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Duke e kuptuar Integrimin në Bashkimin
Europian jo thjesht si një axhendë
F2
institucionale, por si një projekt ambicioz
SISTEMI I DREJTËSISË PËR TË
zhvillimi i nxitur vazhdimisht nga e
MITURIT
gjithë shoqëria, roli i shoqërisë civile dhe
F2
qytetarëve të angazhuar aktivisht është kyç
POLITIKAT E MIGRACIONIT DHE
për promovimin e vlerave europiane dhe
AZILIT
F4
rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik
për ndikimin dhe përfitimet e anëtarësimit
REFORMA E SIGURISË
USHQIMORE – OPSIONI PPP
të Shqipërisë në BE.
F5 PËR TË MUNDËSUAR RRITJEN E
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në
EFEKTIVITETIT TË
bashkëpunim më Ministrinë e Integrimit
SHËRBIMEVE PUBLIKE
Europian dhe ministritë e linjës kanë lançuar
KONVENTA E AARHUS-IT DHE
“Konventën për Integrimin Europian”. Duke
F6 SITUATA NË SHQIPËRI
qenë një model unik, i aplikuar fillimisht
THIRRJE PËR PJESËMARRJEnga Slovak Foreign Policy Association dhe
F8 SHOQËRIA CIVILE
i zbatuar më pas në vende si Serbia, Mali
i Zi, B&H, Ukraina dhe Moldavia, objektiv
i konventës është institucionalizimi i debatit publik në çështje të lidhura me BE-në,
mbështetur në bashkëpunimin mes qeverisë, shoqërisë civile dhe bizneseve. Nëpërmjet
Konventës synohet rritja e pjesëmarrjes të të gjithë segmenteve të shoqërisë shqiptare
në formulimin e politikave kombëtare, forcimin e aftësive të ekspertëve në negociimin
për integrimin europian si dhe krijimi i një kanali të qëndrueshëm dhe interaktiv
informimi për publikun e gjerë. Gjatë fazës së parë të implementimit të projektit janë
ngritur katër Grupe Pune, ku secili përbëhet nga përfaqësues të strukturave qeveritare,
si dhe ekspertë nga OJF-të, media, akademia dhe sektori privat. Grupet e Punës
adresojnë kapitujt më sfidues për procesin e pranimit të Shqipërisë në BE: Gjyqësori
dhe të Drejtat Themelore; Drejtësia, Liria dhe Siguria; Bujqësia dhe Zhvillimi Rural;
si dhe Mjedisi.
KONFERENCA “KONVENTA PËR
INTEGRIMIN EUROPIAN”
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Konferenca “Konventa për Integrimin Europian”

Sesioni Plenar prezantues i Konventës
për Integrimin Europian u zhvillua më
9 mars 2015, me pjesëmarrjen e Zv.
Kryeministrit dhe Ministrit të Punëve të
Jashtme të Sllovakisë, SH.T.Z. Miroslav
Lajcak dhe Ministrit të Punëve të Jashtme
të Shqipërisë, SH.T.Z. Ditmir Bushati. Z.
Bushati theksoi rëndësinë e kësaj nisme
në kuadër të një bashkëpunimi më të
mirë mes Shqipërisë dhe Sllovakisë, si
dhe për stimulimin e bashkëpunimeve të mëtejshme shkëmbimit të eksperiencave
me vende të tjera, si : Mali i Zi dhe Serbia. “Në rrugëtimin drejt Integrimit Europian,
ku hapi i ardhshëm i Shqipërisë është hapja e negociatave, bashkëpunimi i të gjithë
aktorëve politik dhe social si qeveria, opozita, shoqëria civile, është një element
kyç për të evidentuar problematikat, mangësitë dhe për të prezantuar zgjidhjet e
mundshme.”
Gjatë fjalës së tij, SH.T.Z. Miroslav Lajcak, Zv.
Kryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme
të Sllovakisë, vlerësoi se Shqipëria po përjeton
një fazë shumë pozitive në kuadër të procesin
të Integrimin Europian, dhe nënvizoi që debati
publik duhet të institucionalizohet nga palët e
interesuara. Duke u mbështetur në eksperiencën
sllovake, z. Lajcak theksoi nevojën për një
bashkëpunim të vazhdueshëm dhe frytdhënës ndërmjet qeverisë, partive politike,
OJF-ve dhe përfaqësuesve të biznesit për të avancuar paralelisht me futjen e vendit
në Union.
Konferenca u ndoq nga një Panel Diskutimi, i moderuar nga Drejtori Ekzekutiv i
EMA-s, z. Gledis Gjipali. Pjesëmarrës në këtë panel ishin: Zv. Ministër i Integrimit,
z. Gentian Elezi, z. Thomas Strazay, Analist i Politikave pranë Slovak Foreign Policy
Association (SFPA) si dhe z. Momčilo Radulović, President i Lëvizjes Europiane në
Mal të Zi. Z. Elezi shprehu të gjithë mbështetjen dhe bashkëpunimin e Ministrisë
të tij, roli i së cilës është koordinimi dhe standardizimi i konsultimeve. “Rëndësia e
Konventës qëndron në identifikimin e aktorëve që mund dhe duan të kontribuojnë
në rrugën tonë drejt BE-së, dhe në plotësimin e kriterit të gjithpërfshirjes.”

Sistemi i Drejtësisë për të Miturit

Sesioni i parë i Grupit I të Punës (Kapitulli 23- Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore)
u hap me fjalën e z. Idlir Peçi, Zv.Ministër i Drejtësisë në Shqipëri: “Ndërkohë që ka
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shumë debate për Reformën në Drejtësi
apo hapjen e negociatave, çështje të
ndjeshme si sistemi i drejtësisë për të
miturit shpesh harrohen apo injorohen.
Rastet problematike të ndodhura së
fundmi me fëmijët e përfshirë, na
japin një mesazh të fortë për kujdesin
dhe rëndësinë që i duhet kushtuar sistemit të drejtësisë për të miturit dhe rolit që
ka në shoqëri”. Sipas znj. Vjollca Meçaj, Drejtore Ekzekutive e Komitetit Shqiptar të
Helsinkit, sistemi i drejtësisë për të miturit nuk duhet të kufizohet vetëm në sistemin
penal; përbën një ndërlidhje të sistemit arsimor, institucionit të familjes, mbrojtjes
sociale dhe shoqërisë në tërësi. Gjatë diskutimeve, çështje si mosha e përgjegjësisë
penale, bashkëpunimi ndërsektorial mes politikave sociale dhe sistemit të drejtësisë
u ngritën nga znj. Ina Verzivolli, Kryetare e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të
Drejtave të Fëmijëve. Të listuara më poshtë disa nga rekomandimet e përftuara nga
përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, shoqërisë civile dhe akademisë:

Rekomandime (përmbledhje)
•

•
•

•
•
•
•
•

Duhet një trajtim i veçantë i të miturit nga legjislacioni penal, norma të veçanta
procedurale, që të përshtaten më mirë me nevojat e trajtimit të të pandehurit të
mitur, masa sigurimi më të përshtatshme për ta, afate kohore më të reduktuara për
hetimin e gjykimin. U propozua ngritja e një Gjykate për të Miturit, me një grup të
kualifikuar dhe specializuar gjykatësish dhe prokurorësh për trajtimin e të miturve.
Sipas statistikave, rezulton që 90% e fëmijëve që marrin një dënim penal bëhen
recidivist. Nevojitet një forcim i Programit të Ri-integrimit të fëmijëve, duke siguruar
më shumë punë edukuese dhe shumëllojshmëri aktivitetesh.
Vitet e fundit konstatohet përfshirja e të miturve në vepra penale të rënda, si
plagosjet, vrasjet, tregtimi i lëndëve narkotike etj. Vlerësohet si domosdoshmëri
realizimi i analizave që trajtojnë fenomenet në mënyrë ndërdisiplinore për të kuptuar
cilat janë shkaqet dhe për të përcaktuar rrugët për përmirësimin e situatës.
Duhet të ngrihen ekipe ndërsektoriale dhe ndërdisiplinore të specializuar për
fëmijët, ku të bashkëpunojnë dhe koordinohen ekspertë të disiplinave të ndryshme si
sociologë, psikologë, gjykatës dhe policë.
Të ngrihet një Mekanizëm për mbikëqyrjen e të miturve pas mbarimit të Shërbimit
të Provës.
Sugjerohet ndërveprim për një Plan Rehabilitimi për faktorët e rrezikut për të
miturit.
Dënimi Alternativ duhet trajtuar si çështje juridiko-sociale. Gjatë periudhës 20092014 ka patur një rritje të dënimeve alternative
Fakti që nuk ka kërkesë nga ana e Prokurorisë për raporte të Shërbimit të Provës
mbi rrethanat që çojnë të miturit në kryerjet e kundërvajtjeve apo veprave penale,
nënkupton mungesë vëmendjeje nga ana e tyre për çështjet e të miturve dhe mungesë
ekspertize të kualifikuar për t’i shqyrtuar këto raporte.
Janar - Korrik 2015
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Politikat e Migracionit dhe Azilit

Si pasojë e shqetësimeve në rritje nga fenomeni i
azilkërkuesve, sesioni i parë i Grupit të II Punës
(Kapitulli 24 - Drejtësi, Liri, Siguri) adresoi
temën e politikave të migracionit dhe azilit, si
çështje sfiduese për Shqipërinë dhe rajonin.
Znj. Elona Gjebrea, Zv. Ministre e Punëve të
Brendshme në Shqipëri dha kontributin e saj
gjatë sesionit, duke paraqitur një tablo të zhvillimeve të deritanishme, arritjet si dhe
pengesat drejt një procesi fleksibël dhe të menaxhueshëm. Bazuar në ekspertizën dhe
studimet e realizuara së fundmi, përfaqësues
nga Organizata Ndërkombëtare e Migrimit
në Sllovaki dhe ajo në Shqipëri, UNHCR etj.,
shkëmbyen qasjet kombëtare respektive ndaj
emigrantëve, refugjatëve dhe azilkërkuesve.
Diskutimi është pasqyruar në një listë
rekomandimesh mbi politikat, si më poshtë:

Rekomandime (përmbledhje)
•
•
•
•
•
•

•
•
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Nevojitet një mirëmenaxhim i situatës në sajë të sigurimit të burimeve të
mjaftueshme njerëzore në Policinë e Kufirit. (Stafi 1 polic për 50 azilkërkues
është i pamjaftueshëm).
Krijimi i një platforme ndërinstitucionale të Analizës së riskut të imigracionit të
parregullt, duke forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin e institucioneve dhe
mekanizmave të mbikqyrjes.
Realizimi i një dokumenti përmbledhës e gjithëpërfshirës, shoqëruar me
parashtrimin e instrumenteve më konkrete dhe praktike për emigrimin.
Është e nevojshme të kryhet një Analizë për arsyet e largimit të qytetarëve
shqiptarë në kërkim të azilit në vende të ndryshme në BE, e veçanërisht në
Gjermani.
Sugjerohet rishikimi i sistemit të mbrojtjes së të miturve të pashoqëruar në
Shqipëri, si dhe përmirësim i legjislacionit.
Në kuadër të Strategjisë së ri-integrimit të shtetasve të rikthyer, shihet si e
domosdoshme që sportelet ndihmëse të ofrojnë një paketë me informacion më
të përmbledhur dhe me këshilla praktike e konkrete për emigrantët e rikthyer,
duke përfshirë këtu grupet vulnerabël dhe nevojat e tyre specifike.
Si rezultat i zbatimit të Reformës Administrative Territoriale, nevojitet
riorganizimi i Shërbimit Social Shtetëror, konkretisht në ristrukturimin e
Drejtorive Rajonale në rrethe të Shqipërisë.
Janë të paregjistruar (deklaruar vullnetarisht pa shtetësi) rreth 7000 persona

Konventa për Integrimin Europian

në Shqipëri. Rekomandohet të ndërmerren hapa të njëpasnjëshëm si: identifikimi i
nevojave, ofrimi i informacionit, e më pas regjistrimi. Ndër këta, përbëjnë problem
romët, fëmijët e familjeve të rikthyera nga emigrimi, të cilët rezultojnë të paregjistruar
dhe drejtpërdrejt kjo çon në probleme sa u takon sidomos edukimit të tyre dhe
marrjes së shërbimeve të tjera publike

Reforma në Sigurinë UshqimoreFuqizimi në Partneritetin PublikPrivat për rritjen e efektivitetit të
kontrollit zyrtar
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave në bashkëpunim me
Autoritetin Kombëtar të Ushqimit (AKU) në kuadër të Reformës në Sigurinë
Ushqimore, synojnë të konsolidojnë sistemin e kontrollit zyrtar duke garantuar
kontrollin në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimor nga një autoritet i vetëm dhe si
pasojë garantimin e të njëjtit standard kontrolli.
Grupi i I i Punës i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural konsideroi si risi hapjen e
bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me sektorin privat, shoqërinë civile apo edhe
aktorë të tjerë ndërkombëtarë, si një nismë që do të modernizojë Sistemin e Sigurisë
Ushqimore, lehtësojë hapjen e eksporteve për blegtorinë, do të rrisë sigurinë
ushqimore si edhe konkurrencën në treg.

Rekomandime (përmbledhje)
•

•

•

•
•

Duke patur parasysh situatën që Shqipëria nuk eksporton dot produkte shtazore, dhe
prania e një rrjeti tregjesh informale, rekomandohet si prioritet realizimi i një sistemi
të unifikuar të dhënash të gjurmueshmërisë, i cili do të garantojë siguri ushqimore,
do të shërbejë si gjenerator ekonomik dhe do të krijojë kushte për barazi në treg.
Konstatohet se ka mungesa të theksuara të specialistëve në radhët e burimeve
njerëzore, ku për 24 mijë biznese formale ka vetëm 280 inspektorë të AKU-së. Grupi i
Punës propozoi mbështetje me ekspertë ndërkombëtarë që jo vetëm do të raportojnë
e monitorojnë, por do të jenë edhe pjesë e zgjidhjes.
Vlerësohet si problematike mungesa e komunikimit dhe një fragmentarizëm i
karakterizuar me mbivendosje kompetencash ndërmjet institucioneve. Nevojitet një
delegim përgjegjësish, pasi njëri ent mund të ketë probleme financiare, tjetri mangësi
infrastrukturore, etj.
Grupi i Punës sugjeroi që në kuadër të Reformës Ushqimore, Drejtoria e Doganave në
bashkëpunim me AKU-në duhet të kenë rol më proaktiv.
Reforma e sigurisë ushqimore nuk parashikon një kosto rregullatore, të personalizuar
për çdo subjekt. Grupi i Punës rekomandoi realizimin paraprak të një studimi apo
vlerësimi të kostos për burimet njerëzore dhe infrastrukturën e nevojshme.
Janar - Korrik 2015
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•

•

•

Duke patur parasysh
2 grupime:
-operator biznesi ushqimor
(nga
prodhimi, grumbullimi, paketimi, gjer te konsumatori)
dhe inspektimi
(kontrolli zyrtar) , sugjerohet t’i kushtohet rëndësi sistemit gjurmues, si dhe
konsiderohet domosdoshmëri paanshmëria e kontrollit.
Në ritmin e avancimeve teknologjike, duhet të ketë më shumë bashkëpunim me
entet publike të avancuara. Të ngrihen bashkëpunime me institucione të kërkimit
shkencor për laboratorët – Sistemi i laboratorëve t’i kalojë PPP, ku AKU të ketë rolin
e kontraktorit.
Institucionet shtetërore në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dhe
median, duhet të realizojnë një fushatë edukimi dhe sensibilizimi për publikun.

Konventa e Aarhus-it dhe situata në Shqipëri
Konventa e Aarhusit, që përbën një
ndër konventat me
zbatimin më të gjerë
në Shqipëri, është
një traktat unik
mjedisor i cili lidh
në mënyrë eksplicite
të drejtën e mjedisit
me të drejtat e
njeriut. Si anëtar i kësaj konvente, qeveria shqiptare duhet të marrë masat e duhura
rregulluese, legjislative dhe masa të tjera të nevojshme, ashtu sikurse edhe masat
për zbatimin e përshtatshëm për të implementuar të tre shtyllat e parashikuara:
aksesi në informacionin mjedisor, akses në vendim-marrjen mjedisore dhe akses në
drejtësi për çështjet mjedisore. Grupi i Punës i Mjedisit, gjatë mbledhjes së tij të parë
më 28 korrik 2015, kontribuoi me një set rekomandimesh dhe veprimesh të cilat
mund të ndërmerren në këtë kuadër, si:
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Aksesi në informacion
•

•
•

U konstatua se ka vështirësi në marrjen e informacionit lidhur me çështje të
ndjeshme mjedisore nga ana e qytetarëve apo shoqërisë civile, duke shtuar këtu
faktin që ata nuk kanë akses pasi shpesh këto informacione konsiderohen sekret
shtetëror, siç mund të jetë rasti i manovrave të ushtrisë.
Gjatë mbledhjes u diskutua edhe fenomeni i qeverisjes lokale, e cila shpesh nuk e ka
të qartë përgjegjësinë e saj për të informuar opinionin publik.
Duke iu referuar reformës së re Administrative, u vlerësua me rëndësi trajnimi
i Bashkive në përgatitjen e një kuadri lidhur me informimin dhe procesin e
informimit për çështjet mjedisore.

Akesesi i publikut në vendimmarrje
•

•

Dëgjesat publike- Numri i pjesëmarrësve në dëgjesat publike është i vogël. Duhet
rritur ndërgjegjësimi i qytetarëve për problematikat e komunitetit dhe duhet
të qartësohet ndryshimi mes interesit vetjak (p.sh. mundësitë e punësimit) dhe
interesit mjedisor.
Paneli sugjeroi që gjatë dëgjesave publike grupet e interesit duhet të targetohen në
mënyrë korrekte dhe të kujdesshme, duke përmendur si shembull të suksesshëm
dëgjesat publike gjatë procesit të implementimit të projektit TAP.

Aksesi në drejtësi
•

•

•

Faktori Financiar – Duke pasur në vëmendje kostot e larta që nevojiten për
konsultë ligjore apo për të dërguar një çështje përpara gjykatës,elementi financiar
shihet si një barrierë e aksesit në drejtësi. Ligji “Për ndihmën ligjore” ndihmon
të gjithë qytetarët që kanë nevojë për ekspertizë ligjore, duke detyruar shtetin
të mbulojë të gjitha shpenzimet për të gjithë ata të cilët përmbushin kriteret e
parashikuara në ligj. Gjithashtu gjatë mbledhjes u përmendën si alternativë edhe
OJF-të të cilat ofrojnë ndihmë ligjore falas.
Shihet si problem fakti që një organizatë apo shoqëri mund të ankohen përpara
gjykatës për shfuqizimin e një ligji ose akti nënligjor që bie në kundërshtim
me interesin publik, por ato nuk mund të iniciojnë kërkesën për hartimin ose
miratimin e një ligji të ri apo reforme ligjore që mund të përmirësojë situatën.
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm duhet të arrihet: duke mbajtur në ekuilibër
zhvillimin mjedisor me atë ekonomik. Çdo veprim, vendim apo mosveprim në
fushën mjedisore duhet të jetë në përputhje me qëndrueshmërinë mjedisore.
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Thirrje për Pjesëmarrje:
Ekspertë dhe OJF të Shoqërisë Civile!
Konventa është e hapur për regjistrime të reja. Ekspertë dhe përfaqësues të OJFve janë të ftuar të japin kontributin e tyre në Konventën për Integrimin Europian, si anëtarë të Grupeve të Punës: 1. Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore;
2. Drejtësia, Liria dhe Siguria; 3. Bujqësia dhe Zhvillimi Rural; 4. Mjedisi.
Pritshmëritë e rezultateve të Grupeve të Punës:
• Rekomandime të politikave nga Sesionet e Grupeve të Punës;
• Hulumtime të përfundimeve nga GP (ekspertët e brendshëm të GP);
• Deklarata për shtyp dhe konferenca për shtyp(pas çdo sesioni të Grupeve të Punës)
• Publikime të printuara (rekomandime të Grupeve të Punës, hulumtimet e 		
ekspertëve të brendshëm);
• Krijimi i rrjetit të think-tank-eve në bashkëpunim me segmente të tjera të shoqërisë (qeverinë, sipërmarrësit, pushtetin lokal, etj.), për çështjet aktuale të integrimit në BE

Ftohen të interesuarit të plotësojnë
Formularin Online të Regjistrimit
dhe ta dërgojnë me e-mail në:

Formulari i Regjistrimit dhe
informacione të tjera lidhur me
projektin mund t’i gjeni në portalin:

Sesionet e ardhshme të
Grupeve të Punës në tetor:

GP III: Informaliteti në sektorin
e bujqësisë dhe strukturat
financuese të kapaciteteve
përvetësuese të zhvillimit rural
GP IV: Mbrojtja e Mjedisit
nëpërmjet legjislacionit Penal

