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EU Policy Hub/ Forumi i Politikave të Integrimit është një forum i themeluar në
vitin 2015 dhe zyrtarizuar si organizatë në vitin 2018 me qëllim angazhimin e
profesionistëve të rinj në promovimin, monitorimin e ecurisë dhe informimin mbi
procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 
EUPH ka një strukturë me katër shtylla, e cila mbështetet në monitorimin,
hulumtimin, komunikimin, marrëdhëniet dhe partneritetet me jashtë. Forumi ka
arritur të gjenerojë debate të bazuara në prova mbi nevojën për të rritur më tej të
kuptuarit dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e integrimit, së bashku me
prodhimin e analizave të politikave të orientuara drejt objektivave të anëtarësimit të
Shqipërisë në BE.

Kongresi Rinor Kombëtar (KRK) është një organizatë ombrellë rinore e themeluar
në vitin 2013 dhe që përfaqëson një bashkim të organizatave rinore, grupeve
joformale, forumeve rinore të partive politike, me qëllim shkëmbimin e
informacionit, nxjerrjen në pah të çështjeve rinore, lobimin dhe advokimin për
zgjidhjen e këtyre çështjeve dhe sigurimin e kapaciteteve. Kongresi përfaqëson
interesat e të rinjve në Shqipëri, pavarësisht nga pozita e tyre socio-ekonomike,
gjinia, raca, përkatësia etnike dhe kulturore, bindjet politike dhe fetare, orientimi
seksual, identiteti gjinor apo çdo formë tjetër dallimi.
 
Aktualisht Kongresi Rinor Kombëtar bashkëpunon me tre Fondacione Gjermane, në
tre dimensione që lidhen me rininë. Së bashku me Friedrich-Ebert-Stiftung, si dhe
Ambasadën Zvicerane, KRK fokusohet në Dialogun dhe Bashkëpunimin Institucional,
projekti Konrad-Adenauer-Stiftung fokusohet në kërkimin, monitorimin dhe
vlerësimin, dhe bashkëpunimi me Hanns-Seidel-Stiftung është i fokusuar mbi
edukimin politik dhe ngritjen e kapaciteteve. Aktualisht KRK përfaqëson 112 subjekte
rinore të vendosura në 12 qarqe të Shqipërisë. Një nga arritjet e jashtëzakonshme
për KRK-në është zbatimi i titullit Tirana Kryeqyeti Europian i Rinisë për vitin 2022,
dhënë nga Forumi Rinor Europian. 
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I. Origjina e termit Evropë dhe Bashkimi Europian

Termi Evropë besohet se rrjedh nga civilizimi grek dhe nga fjala greke eur që do të
thotë e gjerë dhe fjala op që do të thotë të shohësh, duke e lidhur në këtë mënyrë
Evropën me hapësira të gjera territoriale.[1]

Bashkimi Evropian përfaqëson bashkimin e njëzet e shtatë vendeve të ndryshme
evropiane që nga Lufta e Dytë Botërore për të siguruar paqen e qëndrueshme në
kontinentin evropian. Lufta e dytë botërore ishte më e rënda përsa i përket
humbjeve njerëzore dhe materiale. Persekutimet raciale dhe internimi në kampet e
përqëndrimit shkaktoi urrejtje midis popujve europiane. Ekonomia ishte shkatërruar
dhe mungonin ushqimet dhe lëndët e para. Në këtë moment çështjet kryesore me të
cilat po përballej Europa ishin riparimi i dëmeve materiale dhe ringritja ekonomike
dhe nga ana tjetër ishte parandalimi i konflikteve të tilla në kontinent.  Prandaj
Bashkimi Evropian filloi si një bashkim ekonomik dhe u bë me shpejtësi edhe një
bashkim politik.

II. Kush janë “Baballarët” themelues të BE-së dhe çfarë kontributi kanë dhënë
në ndërtimin e BE

Baballarët e Europës arritën në konkluzionin se paqja dhe zhvillimi i Europës do të
realizohej vetëm nëpërmjet pajtimit. Disa prej tyre u rritën në zona kufitare si Robert
Schuman i cili ka lindur në Luksemburg, por u bë francez pasi zona e Moselle u
aneksua nga Franca; Alcide de Gasperi e nisi karrierën e tij politike si austriak në
parlamentin e Innsbrück, por e mbylli atë si President i Këshillit të Ministrave italian.
Konrad Adenauer ishte nga Këlni, i cili është qytet i madh në Gjermaninë
Perëndimore, afër Ruhr, rajon i cili ishte burim konflikti midis vendeve të Evropës në
fillimin e dy luftërave botërore.
Në vitin 1950 u bë e qartë se Gjermania Perëndimore duhet të lejohej të rindërtonte
industrinë e saj në mënyrë që të kthehej në një aleat të dobishëm në aleancën
perëndimore dhe nga ana tjetër të mos lejohej që ajo të kthehej në kërcënim për
vendet fqinje por të rindërtohej në kuadër të një organizate mbi-kombëtare. 

[1] https://education.nationalgeographic.org/resource/europe-human-geography
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Ministri i jashtëm francez Robert Schuman dhe biznesmeni francez Jean Monnet e
kuptuan se duheshin ndërmarrë hapa praktikë që shtriheshin përtej deklaratave të
përgjithshme të organizatave të tilla si Këshilli i Evropës, dhe ranë dakord ndërmjet
tyre se pikënisja logjike duhet të ishte zgjidhja e problemit të përhershëm të
marrëdhënieve franko-gjermane. Prandaj nisma për bashkimin evropian erdhi nga
ministri i Jashtëm francez Robert Schuman i cili sygjeroi në një konferencë shtypi në
Paris në 9 maj 1950[2] që i gjithë prodhimi franko-gjerman i qymyrit dhe çelikut të
vendosej nën një çati. Ky propozim revolucionar parashikonte transfuzionin e
sovranitetit kombëtar, një element thelbësor i bashkimit transnacional. Schuman foli
gjithashtu për solidaritetin midis shteteve të lira të Evropës dhe për  një fat të
përbashkët. Konceptualizuesi ishte një tjetër politikan francez, Jean Monnet. Monnet
ishte i bindur se zhvillimi ekonomik i Evropës duhej të organizohej dhe se mirëqenia
e Francës varej nga përparimi financiar i Evropës. 

[2] https://www.dw.com/en/founding-fathers-europeans-behind-the-union/a-2397555

Baballarët e BE-së. Fotot e marrë nga https://www.coe.int/en/web/yerevan/the-
coe/about-coe/overview
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Robert Schuman

Schuman ishte një mendimtar politik francez dhe aktivist Kristian Demokrat (Lëvizja
Republikane Popullore) me origjinë nga Luksemburgu. U bë dy herë Kryeministër i
Francës, një herë Ministër reformist i financave dhe një herë ministër i jashtëm, ai
kontribuoi në ndërtimin e institucioneve evropiane dhe transatlantike të pasluftës
dhe ishte një nga themeluesit e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe NATO-s.

Schuman u bë Ministër i Financave në vitin 1946 dhe Kryeministër nga 1947 deri
në 1948. Ai siguroi stabilitetin parlamentar gjatë një periudhe grevash revolucionare.
Në ditët e fundit të administratës së tij të parë, qeveria e tij propozoi plane të
rëndësishme që më vonë rezultuan në Këshillin e Evropës dhe në tregun e vetëm të
Komunitetit Evropian. Duke u bërë Ministër i Jashtëm në vitin 1948, ai e mbajti postin
në qeveri të ndryshme deri në fillim të vitit 1953.
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Jean Monnet

Jean Monnet ishte një nëpunës civil francez, sipërmarrës, diplomat, financier,
administrator dhe vizionar politik.[3] Një mbështetës me ndikim të madh për unitetin
evropian, ai konsiderohet një nga baballarët themelues të Bashkimit Evropian. Jean
Monnet është quajtur "Babai i Evropës" pasi përpjekjet e tij inovative dhe pioniere në
vitet 1950 ishin thelbësore dhe çelësi i krijimit të Komunitetit Evropian të Qymyrit
dhe Çelikut, paraardhësi i Bashkimit Evropian të sotëm. Megjithëse ai nuk u zgjodh
kurrë në poste publike, ai punoi në prapaskenat e qeverive amerikane dhe
evropiane. Përballë sfidës së rindërtimit pas Luftës së Dytë Botërore, në vitin 1946
Franca zbatoi Planin e Modernizimit dhe Ri-pajisjes, i cili ishte projektuar për të nxitur
rimëkëmbjen ekonomike. Ky plan njihet zakonisht si “Plani Monnet” sipas Jean
Monnet.

Në 1952, Jean Monnet disa javë pas themelimit të Komunitetit Evropian të Qymyrit
dhe Çelikut i shpjegoi Shtypit amerikan se: “Për sa kohë Evropa mbetet e ndarë,
ajo do të jetë e dobët dhe një burim i vazhdueshëm konfliktesh. Me Planin
Schuman dhe një ushtri evropiane, ne kemi vendosur themelet mbi të cilat do
të jemi në gjendje të ndërtojmë Shtetet e Bashkuara të Evropës që do të jenë të
lira, të fuqishme, paqësore dhe të begata.” (Jean Monnet, fjalim për shtypin
kombëtar Klubi, 30 prill 1952, Uashington)[4]

[3] Alden Whitman, "Jean Monnet, 90, Architect of European Unity, Dies", New York
Times, 17 March 1979, 
https://www.nytimes.com/1979/03/17/archives/jean-monnet-90-architect-of-uropean-
unity-dies-jean-monnet-dead-at.html
[4] Foundation Robert Schouman, “Fathers of Europe”, 
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/fathers-of-europe.pdf
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Konrad Adenauer

Konrad Adenauer ishte një burrë shteti gjerman që u bë kancelari i parë i Republikës
Federale të Gjermanisë nga viti 1949 deri në vitin 1963. Nga viti 1946 deri më 1966,
ai ishte lideri i parë i Unionit Kristian Demokrat (CDU), një parti kristian-demokrate që
e bashkëthemeloi dhe që u bë forca kryesore në vend nën udhëheqjen e tij. Ai punoi
për të rindërtuar ekonominë e Gjermanisë Perëndimore nga shkatërrimi i Luftës së
Dytë Botërore duke e kthyer në një pozicion qendror në Evropë, duke kryesuar
mrekullinë ekonomike gjermane.
Ai e imagjinonte vendin që mund të zinin gjermanët në një Evropë të re: “Evropa do
të jetë e mundur vetëm nëse ekziston një komunitet i njerëzve evropianë të
restauruar në të cilën çdo popullsi do të japë kontributin e saj të
pazëvendësueshëm, unik ndaj ekonomisë dhe kulturës, mendimit, poezisë dhe
krijimtarisë perëndimore evropiane”.[5]  
(Konrad Adenauer, fjalimi drejtuar Unionit Kristian Demokrat në zonën e pushtuar
britanike në Këln, më 24 mars 1946).

[5] Foundation Ropbert Schouman, “Fathers of Europe”, 
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/fathers-of-europe.pdf
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Alcide de Gasperi 

Alcide de Gasperi ishte një politikan italian që themeloi partinë Demokracia Kristiane
dhe shërbeu si kryeministër i Italisë në tetë qeveri nga 1945 deri në 1953. Udhëheqja
e tij tetë-vjeçare ende mbetet një pikë referimi e jetëgjatësisë politike për një lider në
politikën moderne italiane. Gjatë qeverive të tij të njëpasnjëshme, Italia u bë
republikë (1946), nënshkroi një traktat paqeje me aleatët (1947), u bashkua me
NATO-n në 1949 dhe u bë aleate e Shteteve të Bashkuara, gjë që ndihmoi në
ringjalljen e ekonomisë italiane përmes Planit Marshall. Gjatë asaj kohe, Italia u bë
anëtare e Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut (ECSC), i cili më vonë u
shndërrua në Bashkimin Evropian (BE).

Në një fjalim të tij para senatorëve komunist italianë, ai shprehet se: “Arsyeja (për
këtë projekt) qëndron në nevojën për të shuar kërcënimin e rikthimit në
militarizëm nga Gjermania dhe të korrigjojmë gabimin e bërë nga Poincaré kur
menduam se pushtimi i Ruhrit do të ishte zgjidhje.” (Alcide De Gasperi, fjalim në
Senatin Italian, 15 mars 1952)[6]

[6] Foundation Ropbert Schouman, “Fathers of Europe”,
 https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/fathers-of-europe.pdf
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Winston Churchill 

Wiston Churchil shërbeu si Kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar nga viti 1940 deri në
vitin 1945, gjatë Luftës së Dytë Botërore, dhe përsëri nga viti 1951 deri në vitin 1955.
Përveç dy viteve midis 1922 dhe 1924, ai ka qenë deputet (deputet) nga 1900 deri në
1964. Në pjesën më të madhe të karrierës së tij ka qenë anëtar i Partisë Konservatore,
të cilën e drejtoi nga viti 1940 deri në 1955. Winston Churchill, që udhëhoqi kombin e
tij nën bombardime, ishte i përkushtuar ndaj idesë së integrimit evropian dhe ishte një
nga të parët që bëri thirrje për "Shtetet e Bashkuara të Evropës". Vizioni i tij për
Evropën shprehet qartësisht në fjalimin e tij në Universitetin e Zyrihut në vitin 1946.
Churchill u kërkoi evropianëve t'i kthenin shpinën tmerreve të së kaluarës dhe të
shikonin nga e ardhmja. Ai deklaroi se Evropa nuk mund të përballojë të vazhdojë në
një atmosferë urrejtjeje dhe hakmarrjeje që buron nga lëndimet e së kaluarës. Për
Churchillin, hapi i parë në rikrijimin e 'familjes evropiane' të drejtësisë, mëshirës dhe
lirisë ishte 'ndërtimi i një lloji të Shteteve të Bashkuara të Evropës'. Vetëm në
këtë mënyrë qindra miliona punëtorë do të jenë në gjendje të rifitojnë gëzimet
dhe shpresat e thjeshta që e bëjnë jetën të vlefshme për t'u jetuar”.[7] 
“Rreziqet që na kërcënojnë janë të mëdha, por e madhe është edhe forca jonë,
dhe nuk ka arsye pse të mos arrijmë synimet tona dhe të krijojmë strukturën e
kësaj Europe të bashkuar, konceptet morale të së cilës do të jenë në gjendje të
fitojnë respektin dhe njohjen e njerëzimit, dhe forca fizike e të cilës do të jetë e
tillë që askush nuk do të guxojë ta rrezikojë rrugën e saj paqësore drejt së
ardhmes” (12 gusht 1949, Strasburg). [8] 

[7] Winston Churchill: calling for a United States of Europe, 
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-
pioneers/winston-churchill_en
[8] Keshilli i Europes, “Founding Fathers”,
https://www.coe.int/en/web/about-us/founding-fathers#{%227040945%22:[0]}
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Paul-Henri Spaak

Paul-Henri Spaak ishte një politikan, diplomat dhe burrë shteti socialist belg me
ndikim. Ai ishte lider në formimin e institucioneve që evoluan në Bashkimin Evropian.
Ai u emërua dy herë kryeministër, së pari nga 13 deri më 31 mars 1946, qeveria më e
shkurtër në historinë belge, dhe përsëri nga marsi 1947 deri në gusht 1949. Ndërsa
ishte ende në mërgim në Londër, ai promovoi krijimin e një bashkimi doganor që
bashkonte Belgjikën, Holandën dhe Luksemburgun (shih Beneluksin). Në vitin 1948 ai
ndihmoi në organizimin e një Kongresi që u mblodh në Hagë dhe bëri presion të
madh për krijimin e Këshillit të Evropës. Në gusht 1949, në sesionin e tij të parë, ai u
zgjodh President i Asamblesë Konsultative të Këshillit të Evropës, ku ndihmoi në
zhvillimin e një rrjeti kontaktesh ndërqeveritare në shumë fusha dhe bëri çmos për
të inkurajuar hapat e mëtejshëm drejt një organi politik për të bashkuar Evropën. Ai
vazhdoi të ushtronte presion për integrimin evropian si kreu i Lëvizjes Evropiane, dhe
nga viti 1952 deri në 1953, ai kryesoi Asamblenë e Përbashkët të Komunitetit
Europian të Çelikut dhe qymyrit, organi i cili përfundimisht do të rritej në Bashkimin
Evropian.
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III. Çfarë është Bashkimi Evropian?

Bashkimi Evropian (BE) është një bashkim i 27-të vendeve anëtare, i krijuar me qëllim
përforcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe social. Hapi i parë që themeluesit
panë si më të dobishme ishte nxitja e bashkëpunimit ekonomik, duke u bazuar tek
ideja se vendet që bëjnë tregti me njëri-tjetrin krijojnë varësi ekonomike nga njëra
tjetra dhe kështu kanë më shumë gjasa të shmangin konfliktin. Dhe pikërisht me
këtë qëllim u themelua Komuniteti Evropian i Karbonit dhe Çelikut në vitin 1951. U
nënshkruan 2 traktate ne Romë që krijuan Komunitetin Ekonomik Evropian dhe
Komunitetin Evropian të Energjisë Atomike (Euroatom). Rezultati ishte Komuniteti
Ekonomik Evropian, i krijuar në vitin 1958 me synimin fillestar të rritjes së
bashkëpunimit ekonomik midis gjashtë vendeve: Belgjikës, Gjermanisë, Francës,
Italisë, Luksemburgut dhe Holandës. Të gjashta vendet që e nënshkruan traktatin
u angazhuan për krijimin e një tregu të përbashkët brenda 12 vjetësh, duke hequr
gradualisht kufizimet për tregëtinë ndërmjet tyre, duke vendosur tarifa doganore të
përbashkëta për mallrat e ardhura nga jashtë Komunitetit, duke hequr barrierat e
lëvizjes së lirë të njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit ndërmjet shteteve anëtare, duke
zhvilluar politika të përbashkëta bujqësore dhe transporti.

Që nga viti 1958, 22 vende të tjera u anëtarësuan (rast i vecantë është Mbretëria e
Bashkuar e cila u largua nga BE më 31 janar 2020) dhe një treg i madh i vetëm u
krijua dhe vazhdon të zhvillohet drejt potencialit të tij të plotë. Projekti që filloi si një
bashkim thjesht ekonomik u zhvillua në një union që përfshin shumë fusha të
ndryshme politikash që nga mjedisi, shëndeti,  marrëdhëniet e jashtme, siguria,
drejtësia, migrimi etj. 
Karakteristika specifike e BE-së është se vendet anëtare kanë bashkuar një pjesë të
sovranitetit të tyre në mënyrë që të fitojnë përfitimet e një komuniteti më të madh.
Ndërkohë ruajnë sovranitet dhe pavarësi. Bashkimi i sovranitetit nënkupton që
vendet anëtare delegojnë një pjesë të kompetencave vendimarrëse në institucionet e
përbashkëta në mënyrë që vendimet për cështjet me interes të përbashkët të
merren në nivel europian. 
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Greqia

1986 Portugalia dhe Spanja

1995 Austria, Finlanda, Suedia

2004

 
Qipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia,

 Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia
 

2007 Rumania dhe Bullgaria

2013 Kroacia

1981

1957
 Shtetet anëtare themeluese (që janë pjesë e

 Komunitetit Evropian të Karbonit dhe Çelikut): Belgjika, Franca,
 Gjermania, Italia, Luksemburgu dhe Holanda

1973 Danimarka, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar

Viti i hyrjes Shteti Anëtar
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Bashkimi Europian ka ofruar më shumë se gjysmë shekulli paqe, stabilitet dhe
prosperitet e ka rritur standardet e jetesës. Falë heqjes së kontrolleve kufitare midis
vendeve të BE-së, njerëzit udhëtojnë lirshëm në pjesën më të madhe të kontinentit.
Të gjithë qytetarët e BE-së kanë të drejtën dhe lirinë të zgjedhin se në cilin vend të
BE-së dëshirojnë të studiojnë, të punojnë ose të dalin në pension. Çdo vend i BE-së
duhet t'i trajtojë qytetarët e BE-së në të njëjtën mënyrë si qytetarët e tij kur bëhet
fjalë për çështjet e punësimit, sigurimeve shoqërore dhe taksave.
Bashkimi Evropian që njohim sot është ndërthurje e disa Komuniteteve të ngritura
më parë. 

Fotot e marre nga https://european-union.europa.eu/easy-read_en
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IV. Zhvillimi i BE-së nëpërmjet Traktateve

Projekti i BE-së është zhvilluar nëpërmjet shumë traktateve dhe inisiativave. Traktatet
përbëjnë themelet e BE-së. Ato përcaktojnë rregullat dhe procedurat që institucionet
e BE-së duhet të ndjekin, si merren vendimet dhe marrëdhëniet midis vendeve të BE-
së. Kjo do të thotë që të gjitha vendimet të cilat ndërrmeren nga BE-ja bazohen tek
traktatet të cilat janë miratuar vullnetarisht nga të gjitha vendet e BE-së. Traktatet
fillimisht negociohen dhe më pas miratohen nga të gjitha shtetet anëtare të BE-së
dhe ratifikohen nga parlamentet e tyre ose me referendum. Këto pësojnë ndryshime
kur bashkohen shtete të reja anëtare ose janë ndryshuar për të reformuar
institucionet e Bashkimit Evropian dhe për t’i kaluar fusha të reja përgjegjësie. 
Më poshtë paraqitet një përmbledhje e traktateve kryesore mbi të cilat bazohet
Bashkimi Evropian. 

1952
Traktati themelues i

Komunitetit Evropian të
Karbonit dhe Çelikut

Themelohet Komuniteti Evropian i Karbonit
dhe Çelikut 

1957
 

Traktati i Romës (njihet edhe
si Traktati i BE-së)

 

Themelohet KEE-ja dhe Euratom
 Nënshkruhet Traktati themelues i

Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike,
njëkohësisht më atë themelues të

Komunitetit Ekonomik Evropian dhe që të
dy bashkë njihen si Traktatet e Romës

1965 Traktati i Bashkimit Krijohet një Komision dhe një Këshill i Vetëm
për të tre Komunitetet Evropiane

Viti Traktati Komente
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Traktati mbi Bashkimin
Evropian (njihet edhe si

Traktati i Mastrihtit)
 
 
 
 
 
 
 

Krijohet Bashkimi Evropian
 

Traktati i Mastrihtit ndryshoi emrin nga
Komuniteti Ekonomik Evropian në

Komunitet Evropiane. 
 Miratohen forma të reja bashkëpunimi
midis qeverive të Shteteve Anëtare mbi

politikën e jashtme dhe të sigurisë dhe në
fushën e "çështjeve të brendshme dhe

drejtësisë".
 Me shtimin e këtij bashkëpunimi ndër-
qeveritar, Traktati i Mastrihtit krijon një

strukturë të re me tre shtylla, si në aspektin
politik edhe ekonomik. Ky është Bashkimi

Evropian (BE).

 
 
 
 
 
 

1993
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 Traktati i Amsterdamit Ndryshohen dhe rinumërtohen traktatet e
BE-së dhe të KE-së

 
 

2003
 
 

Traktati i Nicës

Pas zgjerimit në 25 Shtete Anëtare,
reformohen institucionet me qëllim që

Bashkimi të mund të funksionojë në mënyrë
eficiente.

 Traktati i Nicës, Traktati i Bashkimit
Evropian dhe Traktati i Romës bashkohen
në një instrument të vetëm të konsoliduar.

2009 Traktati i Lisbonës

Ky traktat e bën BE-në:
 Më eficiente: procese më të thjeshta,

president i përhershëm i Këshillit
 Më demokratike: rol më të përforcuar për

Parlamentin Evropian dhe parlamentet
kombëtare, "Iniciativa e Qytetarëve",

 Kapitulli i të Drejtave Themelore
 Më transparente: qartëson rolet përkatëse,
akses publik më të gjerë në dokumentacion

dhe në takime
 Më të bashkuar në arenën botërore:

Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e Jashtme
 Më të sigurt: Mundësi të reja për të luftuar

terrorizmin, ndryshimet klimaterike, dhe
sigurimin e energjisë.
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V. Institucionet Evropiane

Institucionet kryesore të BE-së janë Komisioni Evropian, Këshilli i BE-së dhe
Parlamenti Evropian të cilat bashkërisht hartojnë dhe miratojnë politika dhe ligje që
zbatohen në të gjithë BE-në. Kështu, vetëm Komisioni ka të drejtën të propozojë ligje
të reja, ndërsa Parlamenti dhe Këshilli i miraton ato. Kompetencat dhe përgjegjësitë
e këtyre institucioneve përcaktohen në traktatet përkatëse.

Komisioni Evropian

Komisioni Europian përfaqëson interesin e përbashkët të të gjitha vendeve anëtare
të BE. Komisioni përkujdeset për zgjidhjet e qëndrueshme dhe afatgjata që marrin
parasysh të gjitha qëndrimet dhe interesat e përbashkëta. Organi kryesor i
Komisionit është Kolegji i Komisionerëve, i përbërë nga 27 anëtarë pasi çdo vend
anëtar zgjedh një Komisioner për një periudhë 5 vjeçare. Komisioni ka dhe një
President përvec komisionerëve. Zakonisht qeveritë e vendeve anëtare përzgjedhin
politikanë të nivelit të lartë me prirje pro europiane në mënyrë që të mos ketë
kundërshtime kur parashtrojnë programin përpara parlamentit europian. Komisioni
është një organ i pavarur nga qeveritë e vendeve anëtare dhe përfaqëson dhe
mbron interesin e Unionit si një e tërë. Komisioni është mbrojtësi i Traktateve dhe
mund të ndërmarrë veprime kundrejt Shteteve Anëtare me qëllim përmbushjen e
interesave të Komunitetit. 

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula Von der Leyen
Fotot e marre nga https://www.nytimes.com/2022/09/14/world/europe/eu-ursula-von-
der-leyen-russia-war.html
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Të ndërrmarri nisma për hartimin e legjislacionit: çdo vendim ligjor i marrë nga
Këshilli duhet të bazohet në një propozim të Komisionit. 
Mbron respektimin e Traktateve: Komisioni ka përgjegjësinë për të monitoruar
procesin e zbatimit të Traktateve dhe legjislacionit. Në rast mos respektimi mund
të apelojë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë kur identifikohen shkelje të
ndryshme; 
Ka autoritetin ekzekutiv për zbatimin e politikave Komunitare: Kjo përfshin
administrimin e financave si dhe zbatimin e politikave të BE-së.

Komisioneret 2019 – 2024 Foto e marre nga
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en

Detyrat kryesore që ka Komisioni janë: 
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Parlamenti Evropian

Parlamenti Evropian përfaqëson zërin e qytetarëve të BE- së në procesin
vendimmarrës meqë zgjidhet drejtpërsëdrejti nga qytetarët. Parlamenti Evropian
është një institucion shumëkombësh i përbërë aktualisht nga 703 deputetë, nga 751
që u përzgjodhën në 2019. Me Brexit (largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga Unioni)
ky numër u zvogëlua. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian mbahen çdo pesë vjet dhe
çdo shtetas i BE-së i regjistruar si votues, ka të drejtën që të votojë. Parlamenti
shpreh vullnetin demokratik të qytetarëve të BE-së dhe përfaqëson interesat e tyre
përkundrejt institucioneve të tjera të BE-së. Vendet anëtare i zgjedhin përfaqësuesit e
tyre në Parlamentin Evropian në përputhje me popullësinë e tyre. Vendi me numrin
më të madh të përfaqësuesve është Gjermania dhe më pas Franca dhe Italia.
Deputetët e Parlamentit ndahen në 7 grupe politike evropiane dhe kjo ndarje nuk
bëhet mbi bazë kombësie por mbi bazë ideologjike.

Fotoja është marrë nga kjo faqe https://www.uniep.eu/en-GB/news/the-new-shape-of-
europe/40/36/

Partitë politike kombëtare angazhohen në cështjet që lidhen me Parlamentin
evropian së pari duke zgjedhur kandidatët për të, duke udhëhequr fushatat për
zgjedhjet për parlamentin Evropian dhe nëpërmjet formimit të grupeve të partive
kombëtare tek grupet ideologjike në parlament. 
Parlamenti e ushtron influencën e tij të konsiderueshme në BE nëpërmjet procesit
legjislativ, procesit buxhetor, dhe kontrollit e mbikëqyrjes së ekzekutivit. 
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Parlamenti mund të ndikojë legjislacionin e BE-së në disa raste: 

Shqyrton dhe miraton legjislacionin evropian (duke u bazuar tek procedura e
bashkë-vendimarrjes të cilën Parlamenti e ndan në mënyrë të barabartë me
Këshillin e BE-së);
 Miraton buxhetin e BE-së;
Ushtron kontroll demokratik mbi institucionet e tjera të BE-së duke ngritur
komisione hetimore;
Miraton marrëveshje ndërkombëtare të rëndësishme si anëtarësimi i ndonjë vendi
në BE dhe marrëveshjet e tregtisë dhe asociimit midis BE-së dhe vendeve të tjera.

Në krahasim me parlamentet kombëtare, Parlamenti Evropian e ka më të vështirë të
ushtrojë rolin mbikëqyrës dhe kontrollues. Kjo sepse BE ka një organizim shumë
kompleks dhe krijon vështirësi për të përcaktuar qartë se kush ka përgjegjësitë e
zbatimit korrekt të politikave.  Parlamenti e ushtron kontrrollin mbi komisionin
evropian nëpërmjet disa kompetencave. Parlamenti miraton kandidatin për
President të Komisionit Evropian, dhe aprovon të gjithë kolegjin e Komisionerëve.
Gjithashtu Parlamenti mund ta shkarkojë kolegjin me dy të tretat e votave. Po ashtu
Parlamenti diskuton raportin vjetor të pergatitur nga Komisioni dhe të dhënat e vitit
financiar. Ai mund të krijojë edhe komisione hetimore nëse është e nevojshme. 

Parlamenti mund të marrë pjesë në diskutimet e politikave së bashku me
Komisionin në fazën e para-propozimit; 

Parlamenti mund të miratojë zyrtarisht idetë e veta për legjislacionin në fjalë
(raporte iniciues ose ide për legjislacionin);

Cikli buxhetor vjetor krijon mundësi që Parlamenti të ushtrojë influencë legjislative;
Parlamenti mund të propozojë ndryshime për shpenzimet dhe mund të
kundërshtojë buxhetin dhe të kërkojë një të ri. 

Detyrat kryesore të Parlamentit janë:
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Këshilli i BE-së

Zëri i vendeve anëtare përfaqësohet tek Këshilli Evropian dhe Këshilli i BE-së. Këshilli
Evropian përbëhet nga shefat e qeverive të vendeve anëtare. Eshtë Këshilli Evropian i
cili përcakton drejtimin e përgjithshëm politik të BE-së si dhe prioritetet por nga ana
tjetër nuk ushtron funksione legjislative. Këshilli Evropian përbëhet nga kryetarët e
qeverive te vendeve të BE-së, Presidenti i Keshillit Europian dhe Presidenti i
Komisionit Europian.
Këshilli Evropian mbledh liderët e BE për të vendosur axhendën politike të BE-së dhe
përfaqëson nivelin më të lartë të bashkëpunimit politik mes vendeve të BE. Ai merr
formën e samiteve dhe drejtohet nga Presidenti permanent që përzgjidhet për një
periudhë 2.5 vjecare. 

Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel
Foto e marrë nga 
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/biography/

Këshilli Evropian mblidhet 4 herë në vit por praktika ka treguar se mblidhet më
shpesh për të trajtuar dhe marrë vendime të shpejta sipas nevojës. Gjithashtu
Presidenti i saj përfaqëson BE-në në marrëniet me vendet e tjera jashtë BE-së.
Zakonisht vendimet merren me konsensus por në varësi të çështjes, ato mund të
merren me unanimitet ose me shumicë të cilësuar. 
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Foto e marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/

Këshilli i Ministrave 

Këshilli është organi përgjegjës për miratimin e ligjeve të propozuara nga Komisioni
së bashku me Parlamentin Evropian, për koordinimin e politikave të BE-së dhe të
përcjellë zërin e qeverive të vendeve të BE-së. Ai përbëhet nga një përfaqësues për
çdo vend anëtar. Presidenca e Këshillit ndërrohet çdo gjashtë muaj, në mënyrë që
një vend anëtar i vetëm të mos ketë shumë ndikim në procesin e përzgjedhjes së
politikave komunitare. Takimet e Këshillit rregullohen në bazë të çështjeve për t'u
diskutuar, gjatë të cilave mblidhen ministrat përkatës të Shteteve Anëtare.
Gjithashtu, në këto takime merr pjesë edhe anëtari i Komisionit Evropian që është
përgjegjës për çështjet që do të diskutohen në Këshill. Gjithashtu, Këshilli ka në
dispozicion një sërë nën-komitetesh dhe grupesh pune. Sipas çështjes për të cilën
diskutohet Këshilli vendos me unanimitet, shumicë të kualifikuar, ose shumicë të
thjeshtë. 

Funksionet kryesore të Këshillit janë[9]: 

[9] https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-
bodies/institutions-and-bodies-profiles/council-european-union_en

Të negociojë dhe aprovojë ligje të BE-së së bashku me Parlamentin Europian bazuar
në propozime të bëra nga Komisioni Evropian;
Koordinon politikat e vendeve të BE-së;
Zhvillon politikat e sigurisë dhe të jashtme të BE-së duke u bazuar tek direktivat e
Keshillit Evropian;
Nënshkruan marrëveshje midis BE-së dhe vendeve e organizatave të tjera. 
Miraton buxhetin vjetor të BE-së së bashku me Parlamentin Evropian.
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Banka Qendrore Evropiane

Banka Qendrore Evropiane (BQE) ka si qëllim të ruajë stabilitetin monetar në euro
zonë, duke siguruar inflacion të ulët dhe të qëndrueshëm të çmimeve për
konsumatorin. Zyrat qendrore ndodhen në Gjermani në Frankfurt. Anëtare të saj
janë bankat qendrore të të gjitha vendeve anëtare të BE-së. BQE është një institucion
i pavarur dhe i merr vendimet në mënyrë të pavarur pa u ndikuar nga qeveritë ose
institucionet e tjera të BE-së. BQE u themelua në vitin 1998 kur u prezantua valuta
euro, për të menaxhuar politikën monetare në euro zonë. Synimi kryesor i BQE-së
është të ruajë stabilitetin e çmimeve. 

Banka Qendrore Evropiane
Foto e marrë nga
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20131212STO30704/eur
opean-central-bank-independence-without-democratic-scrutiny-is-dangerous
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Eurozona, Bashkimi Evropian dhe vende të tjera që përdorin euron.
Foto e marrë nga https://www.polgeonow.com/2014/08/map-which-countries-use-
euro-plus-this.html

Banka Qendrore Evropiane është institucion i Unionit Ekonomik dhe Monetar (EMU)
të cilit i përkasin të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Bashkimi në euro zonë dhe
pranimi i valutës së përbashkët — euros — është faza përfundimtare e Unionit
Ekonomik dhe Monetar, institucion i të cilit është edhe Banka Qendrore Evropiane. Jo
të gjitha vendet anëtare të BE janë pjesë e zonës së euros. Disa janë duke i përgatitur
ekonomitë e tyre dhe disa kanë zgjdhur të rrinë jashtë.  
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Gjykata Evropiane e Drejtësisë (ECJ) është përgjegjëse për zgjidhjen e konflikteve
ligjore: midis Shteteve Anëtare; midis BE-së dhe Shteteve Anëtare; midis
institucioneve të BE-së dhe autoriteteve përkatëse, si dhe konflikteve midis
qytetarëve dhe Bashkimit Evropian. Veç kësaj, gjyqtarët në Shtetet Anëtare mund t'i
drejtohen Gjykatës Evropiane mbi çështje në lidhje me interpretimin e legjislacionit
Komunitar.

Gjykata Evropiane e Drejtësisë

Gjykata Evropiane e Drejtësisë është institucioni që ndërhyn në rastet kur raportohet
se është shkelur e drejta e Bashkimit Evropian, d.m.th. traktatet, direktivat, vendimet,
rregulloret etj. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ndodhet në Luksemburg dhe nuk
duhet të ngatërrohet me Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut që ndodhet në
Strasburg.

Gjykata Evropiane e Drejtësisë përbëhet nga një gjykatës nga cdo shtet anëtar.
Gjykatësit kanë një mandat 6-vjeçar i cili mund të rinovohet dhe për caktimin e tyre
duhet të dakordësohen të gjitha qeveritë e shteteve anëtare të BE-së. Vetë gjyqtarët
përzgjedhin Presidentin e Gjykatës i cili ka një mandat 3 vjecar. Gjithashtu
njëmbëdhjetë avokatë të përgjithshëm ndihmojnë gjyqtarët në ushtrimin e detyrave
të tyre. Gjykata ka punësuar gjithashtu një staf prej 1100 personash të cilët merren
me detyra administrative. 
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Interpretim i ligjit  – Gjykatat kombëtare të vendeve të BE-së duhet të garantojnë që
ligji i BE-së të zbatohet siç duhet, por ndodh që gjykatat e vendeve anëtare bëjnë
interpretime të ndryshme. Prandaj në rast dyshimi i kërkohet interpretim GJED-së.
Zbatimi i ligjit (procedurat e shkeljes) – ky lloj rasti ndërmerret kundër një qeverie e
cila nuk ka respektuar përputhshmërinë me ligjin e BE-së. Vendi mund të marrë
gjobë në rast se nuk respekton legjislacionin e BE-së. 
Anullimi i akteve ligjore të BE-së (veprimet për anulim) – në rast se një akt i BE-së
besohet se shkel traktatet ose të drejtat themelore të BE-së, Gjykatës mund t'i
kërkohet ta anulojë atë - nga një qeveri e BE-së, Këshilli i BE-së, Komisioni Evropian
ose (në disa raste) Parlamenti Evropian. Edhe individët privatë mund t'i kërkojnë
Gjykatës të anulojë një akt të BE-së që i përket drejtpërdrejt atyre. 
Garanton që BE-ja të ndërmarrë veprime (veprime për mosveprim) – Parlamenti,
Këshilli dhe Komisioni duhet të marrin vendime të caktuara dhe në rast se nuk e
bëjnë qeveritë e BE-së, institucionet e tjera të BE-së ose (në kushte të caktuara),
individë ose kompani mund të ankohen në Gjykatë.
Sanksionimi i institucioneve të BE-së (padi për dëmshpërblim) – çdo person ose
kompani të cilit i janë dëmtuar interesat si rezultat i veprimit ose mosveprimit të
BE-së ose stafit të saj, mund të ndërmarrë veprime kundër tyre nëpërmjet
Gjykatës.

[10] https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-
bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_en

Gjyqtarët e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë
Foto e marrë nga https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7055/en/

Cfarë bën Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GJED)?

GJED merr vendime mbi cështje që janë sjellë për vendimmarrje përpara saj. Cështjet
më të përgjithshme janë: [1]
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Rregullorja është e zbatueshme dhe e detyrueshme në të gjitha shtetet anëtare
drejtpërsëdrejti. Nuk është e nevojshme që ato të transpozohen në legjislacionin
kombëtar. 
Direktiva i detyron vendet anëtare ose një grup shtetesh anëtare, të arrijnë një
synim të caktuar. Një direktivë përcakton rezultatin që duhet arritur por cdo vend
anëtar, i cili është i lirë të zgjedhë mënyrat sesi do të zbatohet në vend. Direktivat
që nga momenti që transpozohen marrin fuqi dhe efekt ligjor. Si rrjedhojë, më pas
legjislacioni kombëtar duhet të interpretohet në përputhje me direktivën e BE-së. 
Vendimi mund t’i drejtohet shteteve anëtare, një grupi njerëzish, ose individëve. Ai
është plotësisht detyrues. Prandaj nuk ka nevojë për transpozim kombëtar. 
Rekomandimet dhe opinionet nuk kanë fuqi detyruese pasi japin sygjerime për
veprime të vecanta të cilat duhet të ndërrmerret nga Shteti të cilit i drejtohet. 
Rezolutat dhe Deklaratat: Rezolutat nënvizojnë vizionet/qëllimet e përbashkëta
të Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian, dhe Këshillit të BE-së. Rezolutat
parashtrojnë drejtimin politik të veprimit të ardhshëm të Këshillit. Deklaratat janë
të dy dy llojeve, ato që lidhen me zhvillimin e BE-së dhe ato që përshkruajnë më në
hollësi vizionet e anëtarëve të Këshillit mbi interpretimin e vendimeve të Këshillit;
Çështjet Juridike: Çështjet juridike përfshijnë vendime gjyqësore nga Gjykata
Evropiane e Drejtësisë dhe Gjykata e Parë Evropiane e Apelit.

VI. Çfarë lloj legjislacioni ekziston në BE?

BE ka legjislacion parësor dhe dytësor. Legjislacioni parësor përbëhet nga Traktatet e
ndryshme, të cilat janë negociuar dhe ratifikuar nga Shtetet Anëtare. Traktatet
përcaktojnë kuadrin kushtetues të BE-së dhe funksionet përkatëse të
institucioneve/organeve të përfshira në procesin e vendimmarrjes si dhe procedurat
për hartimin dhe implementimin e legjislacionit të BE-së. Disa nga aktet të cilat
përfshihen tek legjislacioni dytësor dhe zbatohen në mënyra ndryshme jane:
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VII. Cilat janë vlerat themelore të BE-së 

Vlerat themelore mbi të cilat u ngrit Evropa e bashkuar dhe të cilat janë pranuar nga
të gjitha vendet anëtare janë paqja, uniteti, solidariteti, liria, barazia dhe siguria.
Qëllimet kryesore të BE-së janë të mbrojë parimet e demokracisë, lirisë dhe sundimit
të ligjit të cilat i ndajnë të gjitha vendet anëtare si dhe respektimi i të drejtave të
njeriut. Të gjitha shtetet që synojnë të anëtarësohen në BE duhet ti përqafojnë ato.

Neni 2 i Traktatit për BE-në (vlerat e Unionit)

 “Unioni themelohet në vlerat e respektimit të dinjitetit njerëzor, lirisë,
 demokracisë, barazisë, sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të

 njeriut, përfshirë këtu të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këto
 vlera janë të përbashkëta për Shtetet Anëtare, në një shoqëri ku dominon
 pluralizmi, jo-diskriminimi, toleranca, drejtësisa, solidariteti dhe barazia

 midis femrave dhe meshkujve.”

BE garantuese e paqes

Themelimi i BE-së mbas dy luftrave botërore krijoi thelbin e kornizës për paqe në
Evropë, e cila e bën të pamundur luftën midis vendeve anëtare. Kjo gjë dëshmohet
nga më shumë se gjysëm shekulli paqe në Evropë. Sa më shumë Shtete Evropiane
anëtarësohen në BE, aq më e fuqishme do të jetë kjo kornizë e paqes. Dy zgjerimet e
fundit të BE-së, duke përfshirë
 vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore, kanë dhënë kontribut të madh
 në këtë aspekt.

Uniteti dhe Barazia

Në mungesë të integrimit Evropian dhe pa Bashkimin Evropian, nuk do të ishte e
mundur të sigurohet paqja, demokracia, ligji dhe drejtësia, prosperiteti ekonomik
dhe siguria sociale, dhe garantimi i tyre për të ardhmen do të ishte i pamundur. Ka
kohë që papunësia e lartë, zhvillimi jo i përshtatshëm dhe ndotja e ambientit nuk
janë thjesht probleme kombëtare dhe nuk mund të zgjidhen në nivel nacional. Pa
kohezion të brendshëm, Evropa nuk mund të mbrojë pavarësinë e vet politike dhe
ekonomike nga pjesa tjetër e botës. Uniteti mund të qëndrojë vetëm aty ku barazia
është rregull. Asnjë qytetar i Unionit nuk duhet vënë në pozitë të papëlqyeshme ose
të diskriminohet për shkak të nacionalitetit të tij apo të saj. Trajtimi diskriminues në
bazë të gjinisë, racës, origjinës etnike, fesë ose besimit, paaftësisë, moshës ose
orientimit seksual, doemos duhet luftuar. 
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Liritë themelore

Liria është rezultat i drejtpërdrejt i paqes, unitetit dhe barazisë. Krijimi i një bashkësie
të madhe prej 27 shtetesh, mundëson njëkohësisht lirinë e lëvizjes përtej kufijve
kombëtarë. Kjo do të thotë liri e lëvizjes për punëtorët, liri e krijimit, liri e ofrimit të
shërbimeve, lëvizje e lirë e mallrave dhe lëvizje e lirë e kapitalit. Këto liri themelore u
garantojnë sipërmarrësve lirinë e vendim-marrjes, punëtorëve lirinë për të zgjedhur
vendin e punës dhe konsumatorëve lirinë e zgjedhjes nga gama e madhe e
produkteve. Punëtorët mund të kërkojnë punë dhe të ndërrojnë vendin e punës
sipas dëshirës dhe interesave të tyre, në tërë territorin e BE-së. 

Parimi i Solidaritetit

Solidariteti është një nga vlerat bazë të Bashkimit Evropian si një nga elementët që
mund ta bëjnë të qëndrueshem BE-në. Gjithashtu BE njeh si parim thelbësor ndarjen
në mënyrë të barabartë dhe të drejtë si zhvillimin por edhe barrën për vendet
anëtare. Gjatë procesit të integrimit evropian shtetet anëtare humbasin sovranitet,
që nënkupton se për një numër të rëndësishëm cështjesh vendimet nuk mund të
merren më prej qeverive të shteteve kombëtare, por prej institucioneve të Bashkimit
Evropian. Nga ana tjetër ajo që vendet anëtare fitojnë gjatë integrimit evropian është
solidariteti, i përkthyer në treg i përbashkët, mbrojtje e përbashkët, monedhë e
përbashkët, politikë bujqësore e përbashkët etj. Gjithashu solidariteti që rrjedh prej
integrimit evropian bazohet në disa vlera themelore të përbashkëta, të cilat duhet
respektuar e që janë:

Respektimi i identitetit kombëtar

Identitetet kombëtare të vendeve anëtare respektohen pa qenë nevoja që ato të
‘shkrihen’ në BE, por të kontribuojnë me kualitetet e veta të veçanta. Është pikërisht
kjo llojshmëri e karakteristikave dhe identiteteve nacionale që i jep BE-së autoritetin
e vet moral, i cili shfrytëzohet për përfitimet e BE-së si tërësi.

Siguria

Vlerat e sipërpërmendura nuk mund të zhvillohen nëse mungon siguria. Mirëpo, sig-
 uria në kontekstin evropian gjithashtu nënkupton siguri sociale për të gjithë
 qytetarët që jetojnë në BE, siguri të punës dhe kushte të sigurta të përgjith-
 shme ekonomike dhe për biznes. 
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VIII. Procesi i zgjerimit

Bashkimi Evropian e nisi rrugëtimin e tij me 6 vende dhe tani janë 27 vende anëtare.
Çdo vend, i cili përmbush kushtet për zgjerim, mund të dorëzojë aplikimin për
anëtarësim në BE. Në Traktatin mbi Bashkimin Evropian përcaktohen kushtet (neni 6,
neni 49) për t'u plotësuar. Një vend i cili dëshiron të anëtarësohet në BE, duhet të
dorëzojë aplikimin për anëtarësim në Këshill, i cili më pas i kërkon Komisionit të
vlerësojë aftësinë e aplikuesit për të përmbushur kushtet e anëtarësimit. Nëse
Komisioni dorëzon një opinion pozitiv, dhe Këshilli unanimisht miraton një mandat
negocimi, atëherë hapen zyrtarisht negociatat midis vendit kandidat dhe Shteteve
Anëtare.

Aplikimi për tu anëtarësuar në BE është vetëm fillesa e një procesi të gjatë dhe
kërkues. Pas dorëzimit të aplikimit fillojnë procedurat e vlerësimit të BE-së, të cilat
më pas mund të rezultojnë në ftesën për anëtarësimin për vendin në fjalë. Në varësi
të shpejtësisë së përmbushjes së objektivave të përbashkëta varet edhe progresi i
cdo vendi. Vendi që aplikon duhet të përmbushi disa kritere përpara se të hapen
negociatat më saktësisht "Kriteret e Kopenhagenit", të cilat u përcaktuan në dhjetor
të vitit 1993 nga Këshilli Evropian i Kopenhagës, ku i kërkohet vendit kandidat:[11]

[11] https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/accession-criteria-
copenhagen-criteria.html

Kriteri politik: Të ketë ngritur institucione të qëndrueshme që garantojnë
demokracinë, shtetin ligjor, të drejtat e njeriut si dhe respektimin e mbrojtjen e të
drejtave të pakicave;
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Kriteri Ekonomik: Të ketë një ekonomi tregu funksionale, të aftë për t'u përballuar
me trysnitë konkurruese dhe forcat e tregut brenda BE-së (kriteri ekonomik);
Kriteri administrativ: Të ketë aftësinë për të përmbushur detyrimet që rrjedhin
nga anëtarësimi, përfshirë objektivat e bashkimit politik, ekonomik dhe monetar.
Veç kësaj, BE-ja duhet të jetë e aftë të integrojë anëtarët e rinj dhe duhet të
garantojë se institucionet e saj dhe proceset vendimmarrëse të jenë efektive dhe
përgjegjëse; duhet të jetë e aftë, që ndërkohë që zgjerohet, të vazhdojë të
zhvillohet dhe të implementojnë politika të përbashkëta në të gjitha fushat; dhe
gjithashtu ka nevojë të vazhdojë të financojë politikat e saj në një mënyrë të
qëndrueshme.

Negociatat e anëtarësimit 

Negociatat e anëtarësimit nuk mund të fillojnë për një vend kandidat derisa të gjitha
qeveritë e BE-së të bien dakord, në formën e një vendimi unanim nga Këshilli i BE-
së, për një mandat për negociatat me vendin kandidat. 

Negociatat zhvillohen ndërmjet ministrave dhe ambasadorëve të qeverive të BE-së
dhe vendit kandidat, në atë që quhet konferencë ndërqeveritare. Negociatat sipas
secilit kapitull bazohen në elementët e mëposhtëm: 

Procesi i Screening – Komisioni kryen një analizë të detajuar bashkë me vendin
kandidat, të çdo fushe të politikës (kapitull), për të parë se sa mirë është i përgatitur
vendi. Mbas përfundimit të procesit të screaning, gjetjet u paraqiten nga Komisioni i
Shteteve Anëtare në formën e një raporti shqyrtimi. Përfundimi i këtij raporti është
një rekomandim i Komisionit që ose të hapë negociatat drejtpërdrejt ose të kërkojë
që së pari të përmbushen disa kushte – standardet e hapjes. 

Qëndrimet negociuese – përpara se të fillojnë negociatat, vendi kandidat duhet të
paraqesë qëndrimin e tij dhe BE-ja miraton një qëndrim të përbashkët. Për
shumicën e kapitujve, BE-ja do të përcaktojë standardet përfundimtare në këtë
pozicion, të cilat duhet të përmbushen nga vendi kandidat përpara se të mbyllen
negociatat në fushën e politikave në fjalë. Ritmi i negociatave do të varet më pas nga
shpejtësia e reformës dhe përafrimi me ligjet e BE-së në vendin kandidat.
Kohëzgjatja e negociatave mund të ndryshojë nga vendi në vend dhe fillimi në të
njëjtin moment nuk është garanci për të përfunduar në të njëjtën kohë.
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Përfundimi i negociatave
 
Asnjë kapitull individual nuk mbyllet derisa çdo qeveri e BE-së të jetë e bindur me
përparimin e kandidatit në atë fushë politike, sipas analizës së ofruar nga Komisioni.
I gjithë procesi i negociatave përfundon vetëm pasi të jetë mbyllur çdo kapitull. 

Traktati i anëtarësimit është dokumenti që çimenton anëtarësimin e vendit në BE.
Aty përmbahen të gjitha kushtet e detajuara të anëtarësimit, marrëveshjet dhe afatet
kalimtare, si dhe detajet e marrëveshjeve financiare dhe çdo klauzolë mbrojtëse. Ai
nuk është përfundimtar dhe i detyrueshëm derisa të fitojë mbështetjen e Këshillit të
BE-së, Komisionit dhe Parlamentit Evropian; të nënshkruhet nga vendi kandidat dhe
përfaqësuesit e të gjitha vendeve ekzistuese të BE-së dhe të ratifikohet nga vendi
kandidat dhe çdo vend individual i BE-së, sipas rregullave të tyre kushtetuese (votim
parlamentar, referendum, etj.). [12]

Kur të nënshkruhet traktati, vendi kandidat bëhet një vend aderues dhe vetëm në
datën e caktuar nga traktati bëhet anëtar me të drejta të plota. 

[12] https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/steps-
towards-joining_en

Çfarë është Acquis Communautaire

Acquis Communautaire (acquis) përbën të gjithë trupën e legjislacionit të BE-së të
miratuar nga institucionet e saj ndër vite. Legjislacioni i BE-së, duhet të adoptohet
nga vendet kandidate (duke ndryshuar legjislacionin e tyre përkatës) para se të
bëhen anëtare të BE-së.
 Acquis është një strukturë në evoluim dhe është organizuar në 33 kapituj të cilët me
metodologjinë e re të zgjerimit në vitin 2020 u strukturuan në 6 blloqe “clusters”. 
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Procesi i Stabilizim-Asociimit për Ballkanin Perëndimor

Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë perspektivën për t'u anëtarësuar në BE
edhe pse janë në stade të ndryshme të zhvillimeve të marrënieve me BE-në. Mali i Zi
dhe Serbia kanë hapur negociatat prej kohësh dhe kanë mbyllur disa kapituj. Më pas
Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut sapo i janë hapur negociatat. Ndersa Kosova
dhe Bosnje Herzegovina janë më prapa në këtë proces për shkak të çështjeve
nderetnike dhe të shtetësisë.[13] Procesi i Stabilizim-Asociimit është kuadri
rregullativ për negociatat e BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke pasur në
konsideratë aderimin e tyre të mundshëm. Ai ka tre objektiva:

[13] http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/picture.cfm?
id=459&src=0&universe=1 

Bashkimi Evropian dhe Shqipëria

Pas Këshillit Evropian të Selanikut në qershor 2003, Shqipëria u bë vend kandidat
potencial për anëtarësim në BE. Më 18 shkurt 2008, Këshilli miratoi një partneritet të
ri evropian me Shqipërinë. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) u nënshkrua më
12 qershor 2006 dhe hyri në fuqi më 1 prill 2009. Marrëveshja e lehtësimit të vizave
BE-Shqipëri hyri në fuqi në janar 2008, ndërsa marrëveshja e ri-pranimit hyri në fuqi
në vitin 2006. Shqipëria e dorëzoi aplikimin për anëtarësim në BE më 28 prill 2009.
Pas hyrjes në fuqi të MSA-së, u ngritën disa struktura të përbashkëta BE-Shqipëri
(Këshilli i Stabilizim Asociimit dhe Nënkomitetet e tij) për monitorimin e procesit të
zbatimit dhe përmbushjes së detyrimeve të dala nga Marrëveshja e Stabilizim
Asociimit.

Anëtarësimi në BE ka qenë forca kryesore lëvizëse pas reformave demokratizuese në
Shqipëri dhe në rajon e më gjerë. Duke filluar nga prilli 2009, viti kur Shqipëria
paraqiti kërkesën e saj për anëtarësim në BE, ka patur progres të vazhdueshëm edhe
pse progresi është bërë me një ritëm të pabarabartë.

stabilizimin e vendeve dhe inkurajimin e një tranzicioni "të butë" drejt ekonomisë së
tregut;
promovimin e bashkëpunimit rajonal;
anëtarësimin e mundshëm në BE.
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Datat kryesore të rrugës së Shqipërisë drejt BE-së janë si më poshtë:

01-04-2009  Marrëveshja e Stabilizim Asocimit hyn në fuqi.

24-04-2009 Shqipëria paraqet kërkesën për anëtarësim në BE.

15-12-2010 Regjimi pa viza për zonën Shengen është futur për të gjithë
shtetasit shqiptarë me pasaportë biometrike.

01-02-2011
Një plan veprimi që adreson 12 prioritetet kryesore të

identifikuara në opinionin e Komisionit Evropian është miratuar
nga Shqipëria.

12-11-2013

Komisioni Evropian rekomandon që Shqipërisë t'i jepet statusi i
kandidatit për në BE, me kusht që të plotësohen masat kyçe në

fusha të caktuara.
10-10-2012

BE dhe Shqipëria zhvillojnë takimin e parë të Dialogut të Nivelit të
Lartë mbi Prioritetet Kyçe.

Këshilli i dha Shqipërisë statusin e kandidatit në qershor 2014.27-06-2014

Komisioni përsërit rekomandimin e tij të pakushtëzuar për hapjen
e negociatave të anëtarësimit.01-04-2018

Këshilli përcakton rrugën drejt hapjes së negociatave të
anëtarësimit.01-06-2018

Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave të
pranimit. 05-2019
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Metodologjia e rishikuar02-2020 

Këshilli vendos të hapë negociatat e anëtarësimit.25-03-2020

Komisioni miraton një Plan Ekonomik dhe Investimesh për të
mbështetur dhe sjellë Ballkanin Perëndimor më afër BE-së.10-2020

Këshilli përcakton rrugën drejt hapjes së negociatave të
anëtarësimit.07-2020

Komisioni informon Këshillin se Shqipëria ka plotësuar kushtin e
mbetur për t'u plotësuar përpara mbajtjes së Konferencës së

parë Ndërqeveritare
05-2021

Konferenca Ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit me
Shqipërinë07-2022

Takimi inaugurues i procesit të shqyrtimit07-2022

Takimi i parë i shqyrtimit shpjegues për Klasterin 1 – Bazat 09-2022

Tabela është marrë nga linku 
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/albania_en
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IX. Procesi i Berlinit dhe Ballkani Perëndimor

Mbas deklaratës së Presidentit të Komisionit Europian Jean Claude Junker në 2014 se
nuk do të ketë zgjerim në 5 vitet në vazhdim, vendet e Ballkanit Perëndimor pësuan
një zhgënjim të madh dhe e interpretuan si një mbyllje dere nga ana e BE-së. Në të
kaluarën BE kishte dhënë data specifike si viti 2004 apo 2007 për zgjerimet duke
shprehur vullnetin politik për zgjerimet. Në momentin që Junker bëri këtë derklaratë
BE po kalonte krizën ekonomike, krizën e refugjatëve (lufta në Siri), rritjen e
euroskepticizmit etj dhe qëllimi ishte që të fokusohej në konsolidimin e brendshëm.
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Në fakt asnjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ishte gati për të arritur
standartet ne 5 vitet në vazhdim. Ne këtë moment për t’i dhënë një hov procesit të
zgjerimit Gjermani me kancelaren Merkel iniciuan procesin e Berlinit. Gjermanisë ju
bashkuan Austria, Franca, Italia dhe më pas Mbreteria e Bashkuar, Polonia, Slovenia,
Kroacia dhe Bullgaria. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e mirëpritën procesin
e Berlinit.
Samiti i parë u organizua në Berlin dhe 2014 dhe i hapi rrugën Samiteve të
përvitshme të cilat u organizuan në vende të ndryshme të BE-së. Krahas samiteve ku
merrnin pjese kryeministrat u organizuan edhe forume të një niveli më të ulët. 

Qëllimi kryesor i ketij procesi ishte: 
Të avancojë axhendën e BE-së në tre drejtime:  

Samiti i Berlinit 2022. Fotot e marrë në https://ba.n1info.com/english/news/six-
western-balkan-countries-sign-three-agreements-at-berlin-process-summit/ 

Ky process “Ripaketoi” qasjen normative të BE-së ndaj anëtarësimit (Strategjia e
Zgjerimit të BE-së 2013) dhe i strategjisë rajonale të konkurrueshmërisë dhe rritjes (SEE
2020), në vend të një qasjeje të re dhe e përshtati ndaj vendeve të Ballkanit
Perëndimor. Ky proces pati efekte positive pasi riktheu vëmendjen e Procesit të Berlinit
mbajti në axhendën e BE zgjerimin e Ballkanit mbas deklarates se Junker. E riktheu
vemendjen tek Ballkani dhe dha një mesazh të rendësishëm simbolik në mes të një
lodhje mbi zgjerimin e ndjerë nga vendet e BE. 

 Ekonomike dhe të ndërlidhjes (konektivitetit)
 Bashkëpunimi rajonal dhe marredheniet e fqinjesisë së mirë
 Shoqëria civile dhe lidhjen people to people
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Nga ana tjetër procesi e konsideron BE-në si aktor të rëndësishëm dhe anëtarësimin
në BE si qëllim strategjik dhe dha mesazhin që BE është aktori kryesor në rajon
ndërkohë që kishin rritur influencën aktorë të tjerë si Kina, Rusia, Turqia. Pra procesi
i Berlinit mbushi një vakuum të lënë nga institucionet e BE-së. 

Forcoi interesin e aktorëve të përfshirë për bashkëpunimin rajonal. Ndërkohë më
parë vendet e rajonit shikonin nga Brukseli me axhenda personale, tani shohin nga
njëri-tjetri për projekte të përbashkëta dhe harmonizim të tyre.
Permirësoi planifikimin e projekteve rajonale sidomos të konektivitetit, energjisë etj
Forcoi rolin dhe angazhimin e shoqërisë civile nëpërmjet një bashkëpunimi më të
mirë me qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Nga ky proces rezultoi dhe krijimi i RYCO – Zyra Rajonale per Bashkëpunimin Rinor
me zyra qëndrore në Tiranë.
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