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Forumi Rajonal 24-25 shtator 2019  

“Zgjerimi Vs. Thellimi: Një Dilemë për Bashkimin Europian dhe Ballkanin Perëndimor?”  

Në 10 vitet e kaluara, Bashkimi Evropian është përballur me disa sfida serioze, të brendshme dhe të jashtme. Ndërsa ka një 

reflektim të ri mbi të ardhmen e Evropës iniciuar në Mars 2017 me botimin e Letrës së Bardhë të BE-së mbi Ardhmërinë e 

Evropës, dhe pasuar nga fjalimet e Presidentit Macron në Athinë, La Sorbonne, Strasburg dhe Aix- la-Chapelle, mbetet 

akoma shumë për të bërë për të ri-zbuluar arsyet e rëndësisë të procesit të integrimit Evropianin, rinovimin e projektit 

Evropian për ta bërë atë përsëri një burim të fortë frymëzimi për qytetarët e Evropës. Nuk mund të kishte kohë më të mirë 

për të intesifikuar këtë reflektim. Por Ballkani Perëndimor duhet të marrë pjesë dhe të kontribuojë në këtë reflektim mbi të 

ardhmen e Evropës. Ky reflektim, në fund të fundit, ka të bëjë me Unionin ku këto vende po përpiqen të anëtarësohen. 

Pas një dekade përgjumjeje, debati i “zgjerimit vs. thellimit” duket se ka rigjetur terren në politikën e BE-së. Në dallim nga 

reformat e brendshme, të cilat vazhdimisht kanë qënë në plan të parë dekadën e kaluar,  (Traktati Kushtetues i BE-së, 

reforma institucionale, planet e reformave të EMU-së, CSDP & PESCO, politika e energjisë, politika e migracionit, etj), 

politika e zgjerimit gradualisht u zhduk nga radari i BE-së në vitet 2010, pavarësisht anëtarësimit të Kroaci në BE në 2013.  

Margjinalizimi i logjikës së BE-së për "zgjerimin" në raport me axhendën e saj të reformimit të brendshëm u sinjalizua 

haptazi në strategjinë e zgjerimit të BE-së të shkurtit 2018, ku u shpreh se "Unioni duhet të jetë më i fortë dhe më solid, 

përpara se të mund të jetë më i madh", dhe kjo është bërë e qartë në mënyrë të përsëritur nga Presidenti Macron dhe të tjerë 

që nga ajo kohë. Lodhja nga zgjerimi, humbja e e fuqisë transformuese të BE-së si dhe rritja e sfidave të brendshme në BE 

dhe Brexiti e kanë nxitur këtë debat me një vrull të përtërirë. Por implikimet e tij për Ballkanin Perëndimor janë të paqarta. 
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https://www.facebook.com/EuPolicyHubAlb/videos/2974397425907806/?v=2974397425907806


"Ne besojmë në projektin e 

Bashkimit Evropian, presim 

që reformat e saj të 

brendshme ta bëjnë atë 

edhe më të fortë dhe jemi të 

gatshëm të kontribuojmë 

për ta bërë BE-në një shtëpi 

të vërtetë për të gjithë 

njerëzit e Evropës." 

ADVOKIM 
Advokimi i EUPH:  

Nënshkrimi i peticionit të 85 organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor 

drejtuar Komisionit Evropian ku kërkohet mos shtyrja e hapjes së negociatave të 

anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në muajin Qershor. 

Takim me Genoveva Ruiz-Calavera dhe ambasadorin e BE-së për të diskutuar rreth 

problematikave rinore 

Takim me zyrtarët e Ministrisë së Brendshme për të diskutuar mënyrat e 

bashkëpunimit në kuadrin e procesit të para-screening në Kapitullin 24. 

Pjesëmarrje në takimin konsultativ me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme 

në lidhje me Projekt-urdhrin “Për organizimin dhe funksionimin e Platformës së 

Partneritetit për Integrimin Evropian” 

Dokumente Politikash 

1. “Roli i Parlamentit në Procesin e Integrimit në BE: Në Kërkimi të një Katalizatori 

të Mirëfilltë 

2. Mbështetja buxhetore dhe mekanizmi i qasjes sektoriale në Shqipëri: Mësime të 

nxjera 

3. Mbrojtja e të Drejtave të Pakicave Kombëtare në Shqipëri në Kuadër të Kushteve 

të Zgjerimit të BE-së 

4. Antikorrupsioni dhe stanjacioni. Një përmbledhje e qasjes strukturore të luftës 

kundër korrupsionit në Shqipëri 

5. Programi i Reformës Ekonomike: Qasja krahasuese midis Shqipërisë dhe 

Maqedonisë së Veriut  

MONITORIM 

http://www.eupolicyhub.eu/projekte/hub-monitor/


Pjesëmarrje në 

Samitin e Ballkanit Perëndimor në Poznan, 3-5 Korrik 

Takimin e Beogradit: Planifikim Strategjik me rrjetin See Think Net për ecurinë e rrjetit në të ardhmen, 

20-21 Maj 2019 

"Forumi i Think Tankeve të Ballkanit Perëndimor" Shkup, 13-14 Maj 2019 

 

Publikime 

 Si të nxisim sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor: 10 çështje për vendimmarrësit 

 Zgjidhjet për të ardhmen e Procesit të Berlinit. Vizioni për vitin 2025 

NDËRGJEGJËSIM 

TRYEZA DEBATI:  

 Kontributi i Shoqërisë Civile në Procesin e Integrimit Europian” 

 Ligjërimi Politik Aktual mbi Kufijtë midis Serbisë dhe Kosovës si dhe një 

Perspektivë Shqiptare  

 ‘Dita e Evropës në Auditor me Studentët’ 

PARTNERITET 
SEEThinkNetNetwork  

EUPH është anëtar i rrjetit të parë 

rajonal të think-tankeve për 

monitorimin e procesit të Berlinit 

Western Balkans Reflection Forum  

NISMA “TË RINJTË PËR EUROPËN”  

Trajnime intensive në Kamëz me Grupin ATA (shkurt), në Urën 

Vajgurore me grupin e të rinjve (prill), në Shkodër me qëndrën 

rinore Atelie (korrik), duke përfshirë reth 70 të rinj me qëllim 

fuqizimin e grupeve lokale të të rinjve, duke angazhuar 18 trajnerë 

FORUMI RAJONAL 

“ZGJERIMI VS. THELLIMI: NJË DILEMË PËR BASHKIMIN EUROPIAN DHE BALLKANIN PERËNDIMOR?”  

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/06/a5_rule_of_law.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/07/webA5_Future_of_Berlin_Process.pdf


www.eupolicyhub.eu  

EUPH, këtë vit iu bashkua kauzës së 

mbështetjes së të prekurve nga termeti 

Bashkojuni kauzës 

https://e-albania.al/dhuro/   

Twitter: HubPolicy 
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