 
lidhur me mbajtjen e evidencës, rreg-
ullave të miratuara për paraburgimin e 
përkohshëm dhe lidhur me dëgjimin e 
një rasti pa prezencën e të akuzuarit. 
Shkurtimisht, UE duhet të miratojë 
disa standarde të caktuara minimale të 
përbashkëta të drejtësisë.

Unioni brengoset edhe për viktimat 
e luftës. Legjislacioni i miratuar në 
mars 2001 ofron disa garanca mini-
male. Këto përfshijnë të drejtën e të 
shprehurit, qasjen në informata të 
rëndësishme, mundësinë e pjesëmar-
rjes në procedura ligjore, kompenz-
imin e shpenzimeve ligjore, dhënien 
e nivelit të duhur të mbrojtjes dhe të 
kompenzimit.

Gjykatat nacionale të UE-së 
doemos duhet të respektojnë 
vendimet reciprokisht.
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Europa ka traditë në strehimin e 
kërkuesve të azilit.

Financimi i bashkëpunimit praktik

UE ka lançuar një varg programe të financimit për të ndihmuar autoritetet nacionale, ekspertët, organizatat 
akademike dhe joqeveritare në bashkëpunimin e tyre në luftë kundër krimit në nivel europian. Programi 
kornizë mbi bashkëpunimin e policisë dhe gjyqësisë lidhur me çështje penale (AGIS) është në rrjedhë nga 
viti 2003 deri më 2007. Ky program ka për qëllim të formojë rrjet në mbarë Europën, të këmbejë informata 
dhe të shpërndajë përvojën më të mirë në çështjet penale. 

Deri në vitin 2006 zhvillohet një program financiar mbi bashkëpunimin administrativ që përfshin kufijtë 
e jashtëm, vizat, azilin dhe emigracionin (ARGO), dhe një program tjetër mbi bashkëpunimin gjyqësor në 
çështjet qytetare. Një projekt i ri për promovimin e integrimit të qytetarëve që nuk i përkasin UE në Union 
(INTI) u lançua në vitin 2003. Edhe një program tjetër, Daphne, lufton kundër të gjitha formave të dhunës 
ndaj fëmijëve, të rinjve dhe grave (nga keqtrajtimi seksual e deri te dhuna shtëpiake dhe brutalitetet nëpër 
shkolla).
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Drejt politikës së përbashkët të vizave

Europa ka traditë të gjatë të mik-
pritjes së njerëzve nga shtetet tjera, 
të cilët janë detyruar të largohen nga 
shtëpitë e tyre për shkak të luftës ose 
përndjekjes. Këta kanë të drejtën e 
kërkesës për azil, kurse Unioni Europian 
i jep rëndësi të veçantë respektimit të 
Konventës së Gjenevës mbi statusin e 
refugjatëve. 

Që nga fillimi i vitit 1990, numri i 
shtuar i njerëzve që kërkojnë mbrojtje 
në UE ka detyruar shtetet anëtare të 
hartojnë një politikë të përbashkët të 
azilit. Kjo po arrihet në dy faza. Faza 
e parë ka të bëjë me standardet dhe 
masat minimale. Faza e dytë do të 
shpie drejt procedurës së përbashkët 
të azilit dhe statusit të njëtrajtshëm 
në tërë UE për ata që kanë fituar 
azilin.

Numri i kërkesave për azil në Union 
dallon nga viti në vit, dhe varet 
nga shfaqja e trazirave politike në 
kufijtë e vet (siç ishte rasti në ish 
Jugosllavi). Prandaj, në vitin 1992, ka 
pasur 672000 kërkesa, kurse në vitin 
2000 kishte vetëm �74000.

Vërtetë, në rrethana të veçanta, siç 
ishin ato gjatë luftës së Kosovës, 
mund të lejohen dispozita të veçanta. 
Grupeve të tëra që kanë kërkuar stre-
him për dy deri në tre vjet, u është 
ofruar mbrojtje e menjëhershme dhe e 
përkohshme. Refugjatëve u janë dhënë 
leje qëndrimi, strehim, ndihma sociale 
dhe mjekim, shkollim për fëmijët e 

tyre dhe të drejtën të kërkojnë punë. 
Ata gjithashtu mund të dorëzojnë 
kërkesë zyrtare për azil.

Unioni është duke kërkuar mënyra për 
të garantuar përgjegjësinë e barabartë 
të kujdesit ndaj kërkuesve të azilit 
në të gjitha shtetet anëtare. Unioni 
gjithashtu është duke konsideruar 
redukimin e kohës së pritjes së azilit, 
me anë të përpunimit të kërkesave 
në mënyrë më efikase, duke i trajtuar 
aplikantët në mënyrë të drejtë. 

Janë hartuar rregullat për caktimin e 
një shteti të UE që është përgjegjës 
për shqyrtimin e një kërkese për azil 
– zakonisht shteti në të cilin kërkuesi 
i azilit ka hyrë në fillim. Ky shtet është 
përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës 
në bazë të kritereve të themeluara 
të UE dhe për kthimin e aplikantëve 
të cilët më pas udhëtojnë në mënyrë 
ilegale në destinacione të tjera për-
brenda Unionit. 

Efikasiteti i sistemit është shtuar 
pas prezantimit të bazës së re të të 
dhënave të quajtur Eurodac në fillim 
të vitit 200�. Ky sistem do të posedojë 
shenjat e gishtave të të gjithë person-
ave të regjistruar që kërkojnë azil në 
UE. Duke krahasuar shenjat, autorite-
tet do të dijnë nëse ndonjë individ ka 
dorëzuar më parë kërkesë për azil në 
ndonjë shtet tjetër anëtar. 
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Përforcimi i kufijve të UE-së

Sistemit të përbashkët të azilit duhet 
t’i shtohet edhe një politikë e qartë 
mbi migracionin legal, në mënyrë që 
emigrantët ekonomikë të mundohen 
të hyjnë në UE legalisht dhe të mos 
tentojnë të provojnë rrugën e azilit.  
Sigurimi i mjeteve të drejta ligjore 
me ndihmën e të cilave njerëzit mund 
të hyjnë në Unionin Europian do të 
ndihmojnë t’i vehet fund presioneve 
të migracionit ilegal dhe trafikimit të 
njerëzve. 

Censurimi i migracionit ilegal gjith-
ashtu përfshin përforcimin e kufijve të 
jashtëm të UE. Këto kufij menaxhohen 
nga një numër i madh i autoriteteve 
nga shtete të ndryshme — përfshirë 
këtu edhe rojtarët kufitarë, policinë 
dhe doganierët — dhe janë lançuar 
disa pilot projekte për përmirësimin e 
bashkëpunimit të ndërsjelltë. Shtetet 
me bregdet të gjatë ose me kufij jasht- 
tokësorë mund të pranojnë ndihmë 
speciale nga UE.

Me zgjerimin e UE, shtetet e reja anë-
tare marrin përgjegjësinë e kontrolli-
mit të hapësirave të mëdha në kufijtë 
e jashtëm të Unionit Europian. Disa 
nga anëtarët e rinj të UE tani më 
pranojnë fonde nga UE dhe atë për të 
barazuar ekspertizën, pajisjet dhe pro-
cedurat e tyre me nivelin e UE. Pasi që 
të arrihet kjo, kontrollet kufitare midis 
tyre dhe UE do të largohen dhe zona e 
lirë e Shengenit do të zgjerohet.

Hartimi i sistemit të përbashkët 
informativ të vizave do të mundësojë 
kontrollin e tërësishëm të aplikacion-
eve për viza dhe do ta përforcojë 
luftën kundër falsifikimit. Të dhënat e 
identifikimit (siç janë gjurmët e gish-
tave, identifikimi personal dhe skanimi 
i irisit të syrit) do të jenë të domo-
sdoshme. Këto të dhëna gjithashtu 
mund të ndihmojnë që dokumentet e 
qytetarëve të UE të jenë më të sigurta 
dhe më të pranueshme për shtetet që 
nuk janë anëtare të UE.

Momentalisht, kthimi i emigrantëve 
ilegalë në vendlindjet e tyre është 
kryesisht përgjegjësi shtetërore. 
Mirëpo, Komisioni Europian, kërkon 
bashkëpunim më të theksuar dhe rreg-
ulla e standarde të përbashkëta, jo 
vetëm te anëtarët e UE, por gjithashtu 
midis Unionit Europian dhe shteteve 
që janë burim i migracionit ilegal. 

Mbesin edhe shumë çështje tjera të 
pashqyrtuara, siç janë përcaktimi i 
standardeve minimale për procedurat e 
kthimit, njohja reciproke e vendimeve 
të kthimit dhe dhënia e dokumenteve 
të duhura të udhëtimit për emigrantët 
ilegalë, të cilët nuk kanë dokumente të 
tyre personale. 

Gjurmët e gishtave mund të 
shtojnë sigurinë në dokumentet e 

udhëtimit.
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Trajtimi i terrorizmit  
dhe krimit të organizuar

Sulmimi i kulturës së drogës

Askush nuk e di sigurtë numrin e përdoruesve të drogës në UE. Numri i përgjithshëm i personave të varur vetëm 
nga heroina, supozohet të jetë rreth një milion. Rreth 7 000 deri në 8 000 njerëz çdo ditë vdesin nga drogat 
ilegale. Strategji të ndryshme po përdoren për t’u marrë me numrin e madh të problemeve që shkaktohen nga 
droga, dhe një agjenci e veçantë e UE e cila ofron informata të vazhdueshme është Qendra europiane për moni-

torim të drogës dhe varshmërinë nga droga. 

Kontrabanda e drogës nuk njeh kufij dhe trendet e përdorimit po përhapen shpejtë. Forcat policore nacionale 
mund të merren me kriminalitetin e drogës vetëm duke punuar së bashku. Hartuesit e politikës, mjekët dhe 
pedagogët janë më efikas kur ndajnë informatat dhe fondet e dedikuara për tërë Unionin. Prandaj, UE ka lançuar 
planin e aktiviteteve dhe ka koordinuar një strategji të përkrahjes së kampanjave shtetërore dhe lokale.

Agjencitë e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë në luftën kundër kontrabanduesve dhe parandalojnë arritjen e 
drogës në rrugë. UE inkurajon shtetet e mbarë botës të shmangin kultivimin e të korrave që mund të prodhojnë 
narkotikë. Droga sintetike gjithnjë e më tepër prodhohet në Union, kurse policia dedikon shumë energji në 
zbulimin dhe mbylljen e fabrikave që e prodhojnë atë.

Kur flasim për shëndetin publik, ekzistojnë programe që ndalojnë njerëzit të mos provojnë drogën ose i largojnë 
nga përdorimi i saj nëse kanë filluar. Krahas kësaj, projektet siç janë ofrimi i gjilpërave të pastra për përdoruesit 
e heroinës, shërbejnë vetëm për të zvogluar rreziqet lidhur me përdorimin e drogës.

Njerëzit me të drejtë shpresojnë që 
Unioni të shqyrtojë kërcënimet ndaj 
sigurisë së tyre dhe t’i mbrojë ata 
nga terrorizmi dhe krimi i organizuar 
ndërkombëtar. Kjo kërkon bashkëpun-
im të ngushtë të policisë dhe gjyqësisë 
për t’i zhdukur vendet e strehimit të 
kriminelëve dhe pronat e fituara në 
mënyrë të pandershme. 

Organizatat e kriminelëve gjithnjë 
shfrytëzojnë dobësitë e sistemeve lig-
jore dhe ekonomike në të cilat opero-
jnë, kurse Unioni Europian mundëson 
lëvizjen e tyre të lirë. Terroristët, 

manjatët e drogës, trafikantët me 
njerëz, larësit e parave ose falsifikuesit 
operojnë sikur kufijtë nacionalë nuk 
eksiztojnë fare: ata mund të planifiko-
jnë një krim në një shtet, ta kryejnë në 
një tjetër dhe të jetojnë në një shtet 
të tretë.
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Afganistani edhe më tej 
mbetet burim kryesor i nar-

kotikëve të fortë. 

Trafikimi i njerëzve

Trafikimi i njerëzve me qëllim të 
eksploatimit seksual ose shfrytëzimit 
të tyre si forcë e lirë pune është 
kundërvajtje serioze që shkel të drejtat 
fundamentale dhe dinjitetin njerëzor. 
Është burim kryesor i të ardhurave për 
bandat e krimit të organizuar, të cilat 
ndonjëherë operojnë nën mbulesën e 
ndërmarrjeve me aktivitete legjitime. 
Përfitimi mund të ‘lahet’ dhe të shfry-
tëzohet për financimin e operacioneve 
tjera kriminalistike ose korruptimin e 
zyrtarëve që zbatojnë ligjin. 

UE, e cila ka sajuar një strategji 
gjithpërfshirëse që nga viti 1996 dhe 
ka përparuar shumë pas miratimit të 
definicionit të përbashkët mbi krimin 
në fjalë, në vitin 2002. Kjo tani po 
implementohet në të gjitha shtetet 
anëtare të UE së zgjeruar dhe — në 
rrethana të veçanta — krimi, si pasojë 
sjell dënimin minimal tetë vjet burg. 
Puna e UE në masë të madhe drejto-
het nga Deklarata e Brukselit (shta-
tor 2002) e cila rekomandon masa, 
standarde dhe përvoja konkrete për 
çrrënjosjen e kësaj tregëtie të mjerimit 
njerëzor. 

Larja e parave

Larja e parave është pjesë e gati 
të gjitha aktiviteteve penale, pasi 
që procedurat penale ‘pastrohen’ për 
të maskuar origjinat e tyre ilegale. 
Shkalla e problemit është jashtëza-
konisht e lartë: sipas Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, arrin mes 2% dhe 5% 
të prodhimit bruto nacional.

Unioni ka ndërmarur disa masa të 
caktuara për censurimin e larjes së 
parave. Në fund të vitit 2000, Unioni 
hapi rrugën e bashkëpunimit midis 
njësiteve nacionale të shërbimit sekret 
financiar. Sërish, pasoi legjislacioni 
i identifikimit, zbulimit, ngrirjes dhe 
konfiskimit të pronave të kriminelëve 
dhe procedurave penale.
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Një pjesë tjetër e legjislacionit kundër 
larjes së parave, e miratuar në dhjetor 
2001, zgjeroi definicionin duke përf-
shirë të gjitha krimet serioze, siç janë 
kundërvajtjet që kanë të bëjnë me 
terrorizmin. Kjo nuk vlen vetëm për 
bankat dhe institucionet financiare – 
siç vlenin masat fillestare – por gjith-
ashtu edhe për kontabilistët, avokatët, 
noterët, sipërmarrësit e ndërtimeve, 
kasinot dhe tregëtarët e vlerave të 
mëdha. Tani, edhe ata doemos duhet 
t’i informojnë autoritetet për çdo tran-
sakcion të dyshimtë. 

Bashkëpunimi policor dhe 
doganor

Bashkëpunimi policor dhe doganor 
është pjesë kyçe e luftës kundër krimit 
të organizuar. Forca të posaçme poli-
core të Europës janë formuar për të 
zhvilluar kontaktet mes udhëheqësve 
të agjencive të ndryshme të UE për 
zbatimin e ligjit, kurse Kolexhi i sapo 
themeluar Europian i Policisë (CEPOL) 

ofron trajnim europian të eprorëve dhe 
oficerëve me rank të mesëm.

Bashkëpunimi midis forcave nacion-
ale policore nuk kufizohet vetëm në 
ndjekjen e kriminelëve. Ky bashkëpun-
im përfshin edhe evenimente të 
rëndësishme sportive, sidomos lojërat 
ndërkombëtare të futbollit me prirje 
vagabonde.

Agjencitë e zbatimit të ligjit shpesh 
ndodhen në situatë delikate politike, 
veçanërisht kur duhet të ndjekin të 
dyshuarit në territorin e ndonjë vendi 
tjetër. Marrëveshjet e përbashkëta të 
bashkëpunimit mund të përfshijnë 
ndjekjen këmba-këmbës, mbikqyrjen 
tej-kufitare, hetimet e fshehura, dis-
pozitat e këmbimit të të dhënave, si 
dhe ekipet e përbashkëta hetuese. 
Konventa mbi ndihmën reciproke dhe 
bashkëpunimi midis administratave 
doganore janë disejnuar në atë mënyrë 
që doganierët të mund të merren me 
kundërvajtjet ndër-kufitare. 

Europoli

Me seli në Hag, Europoli është parimisht një qendër koordinuese policore për mbledhjen, analizimin dhe ndar-
jen e informatave që ndihmojnë realizimin e hetimeve në dy ose më tepër shtete të UE. 

Në suaza të burimeve të veta ndodhet një bazë e pafund e të dhënave që ndihmon ndjekjen e kriminelëve të 
dyshuar dhe gjetjen e objekteve të vjedhura, kurse zbatuesit e ligjit kanë qasje të menjëhershme në miliona 
dosje të përbashkëta. Së bashku me të dhënat elektronike të arkivuara në Sistemin informativ të Shengenit, 
autoritetet policore dhe doganore tani kanë në dispozicion një numër të madh të informatave.

Detyra fillestare e Europol-it (në vitin 1994) ishte koordinimi i operacioneve nacionale kundër kontrabandimit 
të drogës. Kjo kompetencë është zgjeruar dhe përfshin gjetjen e automobilave të vjedhur dhe njerëzve të 
kidnapuar, pastaj zbulimin e rrjeteve të migracionit ilegal, keqpërdorimit seksual të grave dhe fëmijëve, por-
nografisë, falsifikimit, kontrabandimit të materialeve radioaktive dhe atomike, luftimin e terrorizmit, larjen e 
parave dhe falsifikimin e euros.
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Parandalimi i krimit

Parandalimi i kriminalitetit të zakon-
shëm kryesisht është çështje e 
autoriteteve nacionale, rajonale dhe 
lokale. Parandalimi i krimit të përgjith-
shëm në nivel të UE fokusohet në 
përkrahjen e këtyre autoriteteve në 
aktivitetet e tyre lidhur me kundërva-
jtjet e të rinjve, kundërvajtjet urbane 
dhe atyre që kanë të bëjnë me drogën. 
Këto konsiderohen si përqindje e 
madhe e kriminalitetit dhe ndikojnë 
në kualitetin e jetës së njerëzve. 
Rrjeti Europian për parandalimin e 
kriminalitetit (EUCPN) u themelua të 
identifikojë prioritetet e UE, zhvil-
limin dhe këmbimin e përvojave më 
të suksesshme, dhe të përkrahjes së 
iniciativave të ndryshme europiane, 
nacionale dhe lokale.

Shqyrtimi i terrorizmit

Të gjjithëve na kujtohen sulmet e 
llahtarshme terroriste më 11 shta-
tor 2001 në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Europa dhe europianët kanë 
qenë cak i dhunës terroriste dhe ekzis-
ton vullnet i përbashkët për mposhtjen 
e terrorizmit.

Dikur, disa shtete kishin legjislacion 
të veçantë mbi terrorizmin, kurse disa 
të tjera i trajtonin aktet terroriste 
si kundërvajtje të zakonshme krimi-
naliteti. Korniza e përbashkët tani 
lehtëson bashkëpunimin e policisë dhe 
gjyqësisë. Për të siguruar dënimin e 
barabartë të akteve terroriste në mbarë 
Unionin, po prezantohen ndëshkime 
nacionale — në bazë të parimit se 
dënimet duhet të jenë proporcionale 
dhe zhbindëse.

Legjislacioni i UE tani numëron një 
varg kundërvajtjesh serioze—siç janë 
sulmet mbi jetë ose gjymtyrë, kid-
napimi, marrja peng ose rrëmbimi i 
aeroplanit—që konsiderohen si akte 
terrorizmi kur kryhen me paramendim 
për një qëllim të caktuar terrorist.  

Shtetet e UE do të ndjekin penalisht 
aktet terroriste që ndodhin në ter-
ritorin e tyre, nëse i ka kryer ndonjë 
shtetas ose banor i tyre, ose nëse 
janë dedikuar kundër popullit të tyre. 
Njëkohësisht, respektimi i të drejtave 
fundamentale (siç janë e drejta e 
mbledhjes në vende publike, e drejta e 
asociacionit dhe liria e të shprehurit) 
garantohet në mënyrë eksplicite. Për 
më tepër, janë caktuar edhe kushtet e 
mbrojtjes së viktimave të terrorizmit.

Arkat e bankave nuk guxojnë 
të bëhen lavanderi të parave. 
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Dimensioni më i gjerë ndërkombëtar 

Oficerët policorë nga shtetet e 
ndryshme të UE-së ndihmojnë po-
licinë lokale për ruajtjen e rregullit 
në Bosnjë dhe Hercegovinë. 

Zgjerimi i UE është duke krijuar sipër-
faqe më të gjërë stabiliteti dhe pros-
periteti në Europë — një zonë ku 
demokracia dhe zbatimi i ligjit janë të 
garantuara dhe ku të drejtat e njeriut 
respektohen. Natyrisht, njerëzit nga 
rajonet fqinje, e gjithashtu edhe nga 
më larg, janë afruar në UE dhe kanë fil-
luar aty të formojnë vatrat e tyre – në 
mënyrë ligjore ose mënyra të tjera.

Liderët e Europës janë të vetëdijshëm 
se ndërtimi i barrierave në kufinjtë e 
UE dhe shndërrimi i kufijve në kala 
nuk është zgjidhje e duhur. Kjo do 
të mohonte mundësitë e vlefshme 
të Unionit Europian dhe fqinjëve 
të tij për tregëtinë dhe bashkëpun-
imin ndër-kufitar. Në vend të kësaj, 
UE mendon të formojë partneritete 
të ngushta me të gjithë fqinjët e 
vet — Rusinë, Ukrainën, Belorusinë, 
Moldovën, Kaukazin, shtetet e 
Ballkanit, Afrikën Veriore dhe Lindjen 
e Afërt.

Partneriteti do të thotë bashkëpunim 
i ngushtë në luftën kundër terrorizmit 
dhe krimit të organizuar, duke u ndi-
hmuar fqinjëve në reformën e policisë 
dhe gjyqësisë së tyre dhe përmirësimin 
e menaxhimit kufitar. Për shembull, 
Plani aksionar i dimensionit verior 
(2004–06) përfshin veprime të veçanta 
në shqyrtimin e trafikimit të njerëzve 
dhe kontrabandën e drogës, si dhe 
rritjen e bashkëpunimit në rajonin 
Baltik midis rojtarëve kufitarë të UE 
dhe kolegëve të tyre në lindje.

Mirëpo, partneriteti gjithashtu 
nënkupton mundësinë që fqinjët e 
afërt të Unionit Europian të kenë 
qasje të lehtësuar në tregun e zgjeru-
ar unik, me 450 milionë konsumatorët 
e vet. Objektiva e partneritetit është 
t’u ofrojë ndihmë këtyre vendeve për 
përmirësimin e standardit jetësor të 
banorëve të tyre. Dhe gjithashtu 
nënkupton promovimin e instituci-
oneve demokratike dhe pluralizmit 
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politik në këto rajone. Respektimi i të 
drejtave të njeriut tani është pjesë kyç 
e të gjitha traktateve ndërkombëtare 
të cilat i nënshkruan UE. Të gjitha 
këto ndihmojnë analizën e problemit 
të refugjatëve dhe kërkuesve të azilit. 
Me përmirësimin e situatës në shtetet 
e trazuara, banorët e tyre do të ndje-
jnë më pak nevojë të largohen dhe të 
kërkojnë jetë më të mirë diku tjetër.

Njëkohësisht, Unioni Europian kërkon 
të luajë rol aktiv në menaxhimin e çdo 
lloj krize që shfaqet në rajonet jashtë 
kufijve të vet. Për shembull, oficerët 
e forcave policore të shteteve anëtare 
të UE punojnë së bashku në misionin 

e ri të Policisë së Unionit Europian në 
Bosnjë dhe Hercegovinë. Ata i trajno-
jnë oficerët e ri të policisë së vendit, 
duke u ndihmuar në ruajtjen e rendit 
publik dhe fillimit të dialogut me 
autoritetet lokale.

Me fjalë të shkurtëra, UE beson se një 
mënyrë e rëndësishme për garantimin e 
lirisë, të drejtës dhe sigurisë në kuadër 
të kufijve të vet është eksportimi i 
tyre jashtë kufijve të vet; shpërndarja 
e këtyre beneficioneve në një hapësirë 
më të gjerë se kurrë më parë; ndihma 
për krijimin e një bote më të sigurtë, 
më të lirë dhe më të drejtë.

Informata të mëtejshme

Informata më të hollësishme mbi temat e shqyrtuara në këtë doracak, mund të gjeni në faqen e internetit 
të Komisionit Europian europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm

Informatat mbi çështjet që kanë të bëjnë me drogën gjithashtu mundësohen nga Qendra mbikqyrëse europi-
ane për drogë dhe varshmëri nga droga (EMCDDA) në faqen http://www.emcdda.eu.int/
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Komisioni Europian 

Liri, siguri dhe drejtësi për të gjithë
Jurisprudenca dhe punët e brendshme në Unionin Europian 

Edicioni – Europa në lëvizje

Luksemburg: Zyra e botimeve zyrtare të Komunitetit Europian, 2004

ISBN 978-92-79-0482�-4

Një nga arritjet e shquara të Unionit Europian gjatë gjysmës së kaluar të shekullit 
ka qenë themelimi i zonës së lirë kufitare, ku njerëzit mund të lëvizin pa pengesa 
dhe vonesa nga kontrollet kufitare. Shtetasit e UE kanë të drejtë të zgjedhin 
shtetin ku duan të jetojnë dhe punojnë.

Për realizimin e shfrytëzimit të plotë të këtyre të drejtave, UE duhet të menaxhojë 
kufijtë e vet të jashtëm në mënyrë efektive. Autoritetet nacionale gjyqësore dhe 
forcat policore duhet gjithashtu të punojnë së bashku për të garantuar mbrojtjen 
e barabartë nga kriminaliteti, qasjen e barabartë në gjyqësi dhe ushtrimin e të 
drejtave të të gjithë njerëzve në UE.

Unioni Europian është duke zhvilluar një politikë më të koordinuar të azilit dhe 
emigrimit, e cila ndihmon që kandidatët për marrjen e azilit të trajtohen nder-
shmërisht në mënyrë të barabartë, kurse imigrantët legalë, për të cilët ka nevojë 
UE, të integrohen në shoqërinë europiane. Janë duke u marrë hapa për ndalimin 
e keqtrajtimeve të sistemit dhe shqyrtimin e imigracionit ilegal.

Përfundimisht, në botën e globalizuar, luftimi efektiv i kriminalitetit ndërkom-
bëtar dhe terrorizmit mund të bëhet vetëm me punë të përbashkët të shteteve 
të UE. 

Pas implementimit të plotë, kjo pako e masave do të garantojë se Unioni është 
realisht një hapësirë e vetme e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë për të gjithë.



Informata të tjera mbi Unionin Europian

Hapeni internetin
Informatat në të gjitha gjuhët zyrtare të Unionit Europian mund t’i gjeni në faqen e 
internetit Europa: europa.eu

Ejani dhe na vizitoni
Në Europë ka disa qindra qendra informative të UE-së. Adresën e qendrës më të afërt 
mund ta gjeni përmes faqes: europa.eu.int/comm./relays/index_en.htm

Paraqituni ose na shkruani 
EUROPE DIRECT është shërbim që përgjigjet në pyetjet tuaja mbi Unionin Europian. Këtë 
shërbim mund ta kontaktoni përmes telefonit pa pagesë: 00 800 6 7 8 9 10 11, (telefoni 
me pagesë në raste të thirrjeve jashtë UE-së: (�2-2) 29-99696), ose me anë të postës 
elektronike europedirect.europa.eu

Qendra informative e Unionit Europian
Marshal Tito, 12
1000 Shkup
Tel. 02/�248-5�1
Faks.02/�248-501
Internet: www.delmkd.cec.eu.int
E-mail: delegation-fyrmacedonia-info@
ec.europa.eu

Pika informative e UE në Gostivar
Braqa Ginovski 61
12�0 Gostivar
Tel. 042/218-167
Faks. 042/218-167
E-mail: gostivar@cig.org.mk

Pika informative e UE në Koçani
Rade Kratovce 1
2�00 Koçani
Tel. 0��/274-045
Faks. 0��/279-962
E-mail: info@kocani.gov.mk

Pika informative e UE në Kumanovë
11 Oktomvri bb
1�00 Kumanovë
Tel. 0�1/4�2-650
Faks. 0�1/4�2-650
E-mail: kumanovo@cig.org.mk

Pika informative e UE në Veles
Panko Brashnar 1
1400 Veles
Tel. 04�/2�2-406; lok. 226
Faks. 04�/2�2-966
E-mail: veles@cig.org.mk

Pika informative e UE në Kavadarc
Marshal Tito bb
14�0 Kavadarc
Tel. 04�/416-107
Faks. 04�/416-107
E-mail: opka@mt.net.mk

Pika informative e UE në Manastir
1 Maj bb
7000 Manastir
Tel. 047/2�2-800
Faks. 047/2�2-800
E-mail: bitola@cig.org.mk

Pika informative e UE në Tetovë
JNA bb
1200 Tetovë
Tel. 044/���-910
Faks. 044/���-910
E-mail: info@tetovo.gov.mk

Qendra europiane e dokumentimit
Fakulteti ekonomik,  Univerziteti ”Shën Kirili 
dhe Metodi”
Krste Misirkov bb
1000 Shkup
Tel. 02/�286-8�5
Faks. 02/�118-701
Internet: www.eccf.ukim.edu.mk
E-mail: valentina@eccf.ukim.edu.mk

Përfaqësitë dhe zyrat e Komisionit dhe 
Parlamentit Europian ndodhen në të gjitha 
shtetet e Unionit Europian. Komisioni Europian 
ka Delegacione edhe në pjesë të tjera të botës.

Informata dhe broshura mbi UE në anglisht, maqedonisht dhe shqip mund të merrni në 
adresat vijuese:



Unioni Europian

Shtetet anëtare të UE-së
Shtetet kandidate



Një nga arritjet e shquara të Unionit Europian gjatë gjysmës së 
kaluar të shekullit ka qenë themelimi i zonës së lirë kufitare, ku 
njerëzit mund të lëvizin pa pengesa dhe vonesa nga kontrollet 
kufitare. Shtetasit e UE kanë të drejtë të zgjedhin shtetin ku duan 
të jetojnë dhe punojnë.

Për realizimin e shfrytëzimit të plotë të këtyre të drejtave, UE duhet 
të menaxhojë kufijtë e vet të jashtëm në mënyrë efektive. Autorite-

tet nacionale gjyqësore dhe forcat policore duhet gjithashtu të punojnë së bashku për të 
garantuar mbrojtjen e barabartë nga kriminaliteti, qasjen e barabartë në gjyqësi dhe ush-
trimin e të drejtave të të gjithë njerëzve në UE.

Unioni Europian është duke zhvilluar një politikë më të koordinuar të azilit dhe emigrimit, 
e cila ndihmon që kandidatët për marrjen e azilit të trajtohen ndershmërisht në mënyrë 
të barabartë, kurse imigrantët legalë, për të cilët ka nevojë UE, të integrohen në sho-
qërinë europiane. Janë duke u marrë hapa për ndalimin e keqtrajtimeve të sistemit dhe 
shqyrtimin e imigracionit ilegal.

Përfundimisht, në botën e globalizuar, luftimi efektiv i kriminalitetit ndërkombëtar dhe 
terrorizmit mund të bëhet vetëm me punë të përbashkët të shteteve të UE. 

Pas implementimit të plotë, kjo pako e masave do të garantojë se Unioni është realisht një 
hapësirë e vetme e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë për të gjithë.
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