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 DY FJALË PËR BOTIMIN

 Të nderuar lexues,

 Ky botim është munduar të përmbledhë disa nga aktet 
normative të cilat rregullojnë kuadrin institucional koordinues në 
procesin e integrimit.
 Kjo nuk është një përmbledhje ezauruese e kuadrit të gjerë 
rregullues në Shqipëri. 
 Basa ligjore e përzgjedhur për këtë botim është ndihmuese 
për Shkollën Verore Evropiane, të organizuar nga Këshilli Kom-
bëtar i Integrimit Evropian në bashkëpunim me Delegacionin e 
Bashkimit Evropian, Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqiper-
inë” dhe Fondacionin “Friedrich Ebert”.
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Ligj 
Nr. 9590, datë 27.7.2006

“PËR RATIFIKIMIN E "MARRËVESHJES SË
STABILIZIM-ASOCIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË 

SHQIPËRISË DHE KOMUNITETEVE EVROPIANE E 
SHTETEVE TË TYRE ANËTARE" 

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me 
propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1
Ratifikohet "Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit ndërmjet Repub-
likës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve të tyre 
anëtare”.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr .5010, datë 4.8.2006 të Presidentit të Re-
publikës së Shqipërisë, 

President
Alfred Moisiu

  Versionin e plotë të “Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komu-
niteteve Evropiane e shteteve të tyre anëtare”  e gjeni në faqen: http://www.integrimi.gov.al/al/dokumenta/doku-
mente-strategjike/marreveshja-e-stabilizim-asociimit&page=2
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LIGJ
Nr. 15/2015

PËR ROLIN E KUVENDIT NË PROCESIN E INTEGRIMIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË

BASHKIMIN EUROPIAN

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me 
propozimin e një grupi deputetësh,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi
Qëllimi i këtij ligji është forcimi i rolit të Kuvendit të Shqipërisë 
në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin 
Europian.

Neni 2

Objekti
Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për marrëdhëni-
et e Kuvendit me Këshillin e Ministrave dhe me institucionet e 
Bashkimit Europian, në procesin e integrimit të Republikës së 
Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Neni 3

Fusha e veprimit të ligjit
Ligji e shtrin veprimin e tij mbi funksionet e Kuvendit që kanë të 
bëjnë me:
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a) monitorimin e zbatimit të kuadrit ligjor dhe mbikëqyrjen e 
zbatimit të politikave për çështjet e integrimit europian;
b) monitorimin e zbatimit të kuadrit normativ që ka të bëjë me in-
tegrimin europian dhe të fondeve financiare të ofruara nga Bash-
kimi Europian;
c) informimin e publikut për ecurinë e etapave të procesit të 
anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian 
dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile të përfshirë në këtë pro-
ces.

Neni 4

Përkufizime
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
 a) “Çështjet europiane” janë çështjet që dalin nga anëtarë-
simi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian.
 b) “Dokumente strategjike sektoriale dhe ndërsektoriale” 
janë akte të organit publik, në ushtrim të funksionit të tij pub-
lik, ku shprehet vullneti dhe parashikimet për zhvillimin dhe re-
alizimin e një politike të caktuar publike në fushat e ekonomisë, 
zhvillimit social, drejtësisë dhe çështjeve të brendshme, dhe mar-
rëdhënieve me jashtë, të cilat mund të përcaktojnë shpërndarjen 
e burimeve financiare dhe njerëzore në një periudhë të caktuar 
kohore, me qëllim arritjen e objektivave të përcaktuar në to.
 c) “Fondet e Bashkimit Europian” janë fondet që akor-
dohen nga Bashkimi Europian për mbështetjen e vendit tonë në 
plotësimin e kritereve dhe kushteve për anëtarësimin në Bash-
kimin Europian.
 ç) “Grup interesi” është çdo organizatë jofitimprurëse që 
ka interesa të përbashkët në fushën e integrimit europian, ose sub-
jekte të tjera të interesuara për çështjet e integrimit europian.
 d) “Institucionet e Bashkimit Europian” janë institucionet 
vendimmarrëse të Bashkimit Europian, si përcaktohen në të dre-
jtën e Bashkimit Europian.
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 dh) “Kuadri rregullator i negociatave/bisedimeve për 
anëtarësim” është kuadri që përcakton parimet dhe udhëzimet për 
negociatat/bisedimet për anëtarësim, i përgatitur nga Komisioni 
Europian, në bashkëpunim me Këshillin e Ministrave të Repub-
likës së Shqipërisë, dhe i miratuar nga shtetet anëtare të Bashkimit 
Europian.
 e) “Projektakt” është projekti i një ligji, dokumenti strate-
gjik, si dhe projekte të akteve normative, sipas fushës përkatëse të 
kompetencave, që kanë të bëjnë me çështje të integrimit europian.
 ë) “Legjislacioni i Bashkimit Europian”, është korpusi lig-
jor i normave ligjore të detyrueshme dhe të rekomandueshme në 
të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Europian.
 f) “Plani kombëtar për integrimin europian, është pro-
grami kombëtar i miratuar nga Këshilli i Ministrave, që shërben 
për zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i anëtarësimit.
 g) “Ministri përgjegjës” është ministri që përgjigjet për 
çështjet e integrimit europian.

Neni 5

Parime të përgjithshme 2
Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian bazohet në respek-
timin e parimeve të shtetit të së drejtës, të mbrojtjes së të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut, të ligjshmërisë, të subsidiaritetit, të 
proporcionalitetit, të bashkëpunimit reciprok, të transparencës, të 
gjithëpërfshirjes dhe të ekonomisë së tregut.
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KREU II
STRUKTURAT PËRGJEGJËSE PËR INTEGRIMIN

EUROPIAN
Neni 6

Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian
 1. Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian është struktu-
ra më e lartë këshillimore kombëtare për integrimin europian, që 
ngrihet pranë Kuvendit, i cili nxit dhe garanton bashkëpunimin 
gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publike 
dhe shoqërisë civile, si dhe siguron rritjen e transparencës në ven-
dimmarrjen për çështjet e integrimit.
 2. Këshilli Kombëtar i Integrimit drejtohet nga Kryetari 
i Komisionit Parlamentar të Integrimit. Zëvendëskryetar është 
kryesuesi i delegacionit shqiptar në Komitetin Parlamentar për 
Stabilizim-Asociimin.
 3. Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian përbëhet nga:
 a) kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve të përhershme 
parlamentare;
 b) përfaqësues të grupeve parlamentare të Kuvendit;
 c) kryesuesi i delegacionit shqiptar në Komitetin Parlam-
entar për Stabilizim- Asociimin;
 ç) ministri përgjegjës për integrimin;
 d) përfaqësues nga Kabineti i Presidentit;
 dh) përfaqësues nga Kabineti i Kryeministrit;
 e) përfaqësues nga Ministria e Jashtme;
 ë) Prokurori i Përgjithshëm;
 f) Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë;
 g) Avokati i Popullit;
 gj) tre përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile, të 
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përfshira në çështje të integrimit europian.
 4. Në takimet e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian 
marrin pjesë, me statusin e të ftuarit të përhershëm:
 a) titullarët e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të 
krijuara me ligj, që raportojnë dhe informojnë Kuvendin;
 b) përfaqësues nga Akademia e Shkencave dhe universiteti publik;
 c) përfaqësues nga media;
 ç) përfaqësues nga organizatat e biznesit, dhomat e treg-
tisë dhe sindikatat;
 d) përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe të 
trupit diplomatik.
 5. Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, sipas tematikës 
së takimit, fton të marrin pjesë edhe ministrat përgjegjës dhe/ose 
institucionet e varësisë.
 6. Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian organizon 
takime periodike.
 7. Organizimi dhe funksionimi i Këshillit përcaktohen në 
rregulloren e miratuar nga Byroja e Kuvendit.

Neni 7

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit Kombëtar të Integrimit
 1. Këshilli Kombëtar i Integrimit ka këto përgjegjësi:
 a) nxit bashkëpunimin midis forcave politike, institucione-
ve shtetërore dhe të pavarura dhe shoqërisë civile, në procesin e 
integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian;
 b) siguron diskutim të vazhdueshëm për politikat e integ-
rimit europian, të zbatuara nga institucionet shtetërore, me sho-
qërinë civile dhe me aktorë të tjerë të interesuar;
 c) monitoron zbatimin e detyrimeve për hapjen e negoci-
atave me Bashkimin Europian;
 ç) analizon kuadrin ekzistues normativ dhe praktikat, në 
lidhje me procesin e integrimit europian, për çështjet që merr në 
shqyrtim;
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 d) siguron bashkëpunim të vazhdueshëm për procesin 
e integrimit me komisionet e përhershme parlamentare dhe me 
strukturat e tjera përgjegjëse për integrimin europian;
 dh) monitoron ecurinë e procesit të negociatave/bisedi-
meve për anëtarësim;
 e) këshillon ose jep opinione lidhur me procesin e negociatave;
 ë) mban kontakte dhe shkëmben informacion me Pres-
identin e Republikës së Shqipërisë, Kryetarin e Kuvendit dhe 
Kryeministrin, nëpërmjet Kryetarit të Këshillit Kombëtar për In-
tegrim Europian;
 f) zhvillon takime me drejtuesit e grupit negociator dhe 
drejtuesin e delegacionit shqiptar në negociatat/bisedimet për 
anëtarësim;
 g) raporton të paktën një herë në vit në Kuvend mbi punën 
e Këshillit;
 2. Këshilli harton dhe miraton rekomandimin përkatës 
për çështjet e shqyrtuara.
 3. Rekomandimi u përcillet institucioneve që kanë në fus-
hën e veprimtarisë së tyre çështjen në fjalë.
 4. Gjatë veprimtarisë së tij, Këshilli këshillon për çështje që 
i vlerëson të rëndësishme për procesin e integrimit europian.

Neni 8

Sekretariati teknik
1. Pranë Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian funksion-
on sekretariati teknik, që kryen funksione administrative dhe 
ndihmëse.
2. Sekretariati teknik përbëhet nga përfaqësues të administratës 
së Kuvendit, që mbulojnë çështjet legjislative, përafrimin e legjis-
lacionit, monitorimin e institucioneve të pavarura dhe shoqërinë 
civile, një përfaqësues nga ministria përgjegjëse për integrimin, 
një përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme, si dhe ekspertë 
të pavarur për çështjet e integrimit europian.
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Neni 9

 Komiteti Parlamentar për Stabilizim-Asociimin 4
 1. Komiteti Parlamentar për Stabilizim-Asociimin 
(Komiteti) është strukturë e përbashkët e Kuvendit dhe Parlamen-
tit Europian që funksionon sipas Marrëveshjes së Stabilizim-Aso-
ciimit.
 2. Komiteti përbëhet nga anëtarë të Parlamentit Europian 
dhe anëtarë të Kuvendit, të cilët propozohen sipas përcaktimeve 
në Rregulloren e Kuvendit për delegacionet e përhershme pranë 
organizmave ndërkombëtarë. Për aq sa është e mundur, anëtarët e 
këtij Komiteti duhet të jenë anëtarë të Komisionit të Integrimit.
 3. Komiteti kryesohet me rotacion nga Parlamenti Europi-
an dhe Kuvendi i Shqipërisë.
 4. Komiteti funksionon sipas rregullores së brendshme, të 
miratuar bashkërisht, dhe vendimmarrja realizohet me konsen-
sus.
 5. Kuvendi, në seancën më të parë plenare, informohet pas 
çdo takimi për të gjitha çështjet e diskutuara dhe konkluzionet e 
takimit.

Neni 10

Komisioni për Integrimin Europian
Komisioni për Integrimin Europian është organ i përhershëm i 
Kuvendit, që ka në fushën e përgjegjësisë së tij çështjet e integrim-
it europian, përafrimin e legjislacionit shqiptar me legjislacionin 
e BE-së, monitorimin e zbatimit të angazhimeve që rrjedhin nga 
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, si dhe të asistencës financiare 
të Bashkimit Europian për Shqipërinë.
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KREU III
KOMPETENCAT DHE BASHKËPUNIMI

NDËRINSTITUCIONAL

Neni 11

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Kuvendit në çështjet europiane
 1. Kuvendi, në ushtrim të funksioneve të tij kushtetuese 
dhe ligjore, në lidhje me çështjet europiane:
 a) monitoron dhe kontrollon zbatueshmërinë e këtij 
kuadri ligjor në fushën e integrimit europian dhe të institucioneve 
të ngarkuara për zbatimin e tij;
 b) monitoron punën e Këshillit të Ministrave në lidhje me 
zbatimin e detyrimeve për procesin e integrimit në Bashkimit Eu-
ropian;
 c) siguron përafrimin e legjislacionit shqiptar me legjisla-
cionin e Bashkimit Europian;
 ç) shqyrton raportet/konkluzionet e Bashkimit Europian 
dhe qëndrimet e Republikës së Shqipërisë dhe mund të japë reko-
mandime mbi to;
 d) bashkëpunon me Parlamentin Europian dhe me parla-
mentet e vendeve anëtare të BE-së;
 dh) monitoron punën e institucioneve të pavarura 
kushtetuese dhe të krijuara me ligj, për çështjet e integrimit euro-
pian;
 e) bashkëpunon me shoqërinë civile dhe grupet e interesit.
 2. Kuvendi, në lidhje me çështjet europiane, angazhohet 
edhe për:
 a) vendosjen e dialogut të përshtatshëm politik ndërmjet 
palëve në proces;
 b) monitorimin e zbatimit të kuadrit rregullator për fillim-
in e negociatave/bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Euro-
pian;
 c) monitorimin e zbatimit të kuadrit rregullator të mar-
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rëdhënieve ndërmjet Shqipërisë, nga njëra anë, dhe Bashkimit 
Europian e shteteve anëtare, nga ana tjetër; 5
 ç) forcimin e bashkëpunimit rajonal për çështjet e integ-
rimit europian.

Neni 12

Ndërveprimi me institucionet e Bashkimit Europian
1. Kuvendi merr pjesë në nisma rajonale dhe europiane të bash-
këpunimit ndërparlamentar, për çështje të integrimit europian.
2. Kuvendi përfaqësohet në këto marrëdhënie nga anëtarë të tij, të 
cilët propozohen sipas përcaktimit në Rregulloren e Kuvendit për 
delegacionet e përhershme pranë organizmave ndërkombëtarë.

Neni 13

Detyrimet e Këshillit të Ministrave në marrëdhëniet me Kuvendin
Këshilli i Ministrave, me kërkesë të Kuvendit, informon mbi 
punën e bërë pranë institucioneve të ndryshme të Bashkimit Eu-
ropian, veçanërisht për:
 a) projektmarrëveshjet dhe konventat që duhen miratuar 
me Bashkimin Europian, në kuadër të procesit të anëtarësimit të 
Shqipërisë në Bashkimin Europian;
 b) projektaktet që kanë të bëjnë me angazhimet në trakta-
tet e Bashkimit Europian, me përjashtim të akteve administrative;
 c) projektaktet e të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin në 
mënyrë jo të drejtpërdrejtë dhe që janë të rëndësishme për Repub-
likën e Shqipërisë;
 ç) projektaktet që kanë të bëjnë me përdorimin e fondeve 
të Bashkimit Europian.
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Neni 14

Përgjegjësitë e Komisionit për Integrimin Europian
Komisioni për Integrimin Europian, në përmbushje të funksione-
ve të tij, ushtron edhe këto përgjegjësi:
 a) shqyrton, së bashku me komisionet e tjera parlamen-
tare, projektligjet që kanë lidhje me përafrimin e legjislacionit 
shqiptar me legjislacionin e BE-së;
 b) monitoron Këshillin e Ministrave/ministrinë përgjeg-
jëse për çështjet e integrimit për zbatimin e detyrimeve që rrjed-
hin nga procesi i anëtarësimit në BE;
 c) nxit ministrinë përgjegjëse për çështjet e integrimit eu-
ropian, që të hartojë dhe të përditësojë planin kombëtar për inte-
grimin europian, si dhe monitoron zbatimin e tij;
 ç) monitoron kuadrin e përgjithshëm të bisedimeve për 
anëtarësim;
 d) monitoron, së bashku me komisionet e tjera të 
përhershme, zbatimin e legjislacionit shqiptar të përafruar me 
legjislacionin e BE-së;
 dh) bashkërendon punën me Komitetin Parlamentar për 
Stabilizim-Asociimin për të mbajtur marrëdhënie të bashkëpun-
imit me strukturat e Parlamentit Europian, si dhe me parlamentet 
e vendeve anëtare të BE-së;
 e) bashkëpunon me organizatat e shoqërisë civile për të 
siguruar informimin dhe pjesëmarrjen e tyre në procesin e integ-
rimit europian; 6
 ë) harton dhe shqyrton projektrezoluta lidhur me Planin 
Kombëtar për Integrimin Europian;
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KREU IV
PJESËMARRJA NË PROCESIN E PËRAFRIMIT

TË LEGJISLACIONIT
Neni 15

Plani Kombëtar për Integrimin Europian
 1. Këshilli i Ministrave depoziton në Kuvend Planin Kom-
bëtar për Integrimin Europian.
 2. Kuvendi, çdo vit, zhvillon një seancë me debat për de-
tyrat që dalin për Kuvendin, të parashikuara në Planin Kombëtar 
për Integrimi Europian dhe miraton rezolutën përkatëse.

Neni 16

Lista e projektakteve për përafrim legjislacioni
1. Këshilli i Ministrave, brenda muajit janar të çdo viti, i dërgon 
Kuvendit, listën e përditësuar të projektligjeve, me qëllim pro-
gramimin e punës së Kuvendit dhe përcaktimin e procedurave të 
shqyrtimit, sipas rastit.
2. Komisioni për Integrimin Europian shqyrton listën e projek-
takteve që synojnë përputhjen e legjislacionit shqiptar me atë 
të Bashkimit Europian dhe, në bashkëpunim me komisionet e 
përhershme të Kuvendit, sipas fushave përkatëse të përgjegjësisë, 
përgatit një raport të posaçëm me rekomandime, të cilat i paraqit-
en Këshillit të Ministrave.

Neni 17

Projektligjet e përafrimit të legjislacionit
1. Projektligjet që synojnë përputhjen e legjislacionit shqiptar me 
atë të Bashkimit Europian, të paraqitura për miratim në Kuvend, 
shqyrtohen paraprakisht nga Komisioni për Integrimin Europian 
dhe më pas nga komisionet e tjera të përhershme të Kuvendit, si-
pas fushës së përgjegjësisë.
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2. Projektligjet e paraqitura nga Këshilli i Ministrave shoqërohen 
me tabelën që analizon shkallën e përputhshmërisë me të drejtën 
e Bashkimit Europian, në përputhje me kriteret e parashikuara 
nga legjislacioni në fuqi për instrumentet e përafrimit të legjisla-
cionit vendas me atë të Bashkimit Europian.
3. Organet e Kuvendit, kur konstatojnë mangësi në këtë doku-
mentacion, i kthejnë Këshillit të Ministrave projektligjin, i cili 
brenda 15 ditëve duhet të ridërgohet në Kuvend i plotësuar.
4. Ministria përgjegjëse për integrimin europian krijon bazën e të 
dhënave të tabelave të përputhshmërisë të ligjeve të miratuara, e 
cila përditësohet nga institucionet që kanë të drejtën e iniciativës 
legjislative. 7
5. Institucioni propozues i projektligjit duhet të reflektojë në ta-
belën e përputhshmërisë të gjitha ndryshimet që ka pësuar pro-
jektligji, brenda 15 ditëve nga data e publikimit të ligjit të miratuar.



MATERIAL MBËSHTETES PËR SHKOLLËN VERORE EVROPIANE      -21-

KREU V
RAPORTIMI DHE MBIKËQYRJA

Neni 18

Raportimi në Kuvend
1. Këshilli i Ministrave, deri më 31 janar të çdo viti, paraqet në 
Kuvend një raport të detajuar mbi zbatimin e detyrimeve, sipas 
Planit Kombëtar për Integrimin Europian, ecurinë e procesit të 
bisedimeve për anëtarësim dhe menaxhimin e fondeve nga Bash-
kimi Europian dhe donatorë të tjerë, për vitin paraardhës. Raporti 
shqyrtohet në seancë plenare, në përfundim të së cilës Kuvendi 
miraton rezolutën përkatëse.
2. Këshilli i Ministrave, jo më vonë se tre javë nga publikimi i 
Raportit të Progresit të Komisionit Europian, raporton në Kuvend 
për gjetjet, rekomandimet, situatën aktuale të zhvillimeve politike, 
ekonomike dhe sociale të vendit, si dhe për angazhimet konkrete 
për përmbushjen e rekomandimeve. Raporti shqyrtohet në seancë 
plenare, në përfundim të së cilës Kuvendi miraton rezolutën për-
katëse.

Neni 19

Raportimi në Komisionin për Integrimin Europian
1. Ministri përgjegjës për integrimin europian paraqet në fund të 
çdo 3-mujori në Komisionin për Integrimin Europian një raport 
të hollësishëm mbi:
 a) listën e përditësuar të projektligjeve të lidhura me çësht-
jet e integrimit europian, të cilat do t’i kalojnë për shqyrtim Ku-
vendit për periudhën vijuese;
 b) ecurinë e procesit të bisedimeve për anëtarësim;
 c) raportimet e paraqitura pranë strukturave të Komision-
it Europian apo strukturave të përbashkëta, qëndrimet mbi çësht-
jet e diskutuara, si dhe konkluzionet dhe rekomandimet e arritura 
nga këto takime.
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2. Me kërkesë të Komisionit për Integrimin Europian ose të 1/3 së 
anëtarëve të tij, ministri përgjegjës për integrimin europian thir-
ret për të informuar mbi çdo çështje që ka të bëjë me koordinimin 
e procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkim-
in Europian.
3. Për zbatimin e planit të veprimeve, të parashikuar në politi-
kat sektoriale dhe ndërsektoriale të miratuara, si dhe për çësht-
je specifike të fushave të tjera që lidhen me integrimin europian, 
Komisioni thërret edhe ministrat e përkatës.

Neni 20

Raportimi i institucioneve të pavarura 8
Komisioni për Integrimin Europian dhe komisionet përgjegjëse, 
sipas fushave përkatëse të përgjegjësisë, mund të thërrasin insti-
tucionet kushtetuese të pavarura dhe institucionet e krijuara me 
ligj, që raportojnë dhe informojnë Kuvendin, për të raportuar dhe 
për të dhënë informacione, në çdo kohë, mbi zbatimin e detyri-
meve të procesit të integrimit europian dhe zbatimit të kuadrit 
ligjor përkatës.

Neni 21

Mbikëqyrja e zbatueshmërisë së kuadrit normativ
për përafrimin e legjislacionit
1. Komisioni për Integrimin Europian koordinon me komisio-
net e përhershme të Kuvendit procesin e mbikëqyrjes së zbat-
ueshmërisë së kuadrit normativ, që synon përafrimin e legjisla-
cionit, sipas fushave kryesore të integrimit europian.
2. Komisionet e përhershme të Kuvendit, në fund të çdo sesioni 
parlamentar, u kërkojnë ministrive të linjës të përgatisin një raport 
lidhur me shkallën e zbatueshmërisë së kuadrit normativ që syn-
on përafrimin e legjislacionit.
3. Raporti, me vlerësimet e komisionit përgjegjës, i dërgohet 
Komisionit për Integrimin Europian për të përgatitur analiza 
vlerësuese.
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KREU VI
BASHKËPUNIMI ME SHOQËRINË CIVILE DHE

INFORMIMI I PUBLIKUT

Neni 22

Bashkëpunimi me shoqërinë civile
1. Komisioni për Integrimin Europian dhe komisionet e 
përhershme të Kuvendit, sipas fushës së përgjegjësisë, ftojnë gru-
pet e interesit për të marrë pjesë në seanca dëgjimore që lidhen 
me procesin e integrimit, si dhe në procesin e miratimit të kuadrit 
ligjor që synon përafrimin e legjislacionit.
2. Komisioni për Integrimin Europian mund të organizojë takime 
të hapura me shoqërinë civile për diskutimin e projektit të Planit 
të Veprimit të Kuvendit, për zbatimin e masave konkrete, lidhur 
me përparësitë për integrimin në Bashkimin Europian.
3. Procedurat e detajuara për zbatimin e këtij neni përcaktohen në 
Rregulloren e Kuvendit.

Neni 23

Transparenca dhe informimi i publikut
1. Kuvendi përcakton rregullat e bashkëpunimit me shoqërinë ci-
vile për të garantuar transparencën e veprimtarisë së tij për çësht-
jet e integrimit europian dhe gjithëpërfshirjen e grupeve të inter-
esit në këtë proces.
2. Kuvendi, në faqen zyrtare të internetit, krijon një rubrikë të 
veçantë për informimin e publikut për çështjet e integrimit euro-
pian.
9
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KREU VII
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 24

Shfuqizim
Ligji nr. 9252, datë 8.7.2004, “Për punën e Kuvendit në procesin 
e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian”, shfuqizohet.

Neni 25

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Ilir META

Miratuar në vitin 5.3.2015



MATERIAL MBËSHTETES PËR SHKOLLËN VERORE EVROPIANE      -27-

Vendim 
Nr. 946, datë 9.10.2013 
“PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË 
SHTETËRORE TË MINISTRISË SË INTEGRIMIT EVROPIAN”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 
5 të Ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e ad-
ministratës shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i 
Ministrave

VENDOSI:

I. Miratimin e misionit dhe të fushave të përgjegjësisë shtetërore 
të Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE), sipas përcaktimeve të 
këtij vendimi.

II. Ministria e Integrimit Evropian ka për mision drejtimin teknik 
dhe bashkërendimin e procesit të integrimit të Republikës së 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëpërmjet përafrimit të leg-
jislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian, hartimit të poli-
tikave të integrimit, bashkërendimit të ndihmave financiare nga 
Bashkimi Evropian dhe informimit të publikut për këtë proces.

III. Ministria e Integrimit Evropian ushtron këto veprimtari:
1. Bashkërendon punën dhe monitoron përgatitjet e institucione-
ve shqiptare dhe angazhimet e ndërmarra prej tyre, në kuadër të 
procesit të stabilizim-asociimit.
2. Bashkërendon, monitoron dhe raporton për zbatimin e reko-
mandimeve të Komisionit Evropian, të dala nga takimet e për-
bashkëta me Bashkimin Evropian, në nivele të ndryshme.
3. Përgatit mekanizmat metodologjikë në funksion të lehtësimit 
të zbatimit të reformave sektoriale, që rrjedhin nga negocimi dhe 
zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
4. Bashkërendon punën ndërmjet ministrive të linjës dhe insti-
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tucioneve të tjera qendrore për hartimin e Planit Kombëtar për 
Zbatimin e MSA-së, me qëllim realizimin e objektivave të përcak-
tuar në kuadër të procesit të integrimit evropian.
5. Bashkërendon, monitoron dhe analizon ecurinë e procesit të 
përafrimit të legjislacionit
vendas me atë të Bashkimit Evropian, duke mbajtur lidhje të rreg-
ullta institucionale me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera 
qendrore.
6. Harton, në bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucio-
net e tjera qendrore, planin kombëtar për përafrimin e legjisla-
cionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, si dhe kontrollon 
zbatimin e këtij plani dhe të programeve të tjera të lidhura me 
partneritetin evropian.
7. Vlerëson përputhshmërinë e projektakteve normative të propo-
zuara nga ministritë e linjës dhe institucionet e tjera qendrore me 
të drejtën e Bashkimit Evropian, të cilat duhet të pasqyrojnë në 
relacionin shoqërues shkallën e përafrimit dhe referencat për leg-
jislacionin përkatës dhe jurisprudencën e Bashkimit Evropian.
8. Bashkërendon punën dhe ndihmon ministritë e linjës e in-
stitucionet e tjera qendrore për hartimin e legjislacionit të nev-
ojshëm, me qëllim përmbushjen e detyrimeve, që rrjedhin nga 
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit.
9. Konfirmon përkthimin e dokumentacionit bazë, të nevojshëm 
për procesin e përafrimit të legjislacionit vendas me atë të Bash-
kimit Evropian.
10. Bashkërendon,  programon  dhe  monitoron  ndihmën  e  
Bashkimit  Evropian  për Republikën e Shqipërisë (fondet IPA, 
instrumenti TAIEX, si dhe programe të tjera ndihme, që mund 
t’i ofrohen Republikës së Shqipërisë), sipas përparësive të vendit 
tonë, në kuadër të procesit të integrimit evropian.
11. Bashkërendon  dhe  ndjek  nënshkrimin  e  marrëveshjeve  të   
ndihmave  financiare  të Bashkimit Evropian për Republikën e 
Shqipërisë, në kuadër të programeve të përcaktuara në pikën 10.
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12. Udhëheq dhe bashkërendon punën e ministrive të linjës 
e të institucioneve të tjera qendrore në përgatitjen e projekteve 
parësore dhe, në kuadër të programeve të përcaktuara në pikën 10 
të kësaj ndarjeje, ia paraqet për mbështetje financiare Bashkimit 
Evropian.
13. Merr pjesë në veprimtarinë e grupeve të punës, të ngritura 
nga institucione të tjera shtetërore, për hartimin e programeve të 
ndryshme për integrimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkim-
in Evropian.
14. Shkëmben të dhëna, organizon takime periodike në nivel 
kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar dhe trajnon stafin e minis-
trive të linjës dhe institucioneve të tjera në funksion të procesit të 
integrimit evropian.

IV. Ministria e Integrimit Evropian në marrëdhëniet me të tretët:
a) bashkërendon punën për hartimin dhe zbatimin e programit 
për informimin e publikut për çështjet e integrimit evropian;
b) propozon ngritjen e grupeve teknike të punës, në funksion të 
përmbushjes së detyrimeve, që rrjedhin nga procesi i integrimit 
evropian;
c) kërkon nga ministritë e linjës dhe institucionet qendrore për-
gatitjen dhe paraqitjen në afatet e caktuara të dokumenteve, në 
funksion të procesit të integrimit evropian;
ç) njofton organet përkatëse të Bashkimit Evropian për përafrimin 
e akteve normative vendase me të drejtën e Bashkimit Evropian;
d) përgatit dhe paraqet raporte për procesin e integrimit evropian 
në Komitetin Ndërministror të Integrimit dhe Komitetin e Koor-
dinimit Ndërinstitucional për integrimin evropian;
dh) informon komisionet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, 
të interesuara për procesin e integrimit evropian, në përmbushje 
të detyrimeve kushtetuese.
V. Mënyra e komunikimit të Ministrisë së Integrimit Evropian me 
misionin shqiptar pranë Bashkimit Evropian rregullohet nëpërm-
jet një udhëzimi të përbashkët të ministrit të Punëve të Jashtme 
dhe të ministrit të Integrimit Evropian.



PËRMBLEDHJE E BAZËS LIGJORE PËR INTEGRIMIN EVROPIAN         -30-

VI. Ngarkohet Ministria e Integrimit Evropian për zbatimin e 
këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në 
Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA
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VENDIM
 Nr. 179, datë 22.2.2006

“PËR KRIJIMIN E NJËSIVE TË INTEGRIMIT EVROPIAN 
NË MINISTRITË E LINJËS”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të paragrafëve i parë 
dhe i dytë të nenit 4 të Ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999, “Statusi i 
nëpunësit civil”, me propozimin e Ministrit të Integrimit, Këshilli 
i Ministrave

VENDOSI:

1. Krijimin e njësive të integrimit Evropian, në përbërje të Min-
istrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbro-
jtjes së Konsumatorit, Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe En-
ergjetikës, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të Ujërave, Ministrisë së Punës, Çështjeve So-
ciale dhe Shanseve të Barabarta, Ministrisë së Brendshme, Min-
istrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punëve Publike, Transportit 
dhe Telekomunikacionit, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe 
Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.
2. Njësitë e integrimit Evropian të bashkërendojnë dhe të mbësht-
esin punën e inititucioneve respektive, për fushat e përqendruara 
në elementet kryesore të acquis communautaire, në zbatimin e 
marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, sipas përcaktimit të aneksit 
I, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Numri i nëpunësve të këtyre njësive të përcaktohet më varësi 
të çështjeve dhe nevojave të secilit institucion, të përmendur në 
pikën 1, të këtij vendimi.
4. Nëpunësit e njësisë së integrimit Evropian emërohen sipas pro-
cedurave të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil, në për-
puthje me kriteret e parashikuara në aneksin II, që i bashkëlidhet 
këtij vendimi.
5. Njësia e integrimit Evropian është përgjegjëse për:
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a) bashkërendimin e brendshëm institucional, sigurimin e lidhjes 
së drejtëpërdrejtë dhe bashkërendimin e punës me Ministrinë e 
Integrimit dhe me ministritë e tjera të linjës, për angazhimet e 
marra nga Republika e Shqipërisë, në kuadër të procesit të Stabi-
lizim-Asociimit;
b) bashkërendimin e brendshëm institucional dhe bashkërendi-
min e punës me Ministrinë e Integrimit dhe me ministritë e tjera 
të linjës, për procesin e përafrimit të legjislacionit vendas me ac-
quis communautaire dhe për raportimin e akteve normative, që 
adaptojnë acquis communautaire, në kuadër të programit TAIEX;
c) bashkërendimin e brendshëm institucional për përgatitjen e 
raporteve për procesin e integrimit Evropian;
ç) monitorimin dhe raportimin brenda ministrisë për çështje të 
integrimit Evropian;
d) shpërndarjen e të dhënave për procesin e integrimit Evropi-
an ndërmjet ministrisë ku bën pjesë, Ministrisë së Integrimit dhe 
njësive të integrimit Evropian në ministritë e tjera të linjës;
dh) vlerësimin e veprimtarisë së institucionit në raport me ecurinë 
e procesit të integrimit Evropian, propozimin e mekanizmave 
funksionalë për lehtësimin e zbatimit të reformave sektoriale, nga 
zbatimi i marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, përmes procesit të 
përafrimit të legjislacionit vendas me acquis communautaire, dhe 
ngritjes së kapaciteteve administrative;
e) rekomandimin e përparësive, shpërndarjen e burimeve 
njerëzore dhe planifikimin e veprimtarive për mbështetjen insti-
tucionale të procesit të integrimit Evropian.
6. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të 
përballohen nga buxhetet vjetore, të parashikuara për këto min-
istri.
7. Ngarkohen ministritë e përmendura në pikën 1, që, bren-
da muajit prill 2006, të paraqesin, për miratim, te Kryeministri, 
propozimet për implementimin e këtyre njësive në strukturat e 
tyre.
8. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, Ministria e Bujqësisë, Ush-
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qimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës, Ministria e Financave, Ministria 
e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Ministria e 
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e 
Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve Pub-
like, Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës dhe Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
dhe Ministria e Integrimit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 

KRYEMINISTRI
SALI BERISHA 
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ANEKSI I
FUSHAT SEKTORIALE QË DO TË KOORDINOHEN

RESPEKTIVISHT NGA NJËSITË E INTEGRIMIT EVROPIAN

Institucioni
Fushat
Sistemi gjyqësor: 
Reforma e gjyqësorit, pavarësia, transperenca, lufta kundër
korrupsionit (trajnimit)
- Të drejtat e njeriut
- Lufta kundër korrupsionit
   
Ministria e Drejtësisë - Bashkëpunimi gjyqësor
në fushën civile dhe penale 
- Lufta kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve
- Legjislacioni mbi shoqëritë tregtare
- Trajtimi i të dhënave personale
- Organizimi i tregjeve bujqësore
- Shërbimet veterinareve dhe fitosanitare
- Industria e agropërpunimit
- Siguria ushqimore
   
Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
së Konsumatorit
- Politikat strukturore
- Siguria e konsumatorit
- Produktet bujqësore
- Zhvillimi rural
- Tregu i tokës (lëvizja e lirë e kapitaleve)
- Lëvizja e lirë e mallrave dhe e shërbimeve
   
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës
- Detyrimet në kuadër të OBT-së
- Politikat mbi sipërmarrjet e mesme dhe të vogla
- Ndihma shtetërore
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- Legjislacioni mbi shoqëritë tregtare
- Politikat industriale
- Bashkëpunimi doganor
- Lufta ndaj kontrabandës
- Bilanci i pagesave
   
Ministria e Financave
- Tatimi direkt dhe indirekt 
- Bashkëpunimi administrativ dhe lufta ndaj evazionit tatimor
- Kontrolli financiar
- Lufta ndaj mashtrimit
- Buxheti dhe financat
- Legjislacioni horizontal
- Cilësia e ajrit
- Menaxhimi i mbetjeve
- Cilësia e ujit
- Mbrojtja e natyrës
- Kontrolli i mbrojtjes industriale
   
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave 
- Kimikatet dhe OMGJ-të 
- Zhurmat nga automjetet dhe makineritë
- Siguria bërthamore dhe mbrojtja nga rrezatimi
- Ndryshimet klimaterike
- Mbrojtja civile
- Bashkëpunimi ndërkombëtar
- Politikat e peshkimit
   
Ministria e Punës, Çështjeve Sociale
dhe Shanseve të Barabarta
- Lëvizja e lirë e punëtorëve/politika e migracionit
- Legjislacioni i punës
- Sigurimet shoqërore
- Siguria dhe shëndeti në punë
- Fondi Social Evropian
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- Punësimi, mbrojtja sociale dhe dialogu social
-Barazia gjinore/legjislacioni mbi antidiskriminimin
- Menaxhimi i kufirit
- Politikat e migracionit dhe azilit
- Krimi i organizuar dhe korrupsioni
- Bashkëpunimi policor
   
Ministria e Brendshme
- Trafiku i njerëzve dhe i narkotikëve
- Pastrimi i parave
- Terrorizmi
- Performanca e administratës publike
- Transporti tokësor, detar, hekurudhor, ajror dhe i kombinuar
   
Ministria e Punëve Publike,
Transportit dhe Telekomunikacionit
- Teknologjia e informacionit
- Telekomunikacioni
   
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
- Arsimi, trajnimi dhe rinia                               
- Shkenca dhe kërkimet
-Njohja e ndërsjellë e kualifikimeve profesionale
- Liria për të ofruar shërbime (pjesa e shërbimeve turistike hotele, 
agjencitë turistike etj.)
   

Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve
-Arsimi, trajnimi dhe rinia
-Pronësia intelektuale
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ANEKSI II
KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E NËPUNËSVE TË NJË-

SIVE TË INTEGRIMIT EVROPIAN
 
 Nëpunësi i Njësisë së Integrimit Evropian duhet të përzg-
jidhet në bazë të kritereve të përgjithshme të mëposhtme:
 - Të ketë mbaruar arsimin e lartë (preferohet dega drejtësi 
ose ekonomi);
 - Grada master në studime Evropiane dhe/ose ndërkom-
bëtare përbën avantazh;
 - Eksperienca në punë të ngjashme përbën avantazh;
 - Të ketë aftësi në përgatitje raportesh, analizash, komuni-
kim dhe prezantim;
 - Të ketë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze;
 - Njohja e një gjuhe të dytë të BE-së përbën avantazh;
 - Të përdorë programet bazë të punës në kompjuter;
 - Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.
 

VENDIM
 Nr.17, datë 7.1.2009 

“PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN 
NR.179, DATË 22.2.2006 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE 
"PËR KRIJIMIN E NJËSIVE TË INTEGRIMIT EVROPIAN 

NË MINISTRITË E LINJËS"

 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të para-
grafëve të parë e të dytë, të nenit 4 të Ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 
"Statusi i nëpunësit civil", me propozimin e Ministrit të Integrim-
it, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
Në vendimin nr.179, datë 22.2.2006 të Këshillit të Ministrave, 
bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
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1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë vijon:
"1. Krijimin e njësive të integrimit Evropian, si struktura të veçan-
ta, në nivel drejtorie, në përbërje të të gjitha ministrive, me për-
jashtim të Ministrisë së Integrimit. Institucionet qendrore, në 
varësi të Kryeministrit ose të ministrit, krijojnë njësitë e integrim-
it Evropian, në përputhje me nevojat e tyre.".
2. Në fund të pikës 3 shtohen fjalët: "…por jo më pak se tre 
nëpunës.".
3. Pas shkronjës "e" të pikës 5 shtohen shkronjat "e" e "f ", me këtë 
përmbajtje:
"ë) bashkërendimin dhe monitorimin e programimit të ndihmës 
komunitare, që mund të ofrohet, në kuadër të integrimit Evropi-
an;
f) mbështetjen teknike të mbledhjeve të grupeve të punës të 
përhershme, sipas kapitujve të acquis communautaire-GPKA;".
4. Në pikën 6, fjalët "…për këto ministri…" zëvendësohen me "…
për institucionet e përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij vendimi…"
5. Pika 7 ndryshohet si më poshtë vijon:
"7. Ngarkohen institucionet e përmendura në pikat 1 e 2 të këtij 
vendimi, të cilat nuk i kanë implementuar, brenda strukturës së 
tyre, këto njësi të integrimit, të paraqesin, për miratim, te Kryem-
inistri, propozimet për ngritjen e këtyre njësive, brenda muajit 
janar 2009.".
6. Pika 8 ndryshohet si më poshtë vijon:
"8. Ngarkohen institucionet e përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij 
vendimi dhe Ministria e Integrimit për zbatimin e këtij vendimi.".
7. Anekset I e II, që i bashkëlidhen vendimit nr.179, datë 22.2.2006 
të Këshillit të Ministrave, zëvendësohen me anekset I e II, që i 
bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
SALI BERISHA



MATERIAL MBËSHTETES PËR SHKOLLËN VERORE EVROPIANE      -39-

ANEKSI I
FUSHAT SEKTORIALE QË DO TË KOORDINOJNË RES-
PEKTIVISHT NGA NJËSITË E INTEGRIMIT EVROPIAN

Institucioni, Fushat
Të gjitha ministritë Lufta kundër korrupsionit

Ministria e Drejtësisë 
-Sistemi gjyqësor;
-Përmirësimi i sistemit të burgjeve;
-Përmirësimi i funksionimit të sistemit përmbarimor;
-Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve;
-Sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme;
-Kthimi dhe kompensimi i pronave;
-Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar;
-Njohja reciproke e kualifikimeve për profesionet e lira.

Ministria e Jashtme 
-Politika e vizave, politika e jashtme, minoritetet

Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
së Konsumatorit 
-Siguria ushqimore;
-Shërbimet veterinare;
-Prodhimi bimor;
-Agropërpunimi dhe marketingu;
-Blegtoria;
-Mbrojtja e bimëve;
-Zhvillimi rural;
-Reforma e tokës, tregu, administrimi i qëndrueshëm dhe mbro-
jtja e tokës;
-Plehrat kimike/kimikatet-MBUMK (është përgjegjëse për kimi-
kate si pesticide).
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Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 
-Ndihma shtetërore;
-Të drejtat e pronësisë industriale;
-Marrëveshje të tregtisë së lirë;
-Andidumping;
-Standardizimi dhe certifikimi;
-Akreditimi;
-Metrologjia ligjore dhe parapaketimet;
-Direktivat e përafrimit teknik (Në Approach)
-Pajisjet elektrike;
-Enët me presion;
-Lodrat;
-Përputhshmëria elektromagnetike;
-Makineritë;
-Pajisjet e mbrojtjes personale;
-Pajisje me gaz;

Mbi kërkesat për efiçencën e bojlerëve të rinj që punojnë me lëndë 
djegëse dhe të gazta;

Pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të përdorshme në atmosfera po-
tencialisht shpërthyese;

Ashensorët;
Paketimi i mbetjeve;
Instalime kabllore për transport personash;
Efiçenca energjetike e pajisjeve frigoriferike, ndriçimit fluoreshent 
dhe paketimi i pajisjeve elektroshtëpiake;
-Direktivat e përafrimit të vjetër;
-Qelqi;
-Tekstilet
-Druri
-Mbrojtja e konsumatorit dhe mbikëqyrja e tregut;
-Liria e vendosjes dhe për të ofruar shërbime;
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-Legjislacioni për shoqëritë tregtare;
-Zhvillimi rajonal;
-Energjia;

Sektori i energjisë;
Sektori i hidrokarbureve;
-Politikat industriale;

Politikat industriale;
Sektori i minierave;
-SME-të, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme;
-Kimikatet METE (është përgjegjëse për kimkatet si lëndë e parë 
për industrinë duke përfshirë import-eksportin).

Ministria e Financave 
-Doganat;
-Tatimet;
-Menaxhimi i financave publike;
-Parandalimi i pastrimit të parave;

Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave 
- Legjislacioni horizontal për mjedisin;
-Cilësia e ajrit;
-Menaxhimi i mbetjeve;
-Administrimi i burimeve ujore;
-Parandalimi i ndotjes së ujit;
-Mbrojtja e natyrës;
-Ndotja dhe rreziqet industriale;
-Kimikatet-MMPAU (është përgjegjëse për kimikatet si mbetje 
industriale të rrezikshme);
-Organizmat e modifikuar gjenetikisht;
-Zhurmat;
-Ndryshimet klimatike;
-Pyjet dhe kullotat;
-Peshkimi;
-Dialogu social.
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Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta 
-Punësimi;
-Mbrojtja shoqërore;
-Shëndeti dhe siguria në punë;
-Barazia gjinore;
-Politika e migracioni;
-Minoritetet;
-Kimikatet-MPÇSSHB (në këtë institucion operon Inspektorati i 
Punës për Mbrojtjen e Punonjësve në Industri nga Kimikatet).

Ministria e Shëndetësisë 
-Shëndeti publik;
Sëmundjet ngjitëse;
Mbrojtja nga duhani;
Mbrojtja nga alkooli;
Transfuzioni i gjakut;
-Barnat për përdorim njerëzor;
-Pajisjet mjekësore;
-Produktet kozmetike;
-Siguria bërthamore dhe mbrojtja nga rrezatimet;
-Njohja reciproke e kualifikimeve për profesionet e lira;
-Kimikatet-MSH (është përgjegjëse për kimikatet spitalore dhe 
barnat).

Ministria e Brendshme 
-Administrata publike;
-Reforma e decentralizimit;
-Gjendja civile;
-Menaxhimi i kufijve;
-Azili;
-Krimi i organizuar dhe trafiqet e paligjshme;
-Lufta kundër drogës;
Parandalimi i pastrimit të parave;
-Lufta kundër terrorizmit;
-Policia.
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Ministria e Mbrojtjes 
-Lufta kundër terrorizmit;
Çminimi;
-Materialet dhe teknologjitë me përdorim të dyfishtë.

Ministria e Punëve Publike, Transportit
dhe Telekomunikacionit
-Transporti rrugor;
-Transporti hekurudhor;
-Sistemi hekurudhor i shpejtësisë së lartë;
-Mjetet motorike;
-Transporti detar;
-Transporti ajror;
-Infrastrukturë rrugore;
-Siguria rrugore;
-Materialet e ndërtimit;
-Menaxhimi i ujit të pijshëm;
-Telekomunikacioni;
-Shërbimet postare;
-Kimikatet-MPPTT (është përgjegjëse për kimikatet nga mbetjet 
urbane).

Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
-Arsimi dhe formimi profesional;
-Mosdiskrimini në arsim;
-Arsimi parauniversitar;
-Arsimi i lartë;
-Kërkimi shkencor;
-Njohja e diplomave.

Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
-Lëvizja e lirë e mallrave kulturore;
-Kultura dhe turizmi;
-Të drejtat e pronësisë intelektuale.
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ANEKSI II
KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E NËPUNËSVE TË NJË-

SIVE TË INTEGRIMIT EVROPIAN

 Nëpunësi i njësisë së integrimit Evropian duhet të përzg-
jidhet në bazë të kritereve të përgjithshme të mëposhtme:
- Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
- Grada master përbën avantazh;
- Eksperienca në punë të ngjashme përbën avantazh;
- Të ketë aftësi në përgatitje raportesh, analizash, komunikim dhe 
prezantim;
-Të ketë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze;
-Njohja e një gjuhe të dytë të BE-së përbën avantazh;
-Të përdorë programet bazë të punës në kompjuter;
-Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

 
VENDIM

 Nr. 577, datë 24.6.2015
“PËR NGRITJEN E RRJETIT TË NJËSIVE TË INTEGRIMIT 
EVROPIAN DHE RRJETIT TË NJËSIVE TË HARTIMIT TË 

LEGJISLACIONIT NË MINISTRITË E LINJËS”

 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 70, 
të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare, 
ratifikuar me Ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006, me propozimin e 
Kryeministrit, Këshilli i Ministrave 
VENDOSI:
 1. Ngritjen e rrjetit të njësive të integrimit evropian, si 
strukturë e veçantë, dhe rrjetit të njësive të hartimit të legjisla-
cionit, në përbërje të të gjitha ministrive, me qëllim përmirësimin 
dhe rritjen e cilësisë së hartimit të legjislacionit dhe përafrimit të 
tij me acquis të BE-së.
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2. Në ato ministri dhe në Departamentin e Administratës Pub-
like (DAP), ku mungojnë sektorët e hartimit të legjislacionit, sek-
retarët e përgjithshëm dhe titullari i DAP-it përcaktojnë nëpunës 
të strukturës, si nëpunës të përfshirë në procesin e hartimit të leg-
jislacionit, pjesë të rrjetit të njësive të hartimit të legjislacionit, në 
përputhje me nevojat e tyre, por, në çdo rast, jo më shumë se 3.
3. Rrjeti i njësive të integrimit evropian dhe rrjeti i njësive të har-
timit të legjislacionit bashkërendojnë dhe mbështetin punën e in-
stitucioneve respektive për hartimin e një legjislacioni koherent, 
të qartë dhe transparent, si dhe për transpozimin dhe zbatimin e
acquis, sipas kapitujve përkatës, në zbatimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit.
4. Njësia e integrimit evropian është përgjegjëse, për:
 a) bashkërendimin e brendshëm institucional, sigurimin 
e lidhjes së drejtpërdrejtë dhe bashkërendimin e punës me Min-
istrinë e Integrimit Evropian dhe me ministritë e tjera të linjës 
për angazhimet e marra nga Republika e Shqipërisë, në kuadër të 
procesit të
stabilizim-asociimit;
 b) bashkërendimin e brendshëm institucional dhe bash-
kërendimin e punës me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe 
ministritë e tjera të linjës, për procesin e përafrimit të legjisla-
cionit vendas me acquis dhe për raportimin e akteve normative, 
që adaptojnë acquis të
BE-së;
 c) bashkërendimin e brendshëm institucional për për-
gatitjen e raporteve për procesin e integrimit evropian;
 ç) monitorimin dhe raportimin brenda ministrisë për 
çështje të integrimit evropian;
 d) shpërndarjen e të dhënave për procesin e integrimit ev-
ropian ndërmjet ministrisë ku bën pjesë, Ministrisë së Integrimit 
Evropian dhe njësive të integrimit evropian në ministritë e tjera të 
linjës;



PËRMBLEDHJE E BAZËS LIGJORE PËR INTEGRIMIN EVROPIAN         -46-

 dh) vlerësimin e veprimtarisë së institucionit në raport 
me ecurinë e procesit të integrimit evropian, propozimin e me-
kanizmave funksionalë për lehtësimin e zbatimit të reformave 
sektoriale nga zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, 
përmes procesit të
përafrimit të legjislacionit vendas me acquis dhe ngritjes së kapac-
iteteve administrative;
 e) bashkërendimin dhe koordinimin e procesit të pro-
gramimit e të zbatimit të fondeve të Instrumentit të Paraaderimit 
IPA II, që i akordohen Shqipërisë në kuadër të integrimit evropi-
an;
 ë) koordinimin e procesit të evidentimit të nevojave të 
sektorit përkatës për financim nga BE-ja dhe/apo donatorë të tjerë 
në përputhje me strategjitë sektoriale;
 f) mbështetjen teknike të mbledhjeve të grupeve të 
përhershme të punës, sipas kapitujve të acquis.
5. Njësia e hartimit të legjislacionit është përgjegjëse vetëm, për:
 a) hartimin e legjislacionit në përputhje me standardet e 
teknikës legjislative;
 b) bashkërendimin me strukturat teknike për përgatitjen e 
projektakteve;
 c) bashkëpunimin me njësinë e integrimit evropi-
an dhe Ministrinë e Integrimit Evropian për garantimin e për-
puthshmërisë së legjislacionit vendës me acquis të BE-së;
 ç) çdo detyrë tjetër të lidhur me procesin e hartimit të leg-
jislacionit.
6. Në funksion të përmbushjes dhe realizimit të detyrave të lid-
hura me hartimin e legjislacionit të rrjetit të njësive të hartimit të 
legjislacionit, pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Min-
istrave krijohet një komision me ekspertë të jashtëm, njohës të 
mirë të fushave të legjislacionit, sipas rastit, për të mbështetur dhe 
asistuar këtë rrjet në hartimin e akteve ligjore e nënligjore, si dhe 
dokumenteve të tjera ligjore.
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7. Rregullat më të hollësishme për mënyrën e organizimit dhe të 
funksionimit të rrjetit, si dhe të komisionit me ekspertë të jashtëm, 
të përmendur në pikën 6 të këtij vendimi, përcaktohen në rreg-
ulloren e veçantë, miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit
të Ministrave.
8. Anëtarët e komisionit me ekspertë të jashtëm përzgjidhen nga 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, duke u bazuar 
në kritere të tilla, si: përvoja e gjatë në fushën e hartimit të leg-
jislacionit dhe të dokumenteve ligjore, përvoja e gjatë në admin-
istratën shtetërore, njohja e legjislacionit ndërkombëtar dhe atij 
evropian.
Anëtarët e komisionit me ekspertë të jashtëm bëjnë deklarimin e 
gjendjes së konfliktit të interesit, sipas rastit.
9. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, në cilësinë e 
autoritetit mbikëqyrës dhe kontrollues të procesit të hartimit të 
legjislacionit, sa herë e gjykon të nevojshme, thërret mbledhjen e 
komisionit me ekspertë të jashtëm dhe të nëpunësve të ngarkuar 
me hartimin e legjislacionit, të këtij rrjeti.
Orientimet, udhëzimet dhe detyrat e lëna prej tij në mbledhjet e 
punës janë të detyrueshme për zbatim.
10. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, në cilësinë 
e autoritetit mbikëqyrës dhe kontrollues të procesit të hartimit të 
legjislacionit, i dërgon vlerësime zyrtarit raportues të nëpunësit 
civil, të përfshirë në procesin e hartimit të legjislacionit.
Ky vlerësim merret në konsideratë në procesin e vlerësimit të re-
zultateve në punë të nëpunësit civil.
11. Anëtarët e komisionit me ekspertë të jashtëm marrin një 
shpërblim, në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë në muaj.
12. Ministritë dhe institucionet qendrore në varësi të Kryemi-
nistrit ose të ministrave sigurojnë bashkëpunim institucional, 
nëpërmjet vënies në dispozicion të të dhënave, informacioneve 
apo çdo lloj ndihme tjetër, në përputhje me procedurat e përcak-
tuara në vendimin nr. 867, datë 10.12.2014, të Këshillit të Min-
istrave, “Për procedurat e
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bashkëpunimit në institucionet e administratës shtetërore”.
13. Efektet financiare, që rrjedhin nga pagesa e anëtarëve të komi-
sionit me ekspertë të jashtëm dhe çdo shpenzim tjetër adminis-
trativ, të përballohen nga buxheti vjetor i miratuar për Kryemin-
istrinë.
14. Ngarkohen institucionet e përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij 
vendimi dhe Ministria e Integrimit Evropian për zbatimin e këtij 
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyr-
tare.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA

URDHËR
 NR. 46 DATË 1.4.2009 

PËR NGRITJEN, PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E 
STRUKTURAVE TË BASHKËRENDIMIT NDËRMINIST-

ROR, PËR REALIZIMIN E ANGAZHIMEVE,
TË NDËRMARRA NË KUADËR TË MARRËVESHJES SË 

STABILIZIM-ASOCIIMIT

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102,  të Kushtetutës,  dhe të ne-
neve 11 dhe 12, të Ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, 

URDHËROJ:
1. Ngritjen e Komitetit Ndërministror për Integrimin Evropian 
(KNIE) dhe të Komitetit të Koordinimit Ndërinstitucional për 
Integrimin Evropian (KKNIE), për drejtimin, monitorimin dhe 
bashkërendimin e realizimit të angazhimeve të ndërmarra në 
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kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, në nivel politik 
dhe administrativ.
2.  KNIE-ja kryesohet nga Kryeministri ose, në mungesë të tij, nga 
Ministri i Integrimit, dhe në përbërje të ketë:
- Ministrin e Integrimit;
- Ministrin e Punëve të Jashtme;
- Ministrin e Brendshëm;
- Ministrin e Financave;
- Ministrin e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës;
- Ministrin e Drejtësisë;
- Ministrin e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit;
- Ministrin e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit;
- Ministrin e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave.
3. Në varësi të çështjeve, që diskutohen në mbledhjet e KNIE-së, 
marrin pjesë edhe titullarët ose përfaqësuesit e ministrive të linjës 
dhe të institucioneve të tjera qendrore.
4. KNIE-ja është përgjegjëse për:
 a) drejtimin dhe miratimin e politikave të përgjithshme e 
të strategjisë për integrim në Bashkimin Evropian;
 b) bashkërendimin e politikave për zbatimin e detyri-
meve, që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, dhe të 
dokumenteve strategjike, për procesin e integrimit evropian;
 c) miratimin e planit kombëtar të zbatimit të Marrëveshjes 
së Stabilizim-Asociimit;
 ç) drejtimin e fazave të procesit të integrimit evropian dhe 
të negociatave,  për pranimin në Bashkimin Evropian;
 d)  e qeverisë Shqiptare në Këshillin e Stabilizim-Asoci-
imit BE-Shqipëri, i cili mbikëqyr zbatimin dhe realizimin e Mar-
rëveshjes së Stabilizim-Asociimit;
 dh) shqyrtimin dhe miratimin të materialeve për mbledh-
jet e Këshillit të Asociimit – BE - Shqipëri;
 e) rishikimin dhe miratimin e kontributit të qeverisë 
shqiptare për raportin vjetor të Komisionit Evropian;
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5. KNIE-ja mblidhet jo më pak se një herë në tre muaj dhe sa herë 
që është e nevojshme. KNIE-ja mblidhet për të diskutuar çështjet 
që parashikon kalendari i mbledhjes, i miratuar nga Kryeministri, 
me sugjerimin e Ministrit të Integrimit.
Në mbledhje mund të ftohen përfaqësues nga Kuvendi, zyra e 
Presidentit, institucione të tjera shtetërore, të pavarura, partitë 
politike, sektori privat, organizatat jofitimprurëse, rrethet akade-
mike, autoritetet vendore dhe media, si dhe ekspertë të huaj.
6. KKNIE-ja kryesohet nga Ministri i Integrimit dhe përbëhet nga 
përfaqësues të ministrive, në nivel zëvendësministri ose të Sek-
retarit të Përgjithshëm, dhe nga përfaqësues të institucioneve, në 
varësi të Kryeministrit e ministrave, në nivel drejtori të përgjith-
shëm.
7. KKNIE-ja është përgjegjëse për:
 a) monitorimin dhe bashkërendimin e detyrimeve të Mar-
rëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe të rekomandimeve të doku-
menteve strategjike për procesit e integrimit evropian;
 b) zbatimin e kërkesave dhe të udhëzimeve të KNIE-së;
 c) raportimin në KNIE për veprimtaritë në kuadër të pro-
cesit të integrimit në Bashkimin Evropian;
 ç) drejtimin e procesit të përditësimit të planit kombëtar të 
zbatimit të     Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit;
 d) përfaqësimin e Shqipërisë në Komitetin e Stabi-
lizim-Asociimit BE-Shqipëri;
 dh) vlerësimin dhe finalizimin e dokumenteve e të 
raporteve, të përgatitura në  kuadër të takimeve të Komitetit dhe 
nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit;
 e) vlerësimin e ndikimit te financave publike të buxhetit të 
shtetit, nga zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit;
 ë) vlerësimin e ndikimit të përafrimit të legjislacionit me 
acquis communautaire;
 f) vlerësimin e përparësive të programit komunitar, IPA, 
ecurinë e projekteve, të financuara nga programet e asistencës së 
Bashkimit Evropian apo nga donatorë të tjerë, në kuadër të zbati-
mit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
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8. KKNIE-ja mblidhet dy herë në muaj, me njoftim të kryetar-
it. Në mbledhje ftohen përfaqësues nga institucione shtetërore të 
pavarura, shoqëria civile, rrethet akademike, autoritetet vendore 
dhe media, si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare.
9. Propozimet dhe rekomandimet, që dalin gjatë mbledhjeve të 
KKNIE-së u dërgohen, me shkrim, nga ministri i Integrimit, kabi-
netit të Kryeministrit, ministrive dhe institucioneve të tjera për-
katëse, të interesuara.
10. KKNIE-ja, për realizimin e funksioneve të veta, ngre nën-
komitetet dhe grupet ndërinstitucionale të punës, në nivel teknik, 
të përbëra nga nënpunës civilë, për kapitujt e acquis communau-
taire, dhe që përfaqësojnë Shqipërinë në nënkomitetet e Stabi-
lizim-Asociimit.
11.  Urdhri nr.33, datë 2.4.2007, i Kryeministrit, “Për ngritjen e 
grupit ndërministror të punës për shqyrtimin, mbikëqyrjen dhe 
bashkërendimin e punës për zbatimin e angazhimeve, të marra 
në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit”, shfuqizohet.
12. Ngarkohen ministritë dhe institucionet qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, për zbatimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
SALI BERISHA

 
URDHËR 

Nr. 107 datë 28.2.2014 
“PËR NGRITJEN, PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E 

GRUPEVE NDËRINSTITUCIONALE TË PUNËS PËR INTE-
GRIMIN EVROPIAN”

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102  të Kushtetutës,  të nenit 
12, të Ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funk-
sionimin e Këshillit të Ministrave”, dhe të Vendimit nr 946, datë 
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9.10.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së 
përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Integrimit Evropian”
URDHËROJ:
1. Ngritjen e grupeve ndërinstitucionale të punës, për integrimin 
evropian. 
2. Përcaktimin e rregullave të përgjithshme për funksionimin e 
grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian për 
çdo kapitull të acquis sipas shtojcës, që i bashkëlidhet këtij urdhri.
3. Shpërndarjen e përgjegjësive institucionale për çdo kapitull 
të acquis të bëhet nga Ministria e Integrimit Evropian në bash-
këpunim me ministritë e linjës.
4. Ministritë/institucionet drejtuese, në bashkëpunim me Minis-
trinë e Integrimit Evropian, brenda 2(dy) javëve nga hyrja në fuqi 
e këtij urdhëri, të marrin masat e nevojshme për organizimin dhe 
funksionimin e grupeve ndërinstitucionale të punës për integrim-
in evropian, sipas shtojcës që i bashkëlidhet këtij urdhëri. 
5. Ngarkohen ministritë dhe institucionet qendrore të Kryeminis-
trit/ministrave për zbatimin e këtij urdhri.
6. Urdhëri nr. 183 datë 11.12.2009, i Kryeministrit, “ Për ngrit-
jen, përbërjen dhe funksionimin e grupeve ndërinstitucionale tëv 
punës për çdo kapitull të acquis communautaire, përfshirë dhe ka-
pitujt për kriterin politik dhe atë ekonomik”, shfuqizohet. 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA
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VENDIM I BYROSË SË KUVENDIT
NR. 67, DATË 04.05.2016

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT
KOMBËTAR TË INTEGRIMIT EVROPIAN

Në bazë të nenit 6, pika 7, të Ligjit nr.15/2015 “Për rolin e Kuven-
dit të Republikës së Shqipërisë në procesin e integrimit në Bash-
kimin Evropian”, dhe të nenit 8, pika 1, të Rregullores së Kuvendit, 
Byroja e Kuvendit

VENDOSI:
1. Të miratojë rregulloren e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evro-
pian, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

         
KRYETARI

ILIR META

RREGULLORJA E KËSHILLIT KOMBËTAR
TË INTEGRIMIT EVROPIAN

Neni 1
Objekti

1. Kjo rregullore përcakton:
 a) strukturën, rregullat dhe procedurën e funksionimit të 
Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian (Këshillit);
 b) të drejtat dhe përgjegjësitë e kryetarit, zëvendëskryetar-
it dhe anëtarëve të Këshillit;
 c)   transparencën e punës së Këshillit;
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 ç) instrumentet ligjorë dhe teknikë për zhvillimin e duhur 
të veprimtarisë administrative dhe teknike të Këshillit
2.  Për çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë rregullore, e që 
kanë të bëjnë me mënyrën e organizimit të punës së Këshillit, për 
aq sa është e mundur, zbatohen dispozitat e Rregullores së Kuven-
dit të Shqipërisë dhe Ligjit nr.8480, datë 27.5.1999 “Për funksion-
imin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve 
publike”.

Neni 2
Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian

Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian është struktura më e lartë 
këshillimore kombëtare për integrimin evropian që ngrihet pranë 
Kuvendit, i cili nxit dhe garanton bashkëpunimin gjithëpërfshirës 
ndërmjet forcave politike, institucioneve publikë dhe shoqërisë ci-
vile, si dhe siguron rritjen e transparencës në vendimmarrjen për 
çështjet e integrimit.

Neni 3
Kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit Kombëtar
të Integrimit

1. Këshilli Kombëtar i Integrimit ka këto përgjegjësi:
 a) nxit bashkëpunimin midis forcave politike, institucione-
ve shtetërore dhe të pavarura dhe shoqërisë civile, në procesin e 
integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian;
 b) siguron diskutim të vazhdueshëm për politikat e integ-
rimit Evropian, të zbatuara nga institucionet shtetërore, me sho-
qërinë civile dhe me aktorë të tjerë të interesuar;
 c) monitoron zbatimin e detyrimeve për hapjen e negoci-
atave me Bashkimin Evropian; 
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 ç) analizon kuadrin ekzistues normativ dhe praktikat, në 
lidhje me procesin e integrimit Evropian, për çështjet që merr në 
shqyrtim;
 d) siguron bashkëpunim të vazhdueshëm për procesin 
e integrimit me komisionet e përhershme parlamentare dhe me 
strukturat e tjera përgjegjëse për integrimin Evropian;
 dh) monitoron ecurinë e procesit të negociatave/bisedi-
meve për anëtarësim;
 e) këshillon ose jep opinione lidhur me procesin e negoci-
atave; 
 ë) mban kontakte dhe shkëmben informacion me Pres-
identin e Republikës së Shqipërisë, Kryetarin e Kuvendit dhe 
Kryeministrin, nëpërmjet Kryetarit të Këshillit Kombëtar për In-
tegrim Evropian;
 f) zhvillon  takime me drejtuesit e grupit negociator dhe 
drejtuesin e delegacionit shqiptar në negociatat/bisedimet për 
anëtarësim;
 g) harton raportin vjetor të veprimtarisë së tij dhe rapor-
ton të paktën një herë në vit në Kuvend mbi punën e Këshillit. 
2.  Këshilli harton dhe miraton rekomandimin përkatës për çësht-
jet e shqyrtuara, i cili u përcillet me shkrim institucioneve që kanë 
në fushën e veprimtarisë së tyre çështjen në fjalë.
3. Gjatë veprimtarisë së tij, Këshilli shqyrton dhe këshillon për 
çdo çështje që e vlerëson të rëndësishme për avancimin e procesit 
të integrimit Evropian.

Neni 4
Përbërja e Këshillit

1. Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian përbëhet nga :

 a) kryetarët dhe zëvendëskryetarët e komisioneve të 
përhershme parlamentare;
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 b)  kryetarët e grupeve parlamentare të Kuvendit;
 c) kryesuesi i delegacionit shqiptar në Komitetin
                  Parlamentar për Stabilizim- Asociimin;
 ç) ministri përgjegjës për integrimin;
 d) përfaqësues nga Kabineti i Presidentit; 
 dh) përfaqësues nga Kabineti i Kryeministrit; 
 e) përfaqësues nga Ministria e Jashtme;
 ë) Prokurori i Përgjithshëm;
 f) Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë; 
 g) Avokati i Popullit; 
 gj) tre përfaqësues nga Organizata të Shoqërisë
                 Civile (OSHC), të përfshira në çështje të integrimit
                 Evropian. 

Të gjithë anëtarët e përhershëm të Këshillit kanë të drejtë vote.

2. Këshilli Kombëtar i Integrimit drejtohet nga Kryetari i Komis-
ionit Parlamentar të Integrimit. Zëvendëskryetar është kryesuesi 
i delegacionit shqiptar në Komitetin Parlamentar për Stabilizim 
Asociimin.
3. Në takimet e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian marrin 
pjesë me statusin e të ftuarit të përhershëm, pa të drejtë vote:
 a) titullarët e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të 
krijuara me ligj, që raportojnë dhe informojnë Kuvendin;  
 b) përfaqësues nga Akademia e Shkencave dhe 
 Universiteti Publik;
 c) përfaqësues nga media; 
 ç) përfaqësues nga organizatat e biznesit, dhomat e treg-
tisë dhe sindikatat;
 d) përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian;
 e) përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe të trupit 
diplomatik;
4. Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, sipas tematikës së 
takimit, fton të marrin pjesë ministra të Këshillit të Ministrave, 
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institucionet e varësisë, si dhe ekspertë dhe/ose përfaqësues ndër-
kombëtar të fushës së integrimit. 
5. Në mbledhjet e Këshillit ku diskutohet për kapituj të vështirë të 
acquis, dhe çështje të një interesi të veçantë, mund të marrin pjesë, 
si të ftuar, edhe organizata të tjera të shoqërisë civile të cilat nuk 
janë anëtare me të drejtë vote sipas nenit 2, pika 1 gj, me qëllim 
ofrimin e ekspertizës teknike në përputhje me fushën e tyre të 
ekspertizës.

Neni 5
Procedura për zgjedhjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe 
përfaqësuesve të medias në Këshill

1. Këshilli zgjedh tre përfaqësues nga OSHC si anëtar me të drejtë 
vote, për çdo kapitull të acquis, të cilën ftohen në takimet e Këshil-
lit sipas tematikës së takimit.
2. Subjektet e përcaktuara në shkronjat “gj” të pikës 2, dhe 
“c”, “ç” të pikës 3, të këtij neni, përzgjidhen nga Kryetari dhe 
zëvendëskryetari i Këshillit ndërmjet organizatave që aplikojnë 
pranë Sekretariatit Teknik për të marrë pjesë në takime.
3. Këshilli Kombëtar shpall thirrjen publike për pjesëmarrje të 
OSHC në Këshill. Në përzgjedhje përparësi do t’u jepet atyre or-
ganizatave që kanë vazhdimësi në veprimtarinë e tyre dhe ofrojnë 
ekspertizë në lidhje me çështjet e integrimit evropian. Përzgjedhja 
do të bëhet në bazë ta ekspertizës së tyre me legjislacionin dhe 
politikat e Bashkimit Evropian.
4. Tre përfaqësues nga media përzgjidhen për të marrë pjesë si të 
ftuar të përhershëm të Këshillit Kombëtar.
5. Përzgjedhja e OSHC-ve dhe e përfaqësuesve të medias do të 
ripërtërihet çdo 2 vjet.
6. Njoftimi për përfaqësimin e organizatave të shoqërisë civile dhe 
medias në Këshill, publikohet në faqen e internetit të Këshillit, i 
shoqëruar me kriteret përzgjedhëse.
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7. Pas përzgjedhjes sipas pikës 1 të këtij neni, Sekretariati Teknik 
harton listën e OSHC-ve të përzgjedhura dhe kapitujve respektiv 
të acquis në të cilën secila prej tyre kontribuon.
8. Emrat e përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile dhe 
kapitujt e acquis në të cilën ato kontribuojnë, si dhe emrat përfaqë-
suesve të medias të përzgjedhur, publikohen në faqen e internetit 
të Këshillit së bashku me emrat e anëtarëve të tjerë të Këshillit.  

Neni 6
Përgjegjësitë e Kryetarit, Zëvendëskryetarit
dhe anëtarëve të Këshillit

1. Kryetari i Këshillit thërret takimet e Këshillit, propozon ren-
din e ditës si dhe drejton takimet e Këshillit. Kryetari i Këshillit 
së bashku me zëvendëskryetarin nënshkruan të gjitha dokumen-
tet e miratuara nga Këshilli, në veçanti rekomandimet, opinionet 
dhe deklaratat e Këshillit, dhe ndjek korrespondencën në emër të 
Këshillit.
2. Kryetari i Këshillit mbikëqyr zbatimin e rekomandimeve dhe të 
planit vjetor si dhe kryen detyra të tjera të parashikuara në Rreg-
ulloren e Këshillit. 
3. Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit, brenda tremujorit të 
parë të vitit, dorëzojnë në Kuvend dhe paraqesin në seancë plena-
re raportin vjetor të veprimtarisë së Këshillit. 
4. Zëvendëskryetari i Këshillit zëvendëson kryetarin e Këshillit në 
rast mungese. Në rastin e mungesës së kryetarit, zëvendëskryetari 
merr përsipër përgjegjësitë e kryetarit, të drejtat dhe detyrimet e 
parashikuara në këtë Rregullore. Në rast të mungesës së kryetarit 
dhe të zëvendëskryetarit njëkohësisht, takimi mund të drejtohet 
nga një anëtar i Këshillit i autorizuar nga kryetari.
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Neni 7
Takimet e Këshillit

1. Këshilli mblidhet të paktën një herë në dy muaj. Takimet e 
Këshillit thirren nga Kryetari.
2. Këshilli mund të mblidhet edhe kur kjo kërkohet, me shkrim, 
nga jo më pak se 1/3 e anëtarëve të përhershëm të tij. 
3. Takimet e Këshillit zhvillohen kur janë të pranishëm më shumë 
se gjysma e anëtarëve me të drejtë vote.
4. Takimet e Këshillit zhvillohen në mjediset e Kuvendit të 
Shqipërisë dhe janë të hapura, me përjashtim të rasteve kur 
Këshilli vendos ndryshe. 
5. Takimet e Këshillit Kombëtar drejtohen nga Kryetari i Këshillit 
ose drejtuesi i takimit sipas specifikimeve të Nenit 6 pika 4 të kësaj 
rregullore;
6. Drejtuesi i takimit sigurohet që t’u jepet fjala të gjithë anëtarëve 
të Këshillit.
7. Sekretariati Teknik i Këshillit u bën të ditur pjesëmarrësve në 
takim, jo më vonë se 5 ditë pune përpara, kohën kur do të zhvil-
lohet takimi, rendin e ditës, si dhe u vë në dispozicion materialet 
e takimit. 

Neni 8
Rendi i ditës

1. Rendi i ditës së takimit përcaktohet nga Kryetari dhe zëvendëskryetari 
i Këshillit. 
2. Rendi i ditës përmban:
 a) tematikën që do të trajtohet;
 b) datën dhe orën e caktuar për mbledhjen e Këshillit;
 c)  listën e çështjeve që do të diskutohen;
 ç) projektrekomandimet që do të miratohen.
3. Kërkesa për të futur një çështje në rendin e ditës duhet të bëhet 
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me shkrim, të paktën 3 ditë pune përpara datës së vendosur për 
mbledhjen.
4. Çështjet e rendit të ditës, të mbetura pa u shqyrtuar në mbled-
hjen e radhës së Këshillit, kalojnë automatikisht në mbledhjen 
pasardhëse, me përjashtim të rasteve kur Këshilli vendos ndryshe. 

Neni 9
Procesverbalet e takimeve

1. Në takimin e Këshillit mbahet procesverbal i përmbledhur.
2. Sekretariati përgatit procesverbalin e përmbledhur të takimit jo 
më vonë se 5 ditë pune nga mbajtja e takimit.
3. Për mbajtjen e procesverbalit të përmbledhur zbatohet rregul-
limi i nenit 39 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë.

Neni 10
Rekomandimet, opinionet dhe deklaratat e Këshillit

1. Në përfundim të çdo takimi, Këshilli harton dhe miraton reko-
mandimin përkatës për çdo çështje të shqyrtuar.
2. Rekomandimet miratohen, si rregull, me konsensusin e të 
gjithë anëtarëve, ose të paktën me votat e shumicës së thjeshtë të 
anëtarëve me të drejtë vote të pranishëm në takim.
3. Rekomandimet, opinionet dhe deklaratat në lidhje me pozitat 
negociuese të Shqipërisë gjatë procesit të negociatave duhet të 
miratohen me konsensusin e të gjithë anëtarëve me të drejtë vote. 
4. Rekomandimi u përcillet ministrive/institucioneve që kanë në 
fushën e veprimtarisë së tyre çështjen në fjalë.
5. Gjatë veprimtarisë së tij, Këshilli mund të nxjerrë opinione dhe 
deklarata për çështje që i vlerëson të rëndësishme për procesin e 
integrimit evropian.
6. Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve, opinioneve dhe deklarat-
ave tët Këshillit do të përfshihen në rendin e ditës të seancës së 
radhës. 
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Neni 11
Plani vjetor i punës dhe raporti vjetor

1. Këshilli Kombëtar përgatit planin vjetor të aktiviteteve jo më 
vonë se tre mujori i parë i vitit;
2. Plani vjetor mund të rishikohet e përmirësohet në përputhje me 
prioritetet kombëtare;
3. Këshilli Kombëtar përgatit raportin vjetor të punës jo më vonë 
se tremujori i parë i vitit;
4. Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Kombëtar,si përfaqë-
sues të Këshillit prezantojnë raportin vjetor të Këshillit në seancë 
plenare sikundër është përcaktuar në nenin 6 pika 3 të kësaj rreg-
ulloreje.

Neni 12
Veprimtari të tjera

1. Këshilli, mund të organizojë edhe veprimtari të tjera si konfer-
enca, tryeza të hapura, forume debati ose aktivitete informuese në 
kuadër të ecurisë së procesit të integrimit evropian. 
2.  Këshilli mund të krijojë grupe pune të posaçme, me ekspertë 
dhe grupet e interesit, për të diskutuar dhe përgatitur nisma/re-
komandime/vlerësime për çështje në sektorë të veçantë/kapituj të 
veçantë të acquis. 

Neni 13
Sekretariati Teknik

1. Sekretariati Teknik funksionon pranë Këshillit Kombëtar të In-
tegrimit dhe kryen shërbime teknike, ndihmëse dhe administra-
tive. 
2. Sekretariati teknik kryen shërbimet e mëposhtme: 
 a) ndihmon dhe mbështet Këshillin në organizimin dhe 
mbarëvajtjen e takimeve, duke  kryer njoftimin e pjesëmarrësve, 
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dërgimin e materialeve, merr masat e duhura për regjistrimin e 
procesverbalit të mbledhjeve dhe administrimin e tij si dhe çdo 
veprim tjetër të nevojshëm;
 b) përgatit të gjitha materialet dhe dokumentacionin e 
nevojshëm në kuadër të takimeve të radhës së Këshillit
 c) mbledh dhe përpunon komentet, vërejtjet, sugjerimet, 
dhe propozimet e anëtarëve dhe grupeve të interesit për çështje të 
trajtuara në takimet e Këshillit;
 ç) dërgon në ministritë përkatëse dhe/ose institucione të 
tjera shtetërore kërkesa për  informacion;
 d) përcjell rekomandimet e Këshillit në ministritë për-
katëse dhe/ose institucione të tjera shtetërore, për çështje që kanë 
lidhje me fushën e tyre të përgjegjësisë;
dh) ndjek zbatimin e  rekomandimeve dhe opinioneve të Këshilli, 
dhe harton informacion të detajuar mbi ecurinë e tyre;
 e) analizon informacionet e dërguara nga institucionet 
dhe bën sugjerimet përkatëse për përmirësimin e tyre;
 ë) analizon dokumentet strategjikë të procesit të integ-
rimit dhe informon me shkrim kryetarin dhe zëvendëskryetarin 
e Këshillit mbi problematikat e vërejtura si dhe sugjeron përmirë-
sime teknike të tyre për tu marrë në shqyrtim nga Këshilli;
 f) përgatit raporte dhe studime, me kërkesë të kryetarit 
dhe/ose zëvendëskryetarit të Këshillit, ose sipas detyrave të cak-
tuara nga mbledhja e Këshillit për çështje që lidhen me fushën e 
veprimtarisë së Këshillit;
 g) administron dhe përditëson të gjithë informacionin për 
veprimtarinë e Këshillit, në rubrikën e veçantë për çështjet e inte-
grimit evropian, në faqen zyrtare të  internetit të Kuvendit;
 gj) harton planin dhe raportin vjetor të Këshillit Kombëtar; 
 h) mban kontakte të rregullta me Komisionin e Integrimit 
Evropian dhe Komisionet e tjera të Kuvendit; 
 i) organizon takimet, tryezat e rrumbullakëta dhe fushatat 
ndërgjegjësuese për publikun në zbatim të planit vjetor të Këshillit;
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 j) mban kontakte të rregullta me Kryeministrinë, minis-
trinë përgjegjëse për  integrimit evropian dhe Ministrinë e 
Punëve të Jashtme; mban kontakte të rregullta me organizatat e 
shoqërisë civile dhe median; 
 k) kryen cdo detyrë tjetër të caktuar nga kryetari dhe/ose 
zëvendëskryetari i  Këshillit.
3.  Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, në konsultim me kryetarin 
e Këshillit, në përputhje me pikën 2 të këtij neni, propozon struk-
turën organizative të sekretariatit teknik, e cila miratohet me ven-
dim të Byrosë së Kuvendit.
4. Sekretariati teknik drejtohet dhe mbikëqyret në punën e tij 
teknike nga Kryetari i Këshillit dhe Sekretari i Përgjithshëm i Ku-
vendit. 
5. Për mbështetjen e veprimtarisë dhe funksionimit, mund të 
ftohen ekspertë të jashtëm, sipas fushave dhe nevojave të Këshil-
lit. Kërkesa për ekspertë të jashtëm bëhet nga Kryetari dhe 
Zëvendëskryetari i Këshillit dhe i përcillet Byrosë së Kuvendit. 

Neni 14
Transparenca

1. Sesionet e Këshillit janë të hapura për publikun. Për çështje të 
veçanta, kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit, propozojnë që 
takimi të jetë i mbyllur për publikun. 
2. Këshilli me shumicën e votave të anëtarëve me të drejtë vote 
vendos nëse takimi, ose pjesë të tij të jenë të mbyllura për publi-
kun.
3. Në rast të takimit të mbyllur, të gjithë anëtarët dhe të ftuarit 
e përhershëm janë të detyruar të respektojnë konfidencialitetin e 
çështjes së diskutuar. 
4. Përpara zhvillimit të takimit të mbyllur për publikun, publiko-
het një njoftim shtypi mbi çështjet që do të diskutohen në takim. 
Pas përfundimit të këtij takimi, kryetari i Këshillit informon pub-
likun mbi diskutimet në seancën e Këshillit dhe vendimet e marra. 
5. Parimi i transparencës do të udhëheqë punën e Këshillit në për-
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gatitjen e njoftimeve të shtypit, konferencave, tryezave të rrumbul-
lakëta dhe seminareve për qëllim të informimit dhe ndërgjegjë-
simit të publikut, publikimit të dokumenteve në faqen e internetit, 
si dhe mënyrave të tjera të shfaqjes publike.

Neni 15
Faqja e internetit

Në faqen zyrtare të internetit të Kuvendit, në rubrikën e veçantë 
për çështjet e integrimit evropian, publikohen:
 a) njoftimet zyrtare për zhvillimin e takimeve të Këshillit, 
rendi i ditës si dhe materialet për çdo çështje që do të diskutohet;
 b) procesverbalet e takimeve të Këshillit;
 c) rekomandimet, opinionet dhe deklaratat e Këshillit për 
çështje të trajtuara në takimet e tij;
  ç) çdo material tjetër që konsiderohet me interes për t’u 
publikuar.

Neni 16

Shpenzimet financiare për funksionimin e Këshillit, mbulohen 
nga buxheti i Kuvendit, sipas vendimit të Byrosë, si dhe nga don-
acione dhe burime të tjera të ligjshme.

Neni 17

Çdo anëtar i Këshillit ka të drejtë të paraqesë propozime për ndry-
shimin e Rregullores së Këshillit. Pas shqyrtimit dhe miratimit të 
propozimit me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshil-
lit, ndryshimet në Rregullore i kalojnë për miratim Byrosë së Ku-
vendit.

Neni 18

Hyrja në fuqi
Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit të saj nga Byroja e Kuvendit.



MATERIAL MBËSHTETES PËR SHKOLLËN VERORE EVROPIANE      -65-


