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UDHËZUES PËR HARTIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EUROPIAN
2017-2020

Pjesa 1.

Hyrje e Planit Kombëtar për Integrimin Europian përgatitet nga Ministria e Integrimit.

Pjesa 2.

Kriteri Politik dhe Kriteri Ekonomik

Kriteri politik plotësohet  nga Ministria e Drejtësisë. Kriteri ekonomik plotësohet nga Ministria e
Financave. Duhet pasur parasysh që kontributi duhet të jete narrativ dhe të ketë parasysh zhvillimet që
planifikohen për periudhën afatshkurtër një-vjeçare.

Pjesa 3

Titulli i Kapitullit I. Hyrje

I.1 Përmbajtja e Kapitullit

• Hyrje

• Përmbajtja e kapitullit (përshkrim i fushës që mbulon kapitulli, si pikënisje mund të përdoret
Raporti i KE-së)

• Situata aktuale në Shqipëri (gjendja, ecuria, zhvillimet në vend lidhur me fushën që mbulon
kapitulli)

• Struktura e kapitullit (nënndarjet që përmban kapitulli)

• Situata aktuale (përshkrim i situatës në kuadër të MSA dhe legjislacionit të BE-së)

• Përmbledhje e kërkesave të MSA-së dhe acquis të BE-së (Redaktoni vetëm nëse teksti ekzistues
është i vjetëruar)
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• Përmbledhje e arritjeve legjislative kryesore (Redaktoni vetëm nëse teksti ekzistues është i
vjetëruar)

• Institucionet përgjegjëse kryesore (Institucionet e përfshira në fushën që mbulon kapitulli;
redaktoni vetëm nëse teksti ekzistues është i vjetëruar)

• Tregues i alokimeve financiare (buxheti për kapitullin i institucionit lider; i institucioneve të tjera
dhe buxheti total)

Pikat kyçe

 Përditësimi nga secila GNPI, bëhet mbi versionin elektronik të mëparshëm të PKIE-së dhe
dërgohet brenda afatit të përcaktuar nga MIE

 Versioni i përditësuar i PKIE finalizohet në format ëord;

 Versioni i harmonizuar bazohet në planin legjislativ vjetor të Qeverisë për vitin pasardhës;

 Grupet e Punës duhet të punojnë me tabelat bashkëlidhur metodologjisë të dërguara nga
MIE

 Te mos ndryshohet struktura e kapitullit apo riformatimi i tabelave, ndryshimet bëhen
vetëm me track changes

 Të mos përfshihen në PKIE masat ligjore që nuk kanë përafrim me legjislacionin e BE-së

 Të përafrohet vetëm legjislacioni i BE-së, i cili është në fuqi, dhe jo ai i shfuqizuar

 Procesi i planifikimit të bazohet në rekomandimet e Raporteve për Shqipërinë, takimeve të
nënkomiteteve dhe Komitetit të Stabilizim-Asociimit.

 Strategjitë dhe dokumentat strategjike duhet të konsultohen paraprakisht me
Departamentin e Strategjive në KM, para se të vendosen në PKIE

Aneks për masat e planifikuara

 T’i bëhet e ditur MIE-s emri i përsonit përgjegjës për masën ligjore të planifikuar
(Drejtoria propozuese e mases)

 Me dërgimin e kapitullit të përditësuar, MIE-s duhet t’i dërgohet edhe një relacion për
secilën masë ligjore të planifikuar, ku të jepet përgjigje për pyetjet e mëposhtme:

• Cila është shkalla e përafrimit që synon projekt-akti? Nëse synohet përputhshmëri e
pjessshme, jepni arsyen.

• Listo nenet e aktit të acquis që I nënshtrohen përafrimit.



3

• Argumento qëllimin për të cilin propozohet përafrimi i acquis dhe jep arsyen pse ëhstë
zgjedhur një instrument ligjor i caktuar për të transpozuar aktin e BE-së?

• Cila është mënyra e përllogaritjes në kohë që duhet për të hartuar, bashkërenduar dhe
miratuar një projek-akt?

• A përfshihet procesi i përkthimit në analizën kohore paraprake të iniciimit të një projekt-
akti të caktuar?

• Në procesin e planifikimit dhe hartimit të një projekt-akti sqaroni cili është roli i:

- Drejtorisë Juridike

- Drejtorisë së Integrimit

- Drejtorisë teknike

I.1 Përmbajtja (tabelore) e Kapitullit

[VETËM NËSE KA NDRYSHIME KRAHASUAR ME TESTIN EKZISTUES TË PKIE:
PËRSHKRUANI PËRMBAJTJEN E KAPITULLIT ME NJË PARAGRAF TË SHKURTËR. SI
PIKËNISJE, MUND TË PËRDORNI PROGRES-RAPORTIN E KE-SË]

I.2 Situata aktuale në Shqipëri

[JEPNI INFORMACION TË PËRDITËSUAR PËR TEKSTIN EKZISTUES]

I.3 Struktura e kapitullit

[REDAKTONI VETËM NËSE TEKSTI EKZISTUES ËSHTË I VJETRUAR]

II. Situata aktuale

II.1 Përmbledhje e kërkesave të MSA-së dhe acquis të BE-së

[REDAKTONI VETËM NËSE TEKSTI EKZISTUES ËSHTË I VJETRUAR]

II.2 Përmbledhje e arritjeve legjislative kryesore
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[REDAKTONI VETËM NËSE TEKSTI EKZISTUES ËSHTË I VJETRUAR]

II.3 Përmbledhje e institucioneve përgjegjëse kryesore

[REDAKTONI VETËM NËSE TEKSTI EKZISTUES ËSHTË I VJETRUAR]

II.4 Përcaktim i alokimeve financiare

Buxheti total per kete kapitull
I Institucionit lider per 3 vitet
ne vijim

2017 2018 2019

Buxheti total per kete kapitull
I institucioneve te tjera

Buxheti total I Kapitullit

Per tabelat buxhetore te legjislacionit te planifikuar, ju lutem referojuni Aneksit te Tabelave Buxhetore

III. Prioritetet

[REDAKTONI VETËM NËSE TEKSTI EKZISTUES ËSHTË I VJETRUAR]

IV. Plani

IV.1 Kuadri i Politikave ekzistues

[JEPNI PANORAMËN E KUADRIT TË POLITIKAVE EKZISTUES – STRATEGJITË,
DOKUMENTET E POLITIKAVE, PLANET E VEPRIMIT – NJË PËR RADHË;
SHTONI/FSHINI RADHËT SIPAS NEVOJËS]

Titulli Institucioni Kryesor Periudha referencë

IV. 2 Inventari i Masave Ligjore ekzistues

[JEPNI PANORAMËN E KUADRIT LIGJOR EKZISTUES – NJË AKT I LEGJISLACIONIT TË
BE-SË PËR ÇDO RADHË; SHTONI/FSHINI RADHËT SIPAS NEVOJËS. MOS NDRYSHONI
STRUKTURËN E TABELËS]
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Acquis e BE-së Legjislacioni
shqiptar

Institucioni
kryesor

Shkalla e
përafrimit

Data e
miratimit

(legjislacioni
shqiptar)

Hyrja në fuqi
(legjislacioni

shqiptar)

IV.3 Kuadri i Politikave i planifikuar

[JEPNI PANORAMËN E KUADRIT LIGJOR TË PLANIFIKUAR - STRATEGJITË,
DOKUMENTET E POLITIKAVE, PLANET E VEPRIMIT – NJË PËR RADHË;
SHTONI/FSHINI RADHËT SIPAS NEVOJËS]

Titulli (Strategji, PV,
AP, dokument

politikash)

Institucioni kryesor Periudha referencë Data e miratimit Hyrja në fuqi

IV.4 Masat Ligjore të planifikuara

[JEPNI PANORAMËN E MASAVE LIGJORE TË PLANIFIKUARA - NJË AKT I
LEGJISLACIONIT TË BE-SË PËR ÇDO RADHË; SHTONI/FSHINI RADHËT SIPAS
NEVOJËS. PLANI AFATSHKURTËR PËR 2017 PARAQITET NE MENYRE TE VECANTE
NGA PLANI AFATMESËM 2018-2019. LUTEMI, SIGUROHUNI QË PLANI AFATSHKURTËR
2017 TË KORRESPONDOJË ME PLANIN LEGJISLATIV VJETOR TË QEVERISË]

Acquis e
BE-së

Statusi i
përkthimit në

shqip (p/j)

Legjislaci
oni

shqiptar
(ligje dhe

akte
nënligjore

)

Statusi i
përkthimit në
anglisht (p/j)

Institucioni
përgjegjës
dhe pika e
kontaktit

Shkalla e
përafrimit e

synuar

Data e
miratim

it e
planifik

uar

Hyrj
a në
fuqi

AFATSHKURTËR (2017)
Tipi i aktit
ligjor dhe

numri p.sh.

Direktiva
2004/38/ke

Thoni po/jo
nëse ekziston
përkthim në
shqip i aktit

ligjor të BE-së

Renditni
me pika se

çfarë po
planifikohe

t:
- Ligji për
- VKM për

Drafti do të
përkthehet

menjëherë në
anglisht (apo

është i
përkthyer)

Institucioni
kryesor +

kontaktet e
personit të
ngarkuar

(email)

Pjesërisht /
Plotësisht i

përputhshëm
/ I

papërputhshë
m

Tregoni
me

tremujor
:

p.sh. T4

Data
e
planif
ikuar
e
hyrje
s në
fuqi

AFATMESME (2018 – 2019)
Si lart


