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Përmbledhje 
 
Bazuar në Ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, neni 18, pika 1, Këshilli i Ministrave i paraqet Kuvendit të 
Shqipërisë një raport të detajuar mbi zbatimin e detyrimeve, sipas Planit Kombëtar për Integrimin 
Evropian, ecurinë e procesit të bisedimeve për anëtarësim dhe menaxhimin e fondeve nga 
Bashkimi Evropian dhe donatorë të tjerë, për vitin paraardhës. 
 
Qeveria shqiptare vlerëson se nuk ka asnjë alternativë tjetër politike e ekonomike përveç 
Republikës së Shqipërisë anëtare në Bashkimin Evropian. Për këtë arsye, anëtarësimi i Republikës 
së Shqipërisë në Bashkimin Evropian mbetet objektivi madhor i Qeverisë shqiptare. 
 
Shqipëria vazhdoi përmbushjen e detyrimeve të saj në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit dhe plotësimin e rekomandimeve për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Veçanërisht, 
përparim u arrit në reformën në drejtësi si kushti thelbësor jo vetëm për hapjen e negociatave të 
anëtarësimit, por edhe për zhvillimin e gjithanshëm politik, ekonomik e social të vendit.  
 
Procesi i përafrimit të legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian vazhdoi më 
tej, por ky proces duhet të përshpejtohet në vitet e ardhshme, duke krijuar një kuadër ligjor 
evropian në dobi të qytetarit dhe biznesit shqiptar dhe në funksion të procesit të anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian. Takimet e institucioneve të përbashkëta Shqipëri – Bashkimi Evropian u 
zhvilluan rregullisht. Përveç kësaj, është paraqitur tashmë raportimi i parë i Qeverisë shqiptare si 
pjesë e procesit të hartimit të Raportit të Komisionit për vitin 2019.  
 
Në tërësi, Shqipëria bëri përparim të mëtejshëm në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Ky 
përparim u njoh dhe u mirëprit edhe nga institucionet e Bashkimit Evropian. Së pari, Komisioni 
Evropian në Komunikatën e tij “Një perspektivë e besueshme e zgjerimit dhe angazhim i 
përforcuar i BE-së për Ballkanin Perëndimor”, të shkurtit 2018, u shpreh se ishte i gatshëm për të 
rekomanduar hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. 
 
Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë publikuar në prill 2018, vlerësoi se Shqipëria ka 
bërë përparim në të gjithë fushat. Ky vlerësim u përforcua me rekomandimin e pakushtëzuar për 
hapjen e negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Evropian. 
 
Këshilli i Bashkimit Evropian i datës 26 qershor 2018, në konkluzionet e tij për Shqipërinë vlerësoi 
përparimin e bërë në pesë prioritetet kyçe. Më konkretisht, Këshilli shprehet se, ristrukturimi 
institucional i gjyqësorit (si gur themeli i reformës në drejtësi) po vazhdon dhe rivlerësimi i 
gjyqtarëve dhe prokurorëve ka nisur të japë rezultatet e para edhe për nivele të larta të gjyqësorit. 
Gjithashtu, Këshilli vlerëson pozitivisht linjëzimin e plotë të Shqipërisë me politikat e jashtme dhe 
të sigurisë të BE-së, angazhimin e saj në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, 
rolin e saj konstruktiv në bashkëpunimin rajonal, si edhe dialogun e intensifikuar me fqinjët për të 
adresuar çështje të rëndësishme dypalëshe dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Për këtë arsye, 



 

4 

Këshilli vendosi që t’i përgjigjet pozitivisht progresit të bërë nga Shqipëria dhe përcaktoi rrugën 
për hapjen e negociatave për anëtarësim në qershor 2019. 
 
Në vijim Këshilli i Stabilizim-Asociimit Bashkimi Evropian – Shqipëri, në takimin e tij në nëntor 
2018, vuri në dukje pozitivisht Raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2018, i cili 
rekomandoi hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë, duke pasur parasysh përparimin 
e arritur, duke ruajtur dhe thelluar momentin aktual të reformës. Në konferencën për shtyp pas 
takimit të Këshillit të Stabilizim-Asociimit, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian, Federica 
Mogherini, theksoi “Ne përgëzuam autoritetet shqiptare – dhe shoqërinë [shqiptare] më gjerë – për 
arritjet e vitit të kaluar, veçanërisht për të gjithë punën e vendosur që vendi po ndërmerr për 
reformën e saj të paprecedentë dhe shumë të vlerësuar të gjyqësorit”.1 
 
Bazuar në mandatin politik të Këshillit, Komisioni Evropian inicioi në muajin tetor 2018, takimet 
shpjeguese në kuadër të procesit screening si hapi i parë i negociatave të anëtarësimit. Ky është 
një hap i madh përpara që do t’i japë një shtysë të re plotësimit të kritereve politike të anëtarësimit 
dhe procesit të përafrimit të legjislacionit. Deri në fund të vitit 2018, u zhvilluan takimet 
shpjeguese për 5 kapituj negociues. Takimet shpjeguese për të gjithë kapitujt negociues do të 
zhvillohen gjatë vitit 2019. 
 
Pas rekomandimit të pakushtëzuar të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave të 
anëtarësimit, konkluzioneve të Këshillit të muajit qershor 2018, mbi përcaktimin e rrugës për 
hapjen e negociatave të anëtarësimit në qershor 2019, dhe fillimit të takimeve shpjeguese, 
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka intensifikuar aktivitetin e saj duke punuar 
njëkohësisht për: 

 Plotësimin e rekomandimeve të dhëna nga Komisioni Evropian dhe konkluzionet e 
Këshillit të muajit qershor 2018; 

 Plotësimin e detyrimeve të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit; 
 Koordinimin e përgatitjeve për hapjen e negociatave të anëtarësimit; 
 Koordinimin e takimeve shpjeguese për procesin screening. 

 
Në tërësi, i gjithë veprimi diplomatik i Qeverisë shqiptare dhe i Ministrisë për Evropën dhe Punët 
e Jashtme është fokusuar në shprehjen e angazhimit të Qeverisë për vijimin e reformave në vend, 
në të gjitha fushat, po me fokus maksimal në detyrat e lëna nga Këshilli i qershorit 2018, si dhe 
pritshmërinë e Qeverisë shqiptare për të pasur rezultate të qarta vitin e ardhshëm në procesin e 
anëtarësimit. 
 
Ky dialog është zhvilluar së fundmi nëpërmjet: 

 Takimit të 10-të të Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit Shqipëri – Bashkimi Evropian 
më 14 nëntor 2018; 

                                                 
1 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/53809/remarks-high-representativevice-president-
federica-mogherini-eu-albania-stabilisation-and_en  
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 Takimeve të Zëvendëskryeministres, Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe 
Ministres së Drejtësisë me drejtues dhe përfaqësues të institucioneve të Bashkimit 
Evropian apo shteteve anëtare, përkatësisht:  

o Më datë 19 – 21 nëntor 2018, Zëvendëskryeministrja Znj. Senida Mesi, kreu një 
vizitë pune në Bruksel, ku theksoi vendosmërinë e Qeverisë shqiptare për të thelluar 
reformat si pjesë e procesit të anëtarësimit; 

o Më datë 4 dhjetor 2018, Ministrja e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj mori pjesë në 
Samitin e Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Friends of Europe. Në fokus 
reforma në drejtësi dhe vendimi i pritshëm i qershorit 2019; 

o Më datë 27 nëntor 2018, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Z. Ditmir 
Bushati pati një takim me Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Punëve të 
Jashtme të Sllovenisë, Z. Miro Cerar, ku u shpreh mbështetja e plotë e Sllovenisë 
për Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian; 

o Më datë 4 dhjetor 2018, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Z. Ditmir 
Bushati u takua me Kryetarin e Komitetit për Politikën e Jashtme në Parlamentin 
Evropian, Z. David McAllister, në kuadër të takimit të Ministrave të Jashtëm 
NATO-s, ku u diskutua për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. 
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Ecuria e përgjithshme e procesit të anëtarësimit  
 
 
Më datë 6 shkurt 2018, Komisioni Evropian publikoi Komunikatën “Një perspektivë e besueshme 
e zgjerimit dhe angazhim i përforcuar i BE-së për Ballkanin Perëndimor”. 2  Krahasuar me 
dokumentet e tjera programatike të Komisionit për zgjerimin, si për shembull, Agjenda 2000 – Për 
një Bashkim [Evropian] për të fortë dhe të zgjeruar, të vitit 19973, Dokumentin Strategjik të 
Zgjerimit – Raporti i progresit drejt anëtarësimit nga secili prej vendeve kandidate, të vitit 20004 
apo edhe Strategjinë e Zgjerimit të vitit 20165, ky dokument demonstron vullnetin e shtuar të 
Komisionit për të mbështetur përparimin e vendeve kandidate apo kandidate potenciale drejt 
anëtarësimit. Nëse raportet e tjera përsërisnin konkluzionet e Këshillit Evropian të mbledhur në 
Santa Maria da Feira në qershor 2000, se të gjitha vendet e rajonit janë “kandidate potenciale” për 
anëtarësim, në Komunikatë deklarohet pa asnjë ekuivok se vendet e Ballkanit Perëndimor janë 
pjesë e Evropës. Komunikata thekson me forcë se perspektiva evropiane e vendeve të Ballkanit 
Perëndimor është në interesin politik, ekonomik dhe të sigurisë të vetë Bashkimit Evropian. 
Zgjerimi është një investim në sigurinë e Bashkimit Evropian, zhvillimin ekonomik dhe influencën 
e tij në nivel ndërkombëtar. 
 
Në tërësi, Komunikatë shkon përtej vlerësimit të situatës apo përparimit të bërë nga vendet 
kandidate apo kandidate potenciale gjatë një viti, duke i dhënë një shtysë të re procesit të zgjerimit 
të Bashkimit Evropian. Pikat më kryesore të kësaj Komunikate mund të përmblidhen si më poshtë: 

 Bashkimi Evropian zotohet në mënyrë eksplicite për procesin e zgjerimit, duke treguar 
vëmendje të shtuar për këtë proces; 

 Bashkimi Evropian do të japë mbështetje të paprecedentë për procesin e zgjerimit; 
 Komisioni ishte gati që të rekomandonte hapjen e negociatave të anëtarësimit për 

Shqipërinë dhe Maqedoninë; 
 Bashkimi Evropian zotohet që të shtojë mbështetjen financiare për vendet e Ballkanit 

Perëndimor; 
 Komunikata përmban edhe një grup masash të detajuara për të shtyrë përpara procesin e 

zgjerimit. 
 
Komunikata theksonte se vendet kandidate duhet të fokusohen në elementët kyç të anëtarësimit, si 
shteti i së drejtës, të drejtat themelore dhe qeverisja. Komisioni këshillon që këto probleme të 
zgjidhen të parat përmes reformash të gjithanshme. Komisioni ka identifikuar gjashtë iniciativa 
kryesore që kontribuojnë së pari në plotësimin e këtyre elementeve kyçe të anëtarësimit. 
 
Një vëmendje të veçantë, Komunikata i kushtoi edhe mosmarrëveshjeve apo problemeve 
dypalëshe, duke theksuar zgjidhjen e këtyre problemeve përpara anëtarësimit. Në veçanti, nga 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-
western-balkans_en.pdf  
3 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-history/agenda-2000/com97-2000_en.pdf  
4 http://aei.pitt.edu/44638/1/strategy_2000.pdf  
5 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161109_strategy_paper_en.pdf  
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Serbia dhe Kosova kërkohet një marrëveshje tërësore, e detyrueshme juridikisht për normalizimin 
e marrëdhënieve. 
 
Pas publikimit të Strategjisë së zgjerimit, Presidenti i Komisionit Evropian, Jean Claude Juncker 
zhvilloi një vizitë në Shqipëri, ku vlerësoi si impresionuese rezultatet në reformat e ndërmarra nga 
qeveria shqiptare. Ai tha se vazhdimi i reformave do të lejonte Komisionin që të rekomandonte 
hapjen e negociatave të anëtarësimit dhe se, Shqipëria nuk do të trajtohet në mënyrë më të 
pafavorshme se Serbia dhe Mali i Zi. 
 
Publikimi i Komunikatës së Zgjerimit, u shoqërua me publikimin më datë 17 prill 2018, të Raportit 
të Komisionit për Shqipërinë6 dhe Strategjisë së Zgjerimit 20187. Raporti paraqet vlerësimin e 
Komisionit si për përparimin e arritur nga Shqipëria gjatë periudhës shtator 2016 – janar 2018 
ashtu edhe një vlerësim të përgjithshëm mbi përmbushjen e kritereve të anëtarësimit. Strategjia e 
Zgjerimit 2018, përmban edhe rekomandimin e pakushtëzuar të Komisionit Evropian për Këshillin 
për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Komisioni Evropian e bazoi 
rekomandimin për hapjen e negociatave në njohjen e qartë të progresit të bërë për përmbushjen e 
pesë prioriteteve kyçe. 
 
Vlerësimi i Komisionit Evropian është pozitiv për progresin në të pestë prioritetet dhe shënon 
përmirësim të qartë krahasuar me vlerësimin e fundit të Komisionit të vitit 2016. Vlerësimi i 
përgjithshëm për Shqipërinë në fushat e sundimit të ligjit është i njëjtë me vlerësimin për vendet 
që i kanë hapur negociatat (Mali i Zi dhe Serbia). Krahasuar me Raportin e vitit 2016, shënohet 
përmirësim në vlerësimin për luftën kundër korrupsionit nga “njëfarë përparimi” në “përparim i 
mirë” dhe në lirinë e shprehjes nga “pa përparim” në “njëfarë përparimi”. 
 
Rekomandimi i Komisionit iu paraqit Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të BE-së, i cili u 
mblodh në 26 qershor 2018. Këshilli miratoi Konkluzionet për Zgjerimin dhe Procesin e Stabilizim 
Asociimit. 8  Në pjesën e përgjithshme të konkluzioneve, Këshilli, duke u mbështetur në 
Komunikatën e Komisionit të 6 shkurtit 2018, riafirmoi angazhimin e vendeve anëtare për 
zgjerimin dhe për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.  
 
Në Konkluzionet e Këshillit për Shqipërinë vlerësohet progresi i bërë në pesë prioritetet kyçe. Më 
konkretisht, Këshilli shprehet se, ristrukturimi institucional i gjyqësorit (si gur themeli i reformës 
në drejtësi) po vazhdon dhe rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve ka nisur të japë rezultatet e 
para edhe për nivele të larta të gjyqësorit. Po ashtu, Këshilli mirëpret përpjekjet për krijimin e një 
historiku të qëndrueshëm të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në 
luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (objektiv thelbësor afatgjatë). 
 

                                                 
6 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf  
7 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf  
8 https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf  
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Në fushën e të drejtave themelore, Këshilli thekson nevojën për masa legjislative dhe politika 
efektive për të përforcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe politikave anti-diskriminuese, 
përfshirë trajtimin e barabartë të minoriteteve dhe qasjes të tyre në të drejta si dhe zbatimin efektiv 
të të drejtave pronësore. Këshilli thekson nevojën për të siguruar zbatim konsistent të ligjit kuadër 
(për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë), duke adresuar në aktet relevante 
normative të gjitha çështjet e diskutueshme, përfshirë të drejtën për vet identifikim. 
 
Gjithashtu, Këshilli vlerëson pozitivisht angazhimin e vazhdueshëm konstruktiv të Shqipërisë në 
bashkëpunimin rajonal, si edhe dialogun e intensifikuar me fqinjët për të adresuar çështje të 
rëndësishme dypalëshe dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Për më tepër, Këshilli vlerëson 
linjëzimin e plotë të Shqipërisë me Politikat e Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së dhe angazhimin e 
saj në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Me rëndësi mbetet vlerësimi i 
Këshillit për përpjekjet e shtuara të Shqipërisë në parandalim të fluksit të madh të aplikimeve të 
pabaza për azil nga shtetasit shqiptar dhe bashkëpunimin efektiv me vendet e prekura nga kjo 
dukuri. Në fund, vlen të theksohet se Këshilli konstaton se dialogu konstruktiv midis qeverisë dhe 
opozitës për reformat e lidhura me integrimin mbetet thelbësor për të avancuar me agjendën e 
reformave të nevojshme.  
 
Në këtë kontekst, Këshilli vendosi që t’i përgjigjet pozitivisht progresit të bërë nga Shqipëria dhe 
hap rrugën për hapjen e negociatave për anëtarësim në qershor 2019.  
 
Në vijim të masave të parashtruara në Raportin e Komisionit të prillit 2018, Këshilli i rekomandon 
Shqipërisë të fokusohet në:  

 Konsolidimin e mëtejshëm në reformën e drejtësisë nëpërmes vetingut, përfshirë:  
o përparimin e mëtejshëm në procesin e vetingut, në veçanti kompletimin e të gjitha 

dosjeve prioritare dhe përfundimin e krijimit të strukturave të pavarura gjyqësore 
të parashikuara nga reforma kushtetuese; 

o finalizimin e krijimit të organeve të specializuara, Strukturës Speciale Anti 
Korrupsion dhe Krimit të Organizuar dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe 
Gjykatës; 

 Arritjen e rezultateve të mëtejme konkrete në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet 
dhe në luftën kundër krimit të organizuar, në veçanti në kundër kultivimit dhe trafikimit të 
kanabisit, duke ruajtur dhe thelluar momentin aktual të reformave, përfshirë: 

o forcimin e historikut të qëndrueshëm të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe 
dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, 
edhe në nivel të lartë;  

 Vlerësimi për Shqipërinë duhet të përfshijë edhe: 
o rezultate të mëtejshme të prekshme dhe të qëndrueshme të fokusuara në radhë të 

parë në sundimin e ligjit; 
o adresimin e rekomandimeve të paadresuara të OSBE/ODIHR për zgjedhjet; 
o vazhdimin e përpjekjeve nga Shqipëria për uljen e numrit të aplikimeve të pabaza 

të azilit dhe i kërkon Komisionit që kjo të merret parasysh. 
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Mbi këto referenca, Këshilli i kërkoi Komisionit të përcjellë nga afër reformën dhe përparimin e 
Shqipërisë nëpërmes raportit vjetor, si dhe e mandatoi Komisionin për të filluar punën e nevojshme 
përgatitore ose ndryshe screening (analiza e legjislacionit tonë sipas kapitujve, për të vlerësuar 
shkallën e përafrimit me legjislacionin e BE-së). 
 
Samiti i Londrës i vendeve të Ballkanit Perëndimor u zhvillua më datë 10 korrik 2018 në frymën 
e Komunikatës së Komisionit të shkurtit 2018 dhe Konkluzioneve të Këshillit të qershorit 2018. 
Samiti u kryesua nga Kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar, Znj. Tereza Mej. Në të morën pjesë 
kryetarët e qeverive të vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe kryeministrat e Bullgarisë dhe 
Greqisë. Në takim, u theksua vizioni i Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të vendeve 
të Ballkanit Perëndimor. Pikësynimi i Bashkimit Evropian është mbështetja e rajonit të Ballkanit 
Perëndimor, stabël, të sigurtë dhe të zhvilluar ekonomikisht. 
 
Në kuadër të Samitit, Shqipëria, krahas shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor, paraqiti 
angazhimet e saj në luftën kundër korrupsionit. 
 
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan deklaratat dhe dokumentet e mëposhtme9: 

 Deklaratat e Përbashkëta për Bashkëpunimin Rajonal dhe Marrëdhëniet e Fqinjësisë së 
Mirë, Personat e Zhdukur dhe Krimet e Luftës në kuadër të Procesit të Berlinit; 

 Deklaratën e Përbashkët për Parimet e Bashkëpunimit në Fushën e Shkëmbimit të 
Informacionit për Zbatimin e Ligjit; 

 Termat e Referencës të Grupit të Drejtimit të Zotimeve të Sigurisë në kuadër të Procesit të 
Berlinit. 

 
Në kuadër të Samitit të Londrës u zhvilluan edhe takimet e Ministrave të Punëve të Jashtme, të 
Ministrave të Ekonomisë dhe të Ministrave të Brendshëm dhe të Sigurisë të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor.  
 
Në vijim të mandatit të Këshillit të qershor 2018, për të iniciuar procesin screening, Komisioneri 
Hahn mori pjesë në një mbledhje të zgjeruar të Qeverisë shqiptare më datë 17 korrik 2018. Në këtë 
takim Komisioneri Hahn theksoi rëndësinë e këtij hapi për sa i përket ecurisë së përgjithshme të 
procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. 
 
Më datën 7 shtator 2018, shërbimet e Komisionit Evropian informuan Ministrinë për Evropën dhe 
Punët e Jashtme mbi kalendarin paraprak të zhvillimit të takimeve shpjeguese në kuadër të procesit 
screening. Kalendari iu përcoll Kuvendit të Shqipërisë, të gjitha ministrive të linjës dhe 
institucioneve të tjera përgjegjëse për koordinimin e procesit të negociatave sipas kapitujve 
negociues (Bankës së Shqipërisë, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Autoritetit të 
Konkurrencës, Agjencisë së Prokurimit Publik dhe INSTAT). 

                                                 
9 Tekstet e të gjitha deklaratave apo dokumenteve të tjera të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë gjatë Samitit të 
Londrës, i janë paraqitur Kuvendit të Shqipërisë, bashkëlidhur me Raportin për Kuvendin e Shqipërisë për ecurinë e 
procesit të integrimit evropian për tremujorin e tretë të vitit 2018. 
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Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme filloi menjëherë procesin e koordinimit të takimeve 
shpjeguese, në bashkëpunim të ngushtë me ministritë dhe institucionet koordinuese të grupeve 
ndërinstitucionale të punës. 
 
Gjatë vitit 2018 janë realizuar në Bruksel takimet screening për kapitujt si më poshtë vijon: 

 Kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore, më datë 27 dhe 28 shtator 2018; 
 Kapitulli 24 – Drejtësia, liria dhe siguria, më datë 12, 13, 14 dhe 15 nëntor 2018; 
 Kapitulli 32 – Kontrolli financiar, më datë 5 dhjetor 2018; 
 Kapitulli 5 – Prokurimi publik, më datë 6 dhjetor 2018; 
 Kapitulli 3 – E drejta e vendosje dhe liria e ofrimit të shërbimeve, më datë 11 dhe 12 dhjetor 

2018. 
 
Procesi screening filloi me këta kapituj duke pasur parasysh rëndësinë e tyre për plotësimin e 
kushteve bazë të anëtarësimit si dhe reformat e nevojshme. Më konkretisht, në këto takime, 
përfaqësuesit e palës shqiptare u njohën me aktet ligjore dhe politikat kryesore të Bashkimit 
Evropian në kapitujt negociues respektivë. 
 
Në vijim të takimeve shpjeguese, grupet ndërinstitucionale të punës kanë filluar të përgatisin 
tabelat screening sipas modelit të përcaktuar nga shërbimet e Komisionit Evropian. Këto tabela 
dhe informacioni tjetër i përgatitur do të shërbejnë për takimet bilaterale mes Komisionit Evropian 
dhe Shqipërisë, si hapi i dytë i procesit screening. Takimet bilaterale do të zhvillohen vetëm pas 
hapjes formale të negociatave të anëtarësimit. 
 
Takimet shpjeguese për kapitujt e tjerë negociues do të zhvillohen gjatë gjithë vitit 2019.  
  

Përgatitja për negociatat e anëtarësimit 
 
Qeveria shqiptare e sheh rekomandimin për hapjen e negociatave të anëtarësimit, konkluzionet e 
Këshillit si dhe fillimin e procesit screening si vlerësim, por edhe si inkurajim për arritje të 
mëtejshme. Qeveria shpreh angazhimin për të forcuar më tej punën për zbatimin e reformave. 
Negociatat e anëtarësimit do të jenë fillimi i një rruge të vështirë për shndërrimin e mëtejshëm 
evropianizues të vendit. Do të jetë një rrugë e vështirë dhe e gjatë, por hapja formale e negociatave 
do t’i japë shpresë dhe orientim këtij rrugëtimi.  
 
Në aspektin e jashtëm, Qeveria shqiptare është duke zhvilluar një bashkëpunim intensiv mbi 
thellimin e mëtejshëm të reformave, me vendet anëtare, të cilat do të vendosin lidhur me hapjen e 
negociatave. 
 
Në aspektin e brendshëm, si pjesë e përgatitjeve për hapjen e negociatave, Këshilli i Ministrave 
miratoi Vendimin e tij Nr. 32, datë 19.1.2018 “Për përcaktimin e funksioneve të Ministrisë për 
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Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të strukturave të shërbimit të jashtëm në procesin e integrimit të 
Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”.10 Ky Vendim i Këshillit të Ministrave ngarkon 
Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme me përgjegjësinë për të siguruar kapacitetet e 
nevojshme të shërbimit të jashtëm në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për të siguruar 
mbështetjen për hapjen e negociatave, si dhe me hartimin e platformës së negociatave të 
anëtarësimit në Bashkimin Evropian. 
 
Në mbështetje të këtij Vendimi, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme analizoi strukturat 
analoge në vendet e tjera kandidate dhe funksionimin e tyre. Në funksion të kësaj analize, u 
zhvilluan edhe shumë takime apo pjesëmarrje në aktivitete trajnuese për t’u njohur më mirë me 
përvojën e Polonisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Serbisë në procesin e negociatave të anëtarësimit. 
 
Në përfundim të këtij procesi, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, përgatiti një 
projektvendim të Këshillit të Ministrave për ngritjen dhe funksionimin e strukturave negociuese. 
 
Projektvendimi iu nënshtrua një procesi gjithëpërfshirës konsultimi. Fillimisht, projektvendimi u 
konsultua me ministritë e linjës. Po ashtu, projektvendimi i Këshillit të Ministrave u vendos në 
faqen e uebit të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme si dhe u zhvillua një takim konsultues 
i posaçëm me përfaqësues të shoqërisë civile, më datë 3 dhjetor 2018. Projektvendimi u konsultua 
së fundmi edhe me Këshillin Kombëtar për Integrimin Evropian më datë 13 dhjetor 2018. Vërejtjet 
dhe sugjerimet e marra nga të gjithë pjesëmarrësit në procesin e konsultimit u pasqyruan në 
projektvendimin e Këshillit të Ministrave. 
 
Projektvendimi i Këshillit të Ministrave u miratua më datë 19 dhjetor 2018 dhe së shpejti pritet 
botimi i tij në Fletoren Zyrtare. 
 
Si pjesë e përgatitjeve për hapjen e negociatave të anëtarësimit janë ndërmarrë një sërë aktivitetesh. 
 
Më datë 7 maj 2018, në Tiranë u organizua Konferenca e parë mes autoriteteve shtetërore polake 
dhe ministrive dhe institucioneve shqiptare. Kjo konferencë u fokusua në dhënien e njohurive të 
përgjithshme mbi procesin e zhvillimit të negociatave dhe çështjet e lidhura me kapitullin 23 – 
Gjyqësori dhe të drejtat themelore, dhe kapitullin 24 – Drejtësia, liria dhe siguria. Në këtë 
konferencë morën pjesë përfaqësues nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e 
Drejtësisë dhe Ministria e Brendshme. Këmbimi i informacioneve dhe marrja e përvojave 
vlerësohet të jetë aset në përmbushje të sfidave vijuese në kuadër të kapitujve përkatës. 
 
Në kuadër të lancimit të takimeve shpjeguese, më datë 10 tetor 2018, në Tiranë, u zhvillua një 
takim me drejtuesit më të lartë të ministrive dhe institucioneve qendrore. Në takim mori pjesë edhe 
Z. Christian Danielsson, Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Fqinjësisë dhe 
Negociatave të Anëtarësimit të Komisionit Evropian, i cili theksoi rëndësinë dhe vështirësitë e 
procesit screening. Të pranishmit u njohën edhe me përvojën kroate përmes prezantimeve të Z. 

                                                 
10 http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/5-2018.pdf  



 

12 

Vladimir Drobnjak, Ambasador, Përfaqësuesi i Përhershëm i Republikës së Kroacisë në 
Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ish-Kryenegociator i Republikës së Kroacisë në negociatat 
e anëtarësimit, dhe Znj. Zrinka Ujević, ndihmëse e Ministrit të Punëve të Jashtme të Kroacisë, ish-
drejtore e Kabinetit të Kryenegociatorit gjatë negociatave të anëtarësimit. 
 
Për anëtarët e grupeve ndërinstitucionale të punës, u zhvilluan trajnime të ndryshme mbi procesin 
e negociatave të anëtarësimit. Trajnuesit e ftuar ishin Z. Aleksandar Andrija Pejović, ish-
Kryenegociator dhe ish-Ministër i Integrimit Evropian të Malit të Zi dhe Z. Srdjan Majstorović, 
ish-Zëvendësshef i Zyrës së Integrimit Evropian të Republikës së Serbisë. Trajnimet janë fokusuar 
në kapitujt më të rëndësishëm dhe veçanërisht për anëtarët e grupeve ndërinstitucionale të punës 
për kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore, dhe kapitullin 24 – Drejtësia, liria dhe 
siguria. 
 
Punonjësit e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, të cilët koordinojnë edhe procesin e 
negociatave kanë marrë pjesë në trajnime të ndryshme për t’u njohur kryesisht me përvojën kroate 
në procesin e anëtarësimit. 
 
Punonjësit e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe anëtarët e grupeve ndërinstitucionale të 
punës të koordinuar nga kjo Ministri kanë marrë pjesë në trajnime të posaçme për procesin e 
negociatave me mbështetjen e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH. Gjithashtu, për kapituj të veçantë të koordinuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
me asistencën e GIZ, janë përgatitur plane pune për organizimin e aktivitetit të këtyre grupe para 
dhe pas hapjes formale të negociatave të anëtarësimit. 
 
Për punonjësit e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të 
Punës për Kapitullin 27 – Mjedisi, asistencë është dhënë nga projekti Supporting Albanian 
Negotiations in Environment (SANE 27), i mbështetur nga Qeveria suedeze. 
 
 

 

Përparimi në zbatimin e prioriteteve të procesit të integrimit evropian 
 

Kriteri politik 
 
Reforma në Administratën Publike  
 
Ka vazhduar zbatimi i reformës në këtë fushë, e cila synon një shërbim civil profesional dhe të 
bazuar në meritë. Në lidhje me riorganizimin e strukturave administrative, procesi për transferimin 
e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë është kryer në përputhje me Ligjin për 
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Nëpunësin Civil dhe akteve në zbatim të tij. Ndërkohë, ka filluar riorganizimi i institucioneve të 
varësisë dhe agjencive duke sqaruar tipologjinë, strukturat dhe proceset e tyre, bazuar në Qasjen 
Metodologjike për riorganizimin e institucioneve qeveritare në Shqipëri, të përgatitura nga 
SIGMA / UNDP. 
 
Në tetor 2018, nëpërmjet Urdhrit të Kryeministrit u krijuan Grupet e Menaxhimit të Integruar të 
Politikave, me synim zbatimin e qasjes sektoriale në programimin, zbatimin dhe monitorimin e 
politikave publike. Këto grupe gjithashtu do të programojnë dhe monitorojnë asistencën e ofruar 
nga Bashkimi Evropian. Sa i përket Sistemit Informativ të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 
(HRMIS), ka vazhduar trajnimi i njësive të burimeve njerëzore duke përfshirë njësitë e qeverisjes 
vendore. Lidhur me Menaxhimin e Financave Publike, është finalizuar raporti vjetor i monitorimit 
për vitin 2017, në të cilin është evidentuar progres i kënaqshëm. Raporti vjetor i implementimit të 
buxhetit të konsoliduar për vitin 2017, i publikuar në qershor të vitit 2018, për herë të parë 
përfshinte të dhëna për zbatimin e parimeve dhe rregullave fiskale. 
 
Në përgatitjen dhe shqyrtimin e iniciativave dhe politikave të reja ligjore një rol të rëndësishëm zë 
dhe Vlerësimi i Impaktit Rregullator (VIR). Çdo ministri e linjës, në strukturën e saj të re 
organizative, miratoi një njësi të caktuar për politikat rregullatore më të mira, ndërkohë që rrjeti 
VIR u krijua në shkurt 2018. Vlerësimet e para të ndikimit rregullator po përgatiten nga ministritë 
e linjës. Është planifikuar që në fazën e parë, ky vlerësim të përgatitet për 13 akte ligjore. 
 
Reforma në drejtësi 
 
Një progres thelbësor është arritur përsa i përket reformës në drejtësi, veçanërisht në miratimin e 
ligjeve të paketës në drejtësi, ngritjen e organeve të reja të drejtësisë, si dhe thellimin e procesit të 
vetingut. 
 
Sipas raportimit më të fundit të datës 24 dhjetor 2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka dhënë 
në total 92 vendime ku: 

 42 vendime për konfirmimin në detyrë të 20 gjyqtarëve, 18 prokurorëve dhe 4 ndihmësve 
ligjorë/kandidatë për magjistratë; 

 35 vendime për shkarkimin nga detyra të 22 gjyqtarëve dhe 12 prokurorëve dhe 1 ndihmësi 
ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë/kandidat për magjistrat; 

 7 vendime për ndërprerjen e procesit për 4 gjyqtarë dhe 2 prokurorë, 1 këshilltar ligjor në 
Gjykatën Kushtetuese; 

 8 vendime për pushimin e procesit për 3 gjyqtarë, 1 prokuror dhe 4 ndihmësve ligjorë të 
Gjykatës së Lartë.  

 
Gjithashtu sipas ecurisë të vlerësimit për kandidatët për organet e reja të drejtësisë si Këshilli i 
Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, rezulton si më 
poshtë: 
 
13 kandidatë për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, nga të cilët: 
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 7 kandidatë janë shkarkuar; 
 4 janë konfirmuar në detyrë; 
 1 për të cilin është ndërprerë procesi i rivlerësimit; 
 1 i cili është në proces rivlerësimi. 

(5 vendime kanë marrë formë të prerë) 
 
Më 7 dhjetor 2018, në ambientet e Kryesisë së Kuvendit, u mbajt shorti për zgjedhjen e anëtarëve 
të KED-së. Në përfundim të shortit, Kryetari i Kuvendit shpalli emrat e anëtarëve të KED-së (të 
përkohshme), të përzgjedhura nga lotaria, si dhe emrat e anëtarëve zëvendësues. 
 
17 kandidatë për Këshillin e Lartë Gjyqësor, nga të cilët: 

 6 janë shkarkuar nga detyra; 
 1 për të cilin është ndërprerë procesi i rivlerësimit; 
 10 janë konfirmuar në detyrë 

(9 vendime kanë marrë formë të prerë) 

 
Më 12 dhjetor 2018 u mbajt Konferenca e Gjyqtarëve me qëllim zgjedhjen e anëtarëve të KLGJ-
së. Në fund të procesit të votimit, kandidatët me numrin më të madh të votave, respektivisht tre 
gjyqtarë nga Gjykatat e Shkallës së Parë, dy gjyqtarë nga Gjykatat e Apelit dhe një gjyqtar nga 
Gjykata e Lartë u zgjodhën anëtarë të KLGJ-së. Duke qenë se pesë anëtarët midis juristëve jo 
gjyqtarë janë zgjedhur nga Kuvendi, KLGJ-ja është konstituuar. 
 
19 kandidatë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, nga të cilët: 

 9 janë shkarkuar nga detyra; 
 10 janë konfirmuar në detyrë  

(6 vendime kanë marrë formë të prerë) 
 
Më 11 dhjetor 2018 u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve me qëllim zgjedhjen e 
anëtarëve të KLP-së. Në përfundim të procesit të votimit, kandidatët me numrin më të madh të 
votave, respektivisht tre prokurorë nga Gjykatat e Shkallës së Parë, dy prokurorë nga Gjykatat e 
Apelit dhe një prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme u zgjodhën anëtarë të KLP-së. Duke qenë 
se pesë anëtarët midis juristëve jo prokurorë janë zgjedhur nga Kuvendi, KLP-ja është konstituuar. 
 
Kjo krijon një bazë të mirë për të arritur së shpejti krijimin e institucioneve të reja të sistemit të 
drejtësisë, si SPAK. Sa i takon ekzekutivit, po merren të gjitha masat që të garantojnë funksionimin 
e institucioneve të reja, sapo progresi në procesin e vetting të lejojë krijimin e tyre: p.sh. janë duke 
u hartuar vendimet e Këshillit të Ministrave për buxhetin fillestar të Strukturës Speciale 
Antikorrupsion (SPAK), mbi strukturën dhe rritjen e pagave në sistemin gjyqësor, etj. 
 
Sa i takon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA), deri më datën 30.11.2018 pranë këtij institucioni 
janë regjistruar 35 çështje të juridiksionit të rivlerësimit, nga të cilat 11 kanë përfunduar, për 3 
është caktuar data e zhvillimit të seancës publike dhe 21 janë në përgatitje për gjykim.  
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Nga çështjet të cilat kanë përfunduar, Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka vendosur:  
 Lënien në fuqi të Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit – në 8 vendime;  
 Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, lidhur me përmbajtjen në 

dispozitiv për ndalimin e subjekteve të rivlerësimit të emërohen gjyqtarë apo prokurorë të 
çdo niveli, anëtar i KLGJ ose KLP, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i 
Përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçare - në 2 vendime;  

 Pushimin e shqyrtimit të çështjes për shkak të tërheqjes së ankimit nga ankuesi – në 1 
vendim. 

 
Institucioni i Komisionerëve Publikë, për periudhën janar - 6 dhjetor 2018, është njoftuar nga 
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) për 70 vendime. 16 prej tyre janë ankimuar (1 heqje 

dorë nga ankimi) dhe për 52 vendime është vendosur mosankim. Në proces shqyrtimi janë 2 
vendime të KPK-së. Në referencë të Ligjit Nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në faqen zyrtare të Institucionit të Komisionerëve 
Publikë është publikuar formulari i denoncimit dhe kontaktet e specialistit të pritjes me publikun. 
Denoncimet e publikut regjistrohen në një regjistër të posaçëm dhe merren në shqyrtim nga 
komisionerët dhe njësia ligjore. Në regjistrin e denoncimeve të publikut, për periudhën janar-6 
dhjetor 2018, janë regjistruar 57 denoncime. 
 
Për sa i përket Shkollës së Magjistraturës, është trefishuar buxheti për vitin 2019 dhe çdo vit numri 
i stafit akademik dhe administrativ është rritur. Për vitin 2018, u miratua një pjesë e buxhetit për 
projektin e ndërtimit të ndërtesës së re të Shkollës së Magjistraturës, i cili po zbatohet nga Agjencia 
Kombëtare e Planifikimit Territorial. Projekti i ndërtesës së re pritet të përfundojë në 2019. Në 
vitin 2018, stafi i shkollës u rrit me katër anëtarë të rinj. Stafi i ri përbëhet nga një akademik dhe 
tre nëpunës administrativë. Fondet për ndërtimin e ndërtesës së re do të alokohen nga fondet e BE-
së, të cilat janë parashikuar në Planin e Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017 – 
2020. 
 

Lufta kundër korrupsionit  
 
Progres është shënuar në luftën kundër korrupsionit si në kuadrin ligjor ashtu edhe në atë 
institucional, si dhe ka pasur një trend pozitiv të vazhdueshëm drejt krijimit të një database të 
dhënash solide të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve.  
 
Në maj të 2018-ës u krijua Task Forca kundër Korrupsionit, e cila është përgjegjëse për 
inspektimet ndërinstitucionale në zbatim të planit të veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale Anti-
Korrupsion. Kjo strukturë kryesohet nga Ministri i Drejtësisë dhe përbëhet nga përfaqësues të 
Kabinetit të Kryeministrit, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Prokurimit Publik, Inspektori i 
Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror, si dhe Drejtori i Departamentit të Burimeve, Transparencës 
dhe Administrimit pranë Kryeministrisë. 
 
Gjatë periudhës maj – nëntor 2018, u kryen inspektime në 58 institucione. Gjatë këtyre 
inspektimeve u ndërmorën 445 veprime disiplinore, 102 punonjës u liruan nga shërbimi civil (33% 
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prej të cilëve ishin nëpunës civilë të nivelit të mesëm ose të lartë) dhe 36 kallëzime penale u 
dorëzuan në prokurori. 
 
Platforma http://www.shqiperiaqeduam.al i jep mundësinë çdo qytetari, organizate të shoqërisë 
civile dhe grupit të interesit jo vetëm që të paraqesë një ankesë për një shërbim publik të caktuar, 
por edhe të kërkojë takime me zyrtarë qeveritarë, përfshirë ministrat dhe kryeministrin, për të 
depozituar propozime për përmirësimin e klimës të biznesit etj. Gjatë periudhës tetor 2017 – 30 
tetor 2018, platforma u vizitua nga rreth 65,000 qytetarë dhe 24,852 ankesa u regjistruan për të 
njëjtën periudhë kohore. Mesatarisht, janë trajtuar 2,071 ankesa në muaj. 
 
Ndërkohë janë marrë masat për zbatimin e rekomandimeve të raportit të katërt të vlerësimit të 
GRECO-s, mbi parandalimin e korrupsionit të anëtarëve të parlamentit, gjyqtarëve dhe 
prokurorëve. Në mbledhjen e tij të 80-të, GRECO arriti në përfundimin se Shqipëria ka zbatuar në 
mënyrë të kënaqshme (ose ka trajtuar në mënyrë të kënaqshme) katër nga 10 rekomandimet e 
Raportit të Katërt të Vlerësimit. Gjashtë rekomandimet e mbetura po zbatohen pjesërisht. 
 
Informacioni mbi të dhënat dhe statistikat e konsoliduara për rastet e korrupsionit dhe krimit të 
organizuar raportohet rregullisht në Komisionin Evropian, sipas modeleve të standardizuara. Duke 
iu referuar të dhënave statistikore për veprat penale të korrupsionit për vitin 2017 krahasuar me 
vitin 2016, raportohet: 

 një rritje prej 22.6% në numrin e rasteve të regjistruara në prokurori në vitin 2017 krahasuar 
me vitin 2016 (2,342 raste në vitin 2017 dhe 1,910 raste në vitin 2016); 

 një rritje prej 31.7% në numrin e rasteve të paraqitura në gjykatë nga prokuroria në vitin 
2017 krahasuar me vitin 2016 (813 raste në vitin 2017 dhe 617 raste në vitin 2016); 

 Për vitin 2017, gjykatat e shkallës së parë kanë liruar nga akuza 135 persona dhe kanë 
dënuar 570 persona, ndërsa gjykatat e apelit kanë liruar nga akuza 177 persona dhe kanë 
dënuar 315 persona. Gjykata e Lartë në vitin 2017 shfajësoi 10 persona dhe dënoi 16 
persona. 

 
Gjatë periudhës janar – qershor 2018, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka pasur: 

 1,099 raste të referuara në prokurori nga policia, krahasuar me 1,078 raste për të njëjtën 
periudhë të vitit 2017, ose një rritje rreth 2%; 

 158 të pandehur u shpallën fajtorë në Gjykatat e Apelit krahasuar me 150 në 2017, me një 
rritje prej 5.3%. 

 
Lufta kundër krimit të organizuar 
 
Shqipëria ka bërë përpjekje të mëtejshme në luftën kundër krimit të organizuar, duke përfshirë 
forcimin e procesit të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve. 
 
Si rezultat i përpjekjeve të suksesshme të anëtarëve të një ekipi hetimi të përbashkët italian/shqiptar, 
43 persona u arrestuan për trafik të drogës në shkallë të gjerë. Deri më tani, janë konfiskuar më 
shumë se 2,300 kg marihuanë, kokainë dhe heroinë, me një vlerë totale të vlerësuar prej 15 milionë 
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eurosh. Një ekip i përbashkët hetimi  ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë u krijua në 2017, me 
mbështetje financiare nga Eurojust. Autoritetet gjyqësore dhe të sigurisë të shtetit italian, Interpolit 
dhe Policisë Shqiptare u përfshinë në hetime dhe arrestime. Çelësi i suksesit i këtij operacioni deri 
më tani janë ekipi i përbashkët i hetimit dhe mbështetja e Eurojust-it, të cilët luajtën një rol të 
rëndësishëm në ngritjen dhe financimin e tij. 
 
Plani i Veprimit për Luftën ndaj Krimit të Organizuar “Operacioni Forca e Ligjit”, i miratuar në 
nëntor të 2017, po zbatohet. Ky plan përfshin mbledhjen e informacionit, hetimin dhe goditjen e 
organizatave kriminale, duke synuar pasuritë e paligjshme që rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Gjatë 
periudhës janar – nëntor 2018, Task Forca Speciale përfundoi 22 operacione kundër 11 grupeve të 
strukturuara kriminale, arrestoi 175 nga drejtuesit dhe anëtarët e tyre si dhe sekuestroi pasuritë e 
tyre kriminale, me vlerë rreth 20 milionë euro. Ndërsa Task-Forca Anti-Skifter, e cila fokusohet 
në shtetasit shqiptarë të përfshirë në veprat penale të vjedhjes në vendet e BE-së, përfundoi 3 
operacione të përbashkëta me Belgjikën, Francën dhe Agjencinë e Bashkimit Evropian për 
Bashkëpunimin në Zbatimin e Ligjit gjatë periudhës janar – tetor 2018. Bashkëpunimi për 
shkëmbimin e informacionit është duke vazhduar me Danimarkën, Francën, Spanjën (për 200 
qytetarë) dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. 
 
Në gjashtë muajt e parë të vitit 2018 janë regjistruar 30 procedime për veprën penale të nenit 333/a 
“Grupi i Strukturuar Kriminal” dhe tre procedime janë dërguar në gjykatë. Një marrëveshje u 
nënshkrua ndërmjet Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrit të Brendshëm në shkurt të 2018-ës, 
me qëllim forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar, anëtarëve të grupeve të 
strukturuara kriminale, pasurive të paligjshme të tyre, rritjen e efektivitetit në hetimet penale. 
 
Rezultate të rëndësishme në luftën kundër narkotikëve u arritën si rrjedhojë e angazhimit të 
mëtejshëm të qeverisë për të zbatuar masat e planifikuara në Planin e Veprimit kundër Kultivimit 
dhe Trafikimit të Kanabisit  2017 – 2020, i cili u ndryshua në maj të 2018-ës. Për sa i përket 
krimeve të drogës, të dhënat statistikore tregojnë se procedimet e regjistruara për veprën penale të 
parashikuara nga neni 283 i Kodit Penal “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” janë rritur nga 1,034 
në vitin 2016 në 1,193 procedime në vitin 2017 ose 15.4% më shumë. Ndërsa procedimet e 
dërguara në gjykatë për këtë vepër janë rritur nga 394 në 596 ose me 51.3% më shumë. Për sa i 
përket gjashtë muajve të parë të vitit 2018, 533 procedime janë regjistruar për këtë vepër penale 
dhe 222 procedime janë dërguar në gjykatë. 
 
Për sa i përket veprës penale të parashikuar nga neni 283/a “Trafikimi i narkotikëve”, numri i 
procedimeve të regjistruara në vitin 2017 ishte 196, që paraqet një rritje prej 26.5% krahasuar me 
vitin e kaluar, ndërsa 79 procedime penale janë dërguar në gjykatë ose 49% më shumë. Në gjashtë 
muajt e parë të vitit 2018 janë regjistruar 53 procedime për këtë vepër penale dhe 22 procedime 
janë dërguar në gjykatë. Gjatë periudhës janar – qershor 2018, në total janë identifikuar 793 vepra 
penale në fushën e drogës (me përjashtim të kultivimit) dhe 719 prej tyre janë mbyllur me 
arrestimin e autorëve të krimit, pra 91%, me 1,003 autorë, prej të cilëve 573 ose 57% janë 
arrestuar/ndaluar, ndërsa 377 ose 38% janë ndjekur penalisht dhe 53 ose 5% janë deklaruar në 
kërkim. 
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Procedimet e regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal “Kultivimi 
i bimëve narkotike” janë ulur nga 1,606 në vitin 2016 në 375 procedime në vitin 2017 ose 76.7%. 
Gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2018, janë regjistruar 66 procedime për këtë vepër penale dhe 
tetë procedime janë dërguar në gjykatë. 
 
Për sa i përket trafikimit të qenieve njerëzore, të dhënat statistikore tregojnë një tendencë në rritje 
të procedimeve penale të regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 110/a i Kodit Penal 
“Trafikimi i të rriturve”. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018, janë regjistruar tetë procedime 
penale lidhur me veprën penale të parashikuar në nenin 110/a të Kodit Penal, ndërsa për veprën 
penale të parashikuar në nenin 128/b të Kodit Penal “Trafikimi i fëmijëve” janë regjistruar dy 
procedime penale dhe dy procedime janë dërguar në gjykatë për këto dy vepra penale.  
 
Lidhur me pastrimin e parave, në maj të vitit 2018, Komiteti Moneyval miratoi Raportin e 
Vlerësimit të Ndërsjellët në fazën e 5-të të vlerësimit. Ndërkohë është përgatitur një plan pune për 
të korrigjuar mangësitë e identifikuara në Raport. Gjatë 10 muajve të parë të vitit 2018 për veprën 
penale pastrimi i të ardhurave nga veprat penale ose veprimtari kriminale janë sekuestruar pasuri 
kriminale me vlerë mbi 15.3 milionë euro të 326 rasteve (4,046,615 euro në llogaritë bankare, 
7,766,000 euro në asete, 3,497,150 € në para/kartëmonedhë), nga të cilat 2,077,431 euro vetëm në 
muajin tetor 2018. 
 
Për të njëjtën periudhë 10-mujore, në lidhje me Ligjin Nr. 10192 “Për parandalimin dhe luftën 
kundër krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit” (Ligji Anti-mafia), pasuritë e sekuestruara 
ishin me një vlerë prej 16,530,000 euro (në prona të luajtshme dhe llogari bankare), nga të cilat 
600,000 euro vetëm në muajin tetor 2018. 
 
Mbrojtja e të drejtave të njeriut 
 
Pas miratimit të Ligjit Nr. 96/2017 “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e 
Shqipërisë”, gjatë vitit 2018, institucionet shqiptare kanë vazhduar punën për përgatitjen e akteve 
nënligjore për zbatimin e kuadrit ligjor. Gjithashtu janë zhvilluar takime konsultative me shoqatat 
që përfaqësojnë pakicat, të cilat realizohen në bashkëpunim me ekspertë nga Këshilli i Evropës 
dhe Komisioneri i Lartë për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare të OSBE-së. Në 29 shtator të 
2018-ës, Këshilli i Ministrave miratoi dy vendimet Nr. 561 “Për pajisjen me tekste shkollore të 
nxënësve, formimin fillestar, zhvillimin e mëtejshëm profesional të mësuesve, si dhe për krijimin 
e funksionimin e klasave në gjuhën e pakicave kombëtare” dhe Nr. 562 “Për masat e përshtatshme 
për nxitjen e njohjes së kulturës, historisë, gjuhës dhe besimit fetar të pakicave kombëtare në 
veprimtarinë mësimore dhe shkencore të institucioneve  të arsimit të lartë”. 
 
Gjithashtu ligji i ri “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, miratuar në maj të 2018-ës, përfshin 
dispozita për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave kulturore të pakicave kombëtare. 
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Për sa i përket të drejtave të pronësisë, Agjencia e Trajtimit të Pronës, deri në gusht 2018 përfundoi 
procesin e vlerësimit financiar për 14,116 vendimeve përfundimtare, të cilat kanë fituar të drejtën 
e kompensimit gjatë periudhës 1993 – 2013. Gjithashtu, nga hyrja në fuqi e ligjit dhe deri në gusht 
2018, Agjencia ka përfunduar vlerësimin financiar të 25,147 vendimeve përfundimtare. Në janar 
2017 – prill 2018 janë lëshuar lejet e legalizimit për 34,650 objekte të paligjshme. Për vitin 2017 
janë lëshuar 26,451 leje dhe për periudhën janar – prill 2018 janë lëshuar 8,199 leje legalizimi. 
Duke filluar nga shkurti 2019, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencia për 
Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Zonave/Ndërtimeve Informale si dhe Agjencia për 
Trajtimin e Pronës do të bashkohen në një institucion të vetëm, në Agjencinë Shtetërore të 
Kadastrës.  
 
Për periudhën 1 janar deri më 30 shtator 2018, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk ka 
marrë asnjë vendim lidhur me të drejtat e pronësisë. Zbatimi i vendimeve gjyqësore në këtë fushë 
është funksional, siç pasqyrohet në rezolutën e Komitetit të Ministrave, shpallur në mbledhjen e 
1324-të të Zëvendësministrave më 20 shtator 2018, e cila mbylli procesin e mbikëqyrjes së rasteve 
të Grupit Driza dhe Manushaqe Puto kundër Shqipërisë (16 raste). 
 
Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me institucionet në fushën e drejtësisë për të mitur 
organizoi një konferencë të nivelit të lartë mbi “Forcimin e Kapacitetit të Profesionistëve të 
Drejtësisë për të Mitur – “Qasje Integruese/Përfshirëse”, me pjesëmarrjen e Ambasadorit të 
Delegacionit të BE-së, ekspertëve të nivelit të lartë të përfaqësuesve të Qeverisë Shqiptare, 
UNICEF, OJQ-ve dhe komunitetit të fëmijëve. Përveç kësaj, është krijuar një rrjet 
ndërinstitucional me përfaqësuesit e institucioneve kyçe që përfshijnë në fushën e veprimtarisë së 
tyre promovimin, mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu, janë mbajtur dy 
takime dhe ka vazhduar bashkëpunimi me përfaqësuesit e rrjetit për të monitoruar procesin e 
zbatimit të Kodit. Ministria e Drejtësisë si institucioni kryesor në zbatimin e Kodit Penal të 
Drejtësisë për të Mitur është duke koordinuar aktivitetet e programeve dhe projekteve të huaja që 
ndihmojnë institucionet shqiptare të drejtësisë në rastet e fëmijëve në konflikt me ligjin. 
 
 

Kriteri ekonomik 
 
Ekonomia shqiptare ka përmbushur të gjitha parashikimet fillestare të bëra për vitin 2018. Rritja 
ekonomike ka vazhduar të përshpejtohet edhe gjatë këtij viti. Për gjashtë mujorin e parë të vitit 
2018, norma e rritjes ekonomike rezultoi në nivelin 4.4 %, nga 3.8 % që ishte në vitin 2017. 
 
Ecuria e mirë e ekonomisë reale, gjatë vitit 2017 dhe tremujorit të parë të vitit 2018, u reflektua 
dukshëm në tregun e punës. Deri në fund të vitit 2017, shkalla e papunësisë ra në 13.4% dhe 
vazhdoi të binte gjatë tremujorit të parë 2018 me 12.5%, duke shënuar nivelin më të ulët që nga 
tremujori i parë i vitit 2012. 
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Tregjet financiare janë karakterizuar nga norma të ulëta të interesit për depozitat dhe kreditë. 
Zvogëlimi i raportit të kredive me probleme në 13.31% në maj 2018, është një zhvillim pozitiv për 
sistemin bankar si dhe për perspektivën e kredisë. 
 
Strategjia afatmesme e menaxhimit të borxhit 2018 – 2020 është përgatitur në përputhje me 
politikën fiskale dhe monetare. 
 
Ka pasur progres me qëllim përshtatjen e strategjive sektoriale me Programin Buxhetor 
Afatmesëm si dhe për të rritur transparencën dhe raportimin e raporteve financiare të qeverisë. 
 
Sa i përket zbatimit të Konkluzioneve të Përbashkëta mbi Programin e Reformës Ekonomike 
(ERP), ERP 2016 - 2018 solli një përmirësim të dukshëm në cilësi si në formë ashtu edhe në 
përmbajtje krahasuar me atë të vitit të mëparshëm. Politika fiskale për periudhën afatmesme 2019 
- 2021 do të jetë e orientuar drejt konsolidimit fiskal, duke siguruar një nivel optimal të investimit 
prej rreth 5 për qind të PBB mesatarisht. Borxhi publik pritet të bjerë në rreth 66.4 për qind të 
PBB-së në 2019, 63.5 për qind në 2020 dhe më tej në 59.9 për qind në vitin 2021. Në të njëjtën 
kohë, ky kuadër fiskal rregullon politikën buxhetore për të mbështetur rritjen ekonomike dhe për 
të kompensuar efektet shtrënguese të konsolidimit fiskal. 
 
Sektori bankar ka treguar një fokus në rritje në disa aktivitete kryesore si: kreditimi në monedhën 
vendase dhe ekonomitë familjare. 
 
Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018, ka vijuar rënia e kredive me probleme. Në fund të 
qershorit 2018, këto kredi arritën në 77 miliardë lekë ose me 3% krahasuar me fundin e vitit 2017. 
Rënia e stokut të kredive me probleme ishte kryesisht për shkak të shlyerjes së tyre. Rënia e kredive 
me probleme u ndikua gjithashtu nga procesi i ristrukturimit të këtyre kredive dhe shlyerja e 
kredive të humbura nga bilancet e bankave. 
 
 

Bashkëpunimi rajonal 
 
 
Bashkëpunimi rajonal është një komponent kyç për promovimin e qëndrueshmërisë, sigurisë dhe 
paqes në rajon. Rajoni po përjeton zhvillime të rëndësishme në aspektin e integrimit euro-atlantik 
dhe procesi i pranimit është motori kryesor i reformave dhe stabilitetit jo vetëm për ne, por për 
gjithë Ballkanin Perëndimor. 
 
Shqipëria luan një rol të vazhdueshëm parimor, dinamik dhe stabilizues në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor. Qasja jonë ndaj fqinjëve tanë ka qenë gjithashtu koherente. Besojmë se të gjitha 
vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë më ngushtë pasi është në interesin tonë. Është një fakt se 
jemi përkrahës të vendosur të integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kemi 
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luajtur rol udhëheqës aktiv në kuadër të Procesit të Berlinit dhe objektivave të tij, siç janë pajtimi 
dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, agjenda e ndërlidhjes dhe mobilitetit, si dhe krijimi i Zonës 
Ekonomike Rajonale. 
 
Zhvillimet në rajon në 2018, kanë ndjekur rrjedhën e normalitetit, me gjithë luhatje dhe tensione 
të caktuara të shkaktuara nga ndërhyrja e aktorëve të tretë, fërkime dhe konflikte të mbartura 
dypalëshe, si edhe faktorë të brendshëm. Edhe pse në disa raste situata në Ballkan ka treguar dobësi 
e brishtësi dhe mosnjohja ende e Kosovës nga tri shtete të rajonit (Greqi, Serbi, Bosnjë-
Hercegovinë) mbetet një çështje problematike e komplekse për të krijuar një rajon të mirëfilltë që 
mbështetet në një bashkëpunim të konsoliduar, kuadri i përgjithshëm i sigurisë dhe bashkëpunimit 
në rajon është forcuar ndjeshëm dhe perspektiva është pozitive dhe inkurajuese.  
 
Pas Samiteve të Triestes (2017) dhe Londrës (2018), vendet e Ballkanit Perëndimor janë angazhuar 
të ndërmarrin hapat e parashikuar në kuadër të ndërlidhjes, mobilitetit, krijimit të Zonës 
Ekonomike Rajonale dhe zgjidhjes së çështjeve të hapura në raportet bilaterale. 
 
Marrëdhëniet me vendet e rajonit kanë njohur rritje cilësore në interes të fqinjësisë së mirë, 
bashkëpunimit rajonal dhe perspektivës së përbashkët euro-atlantike. Shqipëria është përfshirë 
aktivisht në këto procese, përmes ndërtimit të mekanizmave dhe formateve të Mbledhjeve të 
Përbashkëta të Qeverive (me Kosovën, Maqedoninë e Malin e Zi), formateve të tjera, si Trilaterali 
Shqipëri – Kroaci – Mali i Zi, Shqipëri – Itali – Serbi, por edhe pjesëmarrjes konstruktive në nismat 
rajonale. Jemi dakordësuar përmes mbledhjeve të përbashkëta për hartën e re të rrugës për 
fuqizimin e mobilitetit dhe ndërlidhjes në rajon, përmes gjeografisë së korridoreve kulturore, 
energjetike e infrastrukturore. Po ashtu, po punojmë për fuqizimin e bashkëpunimit ndërkufitar 
dhe dimensionit zhvillimor, rrëzimin e barrierave të çfarëdollojshme dhe certifikimin e 
standardeve. Këtë praktikë pune po synojmë ta shtrijmë edhe me Serbinë e vende të tjera të rajonit, 
në funksion të fqinjësisë së mirë, gjithëpërfshirjes rajonale dhe përgatitjes për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian. 
 
Nisja nga puna e Fondit të Ballkanit Perëndimor dhe RYCO-s është premtuese për sa i përket 
kontributit tonë në fuqizimin e bashkëpunimit rajonal. 
 
Në këtë frymë, do të vijojmë të manifestojmë vullnetin e palëkundur për të ndërtuar marrëdhëniet 
më të mira, më të ngushta të mundshme më të gjithë fqinjët tanë, pasi ato janë gur themeli për 
politikën tonë të jashtme rajonale sepse në këtë mënyrë ne manifestojmë, ruajmë e theksojmë 
qartësinë gjeo-strategjike që na ka karakterizuar në angazhimin tonë në rajon. 
 
 

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 
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Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2018 – 2020 u miratua me Vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr. 246, datë 9.5.2018, “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017 
– 2020”.  
 
Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2018 – 2020 (PKIE 2018 – 2020) filloi të hartohet gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2018. Në PKIE 2018 – 2020 u pasqyruan rekomandimet e Raportit të 
Komisionit për Shqipërinë për vitin 2018 dhe rekomandimet e takimeve të institucioneve të 
përbashkëta Shqipëri – Bashkimi Evropian ngritur në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit. 
 
Komentet e shoqërisë civile dhe grupeve të interesit mbi kapituj të veçantë të PKIE 2018 – 2020 
u vlerësuan nga përfaqësuesit e ministrive të linjës dhe institucioneve për përshtatshmërinë e tyre 
me Projektplanin Kombëtar për Integrimin Evropian 2018 – 2020. 
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Përafrimi i legjislacionit 
 
 
Në plotësim të detyrimeve të Nenit 70 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit për përafrimin e 
acquis së BE-së dhe neneve në fusha të tjera të MSA-së theksojmë fushat në të cilat ka pasur 
përafrim thelbësor të plotë dhe të pjesshëm, janë si vijon:  
 
Në fushën e tregtisë, u miratuan: 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 192, datë 4.4.2018 “Për miratimin e rregullit teknik 
“Për ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorë dhe përcaktimin e listës së 
standardeve të harmonizuara” i cili përafron plotësisht Direktivën 2014/33/EU të 
Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 26 shkurt 2014, “Ashensorët dhe komponentët e 
sigurisë për ashensorë”; 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 382, datë 27.6.2018, “Për miratimin e rregullores 
“Për veprimtarinë e standardizimit”, i cili përafron pjesërisht Rregulloren (BE) Nr. 
1025/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 25 Tetor 2012 “Mbi 
standardizimin Evropian”, që amendon Direktivat e Këshillit 89/686/EEC dhe 93/15/EEC 
dhe Direktivat 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 
2007/23/EC, 2009/23/EC dhe 2009/105/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe 
që shfuqizojnë Vendimin e Këshillit 87/95/EEC dhe Vendimin Nr. 1673/2006/EC të 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit; 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 395, datë 27.6.208, ”Për miratimin e listës së 
substancave të ndaluara ose me përdorim të kufizuar për produktet kozmetike” i cili 
përafron pjesërisht Rregulloren (KE) Nr. 1223/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 
datë 30 Nëntor 2009, “ Për produktet kozmetike” 

 
Në sektorin e financës, u miratua Ligji nr. 25/2018, datë 10.5.2018 “Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat financiare”, i cili përafron pjesërisht Direktivën 2013/34/BE të Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit, datë 26 qershor 2013, “Mbi pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të 
konsoliduara dhe raportet përkatëse të llojeve të caktuara të ndërmarrjeve”, që ndryshon Direktivën 
2006/43/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe shfuqizon Direktivat e Këshillit 
78/660/KEE dhe 83/349/KEE”, e ndryshuar me Direktivën 2014/95/BE të Parlamentit Evropian 
dhe Këshillit, datë 22 tetor 2014 dhe Direktivën e Këshillit 2014/102/BE, datë 7 nëntor 2014. 
 
Në fushën e politikave të konkurrencës, u miratua Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 513, datë 
4.9.2018 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa 
kategorive të ndihmës shtetërore” i cili përafron pjesërisht Rregulloren e Komisionit Evropian nr. 
651/2014 “Për deklarimin e disa kategorive të ndihmës në përputhje me Tregun e Brendshëm në 
zbatim të nenit 107 dhe 108 të Traktatit”. 
 
Në fushën e bujqësisë, u miratua Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 336, datë 6.6.2018 “Për 
miratimin e rregullave të hollësishme për prodhimin, kalimin, rregullat përjashtuese të prodhimit 
dhe kontrollin e prodhimit biologjik bimor dhe të algave të detit”, i cili përafron pjesërisht 
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Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 889/2008, datë 5.9.2008, që përcakton rregullat e hollësishme për 
zbatimin e rregullores së Këshillit 834/2007, “Për prodhimin biologjik dhe etiketimin e produkteve 
biologjike në lidhje me prodhimin biologjik, etiketimin dhe kontrollin”, të ndryshuar. 
 
Në fushën e politikave ushqimore, u miratua Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 434, datë 
11.7.2018, “Mbi etiketimin e ushqimit dhe informimin e konsumatorit” i cili përafron pjesërisht 
Rregulloren (BE) Nr. 1169/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 25 tetor 2011, “Për 
dhënien e informacionit ushqimor për konsumatorët”, që ndryshon Rregulloret (KE) Nr. 
1924/2006 dhe (KE) Nr. 1925/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe që shfuqizon 
Direktivën e Komisionit 87/250/KEE, Direktivën e Këshillit 90/496/KEE, Direktivën e Komisionit 
1999/10/KE, Direktivën 2000/13/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, Direktivat e 
Komisionit 2002/67/KE dhe 2008/5/KE dhe Rregulloren e Komisionit (KE) Nr. 608/2004. 
 
Në fushën e transportit, u miratua Udhëzimi i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 446, 
datë 10.5.2018 “Për kategorizimin, kushtet që duhet të plotësojë Terminali i Autobusëve, 
autorizimi, mënyra e mbajtjes së dokumentacionit, tarifat dhe detyrimet e tjera të Terminalit të 
Autobusëve”, i cili përafron pjesërisht Rregulloren nr. 181/2011 (BE) të Parlamentit Evropian dhe 
të Këshillit, datë 16 shkurt 2011, në lidhje me të drejtat e udhëtarëve në transportin me autobus 
dhe ndryshon rregulloren nr. 2006/2004. 
 
Në sektorin e energjisë, u miratuan:  

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 191, datë 4.4.2018, “Për miratimin e rregullit teknik 
“Për etiketimin e energjisë për furrat shtëpiake dhe aspiratorët thithës”, i cili përafron 
plotësisht Rregulloren e deleguar të Komisionit nr. 65/2014, datë 1 tetor 2013, “Për 
etiketimin e energjisë për furrat shtëpiake dhe aspiratorët thithës”; 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 590, datë 9.10.2018, “Për miratimin e modelit të 
Tregut të Gazit Natyror”, i nxjerrë në zbatim dhe në përputhje me Ligjin Nr. 102/2015, 
datë 23.09.2015, “Për sektorin e gazit natyror”, i cili përafron Direktivën 2009/73/KE të 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 13 Korrik 2009, “Mbi rregullat e përbashkëta 
të tregut të brendshëm të gazit natyror, e cila shfuqizon direktivën 2003/55/KE”, në 
përputhje me Referencën 1 të Ligjit Nr. 102/2015, datë 23.09.2015, miratuar më datë 
23.09.2015, dhe botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 178, Faqe 178 e vijues; 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 685, datë 14.11.2018 “Për miratimin e praktikave për 
promovimin e investimeve të përbashkëta rajonale në infrastrukturën e sektorit të 
energjisë”, i cili përafron pjesërisht Rregulloren (BE) Nr. 347/2013 e Parlamentit Evropian 
dhe Këshillit, datë 17 prill 2013 “Mbi udhëzimet për infrastrukturën energjetike trans-
evropiane” që shfuqizon vendimin nr. 1364/2006 EC, si dhe amendon Rregulloret (KE) 
Nr. 713/2009, (EC) Nr. 714/2009 dhe (EC) Nr. 715/2009; si dhe përafron pjesërisht 
Vendimin e Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë, 2015/09/MC-EnC, të datës 16 
tetor 2015, për zbatimin e Rregullores (BE) Nr. 347/2013 të Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit mbi Udhëzimet për Infrastrukturën Energjetike Trans-Evropiane.  
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Në fushën e statistikave, u miratua Ligji nr. 17/2018, datë 5.4.2018 “Për statistikat zyrtare”, i cili 
përafron pjesërisht Rregulloren (KE) nr. 223/2009 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 
11 mars 2009, “Mbi statistikat evropiane”, e cila shfuqizon rregulloren (KE, Euratom) nr. 
1101/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, mbi dërgimin e të dhënave, të cilat i 
nënshtrohen konfidencialitetit statistikor, Zyrës Statistikore të Komuniteteve Evropiane, 
rregulloren e Këshillit (KE) nr. 322/97, “Mbi statistikat e komunitetit dhe vendimin e Këshillit 
89/382/EEC, Euratom, për krijimin e një komisioni mbi programet statistikore të komuniteteve 
evropiane” dhe Rregulloren (KE) nr. 2015/759 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 29 
prill 2015, e cila ndryshon rregulloren (KE) nr. 223/2009 për statistikat evropiane. 
 
Në fushën e kulturës, u miratua Ligji nr. 27/2018, datë 17.5.2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe 
muzetë”, i cili përafron pjesërisht Direktivën 2014/60/BE të Këshillit dhe Parlamentit Evropian, 
datë 15 maj 2004, “Për kthimin e pasurive kulturore të larguara në mënyrë të paligjshme nga 
territori i një shteti anëtar” dhe amendon rregulloren (EU) nr. 1024/2012 dhe Rregulloren 
116/2009/BE të Këshillit të Evropës, datë 18 dhjetor 2008, “Mbi eksportin e mallrave kulturore”. 
 
Në fushën e mjedisit, u miratua Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 232, datë 26.4.2018, “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 177, datë 06.03.2012 “Për 
ambalazhet dhe mbetjet e tyre” i cili përafron pjesërisht Direktivën 94/62/EC datë 20 Dhjetor 1994 
“Për ambalazhet dhe mbetjet e ambalazheve” dhe Direktivën (EU) 2015/720 datë 29 Prill 2015 
“Për disa ndryshime të Direktivës 94/62/EC në lidhje me përdorimin e qeseve të lehta plastike”. 
 
Në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, u miratua Ligji Nr. 71/2018, datë 18.10.2018, “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, të 
ndryshuar”, i cili përafron plotësisht Direktivën 2011/83/BE e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit, e 25 tetorit 2011 Mbi të drejtat e konsumatorit, që ndryshon Direktivën e Këshillit 
93/13/KEE dhe Direktivën 1999/44/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe që shfuqizon 
Direktivën e Këshillit 85/577/KEE dhe Direktivën 97/7/KE të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit; si dhe, përafron pjesërisht Direktivën 2013/11/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 
e 21 majit 2013 Për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve dhe për disa 
shtesa dhe ndryshime në Rregulloren (KE) Nr. 2006/2004 dhe në Direktivën 2009/22/KE 
(Direktiva për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve- ADR).  
 
Në fushën e tatimeve, u miratua Ligji Nr. 40/2018, datë 9.7.2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 
92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, i cili përafron 
pjesërisht Direktivën 2006/112/CE e Këshillit, datë 28 nëntor 2006, “Mbi sistemin e përbashkët të 
tatimit mbi vlerën e shtuar”.  
 
Gjithashtu, është vlerësuar përputhshmëria me acquis-në edhe për aktet si vijon:  
 
Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave  
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Projektvendimi “Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet e transportueshme nën presion”, si 
dhe në zbatim të Vendimit nr. 584, datë 28.08.2003 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e 
rregullores së Këshillit të Ministrave” është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me Direktivën 
2010/35/EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 qershor 2010, Për pajisjet e 
transportueshme nën presion, që shfuqizon Direktivat e Këshillit 76/767/EEC, 84/525/EEC, 
84/526/EEC, 84/527/EEC dhe 1999/36/EC.  
 
Kapitulli 11: Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 

 
Projektligji “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore” është vlerësuar si 
pjesërisht i përputhshëm me Rregulloren e BE-së Nr. 1151/2012 “Për skemat e cilësisë për 
produktet bujqësore dhe ushqimore, si dhe plotëson detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr. 9947, datë 
07.07.2008, “Për Pronësinë Industriale”, të ndryshuar.  
 
Projekturdhëri “Për miratimin e listës së produkteve dhe substancave që përdoren në prodhimin 
biologjik”, është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me Rregulloren e Komisionit Evropian Nr. 
889/2008, datë 5 shtator 2008, që përcakton rregullat e hollësishme për zbatimin e Rregullores së 
Këshillit Nr. 834/2007, “Për prodhimin biologjik dhe etiketimin e produkteve biologjike në lidhje 
me prodhimin biologjik, etiketimin dhe kontrollin”, të ndryshuar. 
 
Kapitulli 12: Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Fitosanitare 

 
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” i 
ndryshuar”, është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me:  

 Rregulloren Nr. 178/2002/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 28 janar 2002 mbi 
“Parimet e përgjithshme dhe kërkesat e ligjit të ushqimit, krijimi i Autoritetit Evropian të 
Sigurisë Ushqimore dhe nxjerrja e procedurave te çështjet e sigurisë ushqimore”;  

 Rregulloren Nr. 852/2004/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 29 prill 2004 mbi 
“Higjienën ushqimore”;  

 Rregulloren Nr. 882/2004/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 29 prill 2004 mbi 
“Kontrollin zyrtar të kryer për të verifikuar përputhshmërinë me ushqimin dhe ushqimin 
për kafshë, shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve” si dhe; 

 Rregulloren Nr. 853/2004/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 29 prill 2004 mbi, 
“Rregullat specifike të higjienës së produkteve ushqimore” 

 
Projektvendimi “Për miratimin e rregullores për përdorimin e qëndrueshëm të produkteve për 
mbrojtjen e bimëve dhe kriteret e kualifikimit për përdoruesit”, është vlerësuar si pjesërisht i 
përputhshëm me Direktivën 2009/128 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 21 tetorit 2009, 
“Për krijimin e një kuadri për veprim të Komunitetit për të arritur përdorimin e qëndrueshëm të 
pesticideve”. 
 
Kapitulli 13: Peshkimi  
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Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 103/2016, “Për akuakulturën”, është 
vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me Rregulloren e Këshillit nr. 1379/2013/BE, datë 11 Dhjetor 
2013, në lidhje me organizimin e përbashkët të tregjeve të prodhimeve të peshkimit dhe 
akuakulturës që amendon rregulloret nr. 1184/2006/(KE) dhe nr. 1224/2009/KE, si dhe shfuqizon 
rregulloren (KE) nr. 104/2000 të Këshillit. 
 
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, 
të ndryshuar, është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me: 

 Rregulloren e Këshillit nr. 1379/2013/BE, datë 11 dhjetor 2013, në lidhje me organizimin 
e përbashkët të tregjeve të prodhimeve të peshkimit dhe akuakulturës, që amendon 
rregulloret nr. 1184/2006/(KE) dhe nr. 1224/2009/KE, si dhe shfuqizon rregulloren (KE) 
nr. 104/2000 të Këshillit. 

 Rregulloren e Këshillit nr 508/2014/BE, datë 15 Maj 2014, mbi Fondin Evropian Detar dhe 
të Peshkimit, që shfuqizon Rregulloret e Këshillit (KE) Nr. 2328/2003, (KE) Nr. 861/2006, 
(KE) Nr. 1198/2006 dhe (KE) Nr. 791/2007 dhe Rregulloren (BE) Nr. 1255/2011 e 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit  

 
Kapitulli 14: Politikat e Transportit  

 
Projektligji “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë” është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm 
me: 

 Rregulloren (KE) Nr. 1008/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi rregullat e 
përbashkëta për operimin e shërbimeve ajrore në Komunitetin Evropian”; 

 Rregulloren (KE) Nr. 1070/2009 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 21 tetor 2009, 
që amendon Rregulloret (EC) Nr. 549/2004, (EC) Nr. 550/2004, (EC) Nr. 551/2004 dhe 
(EC) 552/2004; 

 Rregulloren (KE) Nr. 996/2010 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 20 tetor 2010 
“Mbi investigimin dhe parandalimin e aksidenteve dhe incidenteve në aviacionin civil” që 
shfuqizon Direktivën 94/56/EC; 

 Rregulloren (KE) Nr. 300/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 11 mars 2008 
“Mbi rregullat e përgjithshme në fushën e sigurisë së aviacionit civil”. 

 
 

 

 

Kapitulli 16: Tatimet  

 
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me Direktivën 2011/64/CE e 
Këshillit, datë 21 qershor 2011, “Mbi strukturën dhe normat e akcizës që aplikohen për duhanin e 
prodhuar”.  
 
Kapitulli 18: Statistikat 



 

28 

 
Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të banesave” është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm 
me Rregulloren (KE) nr. 763/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 9 korrik 2008 “Për 
censet e popullsisë dhe banesave’ dhe Rregulloren (KE) 2017/543, date 22 mars 2017 “Për 
përcaktimin e rregullave për zbatimin e Rregullores (KE) nr. 763/2008 të Parlamentit Evropian 
dhe Këshillit mbi censet e popullsisë dhe banesave për sa i takon specifikimeve teknike të temave 
dhe nëndarjeve të tyre. 
 
Kapitulli 30: Marrëdhëniet me jashtë  

 
Projektligji “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe 
artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë”, është vlerësuar si i përafruar pjesërisht me 

Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 428/2009 “Për vendosjen e një regjimi komunitar për kontrollin e 
eksportit, transferimit, ndërmjetësimit dhe transitin e mallrave me përdorim të dyfishtë”.  
 
Projektvendimi “Për miratimin e listës së përditësuar të mallrave ushtarake dhe të listës së mallrave 
e teknologjive, me përdorim të dyfishtë, që i nënshtrohen kontrollit shtetëror të import-eksporteve” 
është vlerësuar si pjesërisht i përputhshëm me Rregulloren e (BE) 2017/2268 Deleguar nga 
Komisioni e 26 Shtatorit 2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së Këshillit (KE) nr. 
428/2009 për vendosjen e një regjimi komunitar për kontrollin e eksportit, transferimit, 
ndërmjetësimit dhe transitit të sistemeve me përdorim të dyfishtë”, dhe plotësisht i përputhshëm 
me listën e përbashkët ushtarake të Bashkimit Evropian, miratuar nga Këshilli më 6 mars 2017 
(pajisje të mbuluara nga Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit 2008/944/CFSP që përcakton rregullat 
e përbashkëta që rregullojnë kontrollin e eksporteve të teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake. 
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Programimi dhe monitorimi i fondeve IPA 
 
 

 Instrumenti i Para-anëtarësimit: Gjendja aktuale 
 
Ndryshimi nr 3 në Marrëveshjen e Financimit për Programin Vjetor për Shqipërinë, viti 
2011 
 
Ndryshimi nr 3 në Marrëveshjen e Financimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Bashkimit 
Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian në lidhje me Programin e Veprimit për Shqipërinë 
për vitin 2011, është miratuar në parim me VKM 567 datë 3.10.2018 dhe firmosur nga KKIPA në 
datën 05.10.2018.  
 
Qëllimi i këtij ndryshimi konsiston në zgjatjen e afatit përfundimtar me 3 vjet (deri më 30 nëntor 
2021 për ekzekutimin e Projektit Nr. 3 “Ndërtimi i bypass-it të Vlorës”, si dhe zgjatjen e afatit 
përfundimtar të Marrëveshjes së Financimit (deri më 30 nëntor 2023). 
 
Ndryshimi nr 3 në Marrëveshjen e Financimit për Programin Vjetor për Shqipërinë, viti 
2014 
 
Ndryshimi nr 3 në Marrëveshjen e Financimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Bashkimit 
Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian në lidhje me Programin e Veprimit për Shqipërinë 
për vitin 2014, është miratuar në parim me VKM 716 datë 5.12.2018. 
 
 
Kjo Marrëveshje Financimi konsiston në rialokimin e fondeve prej 4,825,362 Euro, të parashikuara 
për aktivitetin “Asistencë teknike për të mbështetur grupet sektoriale të punës për të koordinuar 
reformat sektoriale, si dhe për të zhvilluar programe kombëtare sektoriale”, të cilat do të shkojnë 
për mbështetjen e një prioriteti kombëtar si “Mbështetje për Censusin e Popullsisë dhe Banesave 
2020”, e cila do të zbatohet nëpërmjet një një granti direkt. 
 
Programi Kombëtar i Veprimit IPA 2017 
 
Marrëveshja Financiare përkatëse është miratuar me VKM Nr 188, datë 29.03.2018 dhe 
nënshkruar nga KKIPA në datën 30.03.2018. Kosto totale e këtij Programi është 61.200.000 Euro.  
 
Programi i Veprimit IPA 2017 do të mbështesë reformat në fushën e turizmit dhe trashëgimisë 
kulturore, instrumentin lehtësues për Integrim në BE, si dhe mbështetje për Pjesëmarrjen në 
Programet dhe Agjencitë e BE-së.  
 
Programi Kombëtar i Veprimit IPA 2018 
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Në nëntor të këtij viti, është marrë vendimi për miratimin e paketës së plotë të Programeve të 
Veprimit në Komitetin IPA dhe Marrëveshja përkatëse Financiare parashikohet që të nënshkruhet 
gjatë vitit 2019. 
 
Programi Kombëtar i Veprimit IPA 2018 mbështet sektorët në vijim: 
 
1 – Mbështetje buxhetore për Sektorin e drejtësisë, - 42,000,000 Euro (indikative). 
 
Kontrata për Reformën Sektoriale ka si objektiv të mbështesë dhe forcojë pavarësinë, 
transparencën, efikasitetin, llogaridhënien dhe besimin e publikut në sistemin shqiptar të drejtësisë, 
në përputhje me acquis e BE-së si dhe me praktikat më të mira. 
 
2 – Mbështetje për Sektorin e ujit - 23,400,000 Euro (indikative) në bashkëpunim me ndërhyrjet e 
KfW. 
 
Qëllimi i dokumentit të veprimit është të sigurojë menaxhimin në mënyrë të integruar dhe të 
qëndrueshme të këtij sektori, në përputhje me politikat dhe legjislacionin e BE-së.  
 
3 – Mbështeje për sektorin e trashëgimisë kulturore - 6,000,000 Euro (indikative), (menaxhimi 
indirekt me BERZH).  
 
Veprimi konsiderohet si vazhdim i ndërhyrjes së IPA 2017 dhe synon ruajtjen dhe restaurimin e 
trashëgimisë kulturore, përmirësimin e turizmit të qëndrueshëm në zonën e caktuar, duke 
rigjeneruar kështu strukturën ekonomike lokale dhe mjedisin urban. 
 
4 - Mbështetje për të luftuar krimin e organizuar dhe luftën kundër drogës - 19,000,000 Euro 
(indikative) 
 
Qëllimi i dokumentit të veprimit është të  kontribuojë në një sistem efektiv dhe efikas të zbatimit 
të ligjit për të luftuar krimin e organizuar dhe trafikimin e drogës. 
 
Gjithashtu ky veprim synon të mbështesë zhvillimin socio-ekonomik në komunitetet e prekura 
duke ofruar shërbime alternative për ato komunitete që janë të prekura nga kultivimi dhe trafikimi 
i kanabisit. Nga ana tjetër ky program synon të përmirësojë kapacitetet e Policisë së Shtetit 
Shqiptar, Prokurorisë së Përgjithshme dhe agjencive përkatëse në luftën kundër krimit të 
organizuar, si dhe të ofrojë mbështetje kundrejt trafikimit të drogës dhe kultivimit të kanabisit. 
 
5-Mbështetja për pjesëmarrje në Programet e Unionit - 3,000,000 Euro 
 
Ky veprim synon të lehtësojë dhe mundësojë pjesëmarrjen e institucioneve shqiptare në programet 
dhe agjencitë e Bashkimit Evropian. 
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Procesi i programimit për Programet Vjetore IPA 2019 – 2020  
 
Gjatë muajit Korrik 2018, vizitoi institucionet qendrore shqiptare një Mision për Programimin e 
ardhshëm të fondeve IPA për vitet 2019 – 2020, i drejtuar nga Z. Michael Aldaya, Drejtuesi i Zyrës 
që mbulon Shqipërinë në DG NEAR. 
 
Ky Mision programues synonte identifikimin në kuadër makro të prioriteteve kombëtare, 
potenciale për mbështetje nga IPA 2019 dhe 2020, duke ulur së bashku në takime të veçanta, 
aktorët e përfshirë sipas fushave potenciale, Delegacioni i BE (DBE), Këshilli i Ministrave, 
Ministria e Financave, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) dhe ministritë e linjës, 
lider të fushave të mundshme për mbështetje.   
 
Takimet u zhvilluan me qëllim përfshirjen e niveleve të larta drejtuese për fushat e (i) 
mirëqeverisjes në nivel qendror dhe lokal, (ii) përfshirjes dhe mbrojtjes sociale, punësimit dhe 
edukimit (iii) bujqësisë dhe të drejtës së pronësisë, (iv) mjedisit dhe mbetjet (ekonomia qarkulluese 
me fokus mbrojtjen e mjedisit), të konsideruara si katër drejtimet kryesore me fokus mbështetjen 
ndërsektoriale, mbi të cilat do të orientohet programimi për dy vitet e fundit në kuadër të IPA II.  
 
Gjatë periudhës shtator – tetor 2018 u realizua faza e konsultimeve për identifikimin e fushave që 
do të mbulojë secili program (IPA 2019 dhe IPA 2020). Njëkohësisht, gjatë muajit tetor janë  
hartuar versionet e para të dokumenteve të veprimit për IPA 2019, kryesisht në fushën e Përfshirjes 
sociale dhe Ekonomisë qarkulluese me fokus mbrojtjen e mjedisit. 
 
Paralelisht me hartimin e dokumenteve të veprimit për IPA 2019 ka vijuar edhe procesi i rishikimit 
të Strategjive Kombëtare të koordinuar nga MEPJ në bashkëpunim me Drejtorinë e Mirëqeverisjes 
dhe Zhvillimit në ZKM. Ky proces pritet të përfundojë brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019. 
 
Procesi i programimit të dy programeve do përfundojë brenda vitit 2019. Pas aprovimit nga 
Komisioni Evropian, IPA 2019 dhe IPA 2020 do të nënshkruhen po në vitin 2019, në përputhje 
me afatet kohore përkatëse dhe duke lënë të hapur rrugën për përgatitjet lidhur me instrumentin e 
ri financiar IPA III. 
 
Për sa i përket Menaxhimit të asistencës financiare, edhe gjatë tremujorit subjekt i raportimit, 
KKIPA në bashkëpunim të ngushtë me DBE-në dhe strukturat relevante ka ndjekur ecurinë e 
projekteve në zbatim dhe koordinimin për çështje që lindin gjatë zbatimit. Në këtë kuadër, KKIPA 
ka koordinuar adresimin e çështjeve problematike në vijim të raportimit nga DBE lidhur me 
projektet (nën zbatim të centralizuar/direkt) të cilat nevojitet të mbahen në monitorim të ngushtë. 
Zyra mbështetëse e KKIPA po koordinon dhe lehtëson procesin e zgjidhjes së problematikave të 
raportuara me institucionet përkatëse.  
 
Koordinatori Kombëtar i IPA-s (KKIPA) dhe struktura mbështetëse në MEPJ finalizuan, në 13 
Mars 2018, Komitetin Monitorues të IPA-s, si dhe dërgimin e Raporteve Vjetore të Zbatimit të 
programeve nën IPA I dhe IPA II për vitin 2017, Komisionit Evropian. 
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Komiteti i Monitorimit të IPA-s është forumi kryesor dypalësh mes Shqipërisë dhe BE-së ku u 
diskutuan zhvillimet mbi programimin, zbatimin, monitorimin e fondeve IPA gjatë vitit 2017 dhe 
sfidat për vitin vijues, 2018. Në Komitet u vu re një frymë bashkëpunimi dhe vlerësimi e punës së 
dyanshme për mbarëvajtjen e programeve të mbështetura nga Komisioni Evropian nëpërmjet 
fondeve IPA I dhe IPA II. Komiteti Monitorues i IPA-s vlerësoi  progresin në zbatimin e këtyre 
programeve, bashkëpunimin dhe koordinimin, ndërsa theksoi se progresi i arritur duhet të 
përforcohet më tej, duke siguruar sinergji mes gjithë elementëve të reformave sektoriale, gjithashtu 
u dhanë edhe rekomandimet përkatëse për fushat/sektorët specifikë. Konkluzionet e takimit do t’ju 
përcillen institucioneve të përfshira, me qëllim ndjekjen e tyre. Takimi i ardhshëm i Komitetit 
Monitorues të IPA-s do të mbahet gjatë vitit 2019. 
 
Në funksion të përmbushjes së detyrave funksionale KKIPA, gjithashtu, përgatiti dhe dorëzoi 
pranë Komisionit Evropian, raportin vjetor të zbatimit të IPA II, raport i cili u pranua pa komente. 
 
Sikurse u përmend më sipër, gjatë periudhës së këtij raporti, KKIPA finalizoi, sipas kërkesës së 
Marrëveshjes Kuadër mes RSH dhe KE-së, dy raportet vjetore të zbatimit të programeve IPA në 
Shqipëri, përkatësisht të IPA I (programet 2007 – 2013) dhe IPA II (programet 2014 – 2020). Këto 
raporte përshkruajnë progresin gjatë vitit 2017 të gjithë projekteve në zbatim nga autoritetet 
Shqiptare (nën metodën e menaxhimit të decentralizuar/indirekt), lidhur me programimin, 
implementimin, monitorimin, auditimin si dhe problematikat dhe adresimin e tyre gjatë vitit në 
fjalë. Bazuar në zhvillimet e raportuara, u konkludua se programet dhe projektet e zbatuara nën 
menaxhim të decentralizuar, po ecin përgjithësisht sipas planeve të veprimit dhe nuk janë vërejtur 
probleme të mëdha ose të cilat nuk janë adresuar duke sjellë pengesa serioze gjatë zbatimit. 
 
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe raportimi, është firmosur nga pala shqiptare Marrëveshja 
Financiare e Instrumentit të Para-aderimit për Zhvillimin Rural (IPARD II, 2014 – 2020).  
 
Lidhur me programet e Mbështetjes Buxhetore dhe Reformës Sektoriale, gjatë periudhës kohore 
subjekt i raportimit, institucionet përkatëse kanë përgatitur dhe dërguar kërkesën dhe raportet 
shoqëruese për lëvrimin e transhit të tretë variabël të programit të mbështetjes sektoriale në 
Menaxhimin e Financave Publike (IPA 2014) si dhe të transheve të para (fiks) për programet e 
IPA 2016 Anti-korrupsion dhe të Transportit me fokus Transportin Rrugor. Komisioni Evropian 
ka miratuar lëvrimin e transhit të parë të Kontratës së Reformës Sektoriale për Transportin në 
shumën prej 6 milion euro dhe këstit të tretë të Reformës Sektoriale për Menaxhimin e Financave 
Publike në shumën prej 5.625.000 Euro. 
 
 Me Urdhrin e Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018 “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes 
së gjerë sektoriale/ ndërsektoriale, si edhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ 
ndërsektorial të integruar” janë ringritur mekanizmat e menaxhimit sektorial/ ndërsektorial të 
integruara. Bazuar në Urdhrin e sipërpërmendur Grupet e menaxhimit të integruar të politikave, 
Grupet tematike dhe Komitetet Drejtuese sektoriale ngarkohen me programimin, ekzekutimin dhe 
monitorimin e politikave dhe programeve ndërsektoriale e kombëtare, reformat strategjike, 
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asistencën për zhvillim, procesin e anëtarësimit në BE dhe dialogun me partnerët për zhvillim e 
integrim, shoqërinë civile, qeverisjen vendore etj. .Strukturat e mësipërme do të luajnë rolin e 
Komiteteve Sektoriale të Monitorimit lidhur me programet e asistencës së BE-së, IPA. Aktualisht 
po punohet mbi planifikimin e kalendarit vjetor të takimeve për secilin GMIP për vitin 2019. Në 
rolin e Komiteteve Sektoriale të Monitorimit, çdo GMIP duhet të zhvillojë takime dy herë në vit.  
 
Instrumenti i Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF) 
 
Në takimin e 18-të i Komitetit Drejtues të WBIF, zhvilluar në Qershor 2018, me përfaqësues të 
Komisionit Evropian (DG NEAR) dhe përfaqësues të Institucioneve Financiare Ndërkombëtare u 
miratuan projektet për thirrjen e 19-të  të WBIF për asistencën teknike si më poshtë: 

 Studim Fizibiliteti për zhvillimin e infrastrukturës rajonale të Broadband-it. Shuma e 
grantit të kërkuar është 520,000 Euro. 

 Dizenjo e Detajuar për përmirësimin e infrastrukturës mbrojtëse nga përmbytjet në lumin 
Mat. Shuma e grantit të kërkuar është 450,000 Euro. 

 Përgatitja e dizenjos teknike, dokumenteve të tenderit për sistemin e furnizimit me ujë dhe 
kanalizimeve në bashkinë e Himarës dhe fshatrat e saj bregdetare. Granti i kërkuar ka një 
vlerë prej 1.8 Mln Euro. (Ky projekt është aplikuar në thirrjen e 18 për AT por është shtyrë 
miratimi i tij për shkak të mungesës së fondeve). 

 
Në takimin e 19-të i Komitetit Drejtues të WBIF, zhvilluar në Dhjetor 2018, me përfaqësues të 
Komisionit Evropian (DG NEAR) dhe përfaqësues të Institucioneve Financiare Ndërkombëtare u 
miratuan projektet për thirrjen e 20-të  të WBIF për asistencën teknike si dhe thirrjen e 3-të  të 
WBIF për investime. 
 

1. Në kuadër të thirrjes së 20-të të WBIF për asistencën teknike, Komiteti Drejtues i WBIF 
miratoi zyrtarisht për Shqipërinë projektet: 

 Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit dhe Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për 
Infrastrukturën e Mbrojtjes nga Përmbytjet në lumenjtë Erzen-Ishëm, Shkumbin, Seman 
dhe Vjosë. Shuma e grantit për këtë projekt është 2 000 000 Euro; 

 Përgatitja e Dizenjos së Detajuar dhe Dokumenteve të Tenderit për Tubacionin e 
Transmisionit të gazit nga TAP CP në TEC të Vlorës. Shuma e grantit për këtë projekt 
është 1 100 000 Euro; 

 Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit dhe Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për 
ruajtjen e gazit natyror nëntokësor në zonën e Dumresë. Shuma e grantit për këtë projekt 
është 1 000 000 Euro. 

 
2. Në kuadër të thirrjes së 3-të  të WBIF për investime, Komiteti Drejtues i WBIF miratoi 

zyrtarisht për Shqipërinë projektin: 
 Rikonstruksioni i Kalatave 1 dhe 2 në Portin e Durrësit. Shuma e grantit për këtë projekt 

është 27 672 000 Euro dhe kostoja totale e projektit është 62 450 000 Euro. 
 
IPA më Shumë Vende Përfituese 2018/2019 



 

34 

 
Me Vendimin Zbatues C(2018/5074) të datës 31.7.2018, Komisioni Evropian ka miratuar paketën 
e programeve IPA me Shumë Vende Përfituese për viti 2018. Kjo paketë programesh përbëhet nga 
13 Dokumente Veprimi dhe ka një vlerë prej 195 150000 Euro për të gjithë rajonin. Sektorët e 
financuar nën këto programe fokusohen në përmirësimin e qeverisjes ekonomike dhe 
konkurrueshmërisë, integrimin e komunitetit rom, arsimin,menaxhimi i financave publike, 
reforma në administratën publike, bashkëpunimin rajonal, agjendën e konektivitetit etj. 
 
Gjithashtu, gjatë vitit 2018 Shërbimet e Komisionit Evropian në bashkëpunim me Zyrat e KKIPA 
më rajon janë konsultuar dhe kanë përgatitur paketën e IPA me Shumë Vende Përfituese për vitin 
2019. Deri më tani janë realizuar 2 raunde konsultimesh si dhe priten të realizohen disa të tilla para 
miratimit zyrtarisht të kësaj pakete në korrik 2019.  
 
Programimi dhe monitorimi i fondeve të Bashkëpunimit Territorial 
 
Gjatë periudhës raportuese (viti 2018) Autoriteti Kombëtar shqiptar për Bashkëpunimin Territorial 
ka punuar ngushtësisht me strukturat homologe për të mundësuar zbatimin e Programeve të 
Bashkëpunimit Territorial në të cilat vendi ynë merr pjesë gjatë perspektivës IPA II (2014-2020). 
Një rëndësi e veçantë, gjatë vitit 2018, i është kushtuar koordinimit të thirrjeve për projekt 
propozime, nënshkrimit të Marrëveshjeve të Financimit, ndjekjes së procesit të lidhjes së 
kontratave të financimit si dhe fuqizimit të kapaciteteve të aplikantëve shqiptarë. Nënvizojmë se, 
një numër prej rreth 170 projektesh të bashkëpunimit Territorial janë miratuar nga Strukturat 
përkatëse të Programeve në të cilat merr pjesë Shqipëria dhe ka filluar zbatimi i tyre. Duke qenë 
këto projekte janë në fazën fillestare të zbatimit ende nuk mund të evidentohen rezultate konkrete.  
 
Programi IPA CBC Shqipëri-Kosovë 2014-2020 – Në kuadër të këtij programi në muajt e parë 
të vitit 2018 u nënshkruan kontratat e financimit për projektet fituese (5 Projekte gjithsej), të cilat 
kanë filluar zbatimin e tyre. Gjithashtu, gjatë vitit 2018 është punuar për modalitetet e Thirrjes së 
dytë për projekt-propozime, e cila do të jetë Thirrje Strategjike, me një buxhet prej 2,040,000 Euro 
dhe pritet të lancohet në fillim të vitit 2019. Sekretariati i Përbashkët Teknik (së bashku me 
Antenën), është tashmë i plotësuar me stafin përkatës dhe është tërësisht funksional. 
 
Në kuadër të Programit IPA CBC Maqedoni-Shqipëri 2014-2020, në vijim të shpalljes së  
thirrjes së 1-rë për projekt propozime, u përzgjodhën 21 projekte për të kaluar në fazën e dytë të 
aplikimit e pas vlerësimit të tyre, Komiteti i Monitorimit miratoi 9 projekt-propozime si të 
suksesshme të cilat përfunduan lidhjen e kontratave ë financimit në Janar 2018. Zbatimi i 
projekteve fituese ka filluar që prej fillimit të vitit 2018. Në Nëntor 2018 është shpallur thirrja e 2-
të për projekt-propozime me një buxhet në total prej 2,890,000 EUR (kontribut i BE-së) e cila do 
të qëndroj e hapur deri më shkurt 2019. Gjithashtu, gjatë vitit 2018, Ministria për Evropën dhe 
Punët e Jashtme ka koordinuar procesin për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit 
“Maqedoni – Shqipëri 2014-2020”, alokimet e vitit 2017, e cila u nënshkrua nga Ministri në datë 
28 Gusht 2018. 
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Programi IPA CBC Mali i Zi-Shqipëri – Gjatë vitit 2018, u nënshkruan kontratat me përfituesit 
e projekteve (8 gjithsej), të cilat aktualisht janë në fazën e zbatimit. Me qëllim rritjen e kapaciteteve 
për menaxhimin dhe zbatimin me efikasitet të projekteve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, më 
bashkëpunim me Antenën kanë organizuar disa trajnime të dedikura mbi prokurimin, menaxhimin, 
raportimin, etj. Gjithashtu, gjatë vitit 2018, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka 
koordinuar procesin për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit “Mali i Zi – Shqipëri 
2014-2020”, alokimet e vitit 2017, e cila u nënshkrua nga Ministri në datë 14 dhjetor 2018, pas 
miratimit nga Këshilli i Ministrave. 
 
Programi Tripalësh Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi – në kuadër të këtij programi u 
lancua një thirrje e targetuar “Projekte Tematike”, ku Shqipëria është lider në 3 nga 8 projektet 
tematike, përkatësisht në fushën e mjedisit, transportit dhe bujqësisë. Aktualisht këto projekte janë 
miratuar nga Komiteti i Përbashkët Monitorues i Programit dhe janë në proces negociimi për 
nënshkrimin e kontratave, proces i cilit pritet të përfundojë në Shkurt 2019, për të nisur më pas 
zbatimin.  
 
Programi Interreg IPA CBC Greqi-Shqipëri – Gjatë vitit 2018, pas dakordësimit mes 
autoriteteve greke dhe shqiptare për financimin e rikonstruksionit të PKK Qafë Botë dhe mjediseve 
përreth (nga ana shqiptare) dhe studimin e fizibilitetit të rrugës ndërkufitare në vijim të PKK Qafë 
Botë (nga pala greke), MEPJ asistoi partnerët shqiptarë në hartimin e projekt propozimit gjatë 
periudhës Gusht-Shtator 2018. Projekti ka si vlerë indikative shumën prej 4 Milion Euro dhe nga 
pala shqiptare do të zbatohet nga DP e Policisë së Shtetit, Ministria e Brendshme dhe DP e 
Doganave. Aktualisht është nënshkruar kontrata dhe ka filluar zbatimi i projektit.  
 
Ndërkohë, thirrja e katërt për projekt propozime u lancua në datë 17 Tetor 2018, me vlerë 11,5 
Milion Euro dhe do të qëndrojë e hapur deri më 31 janar 2019. Në këtë kuadër u organizuan dy 
ditë informuese (në Korçë dhe në Gjirokastër) me qëllim informimin e aplikantëve potencialë dhe 
mundësinë e përfitimit të fondeve të BE. 
 
Aktualisht për këtë program janë në zbatim rreth 45 projekte në fusha të ndryshme si transport, 
mjedis, kulturë etj. 
 
Programi Interreg ADRION 2014-2020 shpalli thirrjen e dytë për projekt-propozime më 26 mars 
2018, e cila qëndroi e hapur deri më 26 qershor 2018. Në mënyrë që thirrja të kishte impakt konkret 
në zonën e Programit, u dakordësua që ajo të lançohet vetëm për Prioritetin e dytë të Programit 
(Rajon i qëndrueshëm). Buxheti total i thirrjes ishte 34,3 Milion Euro (financim i BE) nga të cilat 
5,1 Milion u dedikuan për vendet IPA. Procesi i vlerësimit të projekteve fituese nuk ka përfunduar 
ende. Në lidhje me Marrëveshjen e Financimit për këtë Program, ajo u nënshkrua nga pala 
shqiptare dhe u finalizua edhe nga Autoriteti Menaxhues i programit në 22 Janar 2018. 
 
Në muajin korrik 2018, në ambientet e MEPJ u zhvilluan disa takime të nivelit teknik në kuadër 
të Programit Interreg Mesdheu (MED), ku morrën pjesë partnerë të të 12 vendeve pjesëmarrëse 
të këtij programi. Projektet fituese prej thirrjes së 2-të për projekte të integruara u miratuan gjatë 
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vitit 2018 ndërkohë është shpallur thirrja e tretë për projekte modulare në datën 30 tetor 2018 e 
cila do të qëndroj e hapur deri më 31 januar 2019. Kjo thirrje është e targetuar për Aksin prioritar 
1 (vetëm nën-objektivin “Blue Growth”) dhe Aksin prioritar 3 të programit, dhe vetëm për tipet e 
projekteve: Multi-modulare M2 Testim + M3 Kapitalizim. Buxheti në total i thirrjes është 32 
Milion Euro, nga ku alokimi indikativ i fondeve ERDF pritet të jetë 30 milion € dhe alokimi 
indikativ i fondeve IPA do të jetë 2 milion €. 
 
Në kuadër të projektit Panoramed Aksi i 4-rt “Përforcimi i Qeverisjes së Mesdheut” të programit 
Interreg MED me një total të Asistencës Teknike për Shqipërinë prej 204.460 Euro (173,791.00 
Euro kontribut i BE-së dhe 30,669.00 Euro kontribut kombëtar) struktura përgjegjëse e Ministrisë 
për Evropën dhe Punët e Jashtme duhet të mobilizojë institucionet e interesit kombëtarë/rajonalë 
dhe aktorët kryesorë që do të përfshihen në këtë projektet strategjike që Panoramed parashikon të 
shpall gjatë 6-mujorit të dytë të 2019. 
 
Lidhur me Programin Interreg Ballkan-Mediterranean, është përfunduar procesi i lidhjes së 
Kontratave të financimit për projektet e përzgjedhura për financim (30 Projekte) dhe ka filluar 
zbatimi i tyre. Në këto projekte ka një numër të madh partnerësh shqiptarë (36 institucione dhe 
OJF) krahasuar me vendin tjetër IPA pjesëmarrës në Program (Maqedoninë).  
 
Në JMC (Komiteti i Përbashkët i Monitorimit) e zhvilluar në datat 11-12 Korrik 2018 në Tiranë, 
u vendosë që dhe 7 projekte të tjera që ishin në listën rezervë të financohen nga ky program, duke 
qenë se ky program nuk do të ketë më thirrje. Aktualisht projektet janë në fazën e implementimit. 
 
Ndërkohë, një nga objektivat e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme ka qenë fuqizimi i 
kapaciteteve të institucioneve (qendrore, rajonale dhe lokale) në përthithjen e sa më shumë fondeve 
nga instrumentet e bashkëpunimit territorial. Në këtë kuadër, janë organizuar Seminare mbi 
zbatimin e Projekteve të financuara nga Programet Mali i Zi-Shqipëri, Greqi-Shqipëri dhe 
ndërkohë brenda gjashtë-mujorit të parë të vitit të ardhshëm do të zhvillohen të tillë dhe për 
Programet e tjera të cilat presin të shpallin thirrje për projekt propozime.  
 
MEPJ ka vendosur theks të veçantë në fuqizimin e rolit të pushtetit lokal në zbatimin e projekteve 
të financuara nga BE duke asistuar në ngritjen e rrjetit të koordinatorëve lokalë në të 61 bashkitë 
e vendit. Gjatë vitit të ardhshëm një seri aktivitetesh dhe masash konkrete do ndërmerren nga 
MEPJ me qëllim lehtësimin e procedurave të zbatimit të këtyre projekteve, masa që kryesisht 
lidhen me lehtësimin e rregullave të prokurimit, përjashtimi nga vlefta e TVSH për blerjet në 
kuadër të projekteve të tilla apo mbulimi i pjesshëm/plotë nga buxheti i shtetit të vlerës së 
bashkëfinancimit. Për këtë qëllim, vendosja e një dialogu të qëndrueshëm dhe konstant mes MEPJ 
si koordinator Kombëtar i fondeve të BE, dhe aktorëve lokalë (institucione, organizata) do të jetë 
prioritet i aksionit të Ministrisë në vitin e ardhshëm.  
 
Programet e Bashkëpunimit Territorial konsiderohen si një “akademi” në përgatitjen e vendeve 
kandidate për të përthithur fondet ERDF (fondet e zhvillimit rajonal evropian) të cilat bëhen të 
aksesueshme pas anëtarësimit dhe kanë vlera shumë të mëdha. Pra, forcimi i kapaciteteve të 
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administratës dhe organizatave shqiptare në zbatimin e këtyre Programeve dhe projekteve është 
vlerë e shtuar. 
 
 


