
  

 

  
 

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- 

3.1.5 Zbatimi i Strategjisë Kombëtare antikorrupsion 2007-2013, miratimi dhe zbatimi i Planit të 
Veprimit antikorrupsion, marrja e masave shtesë 

2 2+ 

3.1.6 Zbatimi i konventave përkatëse të Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Europës, si edhe 
rekomandimet e GRECO-s në fushat e përmendura më sipër dhe luftën kundër terrorizmit 

3+ 2 

3.2.1 Zbatimi i konventave ndërkombëtare mbi bashkëpunimin juridik në çështjet penale 3+ 2- 

3.2.2 Përmirësimi i bashkëpunimit juridik në çështjet penale me VA të BE-së dhe vendet e rajonit 1- 1- 

3.2.3 Vendosja e marrëdhënieve të bashkëpunimit me Eurojust 1 1 

3.3.1 Përmirësimi i bashkëpunimit për forcimin e ligjit ndërmjet agjencive kombëtare përkatëse 3+ 2 

3.3.2 Krijimi i mekanizmave të koordinimit për shkëmbimin e info ndërmjet agjencive kombëtare 2+ 2+ 

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+ 

 
*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. 


