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MALI I ZI, si shteti më i përparuar i Ballkanit Perëndimor në 
procesin e aderimit në BE, në skenarin më të mirë duhet të 
bëhet anëtar i familjes evropiane deri në vitin 2025. Kroacia 
mori 5 vjet e 8 muaj për të filluar dhe përfunduar procesin e 
negociatave. Do të duhen 13 vjet që Mali i Zi të bëhet anëtar i 
BE-së, ose rreth dy herë më shumë se koha që mori Kroacia.

BOSNJA DHE HERCEGOVINA kishte nevojë për 10 vjet nga 
hapja e negociatave deri në hyrjen në fuqi të MSA-së. Në tetor 
2003, Kroacia ishte në fazën ku tani është BH. Kroacia kishte 
nevojë për 8 vjet e 9 muaj për t'u bërë anëtare e plotë e BE. A 
mundet BH - shteti i parë federal që shpreson të bashkohet me 
bllokun që nga anëtarësimi i Austrisë në 1995 - të bëhet një 
anëtar në një afat kohor të ngjashëm?

MAQEDONIA nënshkroi MSA në prill 2001, gjashtë muaj 
përpara Kroacisë. Kroacia përparoi nga statusi i vendit kandidat 
në vend negociues në pak më shumë se një vit. Maqedonia mbetet 
një vend kandidat nga viti 2005, me një rekomandim pozitiv për 
hapjen e negociatave për pranimin në vitin 2009 dhe 2018. Nëse 
Maqedonia fillon negociatat e pranimit në 2019 dhe përparon në 
proces me një ritëm të ngjashëm me atë kroat, mund të pritet që t'i 
përfundojë negociatat deri në vitin 2025.

KROACIA është modeli bazë në këtë vizualizim. Rruga e saj e aderimit është vendosur si tregues bazë për të 
realizuar krahasimin dhe për të vënë në kontrast me proceset e aderimit dhe afatet e parashikuara me vendet e 
Ballkanit Perëndimor. Kroacia është shteti më i ri anëtar i BE dhe ishte pjesë e Ballkanit Perëndimor. Deri tani, 
procesi i aderimit të Kroacisë ka qenë një nga ato më të gjatët.

MKD

Aplikimi për anëtarësim Nënshkruhet Traktati i Anëtarësimit

Fillimi i Procesit të Ratifikimit

Anëtarësimi në BE

  12.2010
 06.2012

 06.2012

Statusi Kandidat

Mbyllja e Bisedimeve të Anëtarësimit dhe 
mbyllet i fundit nga 35 kapitujt negociues

Marrëveshje për fillimin e Negociatave të Anëtarësimit

Statusi Kandidat

2

1

3

4

6

7

8

9

1

2

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

6

7

8

9

2

4

5

6

7

8

9

2 63 4 5 8 9 3456789

1

2

3

4

6

7

8

9

Nënshkruhet Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit 

Të dhënat e përgatitura nga: Zoran Nechev dhe Adnan Ćerimagić

www.idscs.org.mk

FINALIZIMI I BASHKIMIT 
TË EVROPËS
Kalendari i krahasuar në lidhje me procesin e pranimit në 
BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor në dritën e 
strategjisë së Komisionit Evropian 2018 mbi perspektivën 
e zgjerimit të besueshëm
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SHQIPËRIA nënshkroi MSA në Qershor 2006, një vit më 
përpara se Mali i Zi. Mali i Zi përparoi nga statusi i vendit 
kandidat (Dhjetor 2010) në vend negociues (Qershor 2012) në 
më pak se dy vjet. Shqipëria mbetet një vend kandidat nga viti 
2014, me një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave për 
pranimin në vitin 2018. Nëse Shqipëria fillon negociatat e 
aderimit në 2019 dhe nëse përparon në proces me një ritëm të 
ngjashëm me atë kroat, mund të pritet që t'i përfundojë 
negociatat deri në vitin 2025.
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