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Udhëtimi pa viza në Ballkan (4 Dhjetor 2009) 
 

Gerald Knaus dhe Aleksandra Stiglmayer  

 

Vendimi i javës së kaluar i BE-së për t'i aprovuar udhëtimet pa viza për Maqedonasit, 

Malazezët dhe Serbët ka sjellë festime në rajonin i cili shumë shpesh ishte i bllokuar në 

errësirë. "Evropa hap dyert e saj," njoftoi një e përditshme e Malit të Zi. "Muri i Shengenit ka 

rënë," deklaroi transmetuesi publik i Serbisë. Një linjë ajrore serbe ofroi menjëherë fluturime 

promovuese në vendet e Shengenit nën moton "Evropa për të gjithë ne".  

 

Pas gati dy dekadave të izolimit, ky është një lajm i madh se qytetarët e këtyre tri vendeve do 

të jenë në gjendje të udhëtojnë pa viza në zonën Shengen nga data 19 Dhjetor. Kërkesa për 

vizë ishte kundërproduktive për anëtarët në pritje të BE-së. Kjo ka penguar biznesin dhe ka 

krijuar një pengesë psikologjike që i bëri qytetarët skeptik për një të ardhme evropiane.  

 

BE-ja gjithashtu është duke marrë shumë në kthim. Si kusht për udhëtimet pa viza, vendet e 

Ballkanit kishin për të kryer reformat me ndikim të gjerë në fushat e kontrollit të kufirit, 

siguria e pasaportave dhe lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe migracionit të 

paligjshëm. Këto masa e bëjnë tërë Evropën më të sigurtë.  

 

Sidoqoftë, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova ende nuk janë pjesë e këtij grupi të 

lumtur.  

 

Me statusin e saj ndërkombëtar ende të diskutueshëm, Kosova mbetet çështja më e nxehtë. 

Deri para pak kohësh nuk ka pasur perspektivë të liberalizimit të vizave për Kosovën. Por në 

Tetor të vitit të kaluar Komisioni premtoi një "dialog të vizave", me perspektivën e 

liberalizimit të mundshëm, e kushtëzuar nga reformat e nevojshme. Megjithatë, për dallim nga 

vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, BE-ja ende nuk lancoi as edhe një udhërrëfyes të 

vizave i cili përcakton të gjitha reformat që Kosova do të duhej të ndërmarrë. Procesi u la i 

paqartë.  

 

Ka arsye të dukshme për të anashkaluar procesin. Komisioni nuk ka dashur të armiqësojë ata 

anëtarë të BE-së që kanë refuzuar të njohin pavarësinë e Kosovës, dhe të cilët mund të jenë të 

shqetësuar se një dialog për viza arrin të nënkuptohet si njohje, ose atyre që kanë frikë se ajo 

do të hapë portat për emigracionin e paligjshëm.  

 

Këto shqetësime nuk janë të justifikuara. Së pari, përvoja me vendet e tjera të Ballkanit tregon 

se një proces i qartë i përqëndruar në udhërrëfyes me objektiva të përcaktuara  ka prodhuar 

reformat më të shpejta. Ndër të tjera, kjo kërkon një seri të tërë masash të ashpra për 

kontrollin e migracionit, duke përfshirë edhe marrëveshjet e ripranimit e cila i detyron vendet 

që të kthejnë mbrapsht cilindo qytetar që banon në BE në mënyrë të paligjshme. Përveç kësaj, 

Kosova është mikëpritëse e EULEX-it, misioni i sundimit të ligjit më i madhi në historinë e 

BE-së. EULEX-i është duke u përpjekur për të arritur shumicën e reformave të njëjta të cilat 

do të përcaktohen në një udhërrëfyes. Kushtëzimi në procesin e liberalizimit të vizave në 

masë të madhe do të rrisë perspektivat e saj të suksesit.  

 

Së dyti, liberalizimi i vizave për Kosovën mund të jetë krejtësisht status neutral. Në fund të 
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fundit, Komisioni është aktualisht në bisedime me Tajvanin për heqjen e vizave, duke treguar 

se njohja ndërkombëtare dhe politika e vizave janë të dy çështje mjaft të ndara. Pra, ka shumë 

arsye për takimin e ministrave të jashtëm të BE-së më 7 dhe 8 Dhjetor, të ftoj zyrtarisht 

Komisionin për hartimin e një ushërrëfyesi të vizave për Kosovën, duke e bërë të qartë se kjo 

do të jetë pa paragjykim të statusit të saj.  

 

Ministrat gjithashtu mund të përshpejtojë procesin e heqjes se kërkesës për vizë për 

Shqipërinë dhe Bosnën. Kur BE-ja në Korrikun e kaluar propozoi që të hiqen vizat për 

Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, Shqipëria dhe Bosnja ishin ende duke i zvarritur këmbët 

e tyre mbi kushtet. Që atëherë, megjithatë, ata kanë bërë përparim të madh dhe shpejti do të 

plotësojnë të gjitha kushtet. Pyetja atëherë nuk do të ishte se a do të kualifikohen për udhëtim 

pa viza vitin e ardhshëm por kur vitin e ardhshëm?  

 

Çdo gjë mund të fitohet nga një vendim i hershëm për të ruajtur vrullin dhe për të siguruar se 

Shqiptarët dhe Boshnjakët nuk ndihen të diskriminuar. Ministrat e jashtëm të BE-së mund të 

përcaktojë një datë të synuar për fillimin e udhëtimit pa viza para pushimeve të verës, Maj ose 

Qershor 2010.  

 

Kjo do ti kërkonte Komisionit të organizojë misionet e vlerësimit - mbase do të jenë tre për 

secilin vend - sa më shpejt të jetë e mundur. Dy të parët janë planifikuar tashmë për në 

Dhjetor, gjë që është inkurajuese. Duke supozuar një rezultat pozitiv të misionit, Komisioni, 

Parlamenti dhe Këshilli do të duhet të punojnë me shpejtësi për të ndryshuar Rregulloren 

përkatëse. 

 

Në ndërkohë, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia duhet të sigurohen se udhëtimi pa viza për 

Ballkanin mbetet një histori suksesi. Ata duhet të vazhdojnë të shkojnë përpara me reformat e 

udhërrëfyesit, duke mos lënë asnjë dyshim për angazhimin e tyre të vazhdueshme për të 

përmbushur standardet e BE-së.  

 

Ata mund edhe të bëjnë publike përfitimet pozitive të lirisë së vizave. A është në rritje numri i 

studentëve të Ballkanit Perëndimor në BE? A është në lulëzim tregëtia me BE-në? A ka më 

shumë ngjarje ndër-kulturore?  

 

Procesi i liberalizimit të vizave ka qenë një shembull i shkëlqyer i pushtetit të butë të BE-së 

në punë. Ka pasur kushte shumë të qarta, një proces rigoroz me pikësynime dhe afate dhe një 

lëng karrote i arritshëm në fund. Kjo krijoi një konkurrencë shumë të shëndetshme midis pesë 

vendeve pjesëmarrëse. Kur Shqipëria dhe Bosnja e kuptuan verën e kaluar se ata ishin mbetur 

prapa fqinjëve të tyre, ata dyfishuan përpjekjet e tyre. 

 

Këtu janë mësimet që mund të përdoren për procesin e zgjerimit më të gjërë të Ballkanit. 

Trajtimi i të gjitha vendeve njësoj në një proces të vetëm, por shpërblyer ata për përmbushjen 

objektive dhe strikte, në mënyrë të drejtë, është mënyra më e mirë për të nxitur përpjekjet 

kombëtare për të përmbushur kriteret e kërkuar të pranimit. Konkurrenca transparent e bazuar 

në merita bën mrekulli, madje edhe në Ballkan. Ky është lloj i rivalitetit të Ballkanit që 

qytetarët e rajonit - dhe të gjithë Evropës - të mund të përfitojnë. Në fakt, nuk mund të ketë 

limit per këtë.  

 
Gerald Knaus është udhëheqës , dhe Aleksandra Stiglmajer analiste e lartë, e Iniciativës Evropiane 

për Stabilitet, një institut hulumtues që ka ndjekur nga afër procesin e liberalizimit të vizave për 

Ballkanin Perëndimor. Më shumë informata mund të gjenden në: www.esiweb.org/whitelistproject  

http://www.esiweb.org/whitelistproject
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Udhërrëfyes për viza për Kosovën! Letër e hapur e Projektit të Listës së 

Bardhë të Shengen-it (20 Korrik 2009) 

Ne përshëndesim propozimin e kohëve të fundit të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave në 
Ballkanin perëndimor. Ky paraqet një hap të rëndësishëm përpara në procesin që do t’i mundësojë 
njerëzve të Ballkanit perëndimor që të udhëtojnë lirshëm kudo në Evropë, sikur edhe të gjithë 
evropianët tjerë. 

Ne çmojmë faktin që procesi i liberalizimit të vizave bazohet në pika objektive të referimit. Qeveritë e 
rajonit kanë për detyrë që të zbatojnë reforma të gjithanshme për shtimin e sigurisë së BE-së dhe 
zbutjen e shqetësimeve të shtetasve të BE-së. Nga shtetet e Ballkanit perëndimor është kërkuar që të 
përmirësojnë kontrollin e kufijve të tyre, të fusin në përdorim pasaporta biometrike që nuk japin 
mundësi falsifikimi, si dhe të zbatojnë strategji konkrete për luftimin e krimit të organizuar, 
korrupsionit dhe migrimit joligjor. 

Tani, Komisioni Evropian ka kuptuar se tri shtete – Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi – në masë të 
madhe i kanë përmbushur këto kushte. Ne jemi të kënaqur me faktin që Komisioni Evropian tani 
është në gjendje të propozojë udhëtimin pa viza për ta. Kjo tregon se ky proces funksionon. 

Gjithashtu, ne shpresojmë që autoritetet në Shqipëri dhe Bosnje dhe Hercegovinë së shpejti do t’i 
përmbushin kriteret e mbetura dhe do të fitojnë qasje pa viza në zonën e Shengen-it para fundit të 
vitit 2010. Ne përshëndesim faktin që Komisioni Evropian është duke i specifikuar në hollësi kushtet 
të cilat duhet të përmbushen nga të dy shtetet, duke siguruar kësisoj një procedurë të rreptë dhe 
transparente. 

Megjithatë, ne jemi të shqetësuar me faktin që Kosova është lënë jashtë këtij procesi, duke qenë se 
për të gjithë qytetarët e saj janë propozuar kërkesa të njëtrajtshme për viza, duke përfshirë ata që 
kanë shtetësi Serbe – kjo u bë pa përmendur fare ndonjë proces i cili potencialisht do të mund ta 
hiqte këtë kërkesë.   

Ne jemi në dijeni që shtetet e BE-së aktualisht nuk pajtohen mbi çështjen e pavarësisë së Kosovës. 
Megjithatë, të gjitha shtetet anëtare duhet të pajtohen që lënia e të gjithë banorët e Kosovës të të 
gjitha etnive të mbyllur në një geto të vizave do të paraqiste problem serioz – jo vetëm për Kosovën, 
por edhe për tërë Ballkanin perëndimor dhe interesat e BE-së në rajon. 

Në jemi të bindur që është në interes të BE-së që të inkurajohen të njëjtat reforma në Kosovë me ato 
që tanimë janë realizuar në Maqedoni dhe Mal të Zi. Për ta bërë një gjë të tillë, BE-ja duhet t’i 
shfrytëzojë  resurset e konsiderueshme njerëzore dhe financiare që tanimë i ka zbarkuar në Kosovë. 

Duke pasur këtë parasysh, ne apelojmë te shtetet anëtare të BE-së – pavarësisht qëndrimit të tyre 
mbi statusin e Kosovës – që t’i shqyrtojnë kryerjen e dy ndryshimeve në propozimin e Komisionit. 

Së pari, edhe Kosova duhet të pranojë udhërrëfyes për viza. Ajo duhet të ketë mundësinë e zbatimit 
të reformave të gjithanshme të njëjta me ato që janë përcaktuar për t’u zbatuar në pesë shtetet tjera 
të Ballkanit dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në vetë sigurinë e tyre, si dhe të tërë rajonit dhe tërë 
BE-së. Pasi që Kosova t’i ketë përmbushur këto kushte, kërkesat për viza do të duhej të hiqeshin. 

Nëse Kosova mund të vendoset në “listën e zezë” të vizave pa konsensus të BE-së mbi statusin e saj, 
atëherë ajo mund të vendoset edhe në “listën e bardhë” pasi t’i ketë përmbushur kërkesat e 
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nevojshme teknike. Procesi i liberalizimit të vizave duhet të konsiderohet nga ana e BE-së si proces 
neutral ndaj statusit. 

Së dyti, nuk duhet të ketë diskriminim ndaj banorëve të Kosovës. Sipas propozimit të komisionit, 3.5 
milionë serbët që jetojnë jashtë Serbisë, duke përfshirë serbët e Bosnjës, do të kenë të drejtë të 
pajisen me pasaporta të Serbisë, duke iu mundësuar udhëtim pa viza brenda BE-së. Banorët e 
Kosovës, në ndërkohë, nuk do të kenë mundësi të tillë. Ne nuk pajtohemi me një qëndrim të tillë. Kjo 
mbase pa qëllim si pasojë do të nxisë serbët e Kosovës (dhe Boshnjakët e Kosovës) që të zhvendosen 
dhe të gjejnë vendbanim jashtë Kosovës – dhe kjo qartas është kontradiktore me objektivat e 
deklaruara të BE-së për zhvillimin e një Kosove shumetnike.  

Për vite me radhë, shtetet e Ballkanit perëndimor kanë pritur udhëtimin pa viza. Në marrëdhëniet e 
rajonit me BE-në, shumë pak çështje kanë pasur një rëndësi të tillë. BE-ja ia ka qëlluar me politikat e 
saja që i ka zbatuar përmes kushtëzimeve në udhërrëfyes dhe përmes vlerësimeve të ashpra por të 
drejta. Është në interes të sigurisë së Evropës – dhe Ballkanit – që ajo të vazhdojë të ndjek këtë 
sukses.  

E nënshkruar nga: 

 Giuliano Amato, kryesues i Projektit të Listës së Bardhë të Shengen-it, ish kryeministër dhe 
ministër i punëve të brendshme të Italisë  

 Otto Schily, ish ministër i punëve të brendshme të Gjermanisë, anëtar i Bundestagut Gjerman  
 Radmila Sekerinska, kryesuese e Këshillit Nacional për Integrim Evropian të Maqedonisë, ish 

kryeministre e Maqedonisë  
 Misha Glenny, autor i "McMafia: Krime pa kufij " dhe disa librave të tjerë mbi Ballkanin  
 Ivan Krastev, kryesues i Qendrës për Strategji Liberale, Sofje  
 Jordi Vaquer, drejtor i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Zhvillimore 

(CIDOB), Barcelonë 
 Heather Grabbe, ish këshilltar i lartë i Komisionerit Evropian për Zgjerim  

  

  

  
Giuliano Amato – Otto Schily – Radmila Sekerinska – Misha Glenny  

Ivan Krastev – Jordi Vaquer – Heather Grabbe – Sandra Breka 
Gerald Knaus – Alexandra Stiglmayer 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=314&video_ID=5
http://www.otto-schily.de/
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=280&portrait_ID=48
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=294&walk_ID=65
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=314&video_ID=15
http://www.cidob.org/en/the_foundation/organisation
http://www.soros.org/initiatives/brussels/about/bios/grabbe
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/12047.asp
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=279&person_ID=1
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=279&person_ID=6
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Mirëseardhja - pastaj ndryshimi - Propozimi i BE-se për viza në Ballkan 

(16 Korrik 2009)  

 

Gerald Knaus dhe Alexandra Stiglmayer 

 

Dje, komisioni Europian propozoi që BE-ja t‟i zhvendosë tri shtete të Ballkanit perëndimor – 

Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë - prej Listës së Zezë në Listën e Bardhë të Shengenit. 

 

Nëse propozimi implementohet nga shtetet anëtare para këtij fundviti, ashtu siç është 

planifikuar, kjo do të shënoj një hap të madh për rajonin e Ballkanit.  

 

Maqedonia ka qenë në cep të luftës civile në vitin 2001. Mali i Zi nuk u bë shtet i pavarur deri 

në vitin 2006. Për qytetarët e këtyre tri shteteve udhëtimi pa viza për në vendet e BE-së nga 

fillimii i vitit 2010 – për herë të parë qysh prej shpartallimit të Jugosllavisë socialiste – do të 

jetë shkak për festë. Për ata që ndërmorrën reforma, ky do të jetë sinjal që puna e tyre po 

shpërblehet.  

 

Nuk ishte e lehtë të arrihet deri në këtë fazë. Janë dashur të implemntohen reforma thelbësore 

që të përmbushen 50 kushtet strikte që kishte vendosur Komisioni Europian: prej paisjës më 

të mirë të vendkalimeve kufitare, rritja e sigurisë së dokumenteve të udhëtimit e deri te 

bashkëpunimi më i mire policor në mes të vendeve të Ballkanit perendomor dhe BE-së. Dy 

ish-ministra të punëve të brendshme, ai i Italisë, Giuliano Amato dhe Gjermanisë, Otto Schily, 

të cilët njëkohësisht janë anëtarë të bordit këshillues të projektit të ESI-t „Lista e Bardhë„, na 

thanë gjatë mbledhjës së bordit në Stamboll këtë javë, që këto reforma e bëjnë Europën më të 

sigurtë dhe i bëjnë kërkesat për viza krejt të panevojshme. Kjo me të vërtetë është një situatë 

ku të gjithë përfitojnë.  

 

Kjo është gjithashtu një kohë me shumë pasiguri ekonomike dhe politike në Ballkan. Në 

mënyrë që kushtëzimi i BE-së të sjell rezultate, Komisioni Europian duhet të jetë strikt në 

vendosjen e kushteve dhe i paanshëm kur vjen te vlerësimi i përmbushjës së këtyre kushteve, 

si dhe përmbushjës së premtimeve të vetë BE-së. Kjo do të jetë e nevojshme që BE-ja të ketë 

kredibilitet në këtë cështje.  

 

Mirëpo tregimi nuk përfundon këtu.  

 

Propozimi i Komisionit i lë dy shtete në listën e zezë - Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën. 

Kësaj liste i shton edhe Kosovën “nën rezolutën e këshillit të KB-së, 1244” si “entitet dhe 

autoritet territorial i pa njohur si shtet nga së paku një shtet anëtar i BE-së.”  

 

Kritikët me influencë në Parlamentin Europian, të udhëhequr nga Daniel Cohn Bendit dhe të 

tjerë nga partitë e gjelbërta, janë ankuar që BE-ja po i lë mbrapa disa nga shtetet më të brishta, 

ato të cilat kanë përjetuar tragjeditë më të rënda të dy dekadave të fundit. A është e arsyeshme 

moralisht t‟ju lejohet serbëve të Beogradit të udhëtojnë pa viza ndërsa të afërmve të 

viktimave të Srebrenicës t‟u mohohet e njëjta gjë? 

 

Kritikët janë të brengosur me arsye: boshnjakët, shqiptarët dhe kosovarët mund ta gjejnë 

veten të burgosur përbrenda një enklave të re, edhe më të vogël se ajo e deritanishmja. Bosnja 

është duke u shkyer nga forca centrifugale ku kroatët dhe serbët e Bosnjës marrin pasaportat e 
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vendeve fqinje dhe udhëtojnë pa viza, duke lënë kështu boshnjakët e izoluar. Një gazetë turke 

shkroi sot: “Bashkimi Europian i lë përsëri mbrapa myslimanët e Bosnës.” 

 

Duhet të kemi parasysh se rruga drejt udhëtimit pa viza është shtruar për të gjitha shtetet e 

Ballkanit perëndimor. Duke i vlerësuar të gjitha vendet në bazë të të njëjtave rregulla, 

Komisioni Europian ka bërë një propozim të paanshëm. Duke u bazuar në kushtet që ka 

vendosur BE-ja, vetëm qytetarët e Ballkanit të cilët kanë pasaporta biometrike do të mund të 

udhëtojnë pa viza. Mirëpo, për shkak të disa tenderave të dobët dhe vonesave të ndryshme, 

Bosnja e Hercegovina e ka shtyrë futjen në fuqi të pasaportave të tilla deri në fillim të vitit 

2010! Shqipëria, edhe pse ja kalon Bosnjës në përmbushjen e kushteve, është duke ngecur 

mbrapa fqinjëve në futjën në fuqi të këtyre pasaportave. 

 

Analistët e ESI-t javëve të fundit kanë analizuar në detaje se si po implementohen kushtet e 

BE-së nga vendet e Ballkanit. E mira është që nëse ka përqëndrim në këtë drejtim, brenda 12 

muajve të ardhshëm Bosnja e Hercegovina si dhe Shqipëria mund të arrijnë nivelin e 

implementimit që Serbia ka sot.  

 

Duke e mbajtur këtë në mend, ne ju bëjmë thirrje të gjitha vendeve të BE-së që t‟u dërgojnë 

sinjale pozitive qytetarëve të të dy vendeve duke e futur Bosnjën dhe Shqipërinë në Listën e 

Bardhë të Shengenit brenda këtij viti, dhe të mbajnë peng aplikimin për udhëtim pa viza deri 

sa të përmbushen të gjitha kushtet e BE-së. Ne gjithashtu i bëjmë thirrje BE-së që ti përgjigjet 

të gjitha dyshimeve për njëanshmëri në vendime duke qenë plotësisht transparente gjatë 

marrjes së vendimeve.  

 

Edhe pse qytetarët boshnjak dhe shqiptar do të zhgënjehen sot, ky vendim i BE-së ka qenë i 

pritur: ka javë të tëra që të gjithë e kanë ditur se deri në çfarë mase i kanë plotësuar kushtet e 

BE-së. Ata e dinë që nëse kushtet përmbushen, udhëtimi pa viza mundësohet. Boshnjakët 

gjithashtu e shohin se kanë plot shokë në Europë të cilët pa kurrëfarë hezitimi do të 

protestojnë në rast se dyshohet të jetë bërë diskriminim në proces. 

 

Vetëm për Kosovarët nuk ka shpresë. Propozimi i BE-së për kosovarët është një tmerr. 

Kredibiliteti i BE-së në Kosovë do të vuaj prej këtij propozimi.  

 

Shikoni se ku qëndron hipokrizia: për vite me radhë, kur i kthenin kosovarët prej vendeve të 

ndryshme të BE-së për në Kosovë, këta kosovarë konsideroheshin qytetarë serb, sipas ligjeve 

të Serbisë. Tani Komisioni Europian kërkon që Sërbia të krijojë pasaporta të veçanta për të 

gjithë qytetarët e Kosovës që duan të kenë një pasaportë të tillë. Këtyre pasaportave fillimisht 

do tu vendosej një „K‟ e madhe e shtypit, mirëpo në minutën e fundit u vendos se një gjë e 

tillë do të dukej keq dhe u propozua që dallimi në mes të pasaportave duhet të jetë më pak i 

dukshëm. Kështuqë, propozimi thotë që pasaportat për kosovarët të lëshohen nga një zyrë e 

veçantë (Koordinaciona uprava) në Beograd, dhe qytetarët me pasaporta të tilla nuk do të 

lejohen të udhëtojnë pa viza. 

 

Mendoni pak për pasojat e këtij propozimi. Për vite me rradhe BE-ja ka ligjëruar mbi 

rëndësinë e krijimit të një Kosove multi-etnike, ndërsa tani serbët e Kosovës duhet ta braktisin 

Kosovën dhe të regjistrohen si shtetas të Serbisë nëqoftëse dëshirojnë të marrin pasaporta që 

ju mundësojnë udhëtim pa viza për në Europë.  

 

Disa kosovarë që e shohin marrjen e pasaportave Serbe nga qytetarët e kosovës si tradhëti, e 

kanë uruar këtë propozim si diçka pozitive. Ata e injorojnë faktin që vendimi për të 

përjashtuar kosovarët në këtë mënyrë diskriminuese është i “motivuar ekskluzivisht nga frika 
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objektive që ka BE-ja për sigurinë në Kosovë”, dhe jo nga mungesa e konsensusit brenda BE-

së mbi statusin e Kosovës, siç u shpjegua nga Komisioni Europian. Përderisa moldavët, 

qipriotët e Turqisë apo argjentinasit mund të marrin pasaporta të vendeve të ndyshme anëtare 

të BE-së (në Rumani, Qipro apo Spanjë) bazuar në ligjet kombëtare të këtyre vendeve mbi 

shtetësinë, dhe pastaj të udhëtojnë pa viza nëpër Europë, Kosvarët që kanë shtetësi të dyfishtë 

nuk mund ta bëjnë të njëjtën gjë “për shak të sigurisë në vend e posaçërisht për shkak të 

potencialit për migrim ilegal” (Komisioni Europian, Memorandum shpjegues).  

 

Cka është edhe më brengosëse, Komisioni as qe e përmend mundësinë për një proces të 

liberalizimit të vizave për Kosovën. Të gjithë kosovarët konsiderohen rrezik sigurie, ndërkohë 

që të gjithë serbët e Bosnjës mund të aplikojnë për pasaporta Serbe, të udhëtojnë në BE dhe të 

mos konsiderohen rrezik sigurie.  

 

Nëse propozimi miratohet si i tillë, kjo do të nënçmoj gjithë mundin e deritanishëm të BE-së 

në Kosovë dhe mbyt shpresën që Kosova të ketë perspektivë Europiane. Nëse për ta vendosur 

Kosovën në Listen e Zezë të Shengenit nuk u dashka fare konsensusi i të gjitha shteteve të 

BE-së, atëherë njëjtë nuk do të nevojitet konsensus për ta futur atë në listën e bardhë të 

Shengenit. 

 

Kushtëzimi “strikt dhe i paanshëm” ka funksionuar shumë mirë në Maqedoni, Serbi dhe Mal 

të Zi. Ka gjasë të jetë i suksesshëm edhe në Bosnje dhe Shqipëri (dhe është shumë e 

rëndësishme që tani shoqëria civile në BE dhe Ballkan të insistojë në transparencë të plotë 

gjatë vendim-marrjes në BE). Eshtë në interes të BE-së që ky proces të funksionoj edhe në 

Kosovë.  

 

Propozimi i Komisionit është një hap i mirëpritur, por duhet të modifikohet në mënyrë që të 

parandalohen tensionet dhe problemet e reja në Ballkan.  

 

Gerald Knaus dhe Alexandra Stiglmayer janë themelues dhe analistë të Iniciativës Europiane 

për Stabilitet (European Stability Initiative - ESI), organizatë hulmumtuese që ka monitoruar 

vazhdimisht procesin e liberalizimit të vizave në Ballkan. Për projektin e ESI-t shih 

www.esiweb.org/whitelistproject. 

http://www.esiweb.org/whitelistproject
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Bruksel/Stamboll, 1 Qershor 2009 

 

 

 

Ballkani dhe Lista e Bardhë e Shengenit - propozim për rrugën përpara (1 

Qershor 2009) 

 

Të nderuar miq,  

 

Në javët dhe muajt e ardhshëm Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së do të 

vendosin se cilat vende të Ballkanit Perëndimorë do të kualifikohen për heqjen e vizave të 

Shengenit. Vendimi i BE-së ka potencial për të rivendosur besueshmërinë e BE-së dhe 

pushtetin e saj të butë në rajon. Ajo gjithashtu mund të balancoj shpresat e njerëzve në 

Ballkan më shqetësimet e atyre që janë përgjegjës për mbrojtjen e zonës së Shengenit kundër 

migracionit tëpaligjshm dhe krimit të organizuar. 

 

Në njërën anë ka shpresa të mëdha nga ana e qeverive dhe qytetarëve të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor. Kërkesa për viza ka qenë çështje e frustrimit, duke kontribuar kështu në dyshimet 

nëse perspektiva Evropiane e Ballkanit Perëndimor është reale. Tani,megjithatë shpresa dhe 

entuziazmi i rinovovuar janë shfaqur.  
 

Në anën tjetër qeveritë e BE-së kanë theksuar rëndësinë për të siguruar qytetarët skeptik të 

BE-së që ata do ti shfrytëzojnë në mënyrë të drejtë por me kushtëzime strikte kur është fjala 

për heqjen e kërkesës për viza për Shqipërinë, Bosnën dhe Hercegovinën, Maqedoninë, Mailn 

e Zi dhe Serbinë. Kushtet janë përshkruar në planin e BE-së për viza i cili është lëshuar vitin 

kaluar.  

 

Bazuar në atë që është arritur deri më tani (përshpejtimin e përpjekjeve për reformën në 

Ballkanin Perëndimor, vizitat e shumta në rajon nga ekspertët e BE-së, dhe analizat e  

hollësishme të progresit nga Komisioni Evropian), në fakt është e mundur  të adresohen të dy 

shqetësimet  - të jenë strikte  dhe të drejta - në të njëjtën kohë 

 

Ne ofrojmë zgjidhjet e mëposhtme për shqyrtim: 

 

Maqedonia 

 

Vlerësimet e Komisionit dhe raportet e ekspertëve nuk lanë dyshim se Maqedonia ka fituar të 

drejtën e udhëtimit pa viza sa më shpejt të jetë e mundur, pra më së voni nga Janari i vitit 

2010. Një vendim i tillë do të dërgonte një sinjal të fuqishëm në rajon që kushtëzimi është 
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marrë seriozisht, dhe se reformat janë shpaguar. 

 

Pamvarësisht nga zgjedhjet e ardhshme të Parlamentin Evropian dhe Komisionit i cili është 

planifikuar të mbahet  në Nëntor, institucionet e BE-së duhet të sigurojnë që të merret shpejt 

vendimi për ndryshimin e Rregullorës së Këshillit 539/2001.  
 

Që Maqedonasit të udhëtojnë pa viza që nga Janari i ardhshëm, Komisioni duhet të bëjë 

propozimin e duhur legjislativ brenda disa javëve të ardhshme. Parlamenti i ri Evropian pastaj 

duhet trajtuar dosjen si një përparësi pas përfundimit të verës, në mënyrë që Këshilli mund të 

votojë për këtë çështje në vjeshtë. 

 

Mali i Zi dhe Serbia 
 

Mali i Zi dhe Serbia kanë ende disa kushte për të përmbushur. Megjithatë, sipas konkludimit 

të Komisionit madje edhe në fushat ku të dy vendet ende nuk kanë arritur të zbatojnë 

plotësisht standardet, "një shumicë e madhe" ose "shumica e provave" janë përmbushur. 

 

Duke pasur parasysh se Këshilli do të votojë për udhëtimin pa viza brenda pesë muajve në 

rastin më të parë (në JHA Këshillin e 23 Tetor-it), ndoshta edhe më vonë (në Këshillin e 

fundit të  JHA, më 30 Nëntor 2009 / 1 dhjetor), është e këshillueshme për Komisionin që në 

propozimin e ardhshëm të  përfshijë udhëtimin pa viza për Malin e Zi dhe Serbinë, ndërkohë 

që ua bën të sigurtë se kjo është kushtëzim për reforma të mëtejshme. 

 

Pesë ose  më shumë muajt e ardhshëm janë mjaft të gjatë për të vlerësuar nëse të dyja vendet 

janë serioze në lidhje me përmbushjen e kërkesave të pazgjidhura. Nëse dyshimet vazhdojnë, 

Këshilli mund të ftojë të Komisionin për të kryer një vlerësim përfundimtar përpara votimit. 

 

Kosova 

 

Komisioni dhe shtetet anëtare duhet ti përmbahen kërkesës ndaj Serbisë që kjo e fundit tu 

parandaloj banorëve të Kosovës marrjen e passaportave Serbe. Njeri prej kushteve te planit 

për Serbinë thotë qartë:  

 

"Serbia duhet të sigurojë qasje të plotë dhe efektive për dokumentetë udhëtimit dhe të 

identifikimit  për të gjithë qytetarët Serb duke përfshirë gratë, fëmijët, njerëzit me aftësi të 

kufizuara, njerëzit që u përkasin pakicave dhe grupeve të tjera të pambrojtura.” 

 

Për sa kohë qeveritë Serbe pretendojnë, dhe disa vende anëtare të BE-sw pranojnë se 

Kosovarët janë qytetarët Serb (pavarësisht nga përkatësia etnike), çdo diskriminim i hapur ose 

i fshehur do të jetë një shkelje e parimit të mos-diskriminimit. 

 

BE-ja është e justifikuar kur kërkon siguri në këtë process, në mënyrë të veçantë përsa i përket 

regjistrave civil dhe breeder documents që janë përdorur. Por Serbia nuk duhet të bëjë 

procesin diskriminues. Për sa kohë që BE-ja nuk I ofron Kosovës një plan pës viza apo ndonjë 

proces tjetër që shpie drejt udhëtimit pa viza, pa dyshim ajo pranon që Kosovarët janë 

qytetarë Serbë. Kjo do të thotë se Kosovarët kanë të drejtë të marrin dokumente Serbe të 

udhëtuimit dhe identifikimit. 

 

Shqipëria dhe Bosnja dhe Hercegovina 

 

Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina në mënyrë të qartë kanë për të bërë më shumë punë para 



 12 

se ata të kualifikohen për udhëtimin pa viza. Të qenit strikt është po aq thelbësore për sukses  

aq sa është e të qenit e drejtë.  

 

Pyetje e politikave tani është se si të sigurohen që të dy vendet të ndërmarrin reformat tashmë 

të arritura në Maqedoni dhe Serbi dhe Mal të Zi.   

 

Do të ishte kundër-produktive që ato të përjashtohen nga procesi i tanishëm. Duke parë 

Serbinë që shkon përpara kjo mund të rezultojë destabilizues për Bosnjen - shumica e 

Kroatëve të Bosnjes përdorina passaporta Kroat, të cilët lejojnë udhëtimin pa viza, si dhe një 

numër të panjohur i Serbëve të Bonjes kanë marrë ose janë në procesin e marrjes të shtetësië 

Serbe dhe të pasaportave Serbe. Kjo do të lë Boshnjakët si të vetmin komunitet që është 

subjekt në kërkesën për viza. Qeveria e re Shqiptare e cila do të dalë nga zgjedhjet në fund të 

Qershorit, gjithashtu ka nevojë për një perspektivë konkrete. Për këtë arsye është e 

këshillueshme që të ofrojnë të dyja Bosnja dhe Shqipëria një afat kohor të ri. 

 

Alternativa më e mirë do të ishte të përfshihen të dy vendet në propozimin e ardhmen për të 

ndryshuar Rregulloren e Këshillit 539/2001 duke i lëvizur ato në listën e  "bardhë" të 

Shengenit - por duke bërë këtë, të përcaktoj se udhëtimi pa viza për Shqipërinë dhe Bosnjen 

do të mbeten në pritje deri sa të gjitha kushtet janë plotësuar. Propozimi duhet të përfshijë 

edhe një datë specifike për një vlerësim të ri që do të kryhet nga Komisioni dhe ekspertët e 

shteteve  të BE-së në fillim të  vitit 2010. 

 

Në të njëjtën kohë Këshilli duhet të vazhdojë të komunikoj qartë se do të marrë vendimet e tij 

bazuar në kriteret teknike, jo politike - dhe se në proces nuk do të ketë vend për diskriminim 

apo shkurtesa. 

 

Tashmë është e qartë se të shprehurit qartë e kushteve ka frymëzuar reforma në të gjithë 

rajonin të cilat e kanë bërë më të sigurtë edhe rajonin edhe BE-në. Një vendim i Këshillit që 

përfshin të gjitha pesë vendet - duke marrë shënime për përparimin e tyre deri më sot - do të 

sigurojë se ky proces vazhdon. 

 

ESI i është mirënjohës Robert Bosch Stiftung për mbështetjen e tij për "ESI Schengen White 

List Project”.  

 

 

Gjitha të Mirat 

 

   
 

Gerald Knaus,   Alexandra Stiglmayer, 

President i ESI  Drejtoreshë e “ESI Schengen White List Project” 

 



 13 

Deklarata - Rreptë por Drejtë (19 Mars 2009) 

 

Në vitet 1990, Evropa ka pësuar një transformim rrënjësor: në Lindje, demokracia dhe 

ekonomia e tregut i zëvendësuan diktaturat komuniste, dhe kontinenti filloi të rritet së bashku 

edhe një herë. Ribashkimi politik arriti kulmin në heqjen e kontrolleve kufitare: Zona 

Shengen tani përfshin shumicën e Evropës Qendrore. 

Gjatë kësaj periudhe, qytetarët e Ballkanit Perëndimor patën një përvojë shumë të ndryshme. 

Jugosllavia u shpërbë. Lufta, zhvendosjet dhe vështirësitë ekonomike u bënë një rutinë e 

përditshme  Populli i Shqipërisë u paraqit vetëm pak më mirë, vendi i tyre u katandis ne kaos 

në vitin 1997. 

Për të huajt, Ballkani u bë sinonim me refugjatë dhe krim. Të mbyllë kufijtë dhe të kufizoj 

udhëtimin përmes kërkesës për viza ishte një përgjigje e natyrshme për në BE-në. Qytetarët e 

ish-Jugosllavisë, të mësuar të udhëtojnë të lirë, papritmas e gjejnë veten të izoluar.  

Sot Ballkani po ndryshon. Një dekadë ka kaluar që prej luftës së fundit rajonale, në Kosovë. 

Reformat në sektorin e sigurisë dhe gjyqësorit janë duke e bërë gjithnjë më të vështirë 

veprimin e  kriminelëve. 

Ndërsa në vitin 1997 trupat e huaja u dërguan në Shqipëri për të rivendosur rendin, në vitin 

2009 Shqipëria iu bashkua NATO-s. Ndërkohë që ushtarë nga ushtria profesionale e unifikuar 

e Bosnjës prej 10.000 trupash,  kontribuan në misionet paqeruajtëse nëpër botë. 

Pasi rajoni i Ballkanit është kthyer nga një konsumatorë i sigurisë në një ofrues të sigurisë, 

është koha për të hedhur edhe një shiqim në regjimin e vizave të BE-së. Kjo u vu në vend nën 

rrethana shumë të ndryshme. Kushtet  kanë ndryshuar. A do të ndryshoj edhe regjimi i 

vizave? 

Për dy dekadat e fundit, Shqiptarët, Boshnjakët, Maqedonasit, Malazezët, Kosovarët dhe 

Serbët kanë ëndërruar që të mund të udhëtojnë në pjesën tjetër të Evropës pa viza, si kanë 

bërë shumica e tyre si shtetas Jugosllav në vitet 1970 dhe 1980. Sot ky vizion mund të bëhet 

realitet. 

Kohën e fundit BE-ja ka ndërmarrë hapa inkurajues. Ajo ka përshkruar 50 kushtet që vendet e 

Ballkanit Perëndimor duhej të përmbushin që të jenë pjesë  e listës së bardhë të Shengenit. Ka 

dërguar ekspertë në rajon për të vlerësuar përparimin. Kjo sugjeron se tani kjo është në duart e 

politikanëve të Ballkanit për të marrë çmimin e udhëtimit pa viza - dhe se BE-ja ka një interes 

ti shoh ata të kenë sukses. 

Kushtet e BE-së po kërkohen. Për të përmbushur ato ka nevojë për të holla dhe përpjekje. Por 

përmbushja e tyre jo vetëm Ballkanin Perëndimor por të gjithë Evropën, do të bëjë më të 

sigurtë. Duke i siguruar mire kufijtë, procedura të rregulluara për azil, prova për falsifikm të 

pasaportave dhe strukturat të policisë në cilat do të mund të bashkëpunojnë me agjencitë e 

zbatimit të ligjit në të gjithë Evropën është një e mirë në vetvete. Është bashkëpunimi, jo 

përjashtimi, i cili funksionon më së miri në luftën kundër krimit të organizuar dhe migrimit të 

paligjshëm. 

Ne e mbështesim fuqishëm procesin e liberalizimit të vizave, i cili krijon stimuj real për 

vendet e Ballkanit Perëndimor për të ndërmarrë masat e udhëzuara ngaBE-ja, të cilat janë 
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efektive në rritjen e sigurisë së qytetarëve të tyre si dhe të vetë BE-së. Procesi gjithashtu 

premton të mobilizoj mbështetjen në Ballkan për një axhendë më të gjerë të reformës 

Evropiane dhe për të rritur kredibilitetin e BE-së në rajon. 

 

Ne ju bëjmë thirrje udhëheqësve në Ballkanin Perëndimor që të zbatojnë reformat e kërkuara. 

Ne jemi të kënaqur të shohim shoqërinë civile të rajonit në rritjen e përpjekjeve të tyre që të 

monitorojnë progresin. Ne ju bëjmë thirrje udhëheqësve dhe institucioneve të BE-së që të 

marrin këtë proces seriozisht. BE-ja nuk duhet të shtyjnë shpërblimin e vendet që kanë bërë 

përpjekje serioze për të përmbushur kushtet e saj të vështira. Është e përshtatshme për BE-

në të jetë e rreptë, por është detyrë që të jenë të drejtë. 

 

Giuliano Amato, udhëheqës i Bordit Këshillues të Projektit Lista e Bardhë, ish-kryeministër 

Italian dhe Ministër i Punëve të Brendshme   

Misha Glenny, autore e “McMafia: Krimi pa Kufij” dhe e disa librave për Ballkanin   

Heather Grabbe, ish - këshilltar i lartë i Komisionerit Evropian për Zgjerim 

Gerald Knaus, udhëheqës i ESI-it 

Ivan Krastev, udhëheqës i Qendrës për Strategjitë Liberale në Bullgari  

Radmila Sekerinska, udhëheqës i Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian të Maqedonisë, 

ish- kryeministëer i Maqedonisë  

Otto Schily, ish – minister i Punëve të Brendshme të Gjermanisë  

Alexandra Stiglmayer, drejtoreshë e Projektit Lista e Bardhë, analiste e larte e ESI-t.  

Qëllimi i projektit të ESI-t Lista e Bardhë, i mbështetur nga Robert Bosch Stiftung, është që të 

siguroj suksesin e procesit të liberalizimit të vizave. 

 

 

Giuliano Amato – Misha Glenny – Heather Grabbe – Gerald Knaus 

Ivan Krastev – Radmila Sekerinska – Otto Schily – Alexandra Stiglmayer 

 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=314&video_ID=5
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=294&walk_ID=65
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=279&person_ID=1
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=314&video_ID=15
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=280&portrait_ID=48
http://www.otto-schily.de/
http://www.esiweb.org/index.php?lang=yu&id=279&person_ID=6
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Tabela e Rezultateve – Kushtet e Listës së Bardhë  Shengen (May 2009) 
 

 

22 Maj 2009 

 

 

Bazuar në misionin e ekspertëve të BE dhe Vlerësimet e brendshme të Komisionit 

Europian mbi zbatimin e Udhërrëfyesit drejt një regjimi pa viza në vendet e Ballkanit 

Perëndimor (18 Maj 2009) 

 

 

1. Macedonia  i plotëson kriteret               nota: 1 

2.  Mali i Zi plotëson shumicën e kritereve  nota: 1.75 

3. Serbia              plotëson shumicën e kritereve  nota: 1.75 

4. Shqipëria         nuk plotëson kriteret                 nota: 3 

5. Bosnia             nuk plotëson kriteret                 nota: 3 

6. Kosova            pa   vlerësim                nota: -  

 

Shpjegim: Në Vlerësimet e tij, Komisioni Europian ka përdorur këto fraza për të shpjeguar 

progresin e vendeve specifike në katër fusha kryesore, duke filluar nga “I plotëson kriteret” 

deri tek “ende nuk i plotëson krejtësisht kriteret”. Çdo fraze i është bashkangjitur një notë 

specifike: 

 

1 = “i plotëson kriteret” dhe “përgjithësisht i plotëson kriteret” 

2 = “plotëson një numër të konsiderueshëm të kritereve” dhe “plotëson pjesën më të madhe të 

kritereve” 

3 = “në rrugën e duhur, por...” dhe “ende nuk i plotëson kriteret” 

 

 

 

 Shqipëria Bosnja Maqedonia Mali 

i Zi 

Serbia 

Siguria e 

dokumentave 

3 3 1 1 1 

Migracioni 

ilegal dhe 

ripranimi 

3 3 1 2 2 

Redndi dhe 

siguria 

publike 

3 3 1 2 2 

Marrëdhëniet 

me jashtë dhe 

të drejtat 

themelore 

3 3 1 2 2 
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Vlerësimet e detajuara të Komisionit Evropian (Maj 2009) 

 

Më 24 nëntor 2008, Komisioni Evropian ua prezantoi zyrtarëve të shteteve anëtare të BE-së 

(nga Këshilli i grupeve punuese për Ballkanin Perëndimor dhe një grupi punues për drejtësi 

dhe për punë të brendshme) një dokument vlerësues të progresit të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor në përmbushjen e kërkesave të udhërrëfyesit për viza. Duke gjykuar nga 

vlerësimet e Komisionit, vendet u ndanë në tri grupe. Maqedonia kishtë përparuar më së 

shumti; Serbia dhe Mali i Zi përbënin grupin e dytë, Shqipëria dhe Bosnja dhe Hercegovina 

përbënin grupin e tretë. Vlerësimet janë bazuar në "raportet gadishmërisë" që vendet e 

Ballkanit Perëndimor kanë paraqitur deri në shtator të vitit 2008. Më pas Komisioni kërkoi 

informacione shtesë, sqarime dhe azhurime. 

 

Në takimin e mbyllur në Nëntor, Komisioni bëri me dije se do të mund të propozojë heqjen e 

kufizimeve të vizave në vitin 2009 për vendet më të përparuara në qoftë se ritmi i reformave 

është ruajtur. Komisioneri i zgjerimit Olli Rehn bëri komente të ngjashme. Megjithatë, 

përfaqësuesit e disa shteteve anëtare, sidomos ata nga Gjermania, Spanja dhe Belgjika, 

kundërshtuan, duke deklaruar se viti 2009 mund të ishte i nxituar. Atëherë Komisioni ftoi 

shtetet anëtare të BE-së të emërojnë ekspertë kombëtarë për një seri të misioneve për gjetjen e 

fakteve në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto misione u kryen midis Janarit dhe 

Marsit 2009. 

 

Raportet e këtyre misioneve, poashtu informacionet shtesë dhe azhurimet e ofruara nga 

qeveritë e Ballkanit Perëndimor, formuan bazën për një seri të re të vlerësimeve të 

Komisionit, e planifikuar për në Maj 2009. Këto tani u janë paraqitur shteteve anëtare. Bazuar 

në vlerësimet e ekspertëve, më të hollësishmet të ndërmarra ndonjëherë në fushat e sigurisë së 

dokumenteve, kontrollin e kufijve, menaxhimin e migrimit dhe sigurisë - Maqedonia i 

plotëson kushtet për udhëtimin pa viza, Mali i Zi dhe Serbia kanë përmbushur shumicën e 

kushteve për udhëtim pa viza dhe se Bosnja dhe Hercegovina dhe Shqipëria (ende) nuk i kanë 

plotësuar kushtet për udhëtim pa viza. Kosova, shteti i gjashtë i Ballkanit Perëndimor, 

shtetasve të së cilës u duhet të marrin viza për të udhëtuar në BE, ende nuk është përfshirë në 

këtë proces që çon në liberalizimin e vizave dhe kjo rrezikon të lihet pas si një enklavë në 

rajon. 

 

Javën e ardhshme, e Hënë 25 Maj, 2009, Komisioni do të diskutojë rezultatet e tij me zyrtarët 

e vendeve anëtare të BE-së. Në qoftë se shtetet anëtare të BE-së ndjekin vlerësimet e 

Komisionit dhe aplikojnë kushtëzimin e rreptë të cilin ata e kanë përcaktuar vetë -atëherë ata 

do ti ofrojnë Maqedonisë udhëtimin pa viza, ndërsa (për momentin) duke ia mohuar këtë 

Shqipërisë dhe Bosnës dhe Hercegovinës. Për Malin e Zi dhe Serbinë, Komisionit dhe 

shteteve anëtare të BE-së do t‟ju duhet të peshojnë në se do të shpërblejnë përparimin 

mbresëlënës të kohëve të fundit të bërë në të dy vendet (veçanërisht në muajt e fundit) ose 

nëse do të mbajë në reserve çdo shpërblim konkret derisa kushtet të jenë plotësuar në tërësi në 

të dyja vendet. Një mundësi e tretë, e preferueshme para një vendimi negativ mund të jetë 

edhe një vlerësim përfundimtar para fundit të Korrikut.  

 

Aspekti më problematik i vlerësimeve aktuale është që ata kanë lënë jashtë Kosovën, shtet i 

Ballkanit Perëndimor, ku Bashkimi Evropian ka marrë përgjegjësinë më të drejtpërdrejtë. Kjo 

krijon probleme jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por gjithashtu të Serbisë dhe BE-së. Nuk 

është e qartë pse BE-ja do të dëshirojë të heqë dorë nga një instrument i tillë i fuqishëm që 

përmirson policinë, kontrollat kufitare dhe sundimin e ligjit në Kosovë. 
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Shpjegim: Në Vlerësimet e tij, Komisioni Europian ka përdorur këto fraza për të shpjeguar 

progresin e vendeve specifike në katër fusha kryesore, duke filluar nga “I plotëson kriteret” 

deri tek “ende nuk i plotëson krejtësisht kriteret”. Çdo fraze i është bashkangjitur një notë 

specifike: 

 

1 = “i plotëson kriteret” dhe “përgjithësisht i plotëson kriteret” 

2 = “plotëson një numër të konsiderueshëm të kritereve” dhe “plotëson pjesën më të madhe të 

kritereve” 

3 = “në rrugën e duhur, por...” dhe “ende nuk i plotëson kriteret 

 

 

 Albania Bosnia & 
Herzegovina 

Macedonia Montenegro Serbia 

Block 1: 
Document 
security 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 “It appears 
that Albania 
does not yet 
fully meet all 
the 
benchmarks 
specified 
under block 1 
of the 
Roadmap. The 
issuance of 
biometric 
passports 
under a secure 
personalisatio
n procedure 
could not be 
assessed 
during the 
period covered 
by this 
updated 
assessment 
report.” 
(Because too 
few passports 
issued so far.) 
 

“It appears 
that Bosnia 
and 
Herzegovina 
does not yet 
fully meet all 
the 
benchmarks 
specified 
under block 1 
of the 
Roadmap, 
inter alia due 
to the 
introduction of 
biometric 
passports 
foreseen only 
in January 
2010.” 
 

“It appears 
that the 
former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 
meets the 
benchmarks 
set under 
Block 1 of the 
roadmap.” 

“It appears 
that 
Montenegro 
meets the 
benchmarks 
set under 
Block 1 of the 
roadmap.” 
 

“It appears 
that Serbia 
generally 
meets the 
benchmarks 
set under 
Block 1 of the 
roadmap. 
Further 
verification is 
necessary 
concerning the 
issuing of 
breeder 
documents to 
persons 
residing in 
Kosovo and 
the integrity 
and security of 
the procedures 
followed.” 

Block 2: Illegal 
migration incl. 
readmission 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 

 “It appears 
that Albania 
does not yet 
fully meet all 

“It appears 
that Bosnia 
and 
Herzegovina 

“The former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia has 

“It appears 
that 
Montenegro 
meets a large 

“It appears 
that Serbia 
meets a large 
majority of the 
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the 
benchmarks 
specified in 
block 2 of the 
Roadmap. 
Further 
progress 
remains to be 
made in 
particular in 
the areas of 
border and 
migration 
management.” 
 

does not yet 
fully meet all 
the 
benchmarks 
specified in 
block 2 of the 
Roadmap. 
Further 
progress 
remains to be 
made in 
particular in 
the areas of 
border and 
migration 
management.” 
 

made 
substantial 
progress on 
migration-
related issues 
and appears to 
generally meet 
the 
benchmarks 
set under 
Block 2 of the 
roadmap.” 

majority of the 
benchmarks 
set under 
Block 2 of the 
roadmap. 
Further 
verification is 
necessary on 
the 
implementatio
n of the Law 
on Foreigners 
and additional 
information on 
a possible 
sustainable 
solution in the 
near future 
regarding 
displaced 
persons and 
IDPs.” 

benchmarks 
set under Block 
2 of the 
roadmap. 
Further 
verification is 
necessary on 
the 
implementatio
n of the Law 
on Foreigners 
and effective 
cooperation 
between 
different 
authorities at 
the boundary 
line with 
Kosovo needs 
to be 
ensured.” 
 

Block 3: Public 
order & 
security 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 

 “Albania has 
made some 
progress in the 
area of public 
order and 
security, but it 
appears that it 
does not yet 
fully meet the 
benchmarks 
under this 
block.” 
 

“Bosnia and 
Herzegovina 
has made 
some progress 
in the area of 
public order 
and security, 
but it appears 
that it does 
not yet fully 
meet the 
benchmarks 
under block 3.” 
 

“It appears 
that the 
former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 
generally 
meets the 
benchmarks 
set under 
block 3 of the 
roadmap.” 

“It appears 
that 
Montenegro 
meets the 
majority of 
benchmarks 
set under 
block 3 of the 
roadmap. 
Further efforts 
are needed 
regarding 
implementatio
n of the legal 
framework, 
including 
through 
allocation of 
adequate 
financial and 
human 
resources.” 

“It appears 
that Serbia 
meets the 
majority of the 
benchmarks 
set under Block 
3 of the 
roadmap. 
Further efforts 
are needed 
regarding 
implementatio
n of the legal 
framework, 
including 
through 
allocation of 
adequate 
financial and 
human 
resources.” 
 

Block 4: 
External 
relations & 
fundamental 
rights 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 
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 “It appears 
that Albania is 
on the right 
track to meet 
the 
benchmarks 
under this 
block. 
Additional 
efforts should 
be 
concentrated 
on protection 
of minorities 
and fight 
against 
discrimination.
” 
 

“It appears 
that Bosnia 
and 
Herzegovina is 
on the right 
track to meet 
the 
benchmarks 
under this 
block. 
Additional 
efforts should 
be 
concentrated 
on protection 
of minorities 
and fight 
against 
discrimination.
” 

“It appears 
that the 
former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 
meets the 
benchmarks 
set under 
block 4 of the 
roadmap.” 

“It appears 
that 
Montenegro 
meets a large 
majority of the 
benchmarks 
set under 
Block 4 of the 
roadmap.” 

“It appears 
that Serbia 
meets a large 
majority of the 
benchmarks 
set under 
Block 4 of the 
roadmap.” 
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Zbatimi i Udhërrëfyesit drejt liberalizimit të vizave në Shqipëri Krahasim 

Maj/Tetor 2009                        16 Nëntor 2009   

 Maj Oct. 

Blloku 1: Siguria e dokumentave 

Vlerësimi i EMA/ESI: Shqipëria përgjithësisht plotëson kriteret e Bllokut 1. 

  

1.1 Lëshimi i pasaportave biometrike sipas standardeve ICAO dhe të BE-së 2- 1 

1.2 Sigurimi dhe integriteti i procesit të personalizimit dhe shpërndarjes 3+ 1 

1.3 Vendosja e trajnimeve antikorrupsion dhe kodeve të etikës për zyrtarët (pasaportat, 

vizat) 

3+ 2 

1.4 Raportimi i pasaportave të humbura dhe të vjedhura në bazën e të dhënave të 

Interpol/LASP 

2+ 1 

1.5 Vendosja e nivelit të lartë të sigurisë për dokumentat e tjera dhe kartat e identitetit, 

duke përfshirë procedurat e lëshimit të tyre 

2+ 1 

Blloku 2: Migracioni i paligjshëm duke përfshirë Ripranimin 

Vlerësimi i EMA/ESI: Shqipëria përgjithësisht plotëson kriteret e Bllokut 2. 

  

2.1.1 Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit për lëvizjen e personave në kufijtë e 

jashtëm, legjislacionit për autoritetet kufitare sipas Strategjisë Kombëtare të 

Menaxhimit të Integruar të Kufijve të 2007 

3 2- 

2.1.2 Marrja e masave buxhetore dhe të tjera për të siguruar infrastrukturën e 

nevojshme, pajisjet, Teknologjinë e Informacionit në kufij 

3 2 

2.1.3 Vendosja e trajnimeve antikorrupsion dhe kodeve të etikës për zyrtarët 

(menaxhimi i kufijve) 

2 2 

2.1.4 Përmbyllja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me FRONTEX-in 1 1 

2.2.1 Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit mbi detyrimet e transportuesve 1- 1- 

2.3.1 Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit mbi azilin, sipas standardeve ndërkombëtare 1- 1 

2.3.2 Përmbushja me infrastrukturën e nevojshme (qendrat e pranimit për 

azilkërkuesit) & forcimi i institucioneve përgjegjës për procedurat e azilit  

1 1 

2.4.1 Monitorimi i migracionit (përfshirë profilin migrator), krijimi i institucioneve 

përgjegjës 

1 1 

2.4.2 Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Azilit të 2005 dhe Planit të Veprimit  1- 1- 

2.4.3 Ndërmarrja e hapave për zbulimit e migrantëve brenda vendit, përmirësimi i 

kapaciteteve për hetimin e migracionit të paligjshëm të organizuar 

2 2 

2.4.4 Miratimi dhe zbatimi i një ligji mbi pranimin dhe qëndrimin e shtetasve të 

vendeve të treta 

1- 1- 

2.4.5 Sigurimi i përjashtimit të shtetasve të vendeve të treta me qëndrim të paligjshëm 1- 1- 

Blloku 3: Rendi publik dhe siguria 

Vlerësimi i EMA/ESI: Shqipëria plotëson një numër të madh kushtesh të Bllokut 

3. 

  

3.1.1 Miratimi dhe zbatimi i draft strategjisë për luftën kundër krimit të organizuar (në 

veçanti në aspektet ndërkufitare) duke miratuar dhe zbatuar një plan veprimi  

3+ 2- 

3.1.2 Miratimi dhe zbatimi i draft-str & planveprimit për luftën kundër trafikimit të 

qënieve njerëzore 

3 1- 

3.1.3 Miratimi dhe zbatimi i një strategjie për luftën kundër pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit, zbatimi i legjislacionit për konfiskimin e aseteve të 

kriminelëve 

2-  2+ 

3.1.4 Zbatimi i Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit antidrogë 2004-2010, 

dhënie e informacionit për sasinë e drogës së kapur dhe personat e përfshirë në pikat e 

kalimit kufitar, bashkëpunim me institucionet përkatëse ndërkombëtare 

2+ 1- 
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*bazuar mbi raportin e dytë të Shqipërisë të datës 2 Nëntor 2009 mbi pregatitjen e vendit për zbatimin e kushteve të 
Udhërrëfyesit, duke përfshirë edhe shtojcat. Sistemi i vlerësimit përdor 3 nota, nga 1 (më e mira) tek 3 (më e keqja) dhe ngjyrat 
përkatëse. 

 

 

3.3.3 Përmirësimi i bashkëpunimit në forcimin e ligjit dhe shkëmbimi i info në rajon 

dhe me VA të BE 

1- 1- 

3.3.4 Përmirësimi i kapaciteteve speciale investigative të shërbimeve të forcimit të 

ligjit për të luftuar krimin ndërkufitar 

2- 2+ 

3.3.5 Pregatitja për përmbylljen e marrëveshjes së bashkëpunimit operacional me 

Europol-in 

1- 1- 

3.4.1 Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale të 2008, krijimi i autoritetit 

mbikqyrës 

2- 1- 

3.4.2 Nënshkrimi, ratifikimi dhe zbatimi i konventave ndërkombëtare mbi ruajtjen e të 

dhënave pers. 

1 1 

Block 4: Marrëdhëniet e jashtme dhe të drejtat themelore 

Vlerësimi i EMA/ESI: Shqipëria përgjithësisht plotëson kriteret e Bllokut 4. 

  

4.1.1 Sigurimi i lirisë së lëvizjes për qytetarët pa asnjë diskriminim 1- 1- 

4.2.1 Sigurimi i aksesit për dokumenta identifikimi dhe udhëtimi për të gjithë qytetarët 1- 1- 

4.2.2 Sigurimi i aksesit për dokumenta identifikimi për refugjatët Jo qart 1- 

4.3.1 Miratimi dhe forcimi i legjislacionit kundër diskriminimit 2 2+ 

4.3.2 Specifikimi i kushteve dhe rrethanave për fitimin e shtetësisë shqiptare 1- 1- 

4.3.3 Sigurimi i hetimit për incidentet mbi bazë etnike në fushën e lirisë së lëvizjes 1- 1- 

4.3.4 Sigurimi se klauzolat kushtetuese për mbrojtjen e minoriteteve monitorohen 1- 1- 

4.3.5 Zbatimi i politikave përkatëse mbi minoritetet, duke përfshirë romët 2 2+ 
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Pjesë nga dokumente relevante të BE-së 

 

 

Propozimi i Komisionit Evropian për udhëtim pa viza për vendet e 

Ballkanit Perëndimor  
                       15 Korrik 2009  

 

 

Komisioni Evropian 

 

Propozim për 

RREGULLORE TË KËSHILLIT 

 

për ndryshimin e Rregullores (EC) Nr. 539/2001 

që përcakton shtetet e treta qytetarët e të cilave duhet të posedojnë viza 

gjatë kalimit të kufijve të jashtëm 

dhe shtetet qytetarët e të cilave janë të përjashtuar nga ky kusht 

 

 

Bruksel, 15.7.2009 

COM (2009) 366 final 

 

Memorandum Sqarues 

(...) 

 

1. Konteksti i propozimit 

(...)  

 

Hapat vijues 

 

Paralelisht me ekzaminimin e propozimit të vet në PE dhe në Këshill, Komisioni do të 

vazhdojë të vlerësojë implementimin e standardeve të mbetura për Serbinë dhe Malin e Zi, 

dhe këtë vlerësim të vetin do t‟ia përcjell me kohë PE-së dhe Këshillit.  

 

(...)  

 

Për Serbinë, standardet e mbetura përkojnë me: 

 

– përmirësimin e mbikëqyrjes së kufijve dhe mbikëqyrjes ndërkufitare, që përfshin në 

veçanti këmbimin e informatave me EULEX-in/policinë e Kosovës;  

– implementimin efektiv të Ligjit për të Huajt që është në fuqi që nga muaji prill i vitit 

2009, dhe miratimin e Strategjisë për Menaxhimin e Migrimit;  

– implementimin efektiv të kornizës ligjore për luftimin e krimit të organizuar dhe 

korrupsionit, mes tjerash edhe përmes alokimit të resurseve adekuate financiare dhe 

njerëzore;  
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– integritetin dhe sigurinë e procedurave të cilat përcillen gjatë lëshimit të pasaportave 

biometrike për personat që banojnë në Kosovë.  

 

Që nga viti 1999, Serbia nuk ka pasur mundësi që të kryej verifikime në vend sa i përket 

individëve që banojnë në Kosovë, nën Rezolutën 1244/99. Sa i përket lëshimit të pasaportave 

të reja biometrike për personat që jetojnë në Kosovë nga Serbia, duke marrë parasysh 

mungesën e dialogut përkatës për liberalizimin e vizave, ekspertët e Komisionit dhe Shteteve 

Anëtare nuk ishin në gjendje që të verifikojnë (në veçanti përmes misioneve të ekspertëve) 

lëshimin e dokumenteve bazike dhe integritetin e sigurisë së procedurave të zbatuara nga 

autoritetet e Serbisë për verifikimin e saktësisë së të dhënave të parashtruara nga personat që 

banojnë në Kosovë gjatë aplikimit për pasaporta biometrike. Në mënyrë që të mos lejohet 

keqpërdorimi i kësaj situate gjatë aplikimit për pasaporta biometrike, autoritetet e Serbisë në 

muajin korrik bënë hapjen e një Drejtorie Koordinuese të veçantë në Beograd (serbisht: 

Koordinaciona uprava), e cila do të jetë ekskluzivisht përgjegjëse për procedimin e të gjitha 

aplikacioneve për pasaporta të pranuara nga persona që banojnë në Kosovë dhe persona 

certifikata e nënshtetësisë së të cilëve është lëshuar për territorin e Kosovës, nën Rezolutën 

1244/99.  

 

Për këtë arsye, marrë parasysh brengat e ndërlidhura me sigurinë sa i përket potencialit për 

migrim ilegal të personave të jetojnë në Kosovë dhe personave të cilëve certifikata e 

nënshtetësisë u është lëshuar për territorin e Kosovës, nën Rezolutën 1244/99, dhe 

pamundësisë për të verifikuar procedurat e lëshimit të pasaportave nga autoritetet e Serbisë 

për këtë kategori individësh, Komisioni konsideron se bartësit e pasaportave të Serbisë që 

janë lëshuar nga Drejtoria Koordinuese në fjalë (serbisht: Koordinaciona uprava) duhet të 

mos përfshihen në regjimin e udhëtimit pa viza për Serbinë.  

 

(...) 

 

Kosova nën Rezolutën 1244/99 

 

Këshilli Evropian, i mbledhur më 19 dhe 20 qershor të vitit 2008, ka theksuar vullnetin e BE-

së për të ndihmuar zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës, përmes ofrimit të një 

perspektive të qartë evropiane, në pajtim me perspektivën evropiane për tërë rajonin. Pas 

shpalljes së pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës, më 17 shkurt 2008, Këshilli ka deklaruar se 

Kosova paraqet rast sui generis dhe ia ka lënë mundësinë Shteteve Anëtare të BE-së që të 

vendosin mbi marrëdhëniet e tyre me Kosovën, në pajtim me të drejtën ndërkombëtare dhe 

me praktikat shtetërore përkatëse. Deri tani 22 Shtete Anëtare të BE-së e kanë njohur 

Kosovën shtet të pavarur.  

 

Versioni i Rregullores së Këshillit (EC) Nr 539/2001, që është aktualisht në fuqi nuk përmban 

referenca për Kosovën. Deri tani, Komisioni nuk ka hapur dialog për liberalizim të vizave me 

Kosovën. Për këtë arsye, në pajtim me Nenin 1 (3) të Rregullores (EC) Nr. 539/2001, në 

Aneksin 1 të Rregullores duhet të shtohet një referencë ndaj Kosovës, nën Rezolutën 1244/99, 

në mënyrë që banorët e Kosovës t‟i nënshtrohen kërkimit të vizave. Ky propozim është 

ekskluzivisht i motivuar nga brengat objektivisht të përcaktuara të sigurisë, veçanërisht sa i 

përket potencialit për migrim ilegal nga dhe përmes Kosovës, nën Rezolutën 1244/99. Ky 

përcaktim bëhet pa paragjykuar statusin aktual të Kosovës nën Rezolutën 1244/99.  

 

 

******** 
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Komunikatë e Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin:  

 

“Kosova - Në përmbushje të perspektivës së saj evropiane” 
(I ashtuquajturi “Studim për Kosovën”) 

Bruksel, 14 Tetor 2009 

 

 

Afrimi i Qytetarëve të Kosovës me BE-në      
                                     

Disa shtete në rajon kanë arritur progres të konsiderueshëm në fushën e lirisë së lëvizjes. Si 

kompensim për marrëveshjet e riatdhesimit, ato patën mundësi të përfitojnë nga marrëveshjet 

e lehtësimit të vizave me BE-në. Udhërrëfyesit e liberalizimit të vizave kanë ofruar udhëzime 

kyçe mbi çështjet si siguria e dokumenteve, lufta kundër krimit të organizuar, migrimi dhe 

sigurimi i kufijve. Progresi është monitoruar dhe vlerësuar përmes dialogut të zhvilluar në 

nivel të zyrtarëve të lartë. Perspektiva e udhëtimit pa viza ka qenë nxitje e fuqishme për 

realizimin e reformave në këto shtete. Si rrjedhojë, Komisioni ka propozuar ndryshimin e 

Rregullores relevante të Këshillit në mënyrë që shtetasit e ish-Republikës Jugosllave të 

Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë të kenë të drejtë udhëtimi për në BE pa viza prej janarit 

të vitit 2010. Shtetasit e Shqipërisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, po ashtu, mund të gëzojnë 

të njëjtin përfitim sapo këto shtete t‟i kenë përmbushur kërkesat e mbetura.  

 

Kosova ka filluar me lëshimin e pasaportave vetanake në korrik të vitit 2008. Procesi i 

aplikimit të vizave për disa shtetas të Kosovës është bërë më i lehtë. Shumica e Shteteve 

anëtare të BE-së shfrytëzojnë fleksibilitetin e ofruar nga legjislacioni i BE-së për 

thjeshtësimin e procedurave për lëshimin e vizave për qëndrim të shkurtër për disa banorë të 

Kosovës.  

 

Shtetasit e Kosovës duhet të jenë pjesë e përfitimeve tjera nga përafrimi me BE-në, përfshirë 

edhe mundësinë e udhëtimit në BE pa viza. Kjo është e mundur nëse Kosova mund të sigurojë 

se janë duke u zbatuar reformat relevante dhe janë duke u respektuar rregullat e procedurat 

për minimizimin e rrezikun e asocuar nga aspekti i sigurisë për Shtetet anëtare të BE-së. 

Pikënisje për këto reforma është funksionimi i mirëfilltë i marrëveshjeve (aranzhimeve) të 

riatdhesimit. Kosova duhet të përshtatë legjislacionin e saj, të forcojë kapacitetet e saja 

administrative për procedimin e kërkesave për riatdhesim dhe të zbatojë një strategji efektive 

të riintegrimit. Po ashtu, ajo duhet të shtojë sigurinë e kufijve të saj dhe të sigurojë 

menaxhimin e regjistrave civilë dhe lëshimin e dokumenteve. 

 

Komisioni propozon që të përdoret një qasje e strukturuar për t‟i sjellë shtetasit e Kosovës më 

afër BE-së, përmes dialogut për viza me perspektivë të liberalizimit eventual të vizave pasi të 

jenë ndërmarrë reformat e nevojshme. I bazuar në një vlerësim të thukët, Komisioni propozon 

që të hartohet një strategji gjithëpërfshirëse për t‟i udhëzuar përpjekjet e Kosovës drejt 

përmbushjes së kërkesave të BE-së për liberalizimin e vizave. Kjo strategji do të përcaktonte 

pikat e referimit për matjen e progresit të Kosovës në kontekst të dialogut për viza dhe e njëjta 

do t‟i prezantohet Këshillit për informim. 

 

Komisioni rregullisht do të vlerësojë progresin e Kosovës në zbatimin e strategjisë, përmes 

misioneve të vlerësimit që do realizohen nga ana e ekspertëve të Shteteve anëtare dhe 

Komisionit. Komisioni do të mbështetë Kosovën në zbatimin e strategjisë së saj përmes 
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asistencës teknike dhe financiare. Veç kësaj, brenda kornizës më të gjerë të sundimit të ligjit 

dhe si rrjedhojë e aktiviteteve të EULEX-it, Komisioni do të hulumtojë mundësinë e 

përfshirjes së Kosovës në iniciativat e bashkëpunimit gjyqësor në nivel rajonal. Marrëveshjet 

e Kosovës për bashkëpunim dhe për ndërlidhje me punën e Europol, Eurojust dhe Frontex 

kërkojnë shqyrtim të mëtutjeshëm, duke përfshirë edhe mundësinë e përfshirjes së EULEX-it. 

 

 

******** 

 

 

Këshilli për Çështje të Përgjithshme – Konkluzionet mbi 

Zgjerimin/Procesin e Stabilizimit dhe Asocimit  
 

Bruksel, 7-8 dhjetor 2009 

 

Ballkani Perëndimor 
 

29. Këshilli thekson se Kosova gjithashtu duhet përfitojë nga perspektiva e liberalizimit 

eventual të vizave
1
 pasi që të jenë përmbushur të gjitha kushtet, dhe fton Komisionin të 

ndërmerr një qasje të stukturuar për t‟i sjellë qytetarët e Kosovës më afër BE-së. 

 

                                                 
1
 Pa paragjykuar qëndrimet e Shteteve Anëtare mbi statusin.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111649.pdf
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Udhërrëfyesi për Viza A deri Zh 
Shpjegim i të gjitha koncepteve kryesore dhe termeve teknike 

 

Ky fjalorth shpjegon të gjitha konceptet kryesore dhe termet teknike që shfaqen në 

udhërrëfyesit për viza për Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Maqedoninë dhe Serbinë. 

Duke i kuptuar ato, bëhet e qartë se sa të gjera janë reformat që duhet t‟i ndërmarrin këto 

shtete për t‟u kualifikuar për udhëtime pa viza në shtetet e Shengenit. Po ashtu, bëhet e qartë 

se këto reforma nuk do të jenë vetëm në dobi të shteteve të Ballkanit, por ato ndihmojnë BE-

në dhe e mbrojnë atë nga krimi dhe imigrimi ilegal nga e tërë bota. 

 

 
Të rinjtë, sikurse këta studentë në Bosnje, presin me padurim  

udhëtimin pa viza për në BE. Foto: Universiteti i Tuzllës 

 

 

Dokumentet bazike  

 

Dokumentet bazike që përdoren për të siguruar dokumentet si pasaportat, kartelat e 

identifikimit dhe patentë-shoferët. Dokumente tipike bazike janë certifikatat e lindjes, 

certifikatat e kurorëzimit, certifikatat e shkurorëzimit dhe – në disa shtete – kartelat e 

sigurimit social. Meqë dokumentet bazike janë bazë për dokumentet tjera, është e rëndësisë 

kritike që të ruhet siguria e tyre dhe të parandalohet falsifikimi apo manipulimi i tyre.  

 

Krijimi i dokumenteve të sigurta bazike kërkon një varg aranzhimesh komplekse. Kjo 

përfshin mbrojtjen e dokumenteve bazike kundër falsifikimit dhe sigurimin e  regjistrave të 

ndryshëm civilë ku ruhen të dhënat personale (siç janë data e lindjes dhe vdekjes). Zakonisht, 

masat e tilla përfshijnë kufizime të rrepta në qasje në regjistrat civilë, kontroll adekuat të 

sigurisë, tipare të sigurisë në dizajn që e bëjnë të vështirë falsifikimin e certifikatave, 

dublikate adekuate të cilat ruhen në mënyrë të sigurt (përfshirë baza elektronike qendrore të të 

dhënave), lidhjet e drejtpërdrejta në bazat burimore të të dhënave për verifikimin e 

informatave, si dhe programe të vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse trajnimi për stafin e 

përfshirë në verifikimin apo identifikimin e dokumenteve (përfshirë kurse mbi ngritjen e 

vetëdijes për korrupsionin dhe zbulimin e mashtrimit). 

 

Për sa i përket personalizimit të dokumenteve të udhëtimit, në të gjitha fazat e procesit duhet 

të zbatohet “parimi i katër syve” dhe “ndarja e detyrave”. 
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Kartelat e identitetit  

 

Udhërrëfyesit e vizave kërkojnë nga shtetet e Ballkanit që të sigurojnë “një nivel të lartë të 

sigurisë së dokumenteve bazike dhe kartelave të identitetit"dhe të përcaktojnë "procedura të 

rrepta të lëshimit të tyre ". Kartelat e identitetit janë përfshirë sepse ato mund të funksionojnë 

si dokumente udhëtimi, në disa raste mund të përdoren si dokumente bazike, si dhe nevojiten 

për identifikimin e personave kur kërkojnë certifikata, si për shembull, certifikata të lindjes.  

 

 

Përgjegjësia e transportuesve  

 

Përgjegjësia e transportuesve i referohet obligimit të transportuesve (personave, kompanive 

dhe organizatave që ofrojnë transportim të udhëtarëve të llojit ajror, detar apo tokësor) për të 

siguruar se udhëtarët posedojnë dokumente të vlefshme të udhëtimit, përfshirë viza apo leje 

qëndrimi, nëse të njëjtat kërkohen. 

 

Transportuesit që dështojnë të zbatojnë kontroll adekuat të dokumenteve të udhëtimit dhe që 

lejojnë hyrjen e të huajve të paautorizuar në një shtet të caktuar janë të obliguar që t‟i 

riatdhesojnë ata me shpenzime të tyre. Po ashtu, ata do t‟i nënshtrohen edhe gjobave.  

  

Përgjegjësia e transportuesve është përcaktuar në nenin 26 të Konventës së Shengenit të vitit 

1990, që sqaron zbatimin e Marrëveshjes së Shengenit të vitit 1985. Direktiva e BE-së e 

miratuar në vitin 2001 (2001/51/EC) plotëson nenin 26 dhe shpjegon legjislacionin mbi 

përgjegjësinë e transportuesve si masë “që synon frenimin e rrjedhave të migrimit, dhe 

luftimin e imigrimit ilegal." Për t‟i arritur këto synime, udhërrëfyesit e vizave kërkojnë nga 

shtetet e Ballkanit Perëndimor që të zbatojnë legjislacionin dhe të përkufizojnë ndëshkimet 

përkitazi me përgjegjësinë e transportuesve. 

 

 

Konfiskimi i pasurive të kriminelëve  

 

Legjislacioni mbi këtë çështje është i domosdoshëm për të siguruar se kriminelët nuk lejohen 

t‟i mbajnë të ardhurat e krijuara përmes aktiviteteve kriminale. Përgjithësisht, pasuritë e 

kriminelëve mund edhe të konfiskohen, pa kompensim, nëse ato janë transferuar te një person 

tjetër. Konfiskimi i të ardhurave kriminale duhet të bazohet në vendim gjyqësor i cili 

përcakton se është kryer një vepër penale. Brenda BE-së, shteti anëtar mund të kërkojë 

ngrirjen dhe konfiskimin e pronës së lidhur me kryerjen e një vepre në cilindo shtet anëtar të 

BE-së.  

 

Këshilli i Evropës ka miratuar dy konventa mbi konfiskimin e pasurive të kriminelëve 

(konventa e vitit 1990 dhe 2005), në bazë të të cilave BE-ja ka miratuar legjislacionin që është 

edhe më i rreptë sesa konventat. 
 

 

Konventat e Këshillit të Evropës  

 

Këshilli i Evropës (KiE)është institucion i veçantë si dhe më i vjetër Evropian sesa BE-ja. I 

themeluar në vitin 1949, kjo organizatë është me seli në Strasburg dhe ka 47 shtete anëtare 

përfshirë pesë shtete të Ballkanit perëndimor të cilat marrin pjesë në procesin e liberalizimit të 

vizave (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia).  
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Këshilli i Evropës kryesisht funksionon përmes konventave. Duke hartuar konventa dhe 

traktate ndërkombëtare, shtetet e saj anëtare pajtohen mbi standardet e përbashkëta ligjore dhe 

standarde tjera. Konventat e KiE-së bëhen ligjërisht të obligueshme për shtetet anëtare pasi që 

ato t‟i kenë nënshkruar dhe ratifikuar ato, si dhe pasi t‟i kenë inkorporuar dispozitat e tyre në 

legjislacionin vendor. Disa konventa të Këshillit të Evropës janë hapur për nënshkrim edhe 

nga shtetet joanëtare.  

 

Ekzistojnë 205 traktate të Këshillit të Evropës, sipas Zyrës së Traktateve të KiE-së. Shtetet e 

Ballkanit Perëndimor kërkohen t‟i zbatojnë konventat në lëmi të ndryshme, prej korrupsionit 

deri te mbrojtja e të dhënave personale dhe bashkëpunimi gjyqësor në çështjet kriminale (shih 

pjesën e ardhshme).  
 

 

Konventat e Këshillit të Evropës që kanë të bëjnë me bashkëpunimin gjyqësor në 

çështjet kriminale 

 

Dy traktatet origjinale të Këshillit të Evropës mbi bashkëpunimin gjyqësor në çështjet 

kriminale – e që herë pas here quhen “konventat amë” – janë Konventa Evropiane e vitit 1957 

për Ekstradimin dhe Konventa e vitit 1959 për Asistencë Reciproke në Çështjet Kriminale. 

Megjithatë, ekzistojnë gjithsej 31 konventa dhe protokolle që kanë të bëjnë me 

bashkëpunimin gjyqësor në çështjet kriminale, siç janë mbikëqyrja e kryerësve të veprave të 

dënuar me kusht apo të liruar me kusht, transferimi i të ardhurave në çështje kriminale, 

transferimi i personave të dënuar, korrupsioni, shtypja dhe parandalimi i terrorizmit, shpëlarja 

e parave dhe konfiskimi i pasurive nga të ardhurat e krimit, kufizimit statutore, trafikimi me 

qenie njerëzore, kompensimi i viktimave të krimit të dhunshëm dhe krimi kompjuterik.  

 

Shtetet e Ballkanit perëndimor kërkohen që të zbatojnë konventa ndërkombëtare që kanë të 

bëjnë me bashkëpunimin gjyqësor në çështje kriminale, veçanërisht konventat e Këshillit të 

Evropës, si dhe t‟i ndërmarrin masat që synojnë përmirësimin e efikasitetit të bashkëpunimit 

gjyqësor në çështje kriminale të gjykatësve dhe prokurorëve me shtet e BE-së dhe shtetet në 

rajon. 

 

 

Korrupsioni  

 

Luftimi i korrupsionit është prioritet për BE-në. Sikurse kanë dëshmuar kontestet mbi 

anëtarësimin e Bullgarisë dhe Rumanisë, shumë shtete të BE-së frikësohen se  anëtarësimi i 

shteteve të „korruptuara‟ mund të zbehë standardet e integritetit të Bashkimit.  

 

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit i Transparency International, me siguri indeksi më i 

njohur global mbi korrupsionin – jep vlerësime mjaft të këqija shteteve të Ballkanit 

Perëndimor. Në rang prej 1 dhe 10, ku „10‟ simbolizon një shtet „tejet të pastër‟ dhe „0‟ „tejet 

të korruptuar‟, shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë vlerësime prej 3.6 (Maqedonia, 

shteti më së paku i korruptuar në grup) dhe 3.2 (Bosnja dhe Hercegovina, shteti më i 

korruptuar në grup) në vitin 2008. Në anën tjetër, Sllovenia është vlerësuar me 6.7; 

Danimarka, shteti më së paku i korruptuar në botë sipas TI, ka marrë vlerësim prej 9.3 pikëve, 

ndërsa Somalia ishte shteti më i korruptuar në botë me 1.0.  

 

Prandaj, BE-ja është e interesuar që shtetet e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë masat kundër 

korrupsionit duke hartuar dhe zbatuar strategji kundër korrupsionit, si dhe plane të veprimit 

dhe legjislacion të ndërlidhur. Udhërrëfyesit e vizave po ashtu kërkojnë masa specifike për 
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trajtimin e korrupsionit në agjencitë e menaxhimit të kufijve (p.sh. policia kufitare, dogana) 

dhe organet apo institucionet tjera që merren me dokumente të udhëtimit apo viza.  

 

Udhërrëfyesit po ashtu kërkojnë që shtetet e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë konventat 

relevante të OKB-së dhe të Këshillit të Evropës siç janë: Konventa e OKB-së e vitit 2003 mbi 

Korrupsionin, Konventa e së Drejtës Civile e Këshillit të Evropës e 1999 mbi Korrupsionin si 

dhe Konventa e së Drejtës Penale e Këshillit të Evropës mbi Korrupsionin e të njëjtit vit. 

 

 

Veprimi i përbashkët i BE-së mbi ndalimin e udhëtimit  

 

“Veprimi i Përbashkët” është instrument ligjor i Politikës së Përbashkët së Jashtme dhe të 

Sigurisë të BE-së (PPJS). Është veprim i koordinuar ndërmjet 27 shteteve anëtare të BE-së për 

arritjen e objektivave specifike të dala nga synimet e politikave të përgjithshme të formuluara 

(udhëzimet) të përcaktuara nga Këshilli Evropian (presidentët apo qeveritë e BE-së). Nëse 

miratohet një veprim i përbashkët, mund të mobilizohen resurset të ndryshme (burimet 

njerëzore, ekspertiza, financimi, pajisjet, etj.) 

 

BE-ja ka miratuar disa veprime të përbashkëta që imponojnë ndalime të udhëtimit për 

individë të caktuar që vijnë nga shtetet jo anëtare të BE-së. Shembull është ndalimi i 

udhëtimit të personaliteteve të larta të regjimit të Zimbabvesë, përfshirë Presidentin Robert 

Mugabe. Kjo masë është motivuar nga angazhimi i vazhdueshëm i qeverisë së Zimbabvesë 

“në shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut dhe lirisë së mendimit, asociimit dhe të tubimit 

paqësor." (Për më shumë informata mbi Politikën e Jashtme të BE-së, klikoni këtu. 

 

 

Instrumentet legjislative të BE-së  

 

BE-ja ka një varg instrumentesh legjislative, ku më të rëndësishmit janë:  

 

Rregullorja e BE-së: Ky lloj i ligjit të BE-së është i zbatueshëm në tërësinë e tij, pa asnjë 

ndryshim, në shtetet anëtare. Ai hyn në fuqi në një datë të caktuar, zakonisht për një periudhë 

shumë të shkurtër pas publikimit në Gazetën Zyrtare të BE-së. Në rast të konflikteve me ligjet 

vendore, mbizotëron Rregullorja.  

 

Direktiva e BE-së: Ky lloj ligji i BE-së përcakton objektivat që duhet arritur, por vendimi për 

formën dhe metodën e arritjes së tyre i lihet shteteve anëtare të BE-së. Çdo Direktivë 

përcakton një afat, zakonisht dy apo tri vite pas miratimit në nivel të BE-së, deri në të cilën 

kohë shtetet anëtare duhet të kenë inkorporuar dispozitat e tij në legjislacionin vendor.  

 

Vendimi i BE-së: Si Këshilli i BE-së (ku përfaqësohen të gjitha shtetet anëtare) ashtu dhe 

Komisioni Evropian mund të miratojnë Vendime. Ato janë plotësisht të obligueshme për ata 

të cilëve iu adresohen ato. 

 

 

Eurojust  

 

Eurojust është organ i BE-së i themeluar në vitin 2002. Me seli në Hagë, ai paraqet një rrjet të 

përhershëm të autoriteteve gjyqësore të ngarkuar me fuqizimin e efektivitetit të hetimeve dhe 

ndjekjes penale të krimit të rëndë tejkufitar dhe krimit të organizuar në shtetet anëtare të BE-

së. Eurojust ka 27 anëtarë vendorë, një nga secili shtet anëtar- zakonisht një prokuror, 
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gjykatës apo policë i lartë – të cilët kanë qasje në autoritetet gjyqësore dhe në dosjet e rasteve 

brenda shtetit të tyre. Po ashtu, ekzistojnë 31 pika kontaktimi të Eurojust në shtetet jo-anëtare 

të BE-së (2007), përfshirë të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Eurojust punon me ta në 

rastet që përfshijnë shtetin që përfaqësojnë.  

 

Në prill të vitit 2009, për shembull, kjo organizatë ka ndihmuar në disa arrestime të 

koordinuara dhe të njëkohshme në Itali, Holandë dhe Kolumbi të rasteve të mëdha të 

trafikimit me qenie njerëzore dhe trafikimit të drogës. Roli i Eurojust në hetim ishte 

organizimi i takimeve koordinuese ndërmjet autoriteteve gjyqësore nga Kolumbia, Holanda 

dhe Italia.  

 

Udhërrëfyesi i vizave kërkon nga shtetet e Ballkanit Perëndimor që të zhvillojnë marrëdhënie 

pune me Eurojust, kryesisht përmes pikave të kontaktimit të Eurojust. Synimi është avancimi i 

bashkëpunimit në luftimin e formave të rënda të krimit transnacional, përfshirë terrorizmin. 

Maqedonia madje ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Eurojust më 28 nëntor 

2008. 

 

 

Zyra e Policisë Evropiane (Europol)  

 

Europol është “organizatë shërbyese” për shtetet e BE-së pa kompetenca detyruese dhe pa 

forcë policore të veten. Themelimi i tij është miratuar me Traktatin e Mastrihtit (që hyri në 

fuqi në 1993) dhe kjo agjenci – me seli në Hagë është kompletuar dhe ka filluar të funksionojë 

prej vitit 1999.  

 

Detyra kryesore e Europol-it është lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet agjencive të zbatimit të 

ligjit të BE-së “në parandalimin dhe luftimin e terrorizmit, trafikimit të paligjshëm të drogës 

dhe formave tjera të rënda të krimit të organizuar ndërkombëtar." Kjo arrihet përmes 

këmbimit të informatave, analizave të inteligjencës, ekspertizës dhe trajnimeve.  

 

 

Marrëveshjet mbi bashkëpunimin strategjik  

 

Europol-i bashkëpunon për së afërmi me të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe ka 

përmbyllur marrëveshje të bashkëpunimit strategjik me to në mënyrë që të rritë 

bashkëpunimin në luftimin e formave të rënda të krimit ndërkombëtar përfshirë trafikimin e 

drogës, shpëlarjen e parave dhe imigrimin ilegal. Marrëveshjet sigurojnë si në vijim:  

 

Këmbimin e informatave strategjike dhe teknike; informatat strategjike përfshijnë p.sh. 

informata mbi veprime të zbatimit, rrugët dhe metodat e shfrytëzuara nga kontrabanduesit, 

vlerësimet errezikut dhe raportet e situatave të krimit; informatat teknike i referohen çështjeve 

të metodologjisë policore, masave administrative të ndërmarra nga forcat policore, etj. 

Elementin e ngritjes së kapaciteteve në lidhje me atë se si mund të bashkëpunojnë autoritetet e 

Ballkanit perëndimor me Europol-in,  

 

Analizën e boshllëqeve që ndihmon në identifikimin e problemeve në lidhje me 

“infrastrukturën e bashkëpunimit” ndërmjet dy palëve,  

 

Mundësinë e këmbimit të zyrtarëve të ndërlidhjes. 
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Marrëveshjet e bashkëpunimit operativ  

 

Hapi i radhës i paraparë në udhërrëfyesin për viza për shtetet e Ballkanit Perëndimor është 

“përgatitja për përmbylljen e marrëveshjeve të bashkëpunimit operativ me Europol-in me 

theks të veçantë në dispozitat e mbrojtjes së të dhënave." Marrëveshjet aktuale të 

bashkëpunimit me shtetet e Ballkanit Perëndimor janë të kufizuara në çështje strategjike siç 

është këmbimi i informatave mbi veprimet e zbatimit apo vlerësimet e rrezikut. Bashkëpunimi 

operativ shkon përtej kësaj dhe përfshin, mes tjerash, këmbimin e të dhënave specifike mbi 

kriminelët, migruesit ilegalë, etj. Megjithatë, kjo kërkon që shtetet e Ballkanit Perëndimor së 

pari të zbatojnë masa adekuate për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

 

FRONTEX  

 

FRONTEX është agjenci e BE-së me seli në Varshavë, e cila ka hyrë në funksion të plotë prej 

tetorit të vitit 2005. Qëllimi kryesor i FRONTEX-it është koordinimi i bashkëpunimit operativ 

ndërmjet shteteve anëtare të BE-së në fushën e sigurisë kufitare. Ajo e arrin këtë përmes një 

varg aktivitetesh plotësuese. Thelbi i këtyre aktiviteteve është analizimi i rrezikut: 

identifikimi, vlerësimi dhe prioritizimi i rreziqeve të lidhura me sigurinë e kufijve të jashtëm 

të BE-së. Synimi është arritja e sasisë së “duhur” të mbrojtjes për të përmbysur rrezikun e 

identifikuar, pa mbrojtje të mangët, por dhe pa mbrojtje të tepërt.  

 

Aktivitetet e FRONTEX përfshijnë koordinimin e aktiviteteve operative të shteteve anëtare të 

lidhura me sigurinë e kufijve të jashtëm, asistencën në trajnimin e rojeve kufitare, përcaktimin 

e standardeve të përbashkëta të trajnimit, dhe hulumtimit në lëmin e kontrollit dhe vëzhgimit 

kufitar. Po ashtu, kjo agjenci mbështetë shtetet anëtare në identifikimin e praktikave më të 

mira që kanë të bëjnë me marrjen e dokumenteve të udhëtimin dhe largimin e shtetasve të 

vendeve të treta. 

 

FRONTEX ka marrëveshje pune me shtete jo anëtare të BE-së në fqinjëri të BE-së. 

Bashkëpunimi përqendrohet në aktivitetet e përbashkëta operative në fushën e kontrollit 

kufitar, trajnimeve si dhe në bashkëpunimin teknik në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. 

Deri në fund të prillit të 2009, FRONTEX ka nisur bashkëpunim formal me autoritetet e 

zbatimit të ligjit të nëntë shteteve jo-anëtare të BE-së, përfshirë katër nga pesë shtetet 

pjesëmarrëse në procesin e liberalizimit të vizave (Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, 

Maqedoninë dhe Serbinë). Pesë shtetet e mbetura janë Kroacia, Gjeorgjia, Moldavia, Rusia 

dhe Ukraina. Përmbyllja e marrëveshjes së punës me FRONTEX është një nga kërkesat e 

udhërrëfyesve për viza.  

 

 

Grupi i shteteve kundër korrupsionit (GRECO)  

 

GRECO është organ monitorues kundër korrupsionit i Këshillit të Evropës. Ai është 

themeluar në vitin 1999 me seli në Strasburg të Francës. Anëtarësimi në GRECO nuk është i 

kufizuar në shtetet Evropiane (p.sh. edhe ShBA-të janë anëtare), ndonëse të gjitha shtetet 

anëtare të Këshillit të Evropës janë edhe anëtare të GRECO. Të pesë shtetet e Ballkanit 

Perëndimor që marrin pjesë në procesin e liberalizimit të vizave janë anëtarë të Këshillit të 

Evropës dhe GRECO.  
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Detyra e kësaj organizate është të identifikojë mangësitë në politikat e shteteve anëtare kundër 

korrupsionit, posaçërisht për sa i përket standardeve të Këshillit të Evropës kundër 

korrupsionit, si dhe të sugjerojë reforma legjislative, institucionale dhe praktike.  

 

GRECO synon të zvogëlojë korrupsionin jo duke imponuar sanksione, por përmes vlerësimit 

të dyanshëm, bindjes dhe presionit. GRECO punon në cikle, të ashtuquajtur xhiro vlerësimi, 

të cilat zgjasin tri deri në katër vite. Për çdo xhiro vlerësimi zgjidhen tema specifike të cilat 

pastaj shqyrtohen shtet pas shteti. Xhiroja aktuale, e nisur në 2007, ka të bëjë me dhënien - 

marrjen e mitos dhe financimin e partive politike. Në fund të xhiros së vlerësimit, GRECO 

vlerëson zbatimin e rekomandimeve nga çdo shtet anëtar.  

 

Udhërrëfyesit për viza kërkojnë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor që t‟i zbatojnë të gjitha 

rekomandimet e GRECO. 

 

 

Standardet e ICAO dhe KE në lidhje me informatat biometrike në dokumentet e 

udhëtimit  

 

Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil, organizatë e OKB-së, përcakton standardet për 

dokumentet e udhëtimit elektronikisht të lexueshme dhe informatat biometrike që përmbajnë. 

Për shembull, ajo definon formatet e dosjeve biometrike, kërkesat për fotografitë e fytyrës 

(p.sh. fotografia e përparme, hapja e syve, pa skuqje të syve) dhe gjurmëve të gishtërinjve, si 

dhe protokollet e komunikimit që do të përdoren në pasaporta (në mënyrë që t‟i bëjë ato të 

shkëmbyeshme).  

 

Kjo daton qysh në projektin e ONAC të vitit 2003 për integrimin e të dhënave biometrike në 

pasaporta dhe dokumentet tjera elektronikisht të lexueshme (DEL).  

 

Ndonëse ky ishte vetëm rekomandim, shumica e shteteve tani përdornin standardet e ONAC 

për të kaluar në pasaporta biometrike, që do të rritë sigurinë dhe mbrojtjen kundër vjedhjes së 

identitetit dhe falsifikimit të dokumenteve të udhëtimit. Legjislacioni i BE-së për pasaportat 

biometrik (Rregullorja e Këshillit (EC) 2252/2004 datë 13 dhjetor 2004 dhe aktet e 

ndërlidhura) po ashtu bazohen në standardet e ONAC. Për më shumë informata shih 

Dokumentet e udhëtimit elektronikisht të lexueshme.  

 

Udhërrëfyesit për viza kërkojnë që shtetet e Ballkanit Perëndimor të lëshojnë dokumente 

udhëtimi elektronikisht të lexueshme në pajtueshmëri me standardet e ONAC dhe KE. Një gjë 

e tillë jo vetëm që do të harmonizonte llojin e dokumenteve të udhëtimit të shfrytëzuara në 

Ballkan me ato që shfrytëzohen në BE, por edhe do të lehtësonte identifikimin dhe kthimin e 

shtetasve të rajonit që mund të qëndrojnë ilegalisht në BE. 

 

 

Zbulimi tokësor i migruesve ilegalë  

 

Zbulimi tokësor është strategji e shfrytëzuar nga autoritetet për të kërkuar dhe kapur migruesit 

ilegalë brenda kufijve të një shteti pasi që të kenë kaluar ilegalisht kufijtë shtetërorë. Koncepti 

i zbulimit tokësor është kritik për parandalimin e migrimit ilegal, meqë edhe në raste të 

masave tejet të sofistikuara të kontrollit të kufijve një numër i madh i migruesve ilegalë ia 

dalin t‟i kalojnë kufijtë shtetërorë.  
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Zbulimi tokësor nuk është i rastësishëm. Ai përqendrohet në të ashtuquajturat “pika lidhëse " 

– zona ku rrugët e migrimit ilegal takohen apo tejkalojnë, apo nëse shërbimet – si shtëpitë e 

sigurta dhe transportimi i klandestinëve – ofrohen për migruesit ilegalë.   

 

Shtetet e Ballkanit Perëndimor kërkohen që të definojnë dhe zbatojnë zbulimin tokësor në 

mënyrë që të parandalohet tranziti i migruesve ilegalë të shteteve të treta për në BE. 

 

 

Integriteti dhe siguria e procesit të personalizimit dhe distribuimit të pasaportave  

 

Personalizimi është proces përmes së cilit dokumentet e zbrazëta të pasaportave – të cilat si të 

tilla nuk janë të shfrytëzueshme – ngarkohen me informata (përfshirë të dhëna biometrike) të 

personit që do t‟i lëshohet pasaporta.  

 

Siguria në procesin e personalizimit është kritike në mënyrë që të sigurohet se të dhënat e 

ngarkuara në dokument nuk mund të ndryshohen, modifikohen apo vidhen nga mashtruesit 

dhe kriminelët. Kujdes i ngjashëm është i domosdoshëm gjatë tërë procesit të shpërndarjes për 

të parandaluar atë që persona të paautorizuar të marrin qoftë pasaportë të zbrazët apo të 

lëshuar (të personalizuar). Kjo arrihet përmes kontrolleve sistematike në tërë procesin e 

personalizimit dhe distribuimit, përfshirë zbatimin e vazhdueshëm të parimit të “katër syve” 

(përmes së cilit një detyrë e rëndësishme gjithmonë ndahet nga dy apo më shumë persona, ku 

ideja është se është më e vështirë të korruptohen dy individë sesa një) dhe zbatimi i “ndarjes 

së detyrave” (ku detyrat e vështira një procesi më të madh i caktohen individëve të ndryshëm, 

ashtu që asnjë person i vetëm të mos të ketë kontroll të plotë të procesit, duke bërë që 

mashtrimi të jetë shumë më i vështirë). Po ashtu shfrytëzohen kontrollet teknike si 

komunikimi i enkriptuar, si dhe një nivel i lartë i automatizimit me ndërhyrje minimale 

njerëzore – përsëri zvogëlohen mundësitë e mashtrimit. 

 

 

Baza e të dhënave LASP/SLTD  

 

Interpoli mirëmban të ashtuquajturën bazë të të dhënave DVHU (Dokumentet e Vjedhura dhe 

të Humbura të Udhëtimit). Baza e të dhënave mban regjistrat të miliona pasaportave, 

kartelave të udhëtimi dhe vizave që janë raportuar si të vjedhura apo të humbura. Ajo u 

mundëson autoriteteve kufitare në mbarë botën që menjëherë të kontrollojnë nëse dikush 

është duke tentuar të hyjë në shtet me pasaportë të vjedhur dhe identitet të rrejshëm. Prandaj, 

baza e të dhënave është masë kyçe për zbulimin e kriminelëve dhe migruesve ilegalë. Shtetet 

e Ballkanit Perëndimor kërkohen t‟i raportojnë bazës së të dhënave DVHU të Interpolit.  

 

 

Dokumenti i udhëtimit biometrik elektronikisht i lexueshëm  

 

Dokument i udhëtimit që përmban informata biometrike elektronikisht të lexueshme mbi 

bartësin e tij. Informatat biometrike mbështeten në karakteristika fiziologjike (gjurmët e 

gishtërinjve, forma e iridës, gjeometria e dorës, fytyra, zëri, forma e veshit) apo karakteristikat 

e sjelljes (nënshkrimi), duke i lejuar autoritetet që në mënyrë të shpejtë dhe të saktë të 

vërtetojnë identitetin e personit duke dëshmuar se zotëruesi i identifikimit është në të vërtetë 

ai që pretendon të jetë. Informatat biometrike mund t‟i ofrojnë shërbimeve kufitare, apo 

organeve tjera hetuese, mjete për gjetjen e informatave në baza të të dhënave; për shembull, 

për të verifikuar nëse një person ka hyrë më parë në zonën e Shengenit me emër tjetër. 
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Prandaj, dokumentet biometrike të udhëtimit shihen si pjesë kyçe e luftës kundër krimit të 

organizuar, terrorizmit dhe imigrimit ilegal.  

 

Në vitin 2004 shtetet anëtare të BE-së miratuan Rregulloren e Këshillit 2252/2004, sipas së 

cilës të gjitha pasaportat e reja të BE-së duhet të jenë elektronikisht të lexueshme dhe të 

përfshijnë (prej vitit 2006 e tutje) fotografi digjitale të zotëruesit dhe (prej vitit 2009) gjurmët 

e gishtërinjve. Informatat biometrike ruhen në një çip në pasaporta dhe në bazat shtetërore të 

të dhënave si dhe në Sistemin Informativ të Shengenit II (SIS II). SIS II është pasardhës i 

modernizuar dhe i përmirësuar i SIS, i cili u mundëson autoritetet vendore në shtetet e 

Shengenit të ndajnë informata mbi politikat dhe personat që tentojnë të kalojnë kufirin apo të 

cilët dëshirojnë të sigurojnë viza. 

 
 

Menaxhimi i migrimit  

 

Migrimi çdo herë e më shumë perceptohet si tipar kyç i ekonomisë globale. Ky lloj i të 

kuptuarit ka shpjerë drejt ndryshimit të konceptit sa i përket caqeve strategjike të politikave të 

migrimit – nga kontrollimi dhe ndalimi i migrimit në menaxhimin e tij.  

 

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (ONM), organizatë udhëheqëse ndërqeveritare në 

fushën e migrimit, përshkruan qëllimin e menaxhimit të migrimit si ofrim i ndihmës për të 

bërë që potenciali social dhe ekonomik i migrimit t‟i ndihmojë migruesve individualë si dhe 

shoqërive në tërësi. Ky model kërkon “menaxhimin e migrimit në mënyrë të rregulluar” 

ndërsa gjithashtu “vë kontroll mbi migrimin e parregullt.” I njëjti përfshin zhvillimin e 

politikave gjithëpërfshirëse të migrimit që bazohen në të dhënat e shumta empirike mbi 

lëvizjet e migrimit dhe që përkrahen nga legjislacioni dhe strukturat administrative përkatëse. 

Grumbullimi i informatave për qëllim të menaxhimit të migrimit ka si parakusht 

bashkëpunimin e thuktë në nivel kombëtar mes shërbimeve të ndryshme që ofrohen brenda 

vendit dhe ministrive, si dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.  

 

 

Monitorimi i rrjedhave të migrimit  
 

Udhërrëfyesit e vizave kërkojnë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor të vënë në funksion 

mekanizma për monitorimin e rrjedhave të migrimit, për të azhurnuar rregullisht profilet e 

migrimit në shtetet e tyre dhe për të krijuar organe përgjegjëse për mbledhjen dhe analizimin e 

të dhënave mbi migrimin dhe rrjedhat e tij. Obligimi për të monitoruar rrjedhat e migrimit 

ngërthen mbajtjen e regjistrave dhe shënimeve sa i përket shifrave dhe strukturës së migrimit 

legal dhe ilegal.   

 

 

Profilet e migrimit  

 

Profilet e migrimit grumbullojnë dhe analizojnë të dhënat relevante për migrimin në të gjitha 

shtetet. Ato zakonisht përfshijnë të dhëna mbi imigrantët, emigrantët, paratë e dërguara nga 

bashkatdhetarët që jetojnë jashtë, komunitetet migruese, dhe migrimin e parregullt; ato 

gjithashtu ofrojnë një pasqyrë të politikave të migrimit dhe kornizës ligjore të aplikueshme. 

Në përgatitje për kryesim të BE-së në vitin 2008, Qeveria e Sllovenisë kërkoi nga IOM të 

hartojë profilet e migrimit për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor si dhe për Turqinë. 

Këto dokumente janë finalizuar në vitin 2007 dhe tani duhet të azhurnohen nga qeveritë e 

Ballkanit Perëndimor. 
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Shpëlarja e parave  

 

Shpëlarja e parave është akt i fshehjes së origjinës së vërtetë të parave të fituara në mënyra 

joligjore. Nëse kjo vepër ka sukses, paratë e shpëlara humbin “identitetin kriminal” të tyre dhe 

praqiten si të ligjshme . Vepra penale e shpëlarjes së parave nuk kufizohet vetëm në fshehjen 

e origjinës së të ardhurave nga krimi i organizuar (siç është shitja e drogës, trafikimi i armëve 

dhe prostitucioni), por gjithashtu ka të bëjë me pasuritë dhe vlerat e gjeneruara përmes 

transaksioneve të paligjshme financiare (korrupsionit, evazionit fiskal, mashtrimeve 

financiare).  

 

Një shembull tipik i shpëlarjes së parave është i ashtuquajturi "smurfing". Një vlerë e madhe e 

parave të gatshme (kesh), p.sh. 100,000 €, ndahet në vlera më të vogla, p.sh. nga 10,000 € dhe 

depozitohen nga individë të ndryshëm në llogari të ndryshme: këto vlera më tej barten në 

llogarinë e pronarit të vërtetë të parave të paligjshme . Ndarja e vlerës më të madhe të parave 

në sasi më të vogla është kyçe, pasi që pagesat në llogari bankare nën një limit të caktuar nuk 

raportohen tek trupat mbikëqyrëse financiare. Format tjera të shpëlarjes së parave janë më 

komplekse dhe mund të shfrytëzojnë pagimin e ratave të kredive false apo faturat e 

falsifikuara si mbulesë; ndërsa format tjera përfshijnë depozitimin e vlerave të mëdha të keshit 

në banka të largëta të cilat nuk i nënshtrohen ndonjë regjimi strikt të drejtuar kundër 

shpëlarjes së parave (ekzistojnë një sërë qendrash të tilla financiare, për shembull Barbadosi, 

Ishujt Kajman, Belizeja, etj.).  

 

Akti kryesor ligjor i BE-së sa i përket shpëlarjes së parave është Direktiva mbi “Shpëlarjen e 

parave: parandalimi ishfrytëzimit të sistemit financiar”, e miratuar në vitin 2005. Qëllimi i 

Direktivës është të parandalojë shfrytëzimin e sistemit financiar për qëllime të shpëlarjes së 

parave apo financimit të terrorizmit. Kjo Direktivë kërkon nga institucionet financiare që të 

kenë kujdes të duhur me konsumatorët, do të thotë se duhet të hetojnë prapavijën e 

konsumatorit potencial financiar. Ato gjithashtu duhet të monitorojnë dhe raportojnë të gjitha 

transaksionet e dyshimta në vendin e tyre tek Njësia për Inteligjencë Financiare (NjIF) 

përkatëse e shtetit të tyre. Krijimi i NJIF është i përcaktuar në Direktivën e BE-së.  

 

Nga vendet e Ballkanit Perëndimor kërkohet që të miratojnë dhe zbatojnë strategjitë 

kombëtare për parandalimin dhe luftimin e shpëlarjes së parave duke përfshirë masa 

legjislative kur është e nevojshme dhe të zbatojë konventat relevante të OKB-së dhe Këshillit 

të Evropës në këtë fushë. 

 

 

Menaxhimi i Integruar i Kufijve Kombëtar  

 

Menaxhimi i Integruar i Kufijve Kombëtar është koncept për të integruar dhe optimizuar 

bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar brenda dhe ndërmjet agjencive dhe shërbimeve 

që janë përgjegjëse për menaxhim të kufijve. Agjenci të tilla janë policia kufitare, 

administrimi i doganave, dhe inspekcionet veterinare dhe fitosanitare. Dy qëllimet kryesore të 

menaxhimit efikas të kufijve janë: (a) lehtësimi i lëvizjes së personave dhe mallrave legjitime, 

dhe (b) parandalimi i hyrjes së mallrave të kontrabanduara, lëndëve narkotike, armëve, 

migrantëve ilegalë, dhe trafikimit me qenie njerëzore; ndalohet shpërndarja e sëmundjeve 

ngjitëse tek njerëzit, kafshët dhe bimët; dhe luftimi I kërcënimeve terroriste.  
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Në mënyrë që të arrihen këto synime kyçe, koncepti i Menaxhimit të Integruar të Kufijve në 

nivel kombëtar për shtetet e Ballkanit Perëndimor thekson bashkëpunimin më të mirë dhe 

integrimin në tri nivele:  

 

 Bashkëpunimin ndërmjet shërbimeve  

 Bashkëpunimin –ndërmjet agjencive  

 Bashkëpunimin ndërkombëtar  

 

Integrimi në këto tri nivele, dhe mes tyre, arrihet përmes një pakoje gjithëpërfshirëse të 

aktiviteteve dhe mjeteve që përfshijnë masat e ndërlidhura me kornizën ligjore dhe 

rregullative, strukturat organizative dhe menaxhmentin, procedurat, resurset njerëzore dhe 

trajnimet, komunikimin, teknologjinë informative, infrastrukturën dhe pajisjet, dhe buxhetin.  

 

Koncepti i menaxhimit të integruar të kufijve gjithashtu zbatohet në shtetet e zonës së 

Shengenit, megjithëse në rastin e tyre theksi vihet në bashkëpunimin mes autoriteteve kufitare 

të shteteve të ndryshme dhe në krijimin e një kornize të përbashkët ligjore. Kjo daton nga 

Komunikata e Komisionit Evropian, e datës 7 maj 2002 (dokument politik) mbi menaxhimin 

e integruar të kufijve të jashtëm të BE-së, parimisht në mënyrë që të ndalohet migrimi ilegal 

dhe të luftohet terrorizmi (më shumë informata nga Komisioni Evropian mbi këtë çështje 

mund të gjenden këtu). Bazuar në këtë Komunikatë, janë miratuar një sërë masash 

legjislative. BE-ja aktualisht po shtjellon shfrytëzimin e një sërë veglash të reja për 

menaxhimin e kufijve, përmes të cilave do përmirësoheshin kontrollet në kufij dhe do të 

regjistroheshin të gjitha hyrjet në BE. 

 

 

Strategjia Kombëtare për Reintegrimin e të Kthyerve  

 

Sipas marrëveshjeve për ripranim të nënshkruara mes BE-së dhe shteteve të Ballkanit 

Perëndimor, vendet e Ballkanit Perëndimor obligohen të ndërmarrin masa për të reintegruar të 

kthyerit që janë kthyer nga BE-ja.  

 

Këto masa përfshijnë lëshimin e dokumenteve personale, akomodimin e përkohshëm dhe 

mbrojtjen sociale, kujdesin shëndetësor dhe arsimimin për fëmijët. Aktivitetet e ndërlidhura 

me reintegrimin e të kthyerve bën të domosdoshëm bashkëpunimin mes ministrive të 

ndryshme dhe organeve qeveritare. Organet e rëndësishme qeveritare në këtë kuptim 

përfshijnë Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punës dhe organet e administratës 

lokale. Strategjia Kombëtare për Reintegrimin e të Kthyerve – miratimi i të cilës është kusht i 

udhërrëfyesit për vizat – koordinon dhënien e përkrahjes bazike për të kthyerit nga akterët në 

fjalë.  

 

 

Ligji për Mbrojtjen e të dhënave  

 

Mbrojtja e të dhënave personale është një fushë e ligjit që merret me të drejtën e individit në 

privatësi, nga këndvështrimi i grumbullimit dhe ruajtjes së të dhënave personale. Koncepti i 

mbrojtjes së të dhënave personale bazohet në parimet personale themelore të të drejtave të 

njeriut, siç është e drejta në privatësi, e rregulluar me Nenin 8 të Konventës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore.  

  

Sfida që paraqitet në legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave qëndron në arritjen e balancit 

mes mbrojtjes së privatësisë në nivel të lartë dhe lirisë së qarkullimit të të dhënave personale 
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për qëllime legjitime, kryesisht në fushën e tregtisë (p.sh. informatat mbi konsumatorët) dhe 

të administratës (p.sh. të dhënat e qytetarëve për arsye tatimore, të fondeve pensionale dhe 

beneficioneve sociale). Niveli i mbrojtjes së të dhënave personale më tej kufizohet “në 

mënyrë që të mbrohen aspektet e sigurisë kombëtare, mbrojtjes, sigurisë publike, përndjekjes 

së veprave penale.”   

 

Në BE, një sërë Direktivash i qasen kësaj çështje, nga të cilat më të rëndësishmet janë 

Direktiva 95/46/EC mbi “mbrojtjen e individëve sa i përket procedimit të të dhënave 

personale dhe lëvizjes së lirë të dhënave të tilla” dhe Direktiva 2002/58/EC mbi “privatësinë e 

komunikimit elektronik”. E para forcon më tej Konventën e Këshillit të Evropës nga viti 1981 

për Mbrojtjen e Individëve sa i përket Përpunimit Automatik të të Dhënave Personale dhe 

Protokollit Shtesë të saj nga viti 2001, të cilën është dashur ta nënshkruajnë, ratifikojnë dhe 

implementojnë shtetet e Ballkanit Perëndimor. (Për informata të mëtejme mbi mbrojtjen e të 

dhënave personale në BE, klikoni këtu).  

 

Direktiva 95/46/EC kërkon që gjatë përpunimit të të dhënave personale “të [zbatohen] masa të 

përshtatshme për të ruajtur të dhënat nga shkatërrimi aksidental apo i paligjshëm apo humbja, 

ndryshimi, zbulimi i paautorizuar i tyre, dhe nga qasja në to.” Direktiva më tej thekson se 

bartja e të dhënave personale nga shtetet anëtare të BE-së tek shtetet jashtë BE-së mund të 

autorizohet vetëm kur shtetet në fjalë të kenë siguruar “nivel adekuat të mbrojtjes” së të 

dhënave personale.  

 

Vendosja e bashkëpunimit operativ mes organeve zbatuese të ligjit të shteteve të Ballkanit 

Perëndimor dhe shteteve të BE-së, në mënyrë që të dhënat personale të kriminelëve, 

migruesve ilegalë, etj. të mund të këmbehen, duhet të kalojë parakushtin që shtetet e Ballkanit 

Perëndimor të kenë sisteme adekuate të mbrojtjes së të dhënave. 

 

 

Marrëveshja për ripranim  

 

Marrëveshje mes BE-së dhe shteteve që nuk janë anëtare të BE-së lidhur me ripranimin e 

personave të cilët nuk përmbushin kushtet për të qëndruar apo banuar në territorin e njërës 

nga dy palët në marrëveshje dhe të cilët janë (a) shtetas të palës tjetër, apo (b) shtetas të një 

shteti të tretë por që kanë kaluar përmes territorit të palës tjetër.  

 

Përkundër karakterit të reciprocitetit të marrëveshjeve të ripranimit, çështja kryesore është 

prezenca ilegale e joshtetasve të BE-së në BE dhe jo anasjelltas. Praktikisht, marrëveshjet për 

ripranim lehtësojnë largimin e banorëve ilegalë dhe kthimin e tyre në shtetin e origjinës apo 

transitit. Ato paraqesin pjesë të strategjisë së BE-së për luftimin e imigrimit ilegal.  

 

 

Marrëveshjet bilaterale për ripranim  

 

Komisioni Evropian ka filluar me negocimin e marrëveshjeve për ripranim në emër të BE-së 

gjatë vitit 2000. Marrëveshja e parë për ripranim e Komunitetit, me Hong Kongun, ka hyrë në 

fuqi më 1 mars të vitit 2004. Më parë shtetet anëtare të BE-së kanë nënshkruar marrëveshje 

bilaterale të ripranimit me shtetet që nuk janë anëtare të BE-së.  

 

Çështja e ripranimit është përhapur gradualisht në sferat tjera politike të BE-së, siç janë 

tregtia, ndihma zhvillimore dhe marrëdhëniet e jashtme, pasi që BE ka kërkuar mënyra për t‟i 

bindur shtetet nga të cilat migruesit hyjnë në BE të nënshkruajnë marrëveshjet për ripranim. 
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Mes vitit 2004 (Programi i Hagës) dhe 2005 BE-ja përfundimisht vendosi të ofrojë lehtësimin 

e vizave në raste të caktuara, si masë stimuluese për arritjen e marrëveshjeve të ripranimit.  

 

BE-ja gjithashtu ka vendosur që këtë pako t‟ia ofrojë shteteve me perspektivë evropiane, siç 

janë ato të Ballkanit Perëndimor (edhe pse shumica e shteteve të BE-së veç kanë marrëveshje 

bilaterale me këto shtete). Arsyeja kryesore bazohet në diplomaci dhe trajtim të barabartë: do 

të ishte e çuditshme madje e padrejtë që t‟i ofrohen procedura më të lehta të aplikimit për viza 

shteteve më të largëta por jo shteteve potencialisht kandidate për të qenë anëtare të BE-së.  

  

Marrëveshjet e BE-së me Shqipërinë, Bosnjë e Hercegovinën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe 

Serbinë për ripranim dhe lehtësim të vizave kanë hyrë në fuqi më 1 janar 2008, përveç 

marrëveshjes për ripranim me Shqipërinë e cila ka hyrë në fuqi më 1 maj 2006. (Për informata 

të mëtejme mbi marrëveshjet me shtetet e Ballkanit Perëndimor, shihni Origina dhe 

Marrëveshjet për Lehtësim të Vizave dhe të Ripranimit.) 

 

 

Protokollet e implementimit  

 

Procedurat e sakta të ripranimit janë detajuar në të ashtuquajturat protokolle implementimi 

mes shteteve anëtare të BE-së dhe shtetit përkatës që nuk është anëtar i BE-së. 

Protokolletimplementuese zakonisht përfshijnë çështjet siç janë përcaktimi i autoriteteve 

kompetente, pikat e kalimit kufitar në dispozicion, detaje mbi komunikimin (p.sh. gjuha), 

kushtet e kthimit me përcjellje dhe dokumentet e domosdoshme për realizimin e ripranimit.  

 

 

Dokumentet standarde të udhëtimit të BE-së për qëllime të dëbimit  

 

Personat, ripranimi i të cilëve është pranuar nga shteti i origjinës apo transitit mund të pajisen 

me dokumente standarde të udhëtimit të BE-së për qëllim të dëbimit, të cilin shtetet e 

origjinës apo transitit obligohen ta pranojnë. Nevoja për dokumente të tilla parashtrohet nëse 

personat që duhet ripranuar kanë shkatërruar dokumentet e tyre identifikuese dhe refuzojnë të 

zbulojnë identitetin e tyre apo nëse shteti pranues nuk mundet teknikisht, apo refuzon, t‟i 

lëshojë dokumentin e domosdoshëm të identitetit apo të udhëtimit.  

 

 

Refugjatët dhe Personat e Zhvendosur Brenda Vendit (IDP)  

 

Komisioneri i Lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR), agjenci 

kjo udhëheqëse e OKB-së për mbrojtje të refugjatëve, përkufizojnë termin refugjatë si 

„persona që janë detyruar ta lëshojnë shtetin e tyre për shkak të përndjekjes, luftës apo dhunës. 

Refugjatët kanë frikë të bazuar nga përndjekja për shkak të racës, fesë, kombësisë, mendimit 

politik apo të qenit pjesë e ndonjë grupi të posaçëm social”. Çështje kyçe për definimin e 

termit të refugjatit është që ky person të ketë kaluar një kufi ndërkombëtar. Statusi ligjor i 

refugjatëve rregullohet me Konventën për Refugjatët të vitit 1951 dhe Protokollin e saj të vitit 

1966 (që gjithashtu njihet si Konventa e Gjenevës me Protokollin e Nju Jorkut).  

 

Udhërrëfyesit kërkojnë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë këtë konventë. Një nga 

dispozitat më të rëndësishme të saj është ajo që rregullon se asnjë shtet nuk mund të largojë 

apo kthejë refugjatët kundër dëshirës së tyre në vendet ku refugjatët kanë frikë nga përndjekja 

(parimi non-refoulement). 
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PZHBV  

 

PZHBV (IDP-të) janë persona të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për të 

njëjtat shkaqe si edhe refugjatët. Megjithatë, ndryshe nga refugjatët, PZHBV -të mbesin në 

vendin e tyre, do të thotë nuk kalojnë përtej kufijve ndërkombëtarë. Ligjet ndërkombëtare të 

refugjatëve nuk zbatohen edhe për IDP-të, të cilët i nënshtrohen ligjeve të shtetit të tyre. Pasi 

që nuk ka ndonjë akt legjislativ ndërkombëtar që adreson specifikisht çështjen e PZHBV -ve, 

UNHCR ka përpiluar Parimet Udhëzuese mbi Zhvendosjen Brenda Vendit, dokument ky që 

përmbledh të drejtat dhe garancitë për mbrojtjen e PZHBV -ve. Këto parime udhëzuese 

reflektojnë, dhe janë në pajtim me, të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe me të drejtën 

ndërkombëtare humanitare. 

 

 

Marrëveshja Shengen  

 

Marrëveshje e nënshkruar në vitin 1985 nga Belgjika, Gjermania, Luksemburgu dhe Holanda 

për anulimin e kontrolleve kufitare dhe krijimin e një zone për lëvizje të lirë të njerëzve dhe 

mallrave. Kjo marrëveshje u përcoll në vitin 1990 me Konventën e Shengenit, e cila definonte 

masat e domosdoshme për implementim. Që nga krijimi i saj, zona e Shengenit është zgjeruar 

disa herë. Tani ajo mbulon 25 shtete Evropiane dhe një popullatë prej afro 400 milionë 

banorë.  

 

Derisa Marrëveshja fillestare e Shengenit ishte thjesht një traktat i nënshkruar ndërmjet pesë 

shteteve, nga 1999 e tutje marrëveshja dhe të gjitha aktet ligjore të ndërlidhura me të janë bërë 

pjesë e legjislacionit të BE-së (acquis e BE-së). Këto dispozita janë të obligueshme për shtetet 

që i bashkohen BE-së.  

 

Megjithatë, jo të gjitha shtetet e BE-së marrin pjesë plotësisht në këtë marrëveshje: Irlanda 

dhe Mbretëria e Bashkuar kanë zgjedhur të mbajnë kontrollet e kufijve, ndërsa Bullgaria, 

Qiproja dhe Rumania ende duhet të zbatojnë disa dispozita të caktuara për të arritur 

integrimin e plotë. Danimarka ka të drejtë të zgjedhë nëse do të aplikojë disa masa të caktuara 

apo jo. Njëkohësisht, tri shtete që nuk janë anëtare të BE-së, Islanda, Norvegjia dhe Zvicra, 

janë tërësisht të integruara.  

 

Anulimi i kontrolleve të kufijve të brendshëm ka shkuar krah për krah me kontrolle më të 

fuqishme të kufijve të jashtëm për zonën që ka miratuar këtë traktat. Në mënyrë që të arrihet 

efikasitet dhe siguri e shtuar sa i përket regjimit kufitar të zonës Shengen, gjithashtu ishte e 

domosdoshme të harmonizohen politikat dhe masat administrative në fushat tjera politike, siç 

janë imigracioni dhe politikat e vizave, kontrolli ndërkufitar nga policia dhe bashkëpunimi 

gjyqësor.  

 

 

Listat e bardha dhe të zeza të Shengenit SIS dhe SIV  

 

Një akt ligjor i BE-së (Rregullorja e Këshillit Nr.539/2001) liston shtetet, qytetarëve të të 

cilave u nevojitet viza për të hyrë në zonën e Shengenit (Lista e Zezë e Shengenit) dhe të atyre 

qytetarëve të të cilave nuk u nevojitet ajo (Lista e Bardhë e Shengenit). Sistemi i 

kompjuterizuar i informimit (SIS – Sistemi Informativ i Shengenit) u mundëson autoriteteve 

shtetërore të shteteve të Shengenit, këmbimin e informatave lidhur me sigurinë e kufijve 

(përfshirë personat që mëtojnë të hyjnë në BE apo të marrin vizë) dhe me zbatimin e ligjit. 
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Një sistem i ngjashëm është duke u krijuar për t‟i mundësuar shteteve të Shengenit këmbimin 

e informatave mbi hyrjen dhe daljen e personave që kanë për obligim marrjen e vizës (SIV – 

Sistemi Informativ i Vizave).  

 

 

Trafikimi me qenie njerëzore  

 

Trafikimi me qenie njerëzore është akt i rekrutimit, transportimit, mbajtjes apo pranimit të 

personit për qëllim të punës së dhunshme, skllavërisë – përfshirë skllavërinë për qëllime 

seksuale – dhe formave tjera të punës së obliguar. (Punëtorët e obliguar punojnë për të 

shpaguar borxhin, për shembull për pagesën që u është kërkuar për tu kontrabanduar në BE. 

Marrëdhënia mes punëtorëve të obliguar dhe patronëve të tyre përshkohet nga eksploatimi 

dhe nuk përfshin pagesë të drejtë për punën e bërë.) Viktimat e trafikimit me qenie njerëzore 

zakonisht rekrutohen dhunshëm, apo në bazë të mashtrimit e falsifikimit; shpesh janë të 

obliguar në borxhe.  

 

Trafikimi me qenie njerëzore është i ndryshëm nga migrimi ilegal apo kontrabandimi i 

migrantëve. Kyç për definimin e trafikimit është nocioni i eksploatimit të dhunshëm të 

mgirantit pasi ai apo ajo të ketë kaluar kufirin. Kjo nuk ndodh kur migrantët kontrabandohen 

në një shtet apo kur hyjnë në një shtet ilegalisht dhe kërkojnë punësim ilegal atje. 

 

Trafikimi me qenie njerëzore është ngushtë i lidhur me krimin e organizuar dhe shpesh 

përshkruhet si formë moderne e skllavërisë. Shumica e viktimave janë gra, ndërsa që 

eksploatimi seksual paraqet arsyen më të shpeshtë për trafikimin e tyre.  

 

Në BE, legjislacioni kornizë për trafikimin me qenie njerëzore (Vendimi Kornizë i Këshillit 

2002/629/JHA e datës 19 korrik 2002) merret me çështje si kriminaliteti , sanksionimin, 

rrethanat vështirësuese, juridiksioni, ekstradimi dhe bashkëpunimi politik dhe gjyqësor. 

(Informata të mëtejme mbi veprimet e BE-së kundër trafikimit me qenie njerëzore mund të 

gjenden këtu.)   

 

Një numër konventash ndërkombëtare gjithashtu adresojnë çështjen e trafikimit me qenie 

njerëzore, nga të cilat më të rëndësishmet janë Konventa e OKB-së kundër Krimit të 

Organizuar Transnacional, e miratuar në vitin 2000, dhe Konventa e Këshillit të Evropës për 

Veprim Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, e miratuar në vitin 2005. Grupet e avokimit e 

madje edhe disa organizata të OKB-së çdo herë e më shumë trafikimin me qenie njerëzore e 

konsiderojnë krim kundër njerëzimit.  

 

 

Marrëveshja për lehtësim të vizave  

 

Një marrëveshje, me qëllim të thjeshtësimit të procedurës së aplikimit për viza, mes BE-së 

dhe shteteve që nuk janë anëtare të BE-së qytetarët e të cilave obligohen të marrin viza. Në 

rastin e Shqipërisë, Bosnjë e Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë, përmbyllja e 

marrëveshjeve për lehtësim të vizave ka qenë e lidhur me përmbylljen e marrëveshjeve për 

ripranim. Marrëveshjet për lehtësim të vizave dhe ripranim kanë hyrë në fuqi më 1 janar të 

vitit 2008, përveç marrëveshjes për ripranim me Shqipërinë ka hyrë në fuqi më 1 maj 2006.  

 

Marrëveshjet për lehtësim të vizave me shtetet e Ballkanit Perëndimor ofrojnë një sërë 

përmirësimesh në krahasim me regjimin e rëndomtë të vizave: (a) afati prej 10 ditësh 

kalendarike për përpunimin e aplikacionit të vizës; (b) lista e specifikuar qartas e 
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dokumenteve të kërkuara për të demonstruar qëllimin e udhëtimit; (c) pagesa e zvogëluar për 

vizë prej 35 eurosh (viza e Shengenit normalisht kushton 60 euro) krahas lirimit nga pagesa 

për shumë grupe aplikuesish, siç janë familjarët e afërm, fëmijët, pensionistët, studentët, 

atletët, gazetarët, etj.; dhe (d) mundësia që të merren viza më afatgjata dhe me më shumë 

hyrje, në veçanti nga udhëtuesit më të shpeshtë. Për më shumë informata shihni Origjina dhe 

Marrëveshja për Lehtësimi të Vizave dhe Marrëveshja për Ripranim. 

 

 

Norma e refuzimit të vizës dhe norma e refuzimit të hyrjes  

 

Në kaptinën e emërtuar “Vërejtja Përfundimtare”, udhërrëfyesit e vizave përcaktojnë se 

Komisioni Evropian, gjatë vlerësimit të gatishmërisë së shtetit për të udhëtuar pa viza, 

gjithashtu do të merr parasysh kritere të ndryshme “siç janë norma e refuzimit të vizave për 

aplikantët dhe norma e refuzimit të hyrjes në zonën e përbashkët të Shengenit për shtetasit [e 

vendit]. Në këtë kontekst, trendi i rënies së normës së refuzimit, i cili duhet të shkojë drejt 

normës prej 3% për viza dhe 1,000 persona në vit të cilëve u është refuzuar hyrja në zonën e 

përbashkët të Shengenit, do të shfrytëzohet si referencë indikative.”  

 

Të dyja këto kushte kanë shkaktuar kundërthënie mes shteteve anëtare të BE-së dhe është 

pikëpyetje nëse pajtueshmëria me to do të merret në konsideratë.  

 

 

Norma e refuzimit të vizës  

 

Norma e refuzimit të vizës, e shprehur në përqindje, paraqet thjeshtë normën e vendimeve 

negative mbi aplikacionet e vizave. Në teori, norma e ulët e refuzimit mund të jetë treguese se 

qytetarët e një shteti nga Ballkani Perëndimor në përgjithësi nuk konsiderohet se paraqesin 

rrezik: do të thotë se nuk ka të ngjarë se do të rrinë më gjatë se viza e parashtron në zonën e 

Shengenit si imigrantë ilegalë; dhe se nuk ka të ngjarë të bëjnë çfarëdo kundërvajtjesh.  

 

Megjithatë, bazimi në normën e refuzimit si standard është problematik. Së pari, shtetet e 

Shengenit obligohen të grumbullojnë statistika të vizave dhe këto të dhëna t‟i vënë në 

dispozicion të Këshillit, i cili ato i publikon në baza vjetore; megjithatë, të dhënat ndonjëherë 

nuk përputhen (p.sh. numri i aplikacioneve të vizave nuk përputhet me shumën e numrit të 

aplikacioneve të miratuara dhe mohuara). Gjithashtu, për Komisionin do të ishte vështirë të 

nxirren të dhëna më të azhurnuara në muajt e fundit.  

 

Së dyti, statistikat jo gjithmonë pasqyrojnë situatën e një shteti. Për shembull, shumë shtete të 

BE-së nuk kanë zyra konsulare në Kosovë, rrjedhimisht Kosovarët aplikojnë për viza në 

konsulata në Maqedoni, dhe kësisoj i „shtrembërojnë‟ statistikat e Maqedonisë. Së treti, norma 

e refuzimit të vizave shpesh varet nga politikat e ndryshme të vizave të shteteve të ndryshme 

(statistikat tregojnë se Gjermania dhe Austria refuzojnë më shumë aplikacione për viza se sa, 

le të themi, Italia) dhe nga fakti nëse konsulatat ofrojnë informata të mjaftueshme (aplikantët 

që janë mirë të informuar, që dinë saktësisht se cilat janë kushtet për marrje të vizave, kanë 

gjasa më të mira që në fakt të marrin atë).  

 

 

Norma e refuzimit të hyrjes  

 

Norma e refuzimit të hyrjes në zonën e përbashkët të Shengenit paraqet normën e personave 

të cilëve u ndalohet hyrja në kufijtë e jashtëm të zonës së Shengenit (për shembull, për shkak 
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se nuk kanë vizë të domosdoshme apo për shkak se policia kufitare apo shërbimi doganor ka 

vërejtur parregullsi). Megjithatë, ekziston një problem fundamental sa i përket insistimit të 

BE-së që norma e refuzimit të hyrjes për shtetasit e të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor 

të jetë rreth 1,000 persona në vit. Serbia ka 7,4 milionë banorë, ndërsa Mali i Zi 650,000 sish. 

Nuk është e drejtë që të pritet nga të dyja këto vende të kenë numër të njëjtë të hyrjeve të 

refuzuara. Krahas kësaj, edhe në këtë rast Komisioni do ta kishte tejet vështirë të mbledh 

informatat relevante me kohë. 
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Kronologjia   

 

21 korrik 2003 Samiti i BE-së/Ballkanit perëndimor në Selanik njeh “rëndësinë 

që popujt e Ballkanit perëndimor i kushtojnë perspektivës së 

liberalizimit të regjimit të vizave të BE-së për ta" dhe premton 

diskutime me Komisionin mbi reformat dhe kërkesat e 

domosdoshme, por nuk ndërmerren veprime serioze përcjellëse. 

 

5 nëntor 2004 Liderët e BE-së miratojnë Programin e Hagës, program i ri 5-

vjeçar për drejtësi dhe punë të brendshme, si dhe vendosin të 

shqyrtojnë mundësinë e ofrimit të lehtësimit të vizave për shtetet 

e treta në këmbim të marrëveshjeve të riatdhesimit. 

 

20 dhjetor 2005 Këshilli merr vendim që të ofrojë shpjegime për “marrëdhëniet e 

përgjithshme të BE-së me shtetet kandidate, shtetet perspektive 

dhe shtetet që mbulohen me Politikën Evropiane të Fqinjësisë si 

dhe partnerët strategjikë” kur të nisin negocimet e lehtësimit të 

vizave dhe marrëveshjeve të riatdhesimit, duke hapur rrugë për 

negociata mbi marrëveshje të tilla me shtetet e Ballkanit 

perëndimor. 

 

Maj 2006 Komisioni Evropian kërkon që Këshilli ta autorizojë atë që të 

negociojë lehtësimin e vizave dhe marrëveshjet e riatdhesimit me 

Maqedoninë, duke ia paraqitur Këshillit për miratim mandatin e 

duhur për negociata. 

 

20 korrik 2006 Komisioni ia prezanton Këshillit projekt-mandatet për negocimin 

e lehtësimit të vizave dhe marrëveshjeve të riatdhesimit me 

Shqipërinë,
1
 Bosnje dhe Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë. 

 

13 nëntor 2006 Këshilli jep dritën e gjelbër për negocimin e lehtësimit të vizave 

dhe marrëveshjeve të riatdhesimit me të pesë shtetet e Ballkanit 

perëndimor. 

 

13/14 nëntor 2006 GAERC (ministrat e jashtëm të BE-së) theksojnë se "lehtësimi i 

vizave dhe marrëveshjet e riatdhesimit paraqesin hap të 

rëndësishëm dhe të domosdoshëm përpara " përkitazi me çështjen 

e vizave. 

 

20 nëntor 2006 Fillojnë negociatat e lehtësimit të vizave dhe marrëveshjeve të 

riatdhesimit me shtetet e Ballkanit perëndimor. 

 

13 prill – 16 maj 2007 Lehtësimi i vizave dhe marrëveshjet e riatdhesimit iniciohet me të 

pesë shtetet e Ballkanit perëndimor. 

 

18 qershor 2007 GAERC "njeh rëndësinë që popujt e Ballkanit perëndimor i 

kushtojnë perspektivës së lëvizjes pa viza. Në këtë kontekst, ai 

mirëpret qëllimin e Komisionit për shtyrë këto çështje përpara me 

hapa konkretë". Ky është indikacioni i parë i qartë se lehtësimi i 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=350#_ftn1#_ftn1
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vizave do të ndiqet nga liberalizimi i vizave. 

 

Shtator – nëntor 2007 Lehtësimi i vizave dhe marrëveshjet e riatdhesimit janë 

nënshkruar, miratuar nga Parlamenti, konkluduar nga Këshilli dhe 

ratifikuar nga të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor. 

 

6 nëntor 2007 Në Strategjinë e zgjerimit, Komisioni propozon hapjen e 

dialogjeve të liberalizimit të vizave dhe sajimin e udhërrëfyesve 

për viza. 

 

1 janar 2008 Lehtësimi i vizave dhe marrëveshjet e riatdhesimit hyjnë në fuqi 

në shtetet e Ballkanit perëndimor. 

 

28 janar 2008 GAERC mirëpret qëllimin e Komisionit për nisjen e dialogëve 

dhe përkufizimin e “udhërrëfyesve të hollësishëm që përcaktojnë 

pika të qarta të referimit që duhet të përmbushen nga të gjitha 

shtetet në rajon në mënyrë që gradualisht të avancojnë drejtë 

liberalizimit të vizave." 

 

30 janar 2008 Nisja e dialogut për viza me Serbinë. 

 

21 shkurt 2008 Nisja e dialogut për viza me Maqedoninë dhe Malin e Zi. 

 

7 mars 2008 Nisja e dialogut për viza me Shqipërinë. 

 

7 maj 2008 Udhërrëfyesi për viza i është prezantuar Serbisë. 

 

8 maj 2008 Udhërrëfyesi për viza i është prezantuar Maqedonisë. 

 

26 maj 2008 Nisja e dialogut për viza me Bosnje dhe Hercegovinë. 

 

28 maj 2008 Udhërrëfyesi për viza i është prezantuar Malit të Zi. 

 

3 qershor 2008 Udhërrëfyesi për viza i është prezantuar Shqipërisë. 

 

5 qershor 2008 Udhërrëfyesi për viza i është prezantuar Bosnje dhe 

Hercegovinës. 

 

Deri më 1 shtator 2008 Shtetet e Ballkanit perëndimor duhet t‟i parashtrojnë “raportet e 

gatishmërisë ", si dhe këtë e bëjnë me një vonesë të vogël. 

 

24 nëntor 2008 Komisioni prezanton vlerësimet e zbatimit të udhërrëfyesve të 

vizave nga ana e shteteve të Ballkanit perëndimor para grupit të 

përbashkët punues i Coweb/Këshillit  për çështje të drejtësisë dhe 

marrëdhënie vendore në Bruksel, si dhe rrjedhimisht prezanton 

vlerësimet para qeverive të Ballkanit perëndimor. 

 

Dhjetor-janar 2009 Qeveritë e Ballkanit perëndimor i përgjigjen pyetjeve shtesë. 

 

Janar - mars 2009 Misionet e ekspertëve duke përfshirë ekspertë të shteteve anëtare 

të BE-së verifikojnë situatën në terren në shtetet e Ballkanit 
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perëndimor, dhe mbahen seminare me ekspertë të MS për 

diskutimin e kërkesave të Bllokut 4. 

 

18 maj 2009 Komisioni finalizon vlerësimet e azhurnuara të zbatimit të 

udhërrëfyesve të vizave për secilin shtet të Ballkanit perëndimor 

dhe, bashkë me raportet e misioneve të ekspertëve, i dërgon ato te 

shtetet anëtare të BE-së. 

 

25 maj 2009 Komisioni dhe përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-së (grupet 

punuese të Këshillit për çështjet e Coweb dhe DMV) fillojnë 

diskutimet mbi vlerësimet e propozimin vijues të Komisionit. 

 

15 July 2009 Komisioni parashtron propozimin për futjen e udhëtimit pa viza 

për Maqedoninë, si dhe Serbinë (pa përfshirjen e banorëve të 

Kosovës) dhe Malin e Zi nëse këto dy shtetet e fundit përmbushin 

disa kërkesa të mbetura; nuk ka ndryshim për Shqipërinë dhe 

Bosnje dhe Hercegovinën meqë ato ende nuk i kanë përmbushur 

kushtet e udhërrëfyesve; Kosova (e cila nuk ka qenë pjesë e 

procesit të liberalizimit të vizave) do të shtohet në listën e zezë. 

 

25 shtator 2009 Mali i Zi dhe Serbia parashtrojnë raportet mbi përmbushjen e 

kërkesave të mbetura. 

 

29 shtator - 19 tetor 2009 Komitetet përgjegjëse të Parlamentit Evropian diskutojnë 

propozimin e Komisionit dhe miratojnë mendimet e tyre. 

 

1 tetor 2009 Shqipëria dhe Bosnja parashtrojnë raportet e azhurnuara të 

progresit. 

 

12 - 16 tetor 2009 Misionet e ekspertëve vendorë të BE-së në Serbi dhe Mal të Zi 

shqyrtojnë situatën në terren. 

 

4 nëntor 2009  Sllovenia propozon miratimin e udhëtimit pa viza për 

Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi prej 19 dhjetorit 2009. 

 

Fillim të nëntorit 2009 Komisioni nxjerrë vlerësime pozitive mbi pajtueshmërinë e 

Serbisë dhe Malit të Zi përkitazi me kërkesat e mbetura të 

udhërrëfyesit. 

 

12 nëntor 2009 Parlamenti Evropian në seancë plenare miraton mendimin e tij 

(joobligativ) mbi propozimin e Komisionit. Ai aprovon udhëtimin 

pa viza për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi; nxitë një proces 

urgjent vendimmarrës për Shqipërinë dhe Bosnjën dhe vendosjen 

e tyre simbolike tanimë në listën e bardhë; si dhe kërkon 

udhërrëfyes për Kosovën.   

 

30 nëntor 2009 Këshilli për drejtësi dhe punë të brendshme voton për propozimin 

e Komisionit (votim i shumicës së kualifikuar), duke i ofruar 

udhëtim pa viza Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë 

  

8 – 9 dhjetor 2009 Ministrat e Jashtëm të BE-së takohen ne Bruksel per te vendosur 
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mbi propozimin e Komisionit per liberalizimin e vizave. 

 

19 dhjetor 2009 Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia fillojnë të gëzojnë udhëtim pa 

viza për në shtetet e Shengenit 

  

Dhjetor 2009  Misionet e ekspertëve shtetërorë të vendeve të BE-së shqyrtojnë 

gjendjen në lidhje me sigurinë e dokumenteve në Shqipëri dhe 

Bosnje  

 

Janar/shkurt 2009 Misione tjera të ekspertëve të BE-së planifikohen për Shqipërinë 

dhe Bosnjën  

 

2010 ESI do të punojë për të siguruar se Shqipërisë dhe Bosnjës do t‟u 

lejohet udhëtimi pa viza më së voni deri në korrik të vitit 2010 

dhe që dialogu për viza me Kosovën të fillojë i bazuar në 

udhërrëfyes. 
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Procesi Vendimmarrës i BE-së 

21 dhjetor 2009 

 

 

Që nga data 19 dhjetor 2009, Maqedonasit, Malaziasit dhe Serbët që udhëtojnë me pasaporta 

biometrike nuk do të duhet të pajisen më me viza për të udhëtuar në 28 shtete evropiane.
2
 

Pasaportat e tyre thjeshtë vulosen gjatë kalimit të kufijve shtetërorë të vendeve të Schengenit. 

Kjo vulë ata i autorizon që të qëndrojnë në zonën e Schengenit deri në tre muaj (90 ditë) 

brenda një periudhe gjashtëmujore (180 ditë).  

 

Ky rezulton nga fakti se këto shtete kanë përmbushur një sërë parakushtesh të rrepta në sferat 

e kontrollimit të kufijve, sigurisë së dokumenteve personale, sigurisë dhe rendit publik, dhe të 

drejtave të njeriut, dhe është rrjedhojë e vendimit pasues të shteteve anëtare të BE-së për të 

hequr kushtin e vizave. Në nivel teknik, kjo realizohet përmes amandamentimit të Rregullores 

së Këshillit Nr. 539/2001. 

 

Ky akt ligjor i BE-së përcakton nëse qytetarët e një shteti mund të hyjnë lirshëm në zonën e 

Schengenit apo nëse të njëjtit duhet paraprakisht të pajisen me vizë Schengeni nga një 

ambasadë apo shërbim konzular. Aneksi I, e ashtuquajtura “lista e zezë”, liston të gjitha 

shtetet dhe territoret qytetarët e të cilave duhet të pajisur me viza për të kaluar kufijtë e zonës 

së Schengenit, ndërsa Aneksi II, “lista e bardhë”, liston të gjitha shtetet qytetarët e të cilave 

nuk i përmbahen obligimit për viza.  

 

Më se gjysmë viti kaloi nga qershori i vitit 2009, kur Komisioni Evropian filloi hartimin e 

propozimit legjislativ, deri më 19 dhjetor të po këtij viti, datë kjo kur filloi të aplikohet 

amandamenti i Rregullores 539/2001. 

 

Kjo do të thotë se gjatë vitit 2010 Shqipëria dhe Bosnjë e Hercegovina do të duhet t‟i japin 

kohë procesit legjislativ para se Komisioni të përcaktojë se ato i kanë përmbushur të gjitha 

kushtet për udhëtim pa viza. E njëjta vlen edhe për Kosovën, e cila ende nuk e ka marrë 

udhërrëfyesin për vizat, dokument ky që përcakton kushtet që duhet përmbushur për t‟u 

kualifikuar për udhëtim pa viza.  

 

Amandamentet e Rregullores së Këshillit Nr. 539/2001 kërkojnë bashkëpunim mes tri 

institucioneve të BE-së: Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian dhe Këshillit. Si 

rrjedhojë e hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës më 1 dhjetor 2009, procedura 

vendimmarrëse do të jetë paksa më ndryshe në të ardhmen se sa ajo e cila vlente për Serbinë, 

Malin e Zi dhe Maqedoninë.  

  

Rolet e këtyre tri institucioneve të BE-së janë si në vijim: 

 

                                                 
2
  Ata do të jenë në gjendje të udhëtojnë pa viza në të gjitha shtetet e BE-së, përveç Irlandës dhe MB-së, të 

cilat kanë vendosur që të mos delegojnë çështjen e kontrollit të kufijve dhe rrjedhimisht nuk janë pjesë e 

zonës së Schengenit. Krahas këtyre shteteve, ata do të jenë në gjendje të udhëtojnë në Islandë, Norvegji 

dhe Zvicër, shtete këto që nuk janë anëtare të BE-së por marrin pjesë në Schengen.  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14007b_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14007b_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=146
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=en&id=1
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
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 Komisioni Evropian është i vetmi institucion që ka të drejtë të propozojë 

amandamente të Rregullores së Këshillit Nr. 539/2001.
3
 Traktati i Lisbonës nuk ka 

ndërruar asgjë sa i përket kësaj. Kjo do të thotë se Komisioni duhet të paraqesë 

propozimin legjislativ nëse Rregullorja duhet amandamentuar. Në rastin e lejimit të 

udhëtimit pa viza për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, Komisioni ka parashtruar 

propozimin e tij më 15 qershor 2009. 

 

 Këshilli i BE-së, në të cilin janë të përfaqësuara të gjitha 27 shtetet anëtare të BE-së, 

duhet ta miratojë amandamentin e propozuar. Para hyrjes në fuqi të Traktatit të 

Lisbonës, Këshilli ishte i vetmi organ që duhej ta miratonte amandamentin e 

propozuar, me shumicë të kualifikuar votash.
4
 Në rastin e Maqedonisë, Malit të Zi dhe 

Serbisë, ai këtë e bëri më 30 nëntor të vitit 2009. Tani, sipas Traktatit të Lisbonës, 

Këshilli ndan autorizimet e veta legjislative edhe me Parlamentin Evropian (dhe 

vazhdon të votojë me shumicë të kualifikuar).  

 

 Parlamenti Evropian tani shndërrohet në organ vendimmarrës të barabartë me 

Këshillin. Më parë, Parlamenti vetëm duhej konsultuar para votimit në Këshill, ndërsa 

Këshilli nuk obligohej t‟i përmbahej opinionit të Parlamentit. Parlamenti ka paraqitur 

më 12 nëntor të vitit 2009 opinionin e vet mbi propozimin lidhur me vizat për 

Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë të parashtruar nga Komisioni. Procedura 

vendimmarrëse të cilës i përmbahen tani këto dy organe njihet si “procedura e rregullt 

legjislative”. Kjo do të thotë se amandamentimi i propozuar i Rregullores së Këshillit 

Nr. 539/2001 do të duhet të kalojë një apo dy lexime, dhe zakonisht është Parlamenti 

ai fillimisht shqyrton propozimin dhe, nëse këto dy organe nuk mund të pajtohen mbi 

përmbajtjen e tij, i njëjti i paraqitet komitetit të pajtimit, i cili mëton të trasojë rrugën 

për miratimin e tij.  

 

  

Procedurat në Komisionin Evropian  

 

Në Komision, dy Komisionerë dhe departamentet nën autoritetin e tyre kanë qenë të 

mandatuar për të udhëhequr procesin e liberalizimit të vizave për Ballkanin Perëndimor, 

proces ky që është lansuar në janar të vitit 2008: Jacques Barrot, Komisioner për Drejtësi, Liri 

dhe Siguri, dhe Drejtoria e Përgjithshme për Drejtësi, Liri dhe Siguri (DG JLS); dhe 

Komisioneri për Zgjerim Olli Rehn dhe Drejtorati i Përgjithshëm për Zgjerim (DG ELARG). 

DG JLS ka qenë organ udhëheqës ngase politika e vizave është kompetencë e të njëjtit.  

 

                                                 
3
  Proceset vendimmarrëse definohen në Traktatin e BE-së. Në Traktatin e Lisbonës, neni që përcakton ato 

është neni 77 (2). Në traktatin e vjetër, nenet relevante ishin 62 (2) (b) (i) dhe 67 (3). Shih versionet e 

konsoliduara të Traktatit të Bashkimit Evropian dhe Traktatit për themelimin e Komunitetit Evropian.  
4
  Shtetet anëtare kanë mes 3 dhe 29 vota. Numri i votave korrespondon në vija të gjera me popullatën, 

por favorizon shtetet më të vogla. Normalisht, numri i gjithmbarshëm i votave është 345 dhe 

propozimet që duhet miratuar me shumicë të kualifikuar votash duhet të kenë 255 vota për tu miratuar. 

Megjithatë, në rastin e amendamenteve të Rregullores së Këshillit 539/2001, votat e Irlandës (7) dhe të 

MB-së (29) nuk numërohen. Këto dy shtete kanë vendosur që të mos delegojnë çështjen e kontrollit të 

kufijve, dhe rrjedhimisht nuk janë pjesë e zonës së Schengenit. Kësisoj, shumica e kualifikuar e votave 

për miratimin e propozimit për amandamentimin e Rregullores së Këshillit 539/2001ishte 228 vota nga 

309 sish. Këto 228 vota duhet të vijnë nga së paku 12 shtete, dhe të gjitha shtetet anëtare mund të 

kërkojnë që të verifikohet nëse shumica e kualifikuar përfaqëson 62% të popullatës së gjithmbarshme të 

BE-së pa Irlandën dhe MB-në.  

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Commission%20proposal%20for%20visa-free%20travel%20%2815%20July%202009%29.pdf
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=en&id=1
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Council%20decision%20giving%20Macedonia,%20Montenegro%20and%20Serbia%20visa-free%20travel%20(30%20November).pdf
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=146
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Provisional%20Fajon%20text%20adopted.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/rehn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:pdf
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Jacques Barrot – Olli Rehn 

 

Pas janarit të vitit 2010 do të konstituohet  një Komision i ri,
5
 dhe përgjegjësitë e 

Komisionerëve do të pësojnë disa ndryshime të vogla. Politika e vizave do të jetë pjesë e 

portofolit të Cecilia Malmstrom, e caktuar si Komisionere për Punë të Brendshme dhe e 

Drejtorisë së Përgjithshme për Punë të Brendshme; si dhe të Stefan Fule, të caktuar si 

Komisioner për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësore Evropiane dhe të Drejtorisë së Përgjithshme 

për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësore Evropiane.  

 

 

Procesi i amandamentimit të Rezolutës së Këshillit Nr. 539/2001 nuk fillon me prezantimin 

zyrtar të propozimit Komisionit nga vetë ai. Së pari Komisioni duhet ta hartojë propozimin 

dhe të arrij pajtim për të përbrenda këtij organi. Kështu që kur më 15 korrik të vitit 2009 

Komisioni parashtroi propozimin e tij legjislativ përmes të cilit i lejohej Serbisë, Malit të Zi 

dhe Maqedonisë udhëtimi pa viza, ai veç kishte punuar në këtë dokument për më se gjashtë 

javë.  

 

DG JLS ka filluar me hartimin e propozimit në fillim të muajit qershor të vitit 2009, 

paralelisht me realizimin e diskutimeve të fundit me shtetet anëtare të BE-së për marrjen e 

miratimit të tyre për këtë propozim. Propozimi legjislativ në fakt ishte mjaft i shkurtër ngase 

vetëm përmendte largimin e tri shteteve nga Aneksi I dhe përfshirjen e tyre në Aneksin II, si 

dhe përfshirjen e Kosovës në Aneksin I. Kjo bëhej përmes një preambule dyfaqëshe. 

Megjithatë, memorandumi sqarues përcjellës i këtij propozimi ishte shtatë faqe i gjatë (pa 

përfshirë faqen e ballinës).  

 

Pas përfundimit të draftit mbi të duhet ta japin pëlqimin edhe Komisioneri Rehn dhe DG 

ELARG, e më pastaj i njëjti kalon procesin e “konsultimeve mes shërbimesh”. Gjatë këtij 

procesi, drejtoritë tjera të përgjithshme të Komisionit (e gjithsej në vitin 2009 ishin 40 të tilla) 

ftohen për të dhënë komentet e tyre dhe për të sugjeruar ndryshime të propozimit. Shërbimi 

juridik i Komisionit gjithnjë është pjesë e konsultimeve mes shërbimesh”, për të siguruar se të 

gjitha dokumentet janë juridikisht të qëndrueshme. Kur një dokument është më i shkurtër se 

20 faqe, siç është rasti i propozimit të vizave, konsultimet mes shërbimesh zgjasin 10 ditë 

pune.  

 

Amandamentimi i propozuar gjithashtu u desh të përkthehet në të gjitha gjuhët zyrtare të BE-

së (janë 23 gjuhë zyrtare të BE-së), proces ky që zgjati disa javë. Megjithatë, përderisa të 

                                                 
5
  Dëgjimet e Komisionerëve në Parlamentin Evropian janë caktuar për datat 11 dhe 19 janar 2010 ndërsa 

votimi i Parlamentit, me të cilin do të miratohet apo kundërshtohet Komisioni, është paraparë për datën 

26 janar 2010.  

http://ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Commission%20proposal%20for%20visa-free%20travel%20%2815%20July%202009%29.pdf
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ekzistojnë versionet në anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht, do të thotë në tri gjuhët punuese 

të Komisionit, Komisioni mund ta miratojë propozimin në mënyrë interne, duke i dhënë atij 

status zyrtar.  

 

Komisioni zakonisht shfrytëzon dy mënyra për adaptimin e propozimeve dhe dokumenteve 

tjera: përmes “procedurës me shkrim” apo përmes “procedurës gojore”.
6
 Në rastin e 

propozimit të vizave është përzgjedhur procedura gojore, që do të thoshte se propozimi u 

diskutua dhe miratua “gojarisht” gjatë takimit javor të të gjithë 27 komisionerëve më 15 

qershor 2009.  

 

Në ndërkohë, shtetet anëtare të BE-së shprehën publikisht përkrahjen e tyre për procesin e 

liberalizimit të vizave dhe kërkuan nga Komisioni të parashtrojë një propozim legjislativ, në 

mënyrë që Komisioni të sigurohej se propozimi i tyre nuk do të mbrapsej. Kjo ndodhi gjatë 

takimit të ministrave të jashtëm të BE-së në Luksemburg më 15 dhe 16 qershor të vitit 2009. 

Konkluzioni thoshte: 

 

“Raportet [vlerësuese] pasqyrojnë progresin e qartë të arritur nga ato shtete sa i 

përket përmbushjes së standardeve të përcaktuara në udhërrëfyesit për liberalizim të 

vizave. Në këtë kontekst, Këshilli inkurajon Komisionin Evropian që të paraqesë sa më 

shpejtë që të jetë e mundshme një propozim legjislativ për amandamentimin e 

Rregullores (EC) No 539/2001, i cili do të jetë i zbatueshëm për shtetet anëtare, në 

mënyrë që të vëhet në jetë një regjim i udhëtimit pa viza, optimalisht deri në fund të 

vitit 2009, për të gjitha shtetet që i kanë përmbushur të gjitha standardet.” 

 

Kjo i dha dritën e gjelbër Komisionit për të finalizuar dhe parashtruar propozimin e vet.  

 

 

Opinioni i Parlamentit Evropian  

 

Propozimi legjislativ i Komisionit i është bartur Këshillit dhe Parlamentit Evropian në ditën e 

miratimit të tij nga Komisionit, më 15 korrik të vitit 2009. Sipas të ashtuquajturës “procedurë 

konsultative”, Parlamenti Evropian obligohej të ofrojë një opinion mbi propozimin e 

Komisionit para se Këshilli të mund ta votonte atë, do të thotë se tani Parlamenti e kishte 

radhën që të merrej me të.  

 

Për shkak të zgjedhjeve për Parlamentin e ri Evropian, mes 4-7 korrik 2009, u desh kohë para 

se kuvendi i ri të përqendrohej në amendamentin e propozuar. Javët pas zgjedhjeve i 

dedikoheshin themelimit të Parlamentit të ri dhe komisioneve përkatëse të tij dhe plotësimit të 

të gjitha pozitave, e më pas erdhi koha e pushimeve verore. Raportuesja për propozimin e 

vizave u emërua tek më 2 shtator 2009. Detyra e raportueses është që të manovrojë 

propozimin nëpër komisione, të merr mendimet e komisioneve të interesuara dhe të trasojë 

rrugën për votim në seancë plenare.  

 

 

                                                 
6
  Sipas procedurës me shkrim, Sekretariati i Përgjithshëm i Komisionit ia dërgon propozimin kabineteve 

të 27 Komisionerëve, të cilëve u jepen 5 ditë pune për të parashtruar kundërshtimet e tyre. Nëse ata nuk 

kundërshtojnë propozimi konsiderohet i miratuar. Procedura me shkrim zakonisht shfrytëzohet për 

propozime për të cilat është e qartë se nuk do të kenë kundërshtime dhe të cilat gëzojnë pak interes 

publik. Në pajtim me rregullat, Komisionerët votojnë me shumicë votash; në realitet ata gjithnjë 

tentojnë të arrijnë konsensus. (brenda 48 orësh nga miratimi gojor, apo para përfundimit të procedurës 

së miratimit me shkrim, propozimi do duhej të përkthehet në të gjitha gjuhët e shteteve të BE-së. 

Sidoqoftë, ndonjëherë ky rregull shpërfillet.) 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=376
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1138
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/108525.pdf
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Raportuesja e emëruar për propozimin e Komisionit për vizat ishte Tanja 

Fajon (Aleanca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve), deputete 

sllovene, anëtare e Komisionit për të Drejtat Civile, Drejtësi dhe Punë të 

Brendshme (LIBE), përgjegjëse për komision. Komisioni për Punë të 

Jashtme (AFET) dha inputin përkatës, ndërsa raportuese e AFET-it ishte 

Sarah Ludford nga MB (Grupi i Aleancës së Liberalëve dhe 

Demokratëve për Evropë).  

 

 
Tanja Fajon 

 

Në Parlamentin aktual ekzistojnë shtatë grupime politike, të cilat janë koalicione të partive 

politike shtetërore të shteteve anëtare të BE-së. Grupimi më i madh është Partia Popullore 

Evropiane (Kristiandemokratë) (265 deputetë nga 736; 36%), pasuar nga Aleanca Progresive 

e Socialistëve dhe Demokratëve (184 deputetë; 25%), Aleanca e Liberalëve dhe Demokratëve 

për Evropë (84 deputetë; 11.4%), Të gjelbrit (55 deputetë; 7.5%) dhe Grupimi Konzervativ 

dhe Reformist Evropian (54 deputetë; 7.3%). Dy grupet e mbetura kanë 35 respektivisht 32 

deputetë, ndërsa që janë edhe 27 deputetë të pavarur.  

 

Komisionet e PE-së zakonisht diskutojnë mbi një çështje gjatë së paku tri takimeve të ndara 

(prezantimi, përcjellë nga debati dhe diskutimi i amendamenteve, përcjellë nga votimi), të 

cilat mund të zgjasin me muaj. Megjithatë, procedura mund të përshpejtohet, siç ishte rasti me 

propozimin e Komisionit për vizat të datës 15 korrik 2009. 

  

Komisionet LIBE dhe AFET diskutuan propozimin e Komisionit më 29 shtator (AFET) 

respektivisht 30 shtator (LIBE) dhe votuan për projektraportet e raportuesve më 6 tetor 

(AFET) dhe 15 tetor (LIBE). Para votimit plenar, deputetët u njoftuan nga Komisioni mbi 

progresin e arritur nga Serbia dhe Mali i Zi në përmbushjen e standardeve të mbetura, progres 

ky që u konsiderua si i kënaqshëm. Diskutimi dhe votimi në seancë plenare u zhvilluan më 12 

nëntor 2009. Rezultati dëshmoi se raporti i Fajon gëzon përkrahjen e shumicës së grupimeve 

politike: 550 deputetë votuan pro, 51 kundër dhe 37 abstenuan.  

 

Opinioni i Parlamentit nuk ishte obligativ në nëntor, por në të ardhmen Parlamenti do të ketë 

fuqi legjislative të ngjashme me Këshillin. Sipas “procedurës së rregullt legjislative” (e 

ashtuquajtura “procedurë e bashkëvendosjes” sipas Traktatit të BE-së), këto dy organe duhet 

të pajtohen mbi tekstin. Si rregull, Parlamenti është instanca e parë që ekzaminon propozimet 

e Komisionit. Më pas ato i përcillen Këshillit me amendamentet e Parlamentit. Nëse Këshilli 

pajtohet me këtë tekst, ai më tej miraton propozimin në leximin e parë. Nëse nuk pajtohet, 

propozimi i nënshtrohet leximit të dytë, prapë fillimisht në Parlament e më pas në Këshill. 

Nëse këto dy organe nuk mund të pajtohen, krijohet komiteti i pajtimit nga përfaqësuesit e 

Parlamentit, Këshillit dhe Komisionit të cilët mundohen të arrijnë tek një tekst i pajtueshëm 

për të gjitha palët. Nëse ata janë të suksesshëm në këtë punë, teksti i dërgohet Këshillit dhe 

Parlamentit për votim të serishëm. Nëse të dyja organet pajtohen, propozimi pranohet, nëse 

ndonjëra prej tyre nuk e pranon atë, propozimi tërhiqet (kjo ndodh jashtëzakonisht rrallë).  

 

 

Votimi në Këshill  

 

Para të votonte përfundimisht Këshilli më 30 nëntor, Sllovenia – një nga shtetet më 

përkrahëse sa i përket liberalizimit të vizave për shtetet e Ballkanit Perëndimor – propozoi që 

data e fillimit të udhëtimit pa viza për Serbët, Malaziasit dhe Maqedonasit të ndryshohet dhe 

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=SI&partNumber=1&language=EN&id=96911
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=SI&partNumber=1&language=EN&id=96911
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=AFET
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=AFET
http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp?lg1=en
http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp?lg1=en
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=EN
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=EN
http://www.alde.eu/en
http://www.alde.eu/en
http://www.greens-efa.org/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Report%20from%20LIBE,%20rapporteur%20Tanja%20Fajon,%2018%20September%202009.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Provisional%20Fajon%20text%20adopted.pdf
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të jetë 19 dhjetori 2009. Kjo ishte data më e hershme e mundshme, sipas rregullave të 

zbatueshme për publikimin e Rregullores së Këshillit 539/2001 në Gazetën Zyrtare të BE-së. 

Shtetet anëtare përkrahën këtë ndryshim, pasi që ai i mundësonte qytetarëve të Ballkanit 

udhëtimin gjatë sezonit të pushimeve.  

 

Këshilli që ndërmori këtë votim final për propozimin në fjalë ishte Këshilli për Drejtësi dhe 

Punë të Brendshme, i cili përbëhet nga ministrat e punëve të brendshme dhe të drejtësisë nga 

27 shtetet anëtare të BE-së. Ky këshill takohet rreth gjashtë herë në vit, do të thotë se ishin 

vetëm tri seanca gjatë gjysmës së dytë të vitit 2009 gjatë të cilave ai mund të miratonte këtë 

propozim: gjatë takimeve të datave 21/22 shtator, 23 tetor apo 30 nëntor/1 dhjetor. Takimi i 

fundit ishte i vetmi gjatë të cilit ai mund ta bënte këtë miratim ngase Parlamentit iu desh 

shumë kohë për të dhënë opinionin e vet.  

 

 

 
 

 

Në çështjet që kanë të bëjnë me vizat, Këshilli voton me shumicë të kualifikuar, që do të thotë 

se propozimi duhej të merrte 228 vota nga 309 vota të mundshme. (Numri normal i votave në 

Këshill është 345, por në MB dhe Irlanda nuk votuan për politikat e vizave. Numri i votave 

për shtet korrespondon me popullatën e të njëjtit.) 

 

Pas votimit në Këshill, akti juridik i miratuar publikohet në Gazetën Zyrtare të Bashkimit 

Evropian: zakonisht kjo merr rreth tri javë, por sipas nevojës ky proces edhe mund të 

përshpejtohet paksa. Kjo mund të bëhet nëse parasupozohet se Këshilli e ka dërguar tekstin 

tek juristët-linguistë para miratimit, në mënyrë që ata të kenë pasur kohë të mjaftueshme për 

tu siguruar se teksti është ligjërisht i qëndrueshëm. Rregullorja e amendamentuar e Këshillit 

Nr. 539/2001 u publikua në Gazetën Zyrtare më 18 dhjetor të vitit 2009 (L 336). 

 

Shumica e akteve ligjore hyjnë në fuqi në ditën e njëzetë pas datës së publikimit të tyre në 

Gazetën Zyrtare të BE-së, por në këtë rast ministrat kanë theksuar se amendamenti i 

Rregullores së Këshillit Nr. 539/2001 do duhej të hyjë në fuqi një ditë pas publikimit të tij në 

Gazetën Zyrtare dhe do të jetë i aplikueshëm nga data 19 dhjetor 2009. Kështu edhe ndodhi.  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:336:SOM:EN:HTML

