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SHKURTIME 
 
 

AEI   Agjensia për Integrimin Europian dhe Zhvillimin Ekonomik 
API   Informacion Paraprak për Pasagjerët 
ASF   Fondacioni për Sigurinë Ajrore 
ASYCUDA  Sistemik Automatik për të Dhënat Doganore  
BCIS   Sistem Informacioni për Kontrollin E Kufirit  
BE   Bashkimi Europian  
CARDS  Asistenca Komunitare për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim   
DKE   Delegacioni i Komisionit Europian  
DPD   Drejtori i Pëgjithshëm i Doganës  
DPKM   Drejtoria e Policisë Kufitare dhe të Migracionit  
EU CAFAO-Albania Zyra e Asistencës Doganore dhe Fiskale Shqipëri  
FAO   Organizata për Bujqësinë dhe Ushqimin  
FCI   Bashkëpunimi Ndërkombëtar Francez 
FITO-VET  Fitosanitar dhe Veterinar  
FYROM  Ish Republika Jugosllave e Maqedonise 
GOS   Grup Operativ Special  
ICITAP  Programi i Asistencës Ndërkombëtare për Hetimet Penale dhe Trajnimet  
ICMPD  Qëndra Ndërkombëtare Për Zhvillimin E Politikave Të Migracionit 
INTERPOL  Policia Ndërkombëtare   
IOE   Organizata Ndërkombëtare për Epizotitë  
IOM   Organizata Ndërkombëtare për Migracionin  
KE   Komisioni Europian  
KNM   Komiteti Ndërministror 
LPSH   Ligji për Policinë e Shtetit 
MB   Ministria e Brendshme  
MBUMK  Minsitria e Bijqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtes së Konsumatorit  
MD   Minsitria e Drejtësisë  
MF   Ministria e Financave 
MIK   Menaxhimi i Integruar i Kufirit 
MM   Memorandum Mirëkuptimi  
MPJ   Ministria e Punëve të Jashtme  
MPPTT  Mininstria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit  
NATO   Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut  
OJF   Organizatë Jofitimprurëse  
OSBE   Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë 
PAMECA  Misioni i Asistencës Policore të Komunitetit Europian në Shqipëri  
PIK   Pikë Inspektimi Kufitar  
PKK   Pikë Kalimi Kufitare  
PKM   Policia Kufitare dhe e Migracionit  
POS   Procedura Operative Standarte  
PSHSH  Policia e Shtetit Shqiptar  
QPAR   Qëndra e Përbashkët për Analizën e Riskut  
QSH   Qeveria E Shqipërisë  
RMIS   Sistemi i Infromacionit të Menaxhimit të Burimeve 
SCITP   Shërbimi i Bashkëpunimit Teknik Ndërkombëtar të Policisë 
SECI   Iniciativa e Europës Jugore për Luftën Kundër Krimit  
SHDSH   Shërbimi Doganor Shqiptar 
SIS   Sistemi i Informacionit Shengen  
SML   Stacioni i Mjeteve Lundruese  
TI   Teknologji Infromacioni  
TIMS   Sistemi i Menaxhimit të Teknologjisë së Informacionit  
TRACES Sistemi I Kontrollit të Tregtisë dhe Ekspertëve (Rrjet kompjuterik që lidh Autoritetet 

Veterinare për Tregtinë, Importin, Tranzitin e Kafshëve të Gjalla dhe Produkteve Shtazore)  
TTFSE  Programi i Ndihmës së Tregtisë dhe Transportit në Europën Juglindore  
UNCTAD  Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin 
UNHCR  Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët  
UNMIK  Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë  
WAN   Rrjet i Gjerë  
WCO   Organizata Botërore e Doganave 
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PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 
 
 
 

Hyrje  
 
Termi Menaxhimi i Integruar i Kufijve (MIK) i referohet 
koordinimit dhe bashkëpunimit ndërmjet të gjithë 
autoriteteve dhe agjensive të përfshira në sigurinë e 
kufirit dhe lehtësimin e tregtisë për të vendosur sisteme 
efikase dhe efektive të menaxhimit të integruar të kufirit, 
në mënyrë që të arrihet qëllimi I përbashkët I kufijve të 
hapur, por të kontrolluar dhe të sigurt.   
 
Ky koncept u zhvillua nga Komisioni Europian dhe 
parashikohet në “Udhëzimet MIK për Vendet e Ballkanit 
Perëndimor”, të cilat shërbejnë si bazë për zbatimin e 
veprimtarive për menaxhimin e integruar të kufijve në 
rajon dhe japin edhe udhëzime për zhvillimin e 
Strategjive kombëtare dhe Planeve të Veprimit MIK.   
 
Strategjia shqiptare MIK ndjek Udhëzimet MIK të KE dhe 
përqëndrohet tek katër agjensitë kryesore që kanë 
përgjegjësi në kufi: Policia Kufitare dhe e Migracionit, 
Shërbimi Doganor, Shërbimet Veterinar dhe Fitosanitar, 
dhe i referohet një sërë agjensish të tjera dhe 
operatorësh që janë aktivë në fushën e menaxhimit të 
kufirit.   
 

Tri shtyllat që mbështesin 
konceptin MIK të BE-së  
 
Thelbësore për bashkërendimin është një ndarje e qartë 
e përgjegjësive, komunikimi aktiv dhe një rrjedhje e 
mirëorganizuar e informacionit. Koncepti MIK mbështetet 
mbi tri shtyllat: bashkëpunimi brenda shërbimit, 
bashkëpunimi ndërmjet agjensive dhe bashkëpunimi 
ndërkombëtar.   
 
Secila prej këtyre shtyllave përfshin çështjet e 
mëposhtme: kuadrin ligjor rregullator, menaxhimin dhe 
organizimin, procedurat, trajnimin dhe burimet njerëzore, 
komunikimin, shkëmbimin e informacionit dhe TI, 
infrastrukturën dhe pajisjet.   
 

Bashkëpunimi brenda shërbimit   
 

Bashkëpunimi brenda shërbimit është organizimi i 
suksesshëm i brendshëm i strukturave dhe veprimtarive 
brenda një shërbimi ose agjensie të caktuar të përfshirë 
në menaxhimin e kufirit dhe në lidhje me ministrinë 
respektive. Ekzistojnë dy tipe bashkëpunimi të 
nevojshme: bashkëpunimi vertikal—koherencë përgjatë 
linjës së komandës psh. nga Policia Kufitare deri tek 
Ministria e Brendshme dhe bashkëpunimi horizontal—
komunikimi ndërmjet niveleve administrativë që nga 
organi shtetëror deri tek njësitë që punojnë në kufi.   
 

Bashkëpunimi ndërmjet 
agjensive  
 
Bashkëpunimi ndërmjet agjensive përfshin të gjitha 
agjensitë e një vendi të përfshira në menaxhimin e 
kufirit.  Ky bashkëpunim kërkon kontaktet operacionale 
ndërmjet personelit të pikave të kalimit kufitar si dhe 
komunikimin dhe koordinimin me autoritetet respektive 
qëndrore.   
 
Bashkëpunimi ndërmjet agjensive vë në dukje tri fusha 
në veçanti: përpunimin e koordinuar në pikat e kalimit 
kufitar dhe operacionet e përbashkëta në kufijtë e gjelbër 
dhe blu (këtu ndarja e përgjegjësive është veçanërisht e 
rëndësishme) sisteme qëndrore të integruar të 
teknologjisë së informacionit (për të mbështetur 
kontrollin e bazuar tek njohuritë) dhe rritjen e 
ndërgjegjësimit dhe përgjegjësive të përbashkëta dhe 
përdorimin e përbashkët të infrastrukturës dhe pajisjeve.   
 

Bashkëpunimi ndërkombëtar  
 
Bashkëpunimi ndërmjet Shteteve të Ballkanit 
Perëndimor dhe fqinjëve të tyre anëtarë të BE ose 
kandidatë për anëtarësim është jetësor për zhvillimin e 
një mirëkuptimi në çështjet e policimit si dhe për një 
përqasje të përbashkët në trajtimin e disa fenomeneve 
ndërkufitare (trafikimi, kontrabanda, krimi ndërkufitar).  
 
Udhëzimet e MIK e ndajnë këtë fushë në tri nivele 
kryesore: bashkëpunimi lokal ndërmjet punonjësve në të 
dy anët e kufirit, bashkëpunimi dypalësh ndërmjet 
shteteve fqinje dhe bashkëpunimin shumëpalësh të 
fokusuar në çështjet e menaxhimit të kufirit. Kategoria e 
fundit duhet të fokusohet në përgatitjen e vendeve për 
anëtarësim të mundshëm në sisteme të ndryshme të BE 
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(psh Sistemin e Vizave Shengen dhe Sistemin e 
Informacionit të Doganave).   
 
Dy dokumente themelore ligjore që do të jenë parakusht 
për bashkëpunimin ndërkombëtar janë: marrëveshjet 
dypalëshe të bashkëpunimit dhe marrëveshjet e 
ripranimit.   
 

Procesi i MIK në Shqipëri 
 
Një grup I vogël përfaqësuesish nga Policia Kufitare dhe 
e Migracionit Shqiptare, Shërbimi Doganor dhe 
Shërbimet Veterinare dhe Fitosanitare kanë zhvilluar 
takime periodike në përpjekje për të zhvilluar një 
Strategji MIK dhe një Plan Veprimi në përputhje me 
“Udhëzimet e BE për Menaxhimin e Integruar të Kufijve 
në Vendet e Ballkanit Perëndimor”, dokumenti i punës i 
Komisionit Europian i cili ka vendosur standartet në 
fushën e MIK.   
 
Përpjekjet e tyre u mbështetën nga Programi Rajonal 
CARDS MIK, i cili nën udhëheqjen e SCITP Franceze 
dhe drejtimin e modulit nga ICMPD dhanë kuadrin për 
zhvillimin e dokumenteve të MIK nëpërmjet organizimit 
të një sërë seminareve.  Këto veprimtari u zhvilluan në 
bashkëpunim të ngushtë me PAMECA-n, EU CAFAO-
Albania dhe ICITAP – në Shqipëri, të cilat dhanë 
eksperiencë, asistencë teknike dhe mbështetje logjistike 
lokale afatgjatë dhe sugjerime për veprimet e nevojshme 
në vazhdim për të garantuar një rezultat të suksesshëm.   
 
Vlen të përmendet se asistenca ndërkombëtare e dhënë 
gjatë fazës së hartimit erdhi në formën e 
rekomandimeve; kurse autorësia e këtij procesi mbeti 
gjatë gjithë kohës në duart e palës shqiptare. Rezultati i 
kësaj përpjekjeje të përbashkët janë dy dokumentet të 
cilët i mbeten besnikë realitetit shqiptar dhe në të njëjtën 
kohë japin edhe udhëzime hap pas hapi për zhvillimin e 
ardhshëm në fushën e MIK së bashku me standartet 
ndërkombëtare.  
 

Objektivat e Strategjisë MIK 
dhe Planit të Veprimit  
 
Strategjia Shqiptare MIK bën një vlerësim të situatës 
aktuale në fushën e menaxhimit të kufijve dhe identifikon 
fushat ku përmirësimi është i nevojshëm. Plani I Veprimit 
përmban Objektiva konkrete të cilat bazohen në 
rekomandimet e Strategjisë. Secili prej objektivave 
ndahet në Veprime dhe secili prej veprimeve ndahet në 

Veprimtari për të lehtësuar zbatimin e planit të veprimit.  
Strategjia dhe Plani i Veprimit janë “dokumente të gjallë” 
dhe duhet të përditësohen rregullisht. 
 
Disa prej objektivave të përfshira në Planin e Veprimit 
MIK i japin zgjidhje çështjeve që janë në proces e sipër: 
Riorganizimi i Policisë Kufitare dhe Migracionit për të 
garantuar autonominë, komandën dhe kontrollin civil të 
mbikqyrjes së kufirit detar, harmonizimin progresiv të 
kuadrit ligjor dhe zhvillimin e procedurave. Të gjitha 
përpjekjet në vazhdim në këtë aspekt janë vënë re dhe 
janë pasqyruar në këtë dokument. 
 
Shumica e objektivave vënë në dukje fushat e 
përbashkëta për të gjitha agjensitë e kufirit: sistemet e 
papërshtatshme të menaxhimit të personelit është një 
shembull i mirë.  Siç përmendet vazhdimisht në 
Strategjinë MIK cështjet e personelit vazhdojnë të 
cënojnë kryerjen e punës së agjensive të kufirit.  Në rast 
se nuk i jepet zgjidhje kësaj çështjeje nuk do të jetë e 
mundur të bëhet progres. 
 
Shumica e objektivave që nuk janë përmendur më parë 
kanë të bëjnë me mungesën e pajisjeve, përmirësimin e 
infrastrukturës, komunikimin dhe mënyrën e transferimit 
të informacionit brenda agjensive, ndërmjet agjensive 
dhe përtej kufijve.   
 
Rekomandohet që të krijohet zyrtarisht një “strukturë 
koordinuese”.  Për këtë rekomandohet që të shtyhet afati 
i mandatit të Komitetit ndërministror të MIK (nëpërmjet 
një Vendimi të Kryeministrit) për t’i dhënë këtij të fundit 
kompetencat për të garantuar zbatimin sistematik të 
Planit të Veprimit sipas përparësive të identifikuara.  
 

Financimi i Zbatimit të Planit 
të Veprimit MIK 
 
Shifra të veçanta për buxhetin si dhe një kuadër kohor i 
përgjithshëm për zbatimin e Planit të Veprimit nuk jepen 
as në Strategji dhe as në Planin e Veprimit. Këto duhet 
të përfshihen në dokumente para se të fillojë vënia në 
zbatim: një përpjekje e cila duhet të nisë sapo përmbajtja 
e këtyre dokumenteve MIK të miratohet zyrtarisht. 
 
Sugjerohet që çdo analizë e kostove dhe përfitimit të 
përfshijë koston oportune në lidhje me vështirësitë për 
përmirësimin e kontrollit kufitar dhe lehtësimin e tregtisë.  
Kjo rrit transparencën dhe garanton një vlerësim realist 
të kostove që të justifikojë investimet e ardhshme të 
MIK.   
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KAPITULLI 1 
 
 
 

Vizioni, përparësitë 
strategjike dhe qëllimet 
strategjike  
Vizioni 
 
“Kufij të hapur, por të kontrolluar dhe të sigurtë”  

 
Qëllimi i përgjithshëm strategjik i qeverisë shqiptare 
është zhvillimi I një sistemi sigurie të kufijve I cili do të 
integrojë të gjitha agjencitë shtetërore me përgjegjësi për 
kontrollin e kufirit.  Qëllimi specifik I Strategjisë MIK 
është krijimi I një baze për koordinim dhe bashkëpunim 
kombëtar dhe ndërkombëtar ndërmjet të gjitha agjencive 
përkatëse të përfshira në sigurinë e kufirit dhe lehtësimin 
e tregtisë në mënyrë që të krijohet menaxhim efikas, I 
efektshëm I kufijve që do të garantojë kufij të hapur, por 
të kontrolluar dhe të sigurtë. 
 

Përparësitë strategjike  
 
Çështjet kyçe në të cilat qeveria duhet të përqëndrojë 
veprimtaritë e saj në mënyrë që të çojë sistemin aktual 
të sigurisë së kufirit në një sistem të tillë i cili do të 
garantojë kufij të hapur por të kontrolluar dhe të sigurtë 
janë:  
 

1. Kuadri ligjor rregullator  
2. Menaxhimi dhe organizimi 
3. Procedurat  
4. Burimet njerëzore dhe trajnimi 
5. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit  
6. Infrastruktura dhe pajisjet  

 

Qëllimet strategjike 
 
Ad1) 
Ndryshimet përkatëse të legjislacionit respektiv (për të tri 
shtyllat) garantojnë që agjencitë e kufirit të organizohen 
dhe të funksionojnë siç kërkohet nga BE.  
 
Ad2) 
Reformat organizative dhe ristrukturimi si pasojë e 
ndryshimeve në kuadrin ligjor rregullator garantojnë 
linjën e duhur të drejtimit, kontrollit dhe menaxhimit të 
burimeve të veta njerëzore, materiale dhe financiare.   
 
Ad3) 
Të gjitha procedurat e agjencive të kufirit përsa I përket 
personelit, trajnimit, financave dhe logjistikës 
përcaktohen në rregulloret e brendshme me konsultime 
të përbashkëta ndërmjet tyre.    
 
Ad4) 
Procedurat e duhura dhe transparente të përzgjedhjes 
dhe të emërimit për personelin e agjencive të kufirit 
vihen në zbatim me qëllim rritjen e cilësisë dhe 
profesionalizmit të agjencive të kufirit.   
 
Ad5) 
Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit si dhe 
shpërndarja e informacionit midis agjensive të kufirit të 
përmirësohet si dhe të krijohet një sistem i përgjithshëm i 
menaxhimit të infomacionit.   
 
Ad6) 
Infrastruktura dhe pajisjet e përshtatshme mbështesin 
pëprkekjet e agjencive për t’i dhënë një shërbim 
profesional qytetarëve dhe përfituesve të tjerë.   
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Kapitulli 2 
 
Koncepti i Menaxhimit të 
Integruar të Kufijve (MIK) në 
Shqipëri 
 
Koncepti i MIK për vendet e Ballkanit Perëndimor i 
përshkruar në Udhëzimet MIK për Vendet e Ballkanit 
Perëndimor përfshin: 
 
Bashkërendimin dhe bashkëpunimin midis gjithë 
autoriteteve dhe agjensive përkatëse që janë të 
përfshira në menaxhimin e kufirit, lehtësimin e 
tregtisë dhe bashkëpunimin rajonal, me qëllim që të 
krijojnë sisteme efektive dhe efiçiente për 
menaxhimin e kufijve që të sigurojnë qëllimin e 
përbashkët për të pasur kufij të hapur, por të 
kontrolluar dhe të sigurt. 
 
Menaxhimi i integruar i kufijve përfshin bashkërendimin 
dhe bashkëpunimin midis gjithe autoriteteve dhe 
agjensive kombëtare të përfshira në kontrollin e kufijve; 
lehtësimin e shkëmbimeve tregtare, lehtësimin e 
qarkullimit të lirë të njerëzve si dhe bashkëpunimin 
kufitar rajonal, me qëllim krijimin e sistemeve efikase për 
menaxhimin e integruar të kufijve në mënyrë që të 
realizohet qëllimi i përbashket për të pasur kufij të hapur, 
por të kontrolluar dhe të sigurtë. 
 
Adoptimi i konceptit për Menaxhimin e Integruar te 
Kufijve në Shqipëri do të mundësoje që shtetasit 
shqiptarë të qarkullojne në një zonë sigurie dhe lirie, ku 
ata mund të kryejnë biznes dhe të udhëtojnë lirisht 
përmes kufijve, si kushte paraprake për rritjen 
ekonomike dhe reduktimin e varfërisë. 
 
Bazuar në Udhezimet e BE-se për MIK për vendet e 
Ballkanit Perëndimor (me tre shtyllat kryesore të 
bashkëpunimit brenda shërbimit, bashkëpunimit 
ndërmjet agjensive dhe bashkëpunimit ndërkombëtar) 
dhe kërkesat e Kodit të Kufijve Shengen synohet të 
krijohet një sistem sigurie në kufijtë e Ballkanit nëpërmjet 
forcimit të bashkëpunimit rajonal. 
 
Bashkëpunimi ndërmjet agjensive kombëtare që 
operojnë në kufi si dhe me homologët ndërkufitarë e 
ndërkombëtarë, do të ndikonte dukshëm në zbatimin e 
parametrave të duhur per nje menaxhim te integruar te  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
kufijve te Ballkanit Perëndimor në përgjithësi dhe te 
Shqipërisë në veçanti. 

Vështrim Historik 
 
Kufijtë e Shqipërisë janë përcaktuar në vitin 1913 nga 
Konferenca e Ambasadorëve në Londër.  Më 22 mars 
1913 kjo Konferencë caktoi kufijtë e veriut të Shqipërisë, 
ndërsa në 11 gusht 1913 kjo Konferencë caktoi kufijtë e 
jugut të Shqipërisë. Komisionet për demarkimin e kufijve 
filluan punë më 17 dhjetor 1913.  
 
Në kufirin jugor të Shqipërisë me Greqinë, punimet 
përfunduan në korrik 1925 dhe në datën 27 të ketij muaji 
u nënshkrua Protokolli i Firences (Itali) mbi këtë çështje, 
ndërsa për kufirin verior, Protokolli u nënshkrua me 26 
korrik 1926 në Firence të Italisë. 
 
Më 30 korrik 1926, Konferenca e Ambasadorëve në 
Paris, me aktin e saj final të nënshkruar nga Britania e 
Madhe, Franca, Italia e Japonia, ne njeren ane, dhe prej 
perfaqesuesve te Shqiperise, Greqise e Jugosllavise, 
nga ana tjeter, caktoi perfundimisht vijen ndarese te 
kufijve ndermjet ketyre vendeve. 
 
Pak kohë pas përcaktimit të kufijve, më 25 shkurt 1929 u 
krijua Roja Mbretërore e Kufirit. Kjo datë konsiderohet 
edhe si dita themelimit të Forcave Shqiptare të Kufirit. 
Roja Mbretërore e Kufirit ishte një organizatë ushtarako-
financiare, e cila kishte si detyrë të ndalonte, shtypte dhe 
parandalonte kontrabandën dhe veprimtaritë kriminale 
në kufi, mosbindjet ndaj ligjit dhe rregulloreve të 
financës, të ndihmonte në mbrojtjen e rregullit dhe 
qetësisë publike dhe në rast lufte angazhohej në 
operacione fushore. Kjo mënyre organizimi vazhdoi deri 
ne vitin 1939, kur Shqipëria u pushtua nga Italia. 
 
Për herë të parë në Republikën e Shqipërisë , Ligji “Për 
shërbimin veterinar” eshte aprovuar dhe dekretuar më 
19.03.1929 . Bazuar në këtë ligj ka funksionuar për herë 
të parë dhe mjeku veterinar i kufirit i cili ka patur për 
detyrë të kontrollojë certifikatat e kafshëve dhe 
produkteve blegtorale që hyjnë dhe dalin nga Shqipëria. 
Baza ligjore për këtë kontroll ka pësuar ndryshime në 
periudha të ndryshme kohore, deri në aprovimin e ligjit 
“Për shërbimin dhe inspektoriatin veterinar” nr. 9308 
datë 04.11.2004. 
 
Shërbimi fitosanitar për herë të parë ka filluar aktivitetin 
në vitin 1938, në portin e Durrësit dhe dy vjet më vonë 
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ky shërbim ka filluar funksionimin në pikën Qafë-Thanë 
dhe portin e Vlorës.   

Situata Aktuale 
 
Një situatë e re u krijua në Shqipëri pas ndryshimeve 
demokratike të viteve 1990. Kufijte shteterore me vendet 
fqinje filluan të përfshihen gjithnjë e më shumë në 
bashkëpunim.  Përfshirja e tyre në bashkëpunim kërkoi 
të bëheshin ndryshime thelbësore në konceptin e 
sigurisë së kufirit si ruajtja dhe menaxhimi i kufirit 
shteteror. 
 
Liria e levizjes solli fenomene te panjohura me pare, si 
flukset masive te refugjateve te viteve 1990-1992, 
trafiqet e paligjshme nderkufitare, bashkepunimi i 
elementit kriminal shqiptar me grupet e huaja. Strukturat 
e shtetit shqiptar ishin te papergatitura per te 
parandaluar dhe goditur fenomenet e reja. 
 
Pavarësisht nga vështirësitë, ndryshimet qe ndodhen ne 
vendet e tjera të Ballkanit Perendimor krijuan nje fryme 
te re ne marredheniet dypaleshe dhe shumepaleshe. 

Problemet e ndeshrua gjatë krizës në Kosove dhe 
Maqedoni në 1998 vunë në provë dhe shënuan disa 
arritje për strukturat shtetërore shqiptare në përgjithësi 
dhe për agjensitë që operojnë në kufi në veçanti. 
 
Aktualisht me masat e marra nga qeveria shqiptare ne 
kuadrin e bashkepunimit dypalesh, rajonal dhe 
ndërkombëtar është krijuar një terren i përshtatshëm për 
parandalimin dhe luftën kundër fenomeneve negative. 
 
Qeveria e Republikës së Shqipërisë e sheh çështjen e 
kontrollit të kufirit, jo vetëm si aspekt shumë të 
rëndësishëm të sigurisë kombëtare, por edhe si detyrim 
që shteti ynë ka në arenën ndërkombëtare.  
 
Një nga angazhimet që ka marrë qeveria e Shqipërise 
në kuadrin e bashkëpunimit me shtetet fqinje dhe më 
gjerë është të kontribuojë në luftën kundër krimit ne 
përgjithësi dhe atij të organizuar në veçanti. 
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KAPITULLI 3 
 
 

Karakteristikat gjeografike 
dhe topografike të 
Republikës së Shqipërisë 
Të dhëna gjeografike 
 
Republika e Shqipërisë gjendet në perëndim të 
Gadishullit Ballkanik. Nga Veriu kufizohet me Malin e Zi 
dhe Kosovën, nga Lindja me Maqedoninë, nga Jug-
Lindja dhe Jugu me Greqinë dhe nga Perëndimi me 
Italinë (detet Adriatik dhe Jon). 
 
Pozicioni gjeografik i saj është; 
 

• Veri: gjerësi gjeografike 42° and 39.8’ 
• Jug: gjerësi gjeografike 39° and 38.5’ 
• Perëndim: gjatësi gjeografike 19° and 15.5’ 
• Lindje: ����gjatësi gjeografike 21° and 08’ 

 
Gjatësia e kufirit shtetëror të Republikës së Shqipërise 
është 1094 km; po të shtohet edhe gjatësia e vijës 
bregdetare është 1250 km.  
 
Me ndryshimet që ndodhën në Gadishullin Ballkanik 
(krijimin e shteteve të pavarura nga ish Federata 
Jugosllave) gjendja e gjatësisë së kufijve është si më 
poshtë:   
 

• Me Malin e Zi, gjatësia e kufirit është 220 km. 
nga të cilët 126 km tokësor, 22 km detar, 38 km 
liqenor dhe 8 km përrenj. 

 
• Me Kosovën, gjatësia e kufirit eshte 123 km. nga 

të cilët 117 km tokësor, 1 km liqenor dhe 5 km 
perrenj. 

 
• Me Maqedonine, gjatesia e kufirit eshte 186 km. 

nga te cilet 137 km tokësor, 28 km liqenor, 12 
km lumor dhe 9 km perrenj. 

 
• Me Greqine, gjatesia e kufirit eshte 349 km. nga 

të cilët 247 km tokësor, 78 km detar, 7 km 
liqenor, 9 km lumor dhe 8 km përrenj1. 

 
 
 

                                                 
1 Më të vegjël se lumenjtë (shënim I përkthimit) 

Gjatësia e përgjithshme e kufirit në 
kilometra (Km) 

Kufiri tokësor 627 
Kufiri detar 316 (vijë bregdetare 

472) 
Kufiri liqenor 73 
Kufiri lumor  48 
Kufiri ne 
përrenj  30 

 

Të dhëna topografike 
 
Vija e kufirit është demarkuar: 
 

• Në tokë nëpërmjet piramidave kryesore, 
piramidave të ndërmjetme dhe piramidave të 
vogla. 

•  Në liqene nëpërmjet bovave notuese dhe 
shenjave ndriçuese. 

• Atje ku demarkacioni i vijës së kufirit nuk është i 
plotë, ai do të plotësohet në të ardhmen e afërt 

 
Relievi nëpër të cilin kalon kufiri shtetëror i Republikës 
së Shqipërise është në përgjithësi malor. Llojet e relievit 
variojnë nga malor i thyer, kodrinor, fushor dhe në vijën 
bregdetare me kanalizime e zona kënetore.  
 
Kufiri tokesor duke qene kryesisht malor vështirëson 
qarkullimin kufitar.   
 
Në bregdetin shqiptar janë porte të hapura: Shëngjini, 
Durrësi, Vlora, Himara dhe  Saranda.  
 
 

PKK numri, llojet dhe ndarja 
sipas shteteve 
 
Në vendin tonë aktualisht funksionojnë 25 pika kalimi 
kufitar (PKK). Me Malin e Zi kemi 4 PKK, me Kosovën 5 
PKK, me Maqedoninë 4 PKK, me Greqinë 6 PKK, porte 
5 PKK dhe ajrore 1 PKK. 
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Lloji dhe numri i PKK-ve 

Lloji Vendi Dypaleshe Nderkombetare  Totali 

Tokesore 

Mali i Zi - 3 3 
Kosova 2 3 5 

Maqedonia - 4 4 
Greqi - 6 6 

Detare  - 5 5 
Ajrore   - 1 1 
Hekurudhe  Mali i Zi - 1 1 
Totali  - - 25 

 
Policia Kufitare dhe e Migracionit është e pranishme në 
të 25 pikat e kalimit kufitar. 
 
Shërbimi doganor është i pranishëm ne 18 pika të kalimit 
kufitar. 
 
Shërbimi fitosanitar është i pranishëm në mënyrë të 
përhershme në 14 pika të kalimit kufitar dhe në bazë të 
kërkesës në 11 PKK. 

Shërbimi veterinar është i pranishëm në mënyrë të 
përhershme në 17 pika të kalimit kufitar dhe në bazë te 
kërkesës në 8 PKK. 
 
 
 

 

Prania e Shërbimeve Kufitare në PKK-të  

Sherbimi Kufirit dhe 
Imigracionit Sherbimi doganor Sherbimi fito-sanitar Sherbimi 

veterinar Sipas shteteve 

Rinas   I pranishem I pranishem I pranishem  
Durres   I pranishem I pranishem I pranishem  
Vlore     I pranishem I pranishem I pranishem  
Sarande I pranishem I pranishem I pranishem  
Kakavije I pranishem I pranishem I pranishem Greqi 
Kapshtice I pranishem I pranishem I pranishem Greqi 
Bajze    I pranishem I pranishem I pranishem Mali i Zi 
Qafe Thane I pranishem I pranishem I pranishem Maqedoni 
Hani Hotit I pranishem I pranishem I pranishem Mali i Zi 
Morine  I pranishem I pranishem I pranishem Kosove 
Shengjin I pranishem I pranishem I pranishem  
Bllate I pranishem I pranishem I pranishem Maqedoni 
Tre Urat I pranishem  I pranishem Greqi 
Murriqan I pranishem  I pranishem Mali i Zi 
Tushemisht  I pranishem I pranishem I pranishem Maqedoni 
Himare I pranishem  Sipas kerkeses  
Gorice I pranishem I pranishem I pranishem Maqedoni 
Qafe Prush I pranishem  Sipas kerkeses Kosove 
Qafe Bote I pranishem  I Pranishem Greqi 
Qafe Morine   Sipas kerkeses Kosove 
Bashkim    Sipas kerkeses Mali i Zi 
Sopik   Sipas kerkeses Greqi 
Rrips   Sipas kerkeses Greqi 
Orgjost   Sipas kerkeses Kosove 
Shishtavec    Sipas kerkeses Kosove 

 
Të gjitha agjensitë që operojnë në kufi do të punojnë për 
caktimin e kritereve të përbashkëta për kategorizimin e 

PKK-ve dhe përgatitjen e kuadrit të nevojshëm ligjor për 
këtë. 
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KAPITULLI 4 
 
 

Kuadri institucional 
 
Shqipëria ishte e para ndër vendet e Ballkanit që kaloi 
përgjegjësitë për kontrollin e kufirit të gjelbër nga 
strukturat ushtarake në ato civile.  Kjo ndodhi në vitin 
2000.   
 
Agjensitë kryesore shtetërore që operojnë në kufi janë; 
 

• PKM 
• SHDSH 
• SHFS 
• Shërbimi Veterinar 

 

Ministria e Brendshme 
 
Bazuar në strukturën aktuale dhe detyrat e secilit prej 
shërbimeve me kompetencat e tyre në kufijtë shtetërore, 
duhet të theksohet se ndryshimet organizative në 
shërbime dhe efektet e tyre në shërbimet e tjera duhet të 
merren parasysh gjatë zbatimit të kësaj Strategjie/Planit 
të Veprimit dhe përmirësimit të Planit të Veprimit.  
 
Policia Kufitare dhe Migracionit (PKM) 
 
Policia Kufitare dhe Migracionit është pjesë përbërëse e 
Policisë së Shtetit.  
 
Policia Kufitare dhe Migracionit merret me detyrat e 
kontrollit të kufirit që përfshin kontrollet dhe mbikqyrjen e 
kufirit.  Kontrollet në kufi do të thotë kontrollet e kryera 
në PKK me qëllimin që të sigurohet që personat, duke 
përfshirë mjetet e tyre të transportit dhe sendet që ata 
kanë me vete, janë të autorizuar të hyjnë në Shqipëri 
ose të largohen prej saj. Mbikqyrja e kufirit do të thotë 
mbikqyrja e kufirit ndërmjet PKK-ve dhe mbikqyrja e 
PKK-ve jashtë orareve zyrtare të punës, në mënyrë që 
të parandalohet që personat të evitojnë kontrollet 
kufitare.   
 
Detyrat kryesore të Policisë Kufitare dhe Migracionit janë 
si më poshtë; 
 

• Kontrollon dhe mbikqyr Kufirin Shtetëror të 
Republikës së Shqipërisë; 

• Kontrollon identitetin dhe shtetësine e shtetasve 
shqiptarë/të huaj dhe mjeteve gjatë kalimit 
nga/në territorin e R.SH; 

• Kontrollon vlefshmërine e dokumentave të 
udhëtimit në P.K.K; 

• Kontrollon në P.K.K. lejet e armëve të gjahut 
dhe ato sportive, si dhe dokumenta të tjera 
vetjake që i perkasin trafikut kufitar; 

• Ndalon hyrjen e personave të cilët nuk 
plotesojnë kushtet për të kaluar kufirin shtetëror; 

• Kontrollon lëvizjen e njerëzve dhe mjeteve në 
kufirin shtetëror;  

• Parandalon kalimet e paligjshme të kufirit 
shtetëror jashtë P.K.K të caktuara; parandalon 
hyrjen dhe zbulon qëndrimin e paligjshëm të 
personave; 

• Garanton jetën dhe pronën e shtetasve që 
banojnë ose ushtrojnë veprimtari pranë vijës së 
kufirit; 

• Parandalon incidentet dhe provokimet kufitare; 
• Kontrollon ligjshmërine e lëshimit te vizave 72 – 

orëshe dhe konfirmon lëshimin e vizave në kufi 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme; 

• Kontrollon hapësiren ujore, aktivitetin e mjeteve 
lundruese që lëvizin në ujerat e brendshme e 
territoriale, si dhe pasuritë nënujore. 

• Bashkëpunon me subjekte qe kryejnë aktivitet 
në vend-dislokimet e saj dhe që kanë lidhje me 
regjimin e kufirit; 

• Zbaton detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e 
ripranimit dy ose shume palëshe dhe protokollet 
e tyre përkatëse; 

• Trajton pajisjen, kufizimin dhe anullimin e lejeve 
të qëndrimit të të huajve në R.SH. 

• Trajton hyrje-daljet e të huajve dhe të 
ripranuarve, pranon ose refuzon hyrje-daljen e 
tyre dhe vlerëson kërkesat paraprake të 
personave (të të dhënave të tyre) që kërkojnë të 
hyjnë apo garantojnë hyrjen e të huajve në 
R.SH. 

• Kontrollon respektimin e ligjeve në fuqi nga të 
huajt ne territorin e R.SH  

• Administron dhe kontrollon regjistrimin e te 
dhënave për të huajt, Regjistrin Kombëtar të 
Informatizuar për ta, për shtetësine e tyre, 
ripranimet etj; 

• Vendos sanksione per shkelësit e akteve ligjore 
dhe nënligjore që normojnë punën e P.K.M; 

• Lëshon viza në P.K.K për raste të veçanta dhe 
kur ekzistojnë marrëveshje dypalëshe dhe 
shumëpalëshe. 

• Lufton migracionin e paligjshëm ashtu sikurse 
dhe krime të tjera të cilat mund të ndodhin në 
P.K.K dhe përgjatë vijës kufitare. 
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• Parandalon dhunimin e kufirit shtetëror në 
mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme.   

• Zbaton objektivat e Strategjive Kombëtare “ Për 
Migracionin” dhe “Për Kontrollin e Kufirit dhe 
Menaxhimin e Integruar të tij”;  

• Harton Projektligje dhe akte nënligjore sipas 
nevojës. 

 
Në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Policise në 
Ministrinë e Brendshme, Drejtoria e Policisë Kufitare dhe 
Migracionit, është krijuar për te plotësuar detyrën e 
koordinimit të aktiviteteve përsa i përket kontrollit të 
kufijve. Ajo ka 3 njesi organizative2: 
 

• Sektori i Shërbimeve të PKM-së 
• Sektori i Migracionit 
• Sektori i MIK dhe Trajnimeve 

 
Në nivelin rajonal ka një sektor të PKM brenda Drejtorise 
së Policisë së Qarkut dhe një seksion të PKM brenda 
Komisariateve të Policisë. Çdo seksion ka nën varësi 
Grupe Operacionale Speciale (GOS) pra trupë të 
lëvizshme, Stacione të Mjeteve Lundruese (SML) dhe 
Pikat e Kalimit Kufitare (PKK).  
 
Parashikohet që struktura aktuale e PKM do të 
ndryshojnë në mënyrë që të menaxhohen më mirë 
burimet e Policimit Kufitar.   
 
 
E ardhmja 
 
Ndryshimet e ardhshme strukturore janë përshkruar më 
poshtë në tri nivele:  
 

• Niveli Qëndror. Departamenti i PKM përbëhet 
nga tri drejtori (Operacionet, Migracioni, dhe 
Ripranimet e Administrata). Gjithashtu është 
përfshirë edhe një sektor për Analizën e Riskut.   

• Niveli Rajonal. Në nivel rajonal do të ketë 
Drejtori dhe Komisariate të PKM.  Territori që do 
të mbulojë secila prej Drejtorive/Komisariateve 
do të përcaktohet nëpërmjet Analizës së Riskut. 

• Niveli Lokal. Do të organizohet në formën e 
Stacioneve të PKM. 

 
Ndryshimet e mësipërme do të garantojnë që PKM të 
dalë jashtë komandës dhe kontrollit operacional të 
Drejtorive të Qarkut të PSHSH dhe të raportojë si 
Departament tek Drejtori i Përgjithshëm.  Kjo do të 
sigurojë që burimet e Policisë Kufitare të menaxhohen 
në bazë të nevojave objektive të kufirit. 
 

                                                 
2 Për detaje në lidhje me organizimin shih Shtojcën 1. 

Ministria e Financave 
(MF)/Shërbimi Doganor Shqiptar 
(SHDSH) 
 
SHDSH synon pozicionimin e vetvetes si partner 
kompetent dhe të barabartë, me të gjithë palët e 
përfshira në proçedurat kufitare.  
 
SHDSH po përpiqet për kufij gjithnjë e më të kontrolluar 
dhe të sigurtë, me qëllim sigurimin e mbrojtjes së 
ekonomisë, tregut dhe popullsisë, në përmbushjen e 
detyrave të saj për identifikimin dhe parandalimin e 
importit të mallrave të paligjshëm, si edhe për mbrojtjen 
e trashëgimisë kulturore dhe bimëve dhe kafshëve të 
mbrojtura nga eksporti i paligjshëm. 
 
SHDSH është njësi administrative në varësi të Ministrisë 
së Financave të Republikës së Shqipërise.  
Kompetencat dhe përgjegjësite e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave dhe nëpunësve doganorë 
përkufizohen në Kodin Doganor, rregulloret në fuqi për 
administratën shtetërore dhe rregulloret e brendshme të 
SHDSH.   
 
Struktura e SHDSH organizohet në tre nivele:  
  

• Nivel Qendror  Drejtoria e Përgjithshme e 
Doganave 

• Nivel Rajonal  Drejtoritë Rajonale 
• Nivel Lokal  Degët Doganore  

 
Aktualisht, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
organizohet në Tre departamente3  
 

• Departamenti Teknik 
• Departamenti Administrativ 
• Departamenti Operativ Hetimor 
• SHDSH aktualisht përbëhet nga 1040 nëpunës.  

 
Për të siguruar përdorim efikas të burimeve të 
sipërpërmendura si dhe për të rishikuar punën e 
punonjësve të doganave, ne strukturen e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave ka strukturë të posaçme qe 
kryen kontroll të brendshëm, të efektshëm dhe të 
pavarur duke përdorur në sistem cilësor menaxhimi.  
Kontrolli i Brendshëm është drejtori në varësi të Drejtorit 
të Përgjithshëm. 
 
SHDSH është përgjegjës për: 
 

• kryerjen e të gjitha formaliteteve të përcaktuara 
në Kodin Doganor për mallrat në hyrje në dalje 
ose tranzit të territorit doganor shqiptar, sipas 

                                                 
3 Për detaje në lidhje me organizimin shih shtojcën 1 
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rregullave të parashikuara në dispozitat 
zbatuese të Kodit doganor; 

• verifikimin dhe vjeljen e detyrimeve doganore që 
duhen paguar; 

• parandalimin, verifikimin dhe luftën e 
veprimtarisë kontrabandë, të shkeljeve dhe të 
trafikut të paligjshëm të mallrave të ndaluara ose 
të kufizuara; 

• konstatimin dhe verifikimin e shkeljeve të 
dispozitave të Kodit Doganor, të parashikura në 
pjesën VIII; 

• përgatitjen dhe nënshkrimin e marrëveshjeve e 
të konventave ndërkombëtare në fushën 
doganore; 

• përgatitjen, mbledhjen dhe, mbi bazën e një 
kërkese me shkrim, dërgimin e të dhënave 
statistikore të tregtisë së jashtme për Ministrinë 
e Tregtisë dhe për organet e tjera publike të 
parashikuara nga legjislacioni në fuqi; 

• Mbikqyrjen në të gjithë territorin doganor të 
Republikës së Shqipërisë të mallrave që i 
nënshtrohen mbikqyrjes së autoriteteve 
doganore. 

 
Nga këndvështrimi i SHDSH dhe për mbrojtjen e 
interesit financiar të Republikës së Shqipërisë, kontrollet 
në kufi mbështeten nga kontrolle të lëvizshme në 
brendësi të territorit nga njësi të specializuara.  
Aktualisht kjo është detyrë dhe përgjegjësi e Grupeve të 
Antikontrabandës.  
 
Për të siguruar respektimin e dispozitave të përcaktuara 
nga Kodi Doganor dhe nga akte të tjera ligjore dhe 
nënligjore (zbatimi i të cilave i është ngarkuar SHDSH), 
punonjësit e doganave ushtrojnë kontroll mbi të gjitha 
mallrat, mbi mjetet e transportit dhe udhëtarët që kalojnë 
vijën doganore në zonat doganore. Ky kontroll ushtorhet 
edhe në kufirin e gjelbër dhe blu, si dhe në ujërat e 
brendshme dhe në hapësirën ajrore. Me qëllim që të 
rritet efikasiteti i kontrolleve, SHDSH mund të lidhë edhe 
marrëveshje për shkëmbim informacioni me organizma 
publike ose private (shqiptare ose të huaja) të këtij 
sektori. 
 
Në pikat e kalimit të kufirit tokësor, ujor e në aeroporte, 
si edhe në dalje nga doganat e brendshme, organizohet 
kontrolli i mallrave dhe i mjeteve të transportit që dalin 
nga zonat doganore, për të verifikuar nëse cilësia dhe 
sasia e mallrave të transportuara janë në përputhje me 
dokumentat doganore shoqëruese. Nëse nuk rezultojnë 
mospërputhje, punonjësit e doganës që kryejnë këtë 
shërbim vendosin mbi dokumentat doganore vulën e 
SHDSH që tregon se janë në rregull. Në rast të kundërt, 
ata përpilojnë proces-verbalin përkatës, të cilin ia kalojnë 
Kryetarit të zyrës doganore për të kryer formalitetet e 
mëtejshme. 
 
Kur është e nevojshme, një shërbim i tillë kryhet nga 
SHDSH edhe nëpërmjet kontrollit të mjeteve të 

transportit përgjatë rrugëve të brendshme të lëvizjes së 
këtyre mjeteve. Në rast se nga kontrolli i bërë rezultojnë 
parregullsi, punonjësit e doganës e shoqërojnë 
automjetin pranë zyrës doganore më të afërt, ku 
përpilojnë proces-verbalin përkatës, i cili i dorëzohet 
Kryetarit të zyrës doganore për të kryer formalitetet e 
mëtejshme. 
 
Me qëllim që të sigurohet zbatimi i legjislacionit doganor 
dhe i akteve të tjera ligjore dhe nënligjore, zbatimi i të 
cilave i është ngarkuar doganës, SHDSH mund të kryejë 
të gjitha kontrollet e nevojshme pranë ambjenteve të 
deklaruesit ose të cdo personi tjetër që është përfshirë, 
në mënyrë direkte ose të tërthortë, në çlirimin e 
mallrave, sipas akteve nënligjore në zbatim të Kodit 
Doganor. 
 
Në rastet kur autoritetet e tjera që veprojnë në territorin 
doganor të Republikës së Shqipërisë kanë dyshime ose 
vihen në dijeni për shkelje të normave të Kodit doganor, 
dispozitave të tij zbatuese, si dhe të ligjeve të tjera, 
zbatimi i të cilave është detyrë e autoriteteve doganore, 
ato (autoritetet e tjera) njoftojnë menjëherë zyrën 
doganore që mbulon territorin në fjalë. Kjo e fundit kryen 
të gjitha verifikimet e formalitetet e rastit, përfshirë këtu 
edhe njoftimin e organeve gjyqësore, sipas procedurave 
të parashikuara në Pjesën VIII të Kodit doganor. 
 
Kur ka dyshime të bazuara për kontrabandë droge, 
trafikim armësh ose për krime të tjera (me karakter 
ekonomik e financiar) autoritetet kompetente të PSHSH 
mund të ndalojnë automjetet që u nënshtrohen 
procedurave doganore dhe që janë të vulosura me 
plumbç prej autoriteteve doganore. Në këto raste, mjetet 
e transportit shoqërohen në zyrën doganore më të afërt 
që është kompetente territorialisht, ku hiqet vula dhe 
autoritetet e mësipërme të PSHS, në prani të 
autoriteteve doganore, kryejnë të gjithë kontrollet që ato i 
konsiderojnë të nevojshme. Autoritetet policore, në 
bashkëpunim me autoritetet doganore, përgatisin një 
raport me shkrim, i cili, nëse është rasti, u dërgohet 
autoriteteve gjyqësore në përputhje me dispozitat e 
Kodit të Procedurës Penale. 
 
Sistemi i automatizuar i perpunimit te te 
dhenave doganore ASYCUDA ++ 
 
Sistemi i automatizuar i perpunimit te te dhenave 
doganore ASYCUDA ++ është një program kompjuterik i 
zhvilluar nga UNCTAD (Konferenca e Kombeve të 
Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim), që përdoret 
aktualisht në mbi 80 vende të botës. 
 
Projekti eshte financuar nga Delegacioni i Komisionit 
Europian ne Shqipëri, nëpërmjet Programit CARDS. 
 
Ndertimi i ËAN (Rrjeti i Gjere i Komunikimit) është 
financuar nga Banka Botërore nepermjet Programit 
TTFSE (Lehtesimi i tregtisë dhe i Transportit në Europën 
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Juglindore).  Monitorimi i ecurise se projektit eshte bere 
nga EU CAFAO- Albania. 
 
Organi drejtues i projektit është Komiteti Drejtues (KD) i 
përbërënga përfaqësuesit e të gjitha palëve të përfshira 
me kryetar Drejtorin e Përgjithshëm të Doganave. KD 
mblidhet në momente të rëndësishme për të analizuar 
dhe diskutuar çështje të ecurisë dhe për të përcaktuar 
politikat që do të ndiqen.  
 
Avantazhet e sistemit qendrojne ne përpunimin 
automatik të deklaratave doganore, që nga momenti i 
rregjistrimit dhe deri në momentin e bërjes së pagesës.  
Procedurat unike doganore në çdo degë doganore janë 
të lidhura elektronikisht me qendrën. Kjo mundëson 
mbylljen elektronike të tranziteve, përpunimin e një 
numri shumë të madh të dhënash dhe prodhimin e 
raporteve me te gjera statistikore.  Rezultatet përfshijnë 
përpunimin më të shpejtë të ngarkesave, kontroll më të 
mirë mbi të ardhurat dhe informacion më të saktë dhe të 
përditësuar mbi mallrat që shkëmbehen.   
 
Rezultatet kryesore janë renditur më poshtë:  
 

• 10 dege doganore te lidhura ne system; 
• 88.4% e deklaratave plotesohen on line; 
• 90 % e detyrimeve mblidhet on line; 
• 100 % e deklaratave ndodhen ne system. 

 
 
Kompetencat dhe atributet e SHDSH 
 
Në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
është krijuar organi i Luftës kundër Kontrabandës dhe 
Trafikut të Paligjshëm. Ky organ ushtron funksione të 
policisë gjyqësore. 
 

Ministria e Bujqësise, Ushqimit 
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
(MBUMK) 
 
 
Inspektimi fitosanitar  
 
Shërbimi Fitosanitar (SHFS) është i organizuar në nivel 
qëndror si Drejtori e Shërbimit te Mbrojtjes së Bimëve në 
Ministrinë e Bujqësise, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit. Në nivel rajonal, ky shërbim përfaqësohet 
nga kryeinspektori dhe në nivel lokal nga inspektorët e 
rretheve dhe inspektorët e PKK-ve, të cilët jane ne 
varesi te Drejtorive Rajonale të Bujqësisë Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së Konsumatorit (DRBUMK). 
 
SHFS kryen kontrollin e bimëve, produkteve bimore dhe 
objekteve të tjera të cilat janë bartëse potenciale të 

organizmave të dëmshëm të bimëve gjatë importit dhe 
tranzitit, me qëllimin për të marrë masat për të 
parandaluar hyrjen dhe përhapjen e organizmave të 
dëmshëm për bimët dhe produktet bimore. 
 
SHFS, gjithashtu, kontrollojnë bimët dhe produktet 
bimore, si dhe objekte të tjera në prodhimin, 
grumbullimin dhe mjetet e transportit për të parandaluar 
praninë dhe përhapjen e organizmave të dëmshëm për 
bimët dhe produktet bimore.  
 
Sherbimi Fitosanitar ka këto detyra kryesore: 
 

• Kontolli fitosanitar i bimëve, produkteve bimore 
dhe objekteve të tjera ne trafikun kufitar 
nderkombëtar (import, tranzit, eksport); 

• Lëshimi i çertifikatës fitosanitare për ngarkesat e 
bimëve dhe produkteve bimore për eksport dhe 
ri-eksport; 

• Marrja e kampionëve për analizë nga bimët e 
produktet bimore për të përcaktuar praninë e 
parazitëve të dëmshëm; 

• Vendosja e masës fitosanitare (refuzim I hyrjes, 
trajtim, shkatërrim I ngarkesës etj); 

• Kontrolli i zbatimit të masës fitosanitare të 
vendosur; 

• Kontrolli i importit të produkteve për mbrojtjen e 
bimëve. 

•  
 
Inspektimi SHFS konsiston në: 
 

• Kontrollin e dokumentave që shoqërojnë 
ngarkesën; 

• Kontrollin e identitetit të ngarkesës; 
• Kontrolli fitosanitar i ngarkesës; 
• Kontrolli i ambalazheve dhe mjeteve të 

transportit; 
• Marrjen e kampionëve kur dyshohet për praninë 

e organizmave të dëmshëm; 
• Vendosja dhe zbatimi i masave fitosanitare. 

 
 
Inspektimi veterinar 
 
Roli kryesor ë strukturës së inspektimit kufitar veterinar 
është të inspektojë tregtimin ndërkombëtar të kafshëve 
të gjalla, bio-produkteve, produkteve dhe nënprodukteve 
me origjinë blegtorale në mbrojtje të shëndetit publik dhe 
shëndetit të kafshëve.  
 
Shërbimi dhe inspektimi veterinar shqiptar është 
organizuar në nivel qëndror si Drejtori e Sherbimit dhe 
Inspektimit Veterinar pranë MBUMK. 
 
Në nivel rajonal perfaqesohet nga kryeinspektori 
veterinar i DRBUMK dhe në nivel lokal nga inspektori 
veterinar kufitar, te cilet jane ne varesi te DRBUMK. 
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Ne piken e inspektimit kufitar, inspektori veterinar ka per 
detyre: 
 

• Të bëjë inspektimin sanitaro-veterinar, si dhe 
kontrollin fizik të ngarkesave për eksport, import 
dhe tranzit së bashku me dokumentacionin 
shoqërues; 

• Të marrë kampione produktesh me origjinë 
shtazore, materialesh të papërpunuara, 
mbeturina dhe produkte për kafshë për analizë 
laboratorike kur është e nevojshme; 

• Të regjistroje ngarkesat e eksportit, importit dhe 
tranzitit, të cilat kalojnë nëpër pikën e kalimit 
kufitar sipas përcaktimeve të bëra në ligj; 

• Të mbikqyrë dezinfektimin dhe kushtet higjieno-
sanitare të mjeteve të transportit dhe 
magazinave të SHDSH; 

• Të kryejë të gjitha veprimet e tjera që 
parashikon ligji dhe aktet e tjera nënligjore. 

 
Inspektimet veterinare të importit, eksportit dhe tranzitit 
përfshijnë kontrollin e dokumentave, origjinën e tyre, 
kontrollin fizik (në import dhe tranzit), i shoqëron ato me 
çertifikaten veterinare përkatëse (për import, eksport dhe 
tranzitim) dhe i regjistron ato në regjistrin përkatës. 
 
Këto të dhëna i dërgohen Autoritetit kompetent qëndror 
në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit.  
 
Bazuar në ligjin e lartpërmendur, Kapitulli III “Organizimi 
i shërbimit veterinar” shërbimi veterinar shqiptar ka 
funksion të dyfishtë në lidhje me: 
 

• Shëndetin e kafshëve; 
• Mirëqënien e kafshëve; 
• Shëndetin publik veterinar; 
• Kontrollin e produkteve mjekësore veterinare; 
• Marrëdhëniet ndërkombëtare në fushën e 

veterinarisë. 
 
Shqipëria është anëtare e IOE-së (Zyra Ndërkombetare 
e Epizootive) e cila është organizate nderkombetare 
nderqeveritare për shëndetin e kafshëve.  Si organizatë  

botërore për shëndetin e kafshëve IOE-ja ka këto tri 
detyra kryesore: 
 

• Të informojë Qeverite e Shteteve Anëtare për 
ekzistencën apo zhvillimin e sëmundjeve të 
kafshëve apo zoonozave në botë, si dhe mjetet 
e luftimit të tyre; 

• Të koordinojë në planin ndërkombëtar 
programet e veprimeve për mbikqyrjen dhe 
kontrollin e sëmundjeve të kafshëve dhe 
zoonozave; 

• Të vendosë rregullat që kanë të bëjnë me 
shkëmbimin e kafshëve dhe të produkteve me 
origjinë shtazore. 

 
Shqipëria është vend antar i IOE-se dhe përmbush 
detyrimet e saj si vend anëtar i kësaj organizate, dhe 
gjithashtu merr pjesë rregullisht në takimet që 
organizohen prej saj. Shqipëria mban kontakte dhe lidhje 
te rregullta me IOE-në nëpërmjet shkëmbimit të rregullt 
të informacionit veterinar. 
 
Shqipëria ndjek udhëzimet dhe rekomandimet e IOE-së 
të përcaktuara në Kodin Ndërkombëtar të IOE-së për të 
zbatuar Strategjinë për Masat veterinare te Kontrollit te 
Sëmundjeve të Kafshëve. 
 
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Asistencën 
Ushqimore (FAO) është agjensia më e madhe e 
specializuar e cila vepron në fushën e bujqësisë, pyjeve, 
shërbimit dhe zhvillimit rural. FAO është organizatë 
ndërqeveritare e cila punon për lehtësimin e varfërisë 
dhe urisë duke zhvilluar bujqësinë, përmirësuar të 
ushqyerit dhe sigurinë ushqimore. 
 
Ndërmjet prioriteteve të FAO-s është nxitja e zhvillimit të 
qëndrueshëm të bujqësisë dhe zhvillimit rural, strategjitë 
për rritjen e prodhimit ushqimor, sigurisë ushqimore si 
dhe ruajtja dhe administrimi i burimeve natyrore. 
 
Shqipëria eshte antare e FAO-s që nga viti 1970 si dhe 
anëtare e Komisionit Europian te Aftës Epizootike të 
FAO-s. 
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KAPITULLI 5 
 
 

Struktura koordinuese 
 
Në mënyrë që të realizohet bashkërendim, mbështetje 
dhe drejtim gjatë gjithë zbatimit të Strategjisë MIK dhe 
Planit të saj të Veprimit do të krijohet një strukturë 
koordinuese. Kjo strukturë koordinuese do të mbledhë 
përfaqësues nga institucionet drejtpërdrejt të përfshira 
në menaxhimin e kufirit, me fuqi vendimmarrëse.  
 
Struktura koordinuese do të ketë një Komitet Drejtues të 
kryesuar nga Ministri i Brendshëm, dhe të përbërë të 
paktën nga zv Ministri i Brendshëm, zv Ministri i 
Financave, zv Ministri i Jashtëm, zv Ministri i Bujqësisë, 
Ushqimit, dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, zv Ministri i 
Integrimit Europian dhe një përfaqësues nga 
Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe 
Koordinimit të Ndihmës së Huaj. 
 
Anëtarët e kësaj strukture do të jenë përfaqësues nga 
Ministritë e përfshira dhe agjensive të përfshira në 
menaxhimin e kufirit.  
 

• Drejtori i Përgjithshëm i SHDSH  
• Drejtori I Policise Kufitare dhe Migracionit 
• Drejtori i Drejtorisë së Mbrojtjes së Kafshëve 

dhe të Bimëve 
• Drejtori i Drejtorisë së Mbrojtjes së Konsumatorit 
• Drejtoria e Politikave Konsullore (MPJ) 
• Koordinatori kombetar per Shqiperine per 

Strategjine MIK 
• Drejtori i Kujdesit Shëndetësor Parësor 
• Institucione të tjera sipas kërkesës 

 
Sipas nevojave që lindin nga zbatimi I Planit të Veprimit 
për secilën prej agjensive të përfshira, struktura 
koordinuese do të krijojë grupe pune. Përbërja e 
grupeve të punës dhe detyrat që ata do të përmbushin 
percaktohen nga Komiteti Drejtues dhe cështjet që 
kërkojnë zgjidhje.   
 
Detyrat kryesore të struktures koordinuese janë:  
 

• të ndjekë aktivitetet që kryhen në kuadrin e 
zbatimit të Strategjisë MIK dhe Planit të 
Veprimit. 

• të analizojë procedurat në kufi të agjensive që 
operojnë atje me qëllimin për të iniciuar 
ndryshimet e nevojshme me qëllimin për t’i 
harmonizuar ato me praktikat e mira të BE-së;  

• të vlerësojë zbatimin dhe të vendosë për hapat 
që duhet të ndërmerren; 

• të kryejë analiza të mangësive dhe nevojave në 
fushën e MIK dhe të marrë vendim për kryerjen 
e veprimeve të nevojshme si rezultat i këtyre 
studimeve; 

• të zgjidhë problemet në lidhje me qarkullimin 
kufitar;  

• të organizojë veprime të përbashkëta ndërmjet 
agjensive që operojnë në kufi;  

• të forcojë bashkëpunimin e agjensive që 
operojnë në kufi me organet qëndrore dhe lokale 
të administratës publike.  

 
Përveç kësaj është e nevojshme që struktura 
koordinuese të monitorojë vazhdimisht zbatimin e 
Strategjisë Mik dhe Planit të Veprimit, të rishikojë 
rregullisht Strategjinë dhe Planin e Veprimit dhe të gjejë 
zgjidhje specifike për problemet që do të lidnin gjatë 
koordinimit. Rekomandohet që Strategjia Mik dhe Plani i 
veprimit të rishikohet çdo vit dhe të përditësohen 
kurdoherë që është e nevojshme.   
 

Angazhimet buxhetore 
 
Padyshim çështja e buxhetit është një prej faktorëve 
kryesorë që do të garantojë zbatimin e Strategjisë MIK. 
Duke pasur parasysh se të katër agjensitë e përfshira në 
MIK (PKM, Doganat, Agjensitë e Shërbimit Veterinar dhe 
Fitosanitar) është e qartë që të kërkohen detyrimisht 
disa angazhime buxhetore nga Qeveria dhe ministritë 
respektive. 
 
Të gjitha agjensitë e përmendura financohen nga 
buxheti i Republikës së Shqipërisë dhe kanë buxhetin e 
tyre të miratuar nga Parlamenti në fillim të çdo viti 
financiar. Në shumë raste agjensitë e kufirit përballen 
me probleme financiare për shkak të paqartësisë së 
ndarjes së buxhetit ose sepse buxheti nuk shpenzohet 
për qëllimet e parashikuara.   
 
MIK kërkon bashkëpunimin e të gjitha agjensive dhe në 
nivele të ndryshme.  Pasi MIK të jetë vënë në zbatim, 
disa prej shpenzimeve do të rriten dhe disa prej tyre do 
të reduktohen. Rritja e shpenzimit do të jetë kryesisht një 
pasojë e angazhimeve shtesë dhe detyrimeve që 
rrjedhin nga Strategjia MIK. Nga ana tjetër disa prej 
shpenzimeve do të shkurtohen (përdorimi i përbashkët i 
pajisjeve, grupet e përbashkëta, infrastruktura e 
përbashkët, etj) dhe ato mund të rishpërndahen për 
qëllime të tjera ose ku janë vënë re mangësi. Në cdo 
rast, buxheti i parashikuar për MIK nuk duhet të përdoret 
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për ndonjë qëllim tjetër përveç rasteve kur Qeveria 
shqiptare ose ministria e autorizuar vendosin ndryshe.   
 
Në mënyrë që të krijohet një buxhet për MIK Qeveria 
duhet të përcaktojë përparësi për veprimtaritë në fushën 
e MIK dhe të përcaktojë një zë në buxhet që të ketë 
fonde të mjaftueshme vetëm për MIK. Mënyra më e 
volitshme sidoqoftë do të ishte një zë në buxhet për MIK 
në nivel kombëtar dhe shpërndarje në nënzëra të 
buxhetit për çdo Ministri të përfshirë në MIK.  
 
Gjithashtu çdo Ministri do të ketë një buxhet të veçantë 
për veprimtaritë e MIK që do t’i lëvrohet çdo agjensie 
respektive në ministri. Zëri i Buxhetit të MIK duhet të 
ndahet nga buxheti kryesor i cili i caktohet çdo ministrie 
regullisht dhe në një kuadër të rregullt kohor.    

Përveç kësaj, shpenzimi i buxhetit MIK duhet të 
bashkërendohet në marrëveshje me të gjitha agjensitë. 
Për këtë qëllim një prej detyrave të Komitetit 
ndërministror të MIK është të marrë përsipër 
përgjegjësinë në lidhje me përdorimin e buxhetit për MIK 
(miratimi, shpërndarja dhe mbikqyrja).   
 
Pa angazhime buxhetore transparente dhe të 
përcaktuara qartë do të ishte e vështirë jo vetëm të vihej 
në zbatim jo vetëm Strategjia MIK dhe Plani i saj i 
Veprimit, por edhe garantimi i punës profesionale të të 
gjitha agjensive.  
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KAPITULLI 6 
 

Llogaridhënia, monitorimi 
dhe vlerësimi   
 
Struktura koordinuese nëpërmjet instrumenteve të saj 
(Komitetit Drejtues, grupeve dhe nëngrupeve të 
ndryshme të punës) do të ketë përgjegjësinë për 
monitorimin e procesit të vënies në zbatim të Strategjisë 
MIK dhe Planit të saj të Veprimit.  Detyrat e strukturës 
koordinuese janë përcaktuar në Strategji dhe ajo do të 
monitorojë vazhdimisht zbatimin e tyre.   
 
 
Përparësi: Kuadri ligjor dhe rregullator  
 
Treguesi kryesor: Projektet e rishikuara të miratuara dhe 
të vëna në zbatim . 
 
 
Përparësi: Menaxhimi dhe organizimi  
 
Treguesi kryesor: Strukturat organike të përgatitura dhe 
të vëna në zbatim në përputhje me ndryshimet në 
legjislacion.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Përparësi: Procedurat 
 
Treguesi kryesor: Rregulloret e brendshme të hartuara 
sigurojnë rregulla të detajuara, të standartizuara dhe të 
unifikuara për funksionimin e agjencive të kufirit.   
 
 
Përparësi: Burimet njerëzore dhe trajnimi 
 
Treguesi kryesor: Kriteret e përzgjedhjes dhe procedurat 
përkatëse për emërim janë hartuar dhe përdoren nga 
agjencitë e kufirit.  Sistemi arsimor garanton një trajnim 
të përshtatshëm profesional të bazuar në kurrikulën e 
përbashkët për trajnimin fillestar dhe të vazhduar.     
 
 
Përparësi: Komunikimi dhe shkëmbimi I informacionit  
 
Treguesi kryesor: Sistemi I komunikimit vertikal dhe 
horizontal ndërmjet agjencive të kufirit nxit shkëmbimin e 
informacionit duke përfshirë dhe analizën e riskut. 
 
 
Pëparësi: Infrastruktura dhe Pajisjet  
 
Treguesi kryesor: Agjencitë e kufirit janë të pajisura me 
pajisjet dhe infrastrukturën e përshtatshme.   
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KAPITULLI 7 
 
 

Bashkëpunimi dhe 
koordinimi i tre shtyllave të 
MIK 
 
Bazuar në konceptin e Menaxhimit të Integruar të 
Kufijve, ky kapitull jep sqarime për të gjitha agjencitë që 
kanë kompetenca në kufi përsa i përket tre niveleve të 
bashkëpunimit: brenda shërbimit, ndërmjet agjensive 
dhe atij ndërkombetar. 
 
Plotësimi i detyrave respektive të shërbimeve, është një 
kusht paraprak për të arritur qëllimin përfundimtar për 
një menaxhim të integruar të kufijve. 
 

Bashkëpunimi brenda shërbimit 
 
Bashkëpunimi brenda çdo agjensie që operon në kufi 
përfshin një strategji bashkëpunimi brendapërbrenda 
shërbimeve të të katër agjensive kryesore që operojnë 
në kufi: PKM, Doganave, Inspektimit Fitosanitar dhe 
Veterinar. 
 
Bashkëpunimi brenda shërbimit i referohet 
bashkëpunimit brenda organeve administrative 
shtetërore dhe agjensive përgjegjëse për detyrat e 
veçanta, si vertikalisht ndërmjet nivelit qëndror rajonal 
dhe lokal, ashtu edhe horizontalisht, ndërmjet PKK-ve të 
ndryshme dhe pikave të kontrollit në brendësi të territorit. 
 
Arritja e ketij bashkëpunimi bëhet duke përcaktuar qartë 
ndarjen e përgjegjësive dhe mënyrën e shkëmbimit të 
shpejtë të informacionit në të gjitha nivelet.    
 

• Bashkëpunimi brenda shërbimit garantohet nga 
dy elemente kryesore: 

• Procedura standarte për veprimtarinë e 
shërbimit dhe shkëmbimin e informacionit. 

• Një teknologji me pajisje të përshtateshme që 
lehtësojne veprimtarinë e mësipërme. 

 
 
Policia Kufitare dhe Migracionit 
 

i. Gjendja aktuale 
 
Gjendja aktuale e Policisë Kufitare dhe Migracionit, 
megjithë zhvillimet e bëra, nuk është në standartet e 

kërkuara. Kjo vjen kryesisht sepse asnjëherë struktura e 
PKM nuk është lejuar të komandojë dhe të kontrollojë 
drejtpërdrejt burimet e PKM. Aktualisht Drejtoritë e 
Policisë së Qarqeve janë përgjegjëse për menaxhimin e 
të gjitha burimeve materiale, dhe financiare duke 
përfshirë burimet e PKM.  Ndryshimet e shpeshta 
strukturore, transferimet e shpeshta dhe mangësitë në 
procesin e perzgjedhjes së personelit kanë kontribuar 
dukshëm në dobësitë e vëna re në përmbushjen e 
detyrave nga PKM.    
 
Përveç vështirësive strukturore të përshkruara më lart, 
nuk është dhënë as mbështetje logjistike dhe financiare 
në nivelin e duhur dhe në shumicën e rasteve pajisjet e 
dhëna nuk kanë qenë në sasinë e kërkuar. Vështirësitë 
strukturore kanë kontribuar në mangësi në informacionin 
e duhur për të drejtuar një shërbim bashkëkohor policor. 
 

ii. Kuadri ligjor rregullator 
 
Kuadri ligjor për bashkëpunimin brenda shërbimit të 
PKM përbëhet nga ligji “Për Policinë e Shtetit”, ligji “Për 
ruajtjen dhe Kontrollin e Kufirit Shtetëror”, ligji “Për të 
huajt”, ligji “Për kufirin shteteror” etj. si dhe nga një sërë 
aktesh nënligjore dhe rregullore.  Një listë e detajuar e 
këtyre akteve ligjore është bashkëngjitur si Shtojca 2 e 
kësaj strategjie. 
 
Vlerësimet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare 
në fushën ligjore identifikuan një sërë mangësish dhe 
kontradiktash në legjislacionin që rregullon policimin 
kufitar në Shqipëri. Për këtë është e nevojshme të 
ndryshohen dhe/ose amendohen gradualisht një sërë 
ligjesh si dhe të hartohen ligje të reja në përputhje me 
Acquis e BE-së për t’i kapërcyer këto kontradikta dhe 
mangësi.  
 
Një prej ligjeve që është i nevojshëm të ndryshohet 
është Ligji për Policinë e Shtetit.  Si ligji kryesor që 
rregullon veprimtarinë e të gjithë policisë duhet të 
rihartohet në mënyrë që të rritet autonomina e PKM. 
Puna për të rihartuar këtë ligj ka  arritur stadin e marrjes 
së mendimeve nga institucionet e inetresuara.  
 
Ligjet e tjera shtese duhet të rishikohen në mënyrë që të 
përputhen më mirë me këkresat e Acquis së BE si dhe 
për të aderuar në konceptin e komandës dhe kontrollit 
civil të burimeve të policimit kufitar:  
 

• Ligji për të huajt 
• Ligji për Kufirin Shtetëror 
• Ligji për Ruajtjen dhe Kontrollin e Kufirit 

Shtetëror 
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• Ligji për Azilin 
• Ligji për Rojen Bregdetare 

 
Gjithashtu aktet nënligjore dhe marrëveshjet dypalëshe 
duhet të rishikohen dhe të ndryshohen sipas nevojës. 
Konventat ndërkombëtare duhet të rishikohen dhe duhet 
të nënshkruhen dhe të ratifikohen sipas nevojës 
konventa të reja.   
 
Ligji për Policinë e Shtetit nuk ka nje nen për 
bashkëpunimin brenda shërbimit, por ka dispozita të 
veçanta në akte nënligjore, rregullore, urdhëra dhe 
udhëzime te Ministrit, Drejtorit të Përgjithshëm, Drejtorit 
të Policisë Kufitare dhe Migracionit të cilat rregullojnë 
çështjet e bashkëpunimit. Për të siguruar efektshmërinë 
e PKM janë të nevojshme përshtatja dhe përditësimi i 
vazhdueshëm i akteve të sipërpërmendura.  
 
Aktet nënligjore, urdhërat dhe udhëzimet duhet të 
përqëndrohen kryesisht në forcimin e bashkëpunimit në 
nivelin qëndror, rajonal e lokal. Veçanërisht është e 
nevojshme që të përditësohen urdhërat e brendshëm 
për të rregulluar bashkëpunimin, shkëmbimin e 
informacionit, operacionet e përbashkëta, trajnimet dhe 
përdorimin e infrastrukturës dhe pajiseve. Të gjitha këto 
dokumente duhet të rregullojnë marrëdheniet dhe 
procedurat e bashkepunimit mes strukturave të Policisë 
së Shtetit.  
 
Aktualisht, PKM është përqëndruar në bashkëpunimin 
me strukturat e tjera të PSHSH në fushat e mëposhtme: 
 

• Për shkëmbim informacioni dhe të dhënash për 
veprimtaritë e kundërligjshme që zhvillohen 
nëpërmjet kufirit shtetëror,  

• Për organizimin e masave të përbashkëta në 
parandalimin dhe kapjen e  elementeve të 
veçantë që kryejnë veprimtari të kundërligjshme,  

• Për organizimin e operacioneve të përbashkëta 
policore. 

 
Drejtoria e PKM synon të përshtasë më tej kuadrin 
ekzistues ligjor dhe rregullator për një shkëmbim me 
efikas të informacionit dhe të dhënave. Mbrojtja e të 
dhënave si dhe mënyra e administrimit të informacionit 
do të rregullohet me ligje dhe udhëzime përkatëse. 
 
 

iii. Menaxhimi dhe Organizimi 
 
Struktura aktuale e PKM nuk garanton menaxhimin e 
duhur të burimeve njerëzore, financiare e logjistike, si 
dhe bashkëpunimin e kërkuar brenda saj dhe me 
struktura të tjera të Policisë së Shtetit. 
 
Është e rëndësishme të theksohet që nuk ka një linjë të 
drejtpërdrejtë komandimi nga Drejtoria e PKM mbi 
strukturat rajonale të PKM. Për shkak të kësaj, 
transmetimi i urdhërave dhe informacionit nuk shkon 

direkt nga struktura e nivelit qëndrore tek ato rajonale 
dhe lokale dhe anasjelltas.  
 
PKM po riorganizohet në kuadër të riorganizimit të 
pergjithshem të PSH.  Nevoja për të riorganizuar PKM 
në një strukture operacionale efikase rrjedh nga 
mangësite e vërejtura në kuadër të vlerësimit të bërë 
nga Drejtoria e PKM-2005, dhe nga kërkesat përkatëse 
të BE që duhen përmbushur nga nje sistem i menaxhuar 
i kufirit, si dhe nga kërkesat që rrjedhin nga udhëzimet e 
BE per MIK në vendet e Ballkanit Perëndimor, 
Konferenca Rajonale e Ohrit “Mbi Sigurinë dhe 
Menaxhimin e Kufirit” dhe nga synimet e partneritetit me 
NATO-n ne fushën e sigurisë së kufirit.  
 
Vlerësimi i Drejtorisë së PKM-2005 rekomandoi 
ristrukturimin e PKM në përputhje me objektivat dhe 
prioritetet themelore të mëposhtme: 
 

• Forcimi i sistemit të menaxhimit duke hequr 
linjën e dyfishtë të komandë-kontrollit; 

• PKM-ja te kete kompetencën për të menaxhuar 
vetë burimet e saj; 

• Përfshirja e qëllimit dhe përmbajtjes së 
autonomisë në Ligjin e ri për Policinë e Shtetit. 

 
Policia Kufitare dhe Migracionit në strukturën e re do të 
përbëhet nga tre nivele të cilat nuk ndjekin nivelet dhe 
organizimin e strukturave te tjera te policisë për motivet 
e shprehuara më sipër. Këto nivele jane; 
 

• Niveli qëndror. I cili quhet Departamenti i Kufirit 
dhe Migracionit. 

• Niveli rajonal. I cili quhet Drejtoria Rajonale e 
PKM. 

• Niveli lokal. I cili quhet Stacion i PKM.  
 
Në përgjithësi, një nga objektivat më thelbësore që 
duhet arritur nga PKM është përmirësimi i menaxhimit 
dhe drejtimit.  
 
Gjatë këtij procesi u mor parasysh një përcaktim i qartë i 
përgjegjesive të PKM si dhe të atyre të strukturave të 
tjera të PKM dhe përshkrimeve të punës të punonjësve 
të PKM-së. 
 
Kjo kërkon edhe përmirësime në sistemin aktual të 
planifikimit nga niveli qëndror në atë lokal, në mënyrë që 
të arrihen rezultate më të mira oepracionale. Zbatimi i 
detyrave funksionale do të kerkoje hartimin e 
udhëzimeve në PSHSH dhe PKM. 
 
Në kuadër të ristrukturimit të PKM do të krijohet një 
drejtori e veçantë administrative brenda departamentit te 
PKM për të trajtuar çështjet e personelit, trainimit, 
logjistikës dhe buxhetit.  Kjo do të shtrihet dhe në 
drejtoritë rajonale të PKM në mënyrë që ato të 
menaxhojnë vetë burimet e tyre.  
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Ristrukturimi gjithashtu përfshin krijimin e një sektori të 
analizës së riskut në nivelin qëndror, nën varësi të 
Drejtorit të Departamentit të PKM. 
 
Buxheti i PKM nuk është zë më vete në buxhetin e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  Përveç 
fondit të pagave dhe disa shërbimeve operative ky 
buxhet ka qenë shumë i kufizuar në mbulimin e nevojave 
te PKM. Nga buxheti i shtetit aktualisht është mbuluar 
vetëm nje sasi e papërfillshme për investime, pajisje dhe 
mirëmbajtjen e pajisjeve.  
 
Rekomandohet që të krijohet një zë buxhetor më vete 
për PKM në buxhetin eDrejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit. PKM do të paraqesë propozime për 
planin financiar vjetor. Do të krijohet një strukturë në 
PKM e cila do të merret me menaxhimin e buxhetit të 
PKM.   
 
 

iv. Procedurat 
 
Aktualisht procedurat që kryhen në kufi nga PKM 
bazohen në akte të ndryshme ligjore, nënligjore dhe 
urdhëra e udhëzime, shumica e të cilave nuk janë të 
përditësuara dhe në përputhje me rekomandimet e 
BE/Shengen.  
 
Si pjesë e ristrukturimit të PSHSH në përgjithësi dhe 
asaj të PKM në veçanti, pasi të bëhet e mundur ndarja e 
qartë e përgjegjësive të përgjithshme të personelit të 
agjensive të ndryshme që operojnë në kufi, mund të 
hartohen procedura më të thjeshtuara te PKM, të 
bazuara mbi një analizë të situatës aktuale. Kjo do të 
përmirësojë rezultatet e PKM në PKK dhe në të njëjtën 
kohë do të lehtësojë qarkullimin e lirë të shtetasve dhe 
mallrave.  
 
Procedurat për kontrollin dhe vëzhgimin e kufirit si dhe 
trajtimin e të huajve duhet të rishikohen dhe përshtaten 
sipas kërkesave të BE. Duhet të përgatitet dhe të 
përditesohet rregullisht nje Manual me Procedura 
Operacionale Standarte për Policinë Kufitare dhe të 
Migracionit. Kjo do t’i jepte të gjithë personelit në të 
gjitha nivelet udhëzimet e nevojshme për të kryer detyrat 
e tyre në një mënyrë efikase, të unifikuar dhe 
profesionale dhe do të përmirësonte bashkëpunimin 
brenda PKM dhe me shërbimet e tjera të PSHSH dhe do 
të shmangin dublikimin e detyrave.  
 
 

v. Burimet njerezore dhe trainimet 
 
Burimet njerëzore dhe trainimi i PKM nuk menaxhohen 
nga Drejtoria e PKM.  Gjendja e tanishme nuk është në 
përputhje me standartet Shengen dhe nuk mbështet 
konceptin e MIK.   

Aktualisht nuk bëhen trainime për të nxitur 
bashkëpunimin brenda PKM dhe mes PKM dhe 
strukturave të tjera të PSH. 
 
Akademia e Policisë është institucioni përgjegjës për 
rekrutimin, trainimin dhe ri-trainimin e personelit te PSH, 
përfshirë PKM. Trajnimi mbi çështjet e policimit kufitar 
kryhet në një numër të kufizuar orësh mësimore (8 orë) 
gjatë një periudhe 3-vjecare në kuadër të trainimit policor 
bazë.  Ky trajnim është kryesisht teorik.   
 
Përveç kësaj Akademia e Policisë nuk siguron trajnim të 
specializuar ose trajnim në shërbim për oficerët e PKM.    
 
Ri-organizimi i PSH dhe në mënyrë specifike i PKM ka 
për synim të korrigjojë mangësite e mësipërme duke 
bere Akademine e Policisë burimin kryesor për trajnim 
bazë dhe trainim rifreskues për të gjithë punonjësit e saj. 
Parashikohet që punonjësit e PKM, pasi të përfundojnë 
trainimin bazë policor të marrin trajnim shtesë të 
specializuar në përputhje me kërkesat e BE, dhe pasi të 
caktohen në detyra, të marrin trainime rifreskuese për të 
arritur shkallë të lartë profesionalizmi.  
 
Janë përgatitur programe trainimi per PKM sipas 
kërkesave të BE të cilat i janë dorëzuar për miratim 
Akademisë së Policisë. 
 
Rekomandohet që mekanizmi trajnues i të ardhmes i 
Akademisë së Policisë të koordinojë planet vjetore të 
trainimit me PKM brenda kuadrit të strukturës së re 
organizative të PSH.  Të gjithë planet e trainimit duhet të 
hartohen me synimin për të nxitur bashkëpunimin 
brenda PKM dhe bashkëpunimin dhe bashkërendimin 
mes PKM dhe strukturave të tjera të PSH. 
 
Aktualisht, menaxhimi i burimeve të PKM kontrollohet 
nga Drejtoritë e Qarqeve të PSHSH. Personeli bazë i 
PKM emërohet dhe transferohet nga Drejtorët e 
Drejtorive të Qarqeve. Në të njëjtën mënyrë, këta 
Drejtorë i rekomandojnë Drejtorit të Përgjithshëm të 
PSHSH transferimin e punonjësve të rolit të mesëm të 
PKM.  Transferimi i pakontrolluar i personelit brenda dhe 
jashtë strukturës organizative te PKM i shumëfishon 
problemet e pranishme për shkak të shkallës së dyfishtë 
të komandim-kontrollit. 
 
Riorganizimi i PSH dhe ai i PKM do t’i japin PKM më 
shumë autonomi në menaxhimin e burimeve të saj 
njerëzore. Kjo do të përfshije stacionet e policise 
kufitare, Drejtoritë Rajonale të PKM dhe Departamentin 
e PKM. Në nivelin qendror do të krijohet një drejtori e 
veçante administrative, e cila do të përqëndrohet tek 
burimet njerëzore dhe trainimi. Kjo strukturë e re do të 
mundësojë PKM të menaxhojë personelin dhe të 
përgatisë përshkrime pune për çdo pozicion dhe kriteret 
përkatëse të vlerësimit të punës, në përputhje me 
standartet e BE. 
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Pas përfundimit të trajnimit fillesatar policor nuk 
përdoren kritere përzgjedhjeje në emërimin e personelit 
të PKM. Një prej rekomandimeve kryesore është 
përcaktimi i kritereve të përzgjedhjes për personelin e 
PKM. 
 
 

vi. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Për shkak të strukturës organizative aktuale të PSHSH, 
informacioni kalon nëpërmjet Drejtorive të Qarqeve të 
PSHSH tek Drejtoria e Përgjithshme. Si rrjedhojë nuk ka 
një qarkullim të qëndrueshëm të informacionit drejt 
Drejtorisë së PKM. Për më tepër struktura e 
sipërpërmendur pengon komunikimin e drejtpërdrejtë 
horizontal dhe vertikal brenda PKM.  
 
Vënia në zbatim e strukturës së re organizative të 
PSHSH dhe futja në përdorim e kapaciteteve shtesë të 
TI do të krijojnë kushte më të mira për komunikim 
brenda PKM dhe mes PKM e strukturave të tjera të 
PSHSH. Përmirësimet e mësipërme, së bashku me 
urdhëra shërbimi të PSHSH dhe udhëzime brenda PKM 
do të krijojne kushtet e duhura që personeli të mbajë 
përgjegjësi për mbledhjen, shpërndarjen dhe ndjekjen e 
informacionit të lidhur me luftën kundër krimit ndër-
kufitar.  
 
 

vii. Sistemet e TI 
 
Nga analiza aktuale e nevojave të PKM për teknologji 
informacioni vërehet se kompletimi me pajisje i disa 
PKK-ve është në nivel të kënaqshëm, por është e 
domosdoshme vendosja e një sistemi më të shpejtë për 
transmetimin e të dhënave ndërmjet PKK-ve. 
 
Duhet të merren masa edhe për të vendosur lidhje 
komunikimi me internet me agjensitë vendase dhe 
ndërkombëtare me qëllimin e shkëmbimit dhe verifikimit 
të informacionit.   
 
Pas fazës fillestare të procesit të zbatimit të sistemit 
TIMS, 10 PKK tashmë po regjistrojnë të gjithë personat 
dhe automjetet që hyjnë dhe dalin nga Shqipëria.  
Sistemi është i lidhur me bankën e të dhënave të 
policisë dhe Interpolit dhe bën të mundur që PKM të 
kryejë kontrollet për personat në kërkim dhe automjetet 
e vjedhura që hyjne dhe dalin nga Shqipëria.  Po kështu 
ka edhe mundësine për të asistuar në identifikimin e 
viktimave potenciale të trafikut. 
 
Sistemi i Informacionit te Kontrollit te Kufirit BCIS pritet 
të jetë plotësisht operacional në të gjitha PKK-të në vitet 
e ardhshme. Kjo do të mundësoje regjistrimin e plotë të 
gjithë automjeteve dhe personave që hyjnë e dalin nga 
Shqipëria nëpërmjet PKK-ve.  Informacioni i mbledhur 
nga BCIS do të jetë një instrument i shkëlqyer për PKM 
për t’u përdorur në Analizën e Riskut. 

Përveç TIMS dhe BCIS një Sistem Informacioni i 
Menaxhimit të Burimeve po zhvillohet për të menaxhuar 
të dhënat në lidhje me personelin dhe të gjitha burimet 
dhe pajisjet për PSHSH, duke përfshirë PKM. 
 
Pas zbatimit gradual të TIMS, procedurat e komunikimit 
dhe të raportimit do të standartizohen gjithmonë e më 
shumë dhe do të jenë në dispozicion të personelit të 
autorizuar. 
 
Struktura e re e PKM parashikon edhe krijimin e sallave 
operative rajonale te Policisë Kufitare dhe Migracionit të 
lidhura me sallën operacionale qëndrore. 
 
Rekomandohet që TIMS dhe BCIS të implementohen 
dhe të mirembahen sipas planifikimit. 
 
PKM duhet të pajiset me mjete të TI dhe pajisje të 
enkriptuara komunikimi në mënyrë që të garantohet 
komunikim i shpejtë dhe transmetim në kohë i urdhërave 
dhe udhëzimeve për situatat operacionale, masat e 
marra dhe procedurat e nisura. 
 
 
viii. Infrastruktura dhe pajisjet 

 
Gjendja e infrastrukturës së PKM është përmirësuar 
gjatë viteve të fundit për shkak të asistencës së dhënë 
nga komuniteti ndërkombëtar në Shqipëri. Përveç ketyre 
permirësimeve, mbetet ende shumë për të bërë.  Sipas 
studimit të nevojave te infrastruktures se PKM, 65 % e 
mjediseve te GOS jane ne kushte te keqija dhe kane 
nevoje per t’u riparuar.  Vetem 35 % e tyre jane 
permiresuar deri tani me fonde shteterore. Nuk ka 
mjedise ne dispozicion te SML-ve.  Mjediset e PKK-ve 
jane vleresuar dhe 50% e tyre dhe struktura e 
përgjithshme u konsideruan si “mirë” kurse gjysma tjetër 
u konsiderua si standarte.  Përveç kësaj hapësira për 
zyra për personelin e PKM është e kufizuar sepse 
aktualisht ndahet me organizatat e tjera. 
 
Shumica e mjediseve ekzistuese të përdorura nga PKM 
nuk lehtëson bashkëpunimin.  Ndërtimi i mjediseve të 
reja, ndryshimet ne mjediset ekzistuese ose 
rishpërndarja e mjediseve duhet të marrin parasysh 
bashkëpunimin.  Bashkëpunimi duke përfshirë mjediset 
duhet të mbështetet me lëshimin e urdhërave të 
shërbimit.    
 
Gjatë viteve të fundit një sasi e konsiderueshme 
pajisjesh i janë dhënë për përdorim PKM nga donatorë 
ndërkombëtare. Të 25 PKK janë pajisur me pajisje për 
ekzamiminim e dokumentave dhe përdoruesit e tyre janë 
trajnuar. Janë dhënë pajisje për inspektimin e 
automjeteve dhe për kontrollin kufitar, pajisje për 
mbikqyrjen e kufirit (kamera termike, dylbi per vezhgim 
naten etj), pajisje per pikat e levizshme te kontrollit 
kufitar, dhe pajisje per patrullimin kufitar (automjete 
4X4). 
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Ndonëse janë dhënë donacione të shumta, PKM ka 
mangësi në pajisje moderne të mbikqyrjes se detit.  
Pajisjet ekzistuese jane te vjetëruara dhe nuk plotesojnë 
nevojat për mbikqyrjen e kufirit detar. Parashikohet që 
Programi CARDS i BE do të japë zgjidhje për nevojat 
për pajisje. 
 
DPKM nuk kontrollon drejtpërsëdrejti pajisjet që i jepen 
PKM. Kjo për shkak të marrëdhënieve ndërmjet 
Drejtorisë së PKM dhe Drejtorive të Qarqeve të Policisë.  
Si rezultat, PKM nuk mund të përdorë ashtu siç duhet të 
gjitha pajisjet që i janë caktuar asaj për kontroll dhe 
mbikqyrje të kufirit.  Në kuadrin e ristrukturimit të PSHSH 
dhe të PKM parashikohet krijimi i një drejtorie të veçantë 
në PKM për t’i dhënë zgjidhje përdorimit të përshtatshëm 
të pajisjeve. Ndërkohë do të jetë e nevojshme që të 
sigurohet mirëmbajtja e pajisjeve ekzistuese.   
 
Çdo analizë e ardhshme e nevojave për pajisje duhet të 
marrë parasysh pajisjet në dispozicion të strukturave të 
tjera të PSHSH. Çdo përdorim i përbashkët i pajisjeve të 
PSHSH/PKM duhet të përcaktohet me nxjerrjen e 
urdhërave të shërbimit. 
 
 
Shërbimi Doganor 
 

i. Kuadri ligjor rregullator 
 
Veprimtaria e SHDSH siguron mbrojtjen e interesave të 
Republikës së Shqipërisë, që kanë të bëjnë me importet, 
eksportet dhe tranzitet e mallrave (pavarësisht nga 
mjetet e transportit) lidhur me dërgesat ndërkombëtare, 
me kalimin në pikat kufitare dhe me qarkullimin e lirë të 
mallrave, të personave dhe të bagazheve të tyre. Kuadri 
ligjor për bashkëpunimin brenda agjencisë në sherbimin 
doganor përbëhet nga Kodi Doganor, dispozitat e tij 
zbatuese, MM me sektorë të tjerë të administratës 
shtetërore, me rregulloret për Shërbimin Civil, rregulloret 
e brendshme të sektorëve përkates, dhe urdhërat dhe 
urdhëresat e Ministrit të Financave dhe Drejtorit të 
Përgjithshëm të Doganave.  
 
Kodi Doganor shqiptar është hartuar në përputhje me 
kërkesat e BE. Megjithatë, më shumë punë po bëhet për 
ta përditësuar atë që të jetë në përputhje me 
legjislacionin e ri doganor të BE. 
 
SHDSH synon të përmirësojë bashkëpunimin brenda 
shërbimit në nivelin qëndror, rajonal e lokal. Për këtë 
është e nevojshme të përgatiten urdhëra te brendshëm 
për të normuar e rregulluar format e bashkëpunimit, 
shkëmbimit të informacionit, trainimit dhe përdorimit të 
pajisjeve e infrastrukturës. Të gjitha këto dokumenta 
duhet të rregullojne marrëdheniet dhe procedurat për 
bashkepunimin mes niveleve dhe strukturave të SHDSH.  
 
 

ii. Menaxhimi dhe Organizimi 

Shërbimi doganor si pjesë përbërëse e Ministrisë së 
Financave është një strukturë civile e cila ushtron 
aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin e 
Republikës së Shqipërisë. 
 
Plotësimi i strukturës së re dhe rregulloreve të 
brendshme janë pjesë e objektivave për përmirësim në 
menaxhimin dhe organizimin e SHDSH.   
 
Duke marrë parasysh infrastrukturën e nevojshme dhe 
burimet njerëzore, është objektiv i SHDSH të 
përshpejtojë qarkullimin e mallrave nëpërmjet kufijve 
shtetërorë. Kështu që është e nevojshme të sigurohen 
burimet, pajisjet dhe ekspertët e duhur, për përdorimin e 
këtyre pajisjeve, bazuar në planet e menaxhimit. 
 
Pagat dhe pensionet në SHDSH financohen nga buxheti 
i shtetit. Për çdo vit sipas legjislacionit ne fuqi për 
administratën shtetërore miratohet fondi i investimeve. 
Mangësitë në ligjin për prokurimet publike dhe ligjet e 
tjera në këtë fushë kanë dhënë rezultate të dobëta. 
SHDSH mund të përdorë për investime dhe shpenzime 
të tjera operacionale vetëm 2% të të ardhurave që 
mbledh për buxhetin e shtetit.   
 
Aktualisht nuk ka financime nga agjensi dhe programe të 
huaja. 
 
 

iii. Procedurat 
 
Kompetencat dhe procedurat e SHDSH rregullohen nga 
Kodi Doganor dhe dispozitat e tij zbatuese.  Megjithatë 
për të rritur efikasitetin dhe uniformitetin e vënies së tyre 
në zbatim ka urdhra, urdhëresa dhe udhëzime të 
Drejtorit të Përgjithshëm.  
 
Thjeshtëzimi dhe standartizimi i procedurave doganore 
në pikat e kontrollit doganor është i nevojshëm për të 
zgjidhurt problemet në lehtësimin e tregtisë.  Lëhtësimi i 
tregtisë nëpërmjet thjeshtëzimit të procedurave është një 
problem për të gjithë rajonin.  Ai është rrjedhojë e rolit që 
sistemi doganor luan në mbledhjen e të ardhurave.   
 
Thjeshtëzimi i procedurave për t’i përshpejtuar ato dhe 
për t’i bërë më efikase është një prej objektivave të 
SHDSH.  Për të përmbushur këtë qëllim do të përdoret 
një sistem i analizës së riskut si bazë e vendimmarrjes 
në mënyrë që të zbatohen masat e kontrollit me 
përzgjedhje.   
 
Standartizimi në zbatimin e procedurave doganore 
kërkon nxjerrjen e udhëzimeve të reja.  Në këtë drejtim 
janë hartuar dhe shpërndarë udhëzime për Degët 
Doganore. 
 
Përveç udhëzimeve që gjejnë zbatim në rrethana 
normale, janë të nevojshme edhe planet e emergjencës 
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për situatat e jashtëzakonshme të cilat vënë në rrezik 
jetën dhe shëndetin e njerëzve. 
 
 

iv. Burimet njerezore dhe trajnimet 
 
Efikasiteti në kontrollin e kufirit mund të arrihet vetëm me 
plane te mira investimi në lidhje me përmirësimin e 
infrastrukturës dhe të gjitha burimeve te nevojshme, 
veçanërisht për një staf të mirëtrajnuar. Përmes 
arsimimit dhe trainimit të vazhdueshëm të stafit 
ekzistues dhe rekrutimit të specialistëve në fushat 
respektive, SHDSH duhet të jetë i aftë të ketë në mënyrë 
të përhershme një grup specialistësh të mirëtrajnuar.   
 
Hartimi i planeve të mira të investimit është përgjegjësi e 
Drejtorisë së Investimeve dhe Logjistikës dhe Drejtorisë 
së Trajnimit të Personelit dhe Administratës.     
 
Metodika e rekrutimit e hartuar me asistencen e EU 
CAFAO–Albania është metodikë bashkëkohore dhe 
trasparente. Ajo është pjesë e Kodit Doganor së bashku 
me kriteret dhe kërkesat që duhet të plotësojnë 
kandidatët për nëpunës.  Përveç këtyre për motivimin e 
stafit dhe vlerësimin e stafit sipas rezultateve në punë 
është sistemi i shpërblimeve.  Është i nevojshëm 
rishikimi i vazhdueshëm i këtij sistemi.  
 
Disa iniciativa për trajnim janë ndërmarrë në fusha të 
ndryshme ku është i përfshirë SHDSH.  Por duhet të 
ndryshohet planifikimi i këtyre trajnimeve në mënyrë që 
ato të bazohen në nevojat aktuale të shërbimit.   
 
Trajnimi për punonjësit e doganave programohet në 
lidhje me komunikimin me klientët dhe Kodin e Etikës 
Doganore.   
 
Aktualisht nuk bëhen trainime për të nxitur 
bashkëpunimin brenda SHDSH dhe mes strukturave të 
tjera të Ministrisë se Financave. Është e nevojshme të 
ndërmerren nisma te reja në këtë fushë. 
 
Në përgjithësi, duhet krijuar një mjedis optimal pune me 
qëllim motivimin e punonjësve dhe për inkurajimin e 
punës në ekip. Një aspekt për arritjen e kësaj është 
përmirësimi i përcaktimit të përshkrimit të punës dhe 
detyrave për çdo post, dhe përcaktimit të përgjegjësive 
të qarta sipas kritereve objektive.   
 
 

v. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Komunikimi është në formë shkresore dhe verbale. Janë 
hedhur hapat e para në drejtim të komunikimit elektronik. 
Megjithatë është i nevojshëm formalizimi i këtij lloj 
komunikimi. Komunikimi bëhet në linjë horizontale midis 
sektorëve të të njëjtit nivel. Në këtë komunikim praktika 
aktuale e informimit “për dijeni” të eprorit direkt ka dhënë 
rezultate të kënaqshme. Natyrisht komunikimi në linjë 

vertikale regullohet sipas detyrimeve që kanë sektorët 
apo nëpunësit sipas rregullave në fuqi. Komunikimi në 
drejtim horizontal nuk është në lartësinë e komunikimit 
vertikal. Për përmirësimin e tij është i nevojshëm 
përmirësimi i rregulloreve të sektorëve në veçanti por 
edhe të administratës doganore në përgjithësi.  
 
E njëjtë është situata edhe me shkëmbimin e 
informacionit. Është i nevojshëm krijimi i nje praktike 
informimi periodike për Drejtorinë e Informacionit dhe 
për sektorin e analizës së riskut. Deri tani kjo është 
rregulluar me urdhra të brendshëm. Megjithatë efikase 
do të bëhej me përmirësimin e rregulloreve të sektorëve 
të Drejtorisë së Përgjitshme të Doganave, të Drejtorive 
Rajonale por edhe të Degëve Doganore.   
 
 

vi. Infrastruktura dhe pajisjet 
 
Shumica e mjediseve ekzistuese të PKM nuk lehtëson 
bashkëpunimin dhe ndërtimi i mjediseve të reja duhet ta 
marrë këtë parasysh. 
 
Gjithashtu është i nevojshëm nje rishikim i 
infrastrukturës jo vetëm në PKK, por edhe në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtoritë Rajonale. 
 
Duhet të hartohen plane realiste investimesh për të 
siguruar që infrastruktura dhe pajisjet e nevojshme të 
jenë të pranishme, kur për to të dalë nevoja. Këto plane 
duhet të hartohen për PKK, për infrastrukturën e SHDSH 
që të përfshihen dhoma për pushim dhe vende të 
caktuara parkimi.  
 
Përsa i përket sistemit ASYCUDA ++, ndërmjet 
objektivave që duhen realizuar janë ndërtimi i profileve 
efektive të riskut dhe përzgejdhja e dërgesave në 
mënyrë të automatizuar.   
 
 
Inspektoriati Fito-Sanitar 
 

i. Gjendja aktuale 
 
SHFS është në proces riorganizimi.  Objektivi i 
përgjithshëm i SHFS është përmirësimi i bashkëpunimit 
ndërmjet strukturave të shërbimit fitosanitar në planin 
horizontal dhe vertikal nëpërmjet plotësimit të nevojave 
të këtij shërbimi (me zyra, hapësira të nevojshme për 
realizimin e inspektimit, standartizimi i procedurave, 
pajisje, trainim i stafit etj.) në të gjitha nivelet (qëndror, 
rajonal dhe PKK). Kjo do të mundësojë një kontroll më të 
shpejtë dhe efikas, marrjen e masave paraprake për të 
parandaluar hyrjen dhe përhapjen e organizmave të 
dëmshëm të bimëve dhe produkteve bimore dhe 
eleminimin e pengesave të panevojshme në qarkullimin 
e tyre në tregun ndërkombëtar dhe në atë të brendshëm. 
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ii. Kuadri ligjor rregullator 
 
Kuadri ligjor bazë, Ligji Nr.9362, date 24.03.2005 “Për 
Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve”, VKM Nr.72, datë 
06.02.2003 “Për miratimin e rregullave të Inspektimit 
Karantinor Fitosanitar”, janë hartuar duke përdorur si 
model legjislacionin e disa vendeve të zhvilluara të BE 
dhe përkatësisht Direktivën 29/2000 EC dhe Direktivën 
91/414 EC. Ky legjislacion përcakton strukturën 
organizative të shërbimit dhe detyrat e përgjegjësitë 
kryesore teknike të këtyre strukturave në të gjitha 
nivelet.  
 
Ligji për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve nuk ka nene 
të veçanta për bashkëpunimin brenda sherbimit, por ka 
akte të tjera nënligjore të cilat rregullojnë çështjet e 
bashkëpunimit. 
 
Për vënien në jetë të kërkesave të këtij legjislacioni 
është i domosdoshëm përmirësimi dhe plotësimi i tij me 
akte të tjera nënligjore të detajuara, të nevojshme për 
rregullimin e bashkëpunimit në të tre nivelet lidhur me 
komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit në 
aktivitetin e Shërbimit Fitosanitar. 
 
 

iii. Menaxhimi dhe organizimi 
 
Në bazë të ligjit për “Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve” 
ky shërbim drejtohet nga Ministri dhe përbëhet nga: 
Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve dhe Instituti i Mbrojtjes 
së Bimëve.  Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve është 
autoriteti kompetent që harton aktet ligjore dhe 
nënligjore për mbrojtjen e bimëve dhe kontrollon 
zbatimin e tyre në bashkëpunim me strukturat e 
shërbimit të mbrojtjes së bimëve në nivel rajonal 
(K/inspektorë, inspektorë, laborator i mbrojtjes së 
bimëve) dhe në pikat e inspektimit kufitar (inspektorë) të 
cilat janë në varësi të Drejtorive Rajonale të Bujqësisë, 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.  Kapacitetet 
fitosanitare aktualisht nuk plotësojnë kërkesat e 
legjislacionit në fuqi dhe standartet ndërkombëtare. 
 
Ekspertët e BE-së kanë vlerësuar strukturën e 
shërbimeve zyrtare përgjegjëse për shëndetin bimor 
(kuarantina) në kuadër të programit CARDS 2001. Mbi 
bazën e analizës së kryer, ata gjithashtu përgatitën 
rekomandimet për të ardhmen e organizimit të shërbimit 
të inspektimit fitosanitar dhe sferën e tij të punës, të cilat 
janë përdorur si udhëzues në përcaktimin e qëllimeve 
strategjike. Një prej qëllimeve kryesore strategjike është 
riorganizimi i shërbimit fitosanitar dhe vendosja e një 
sistemi më efikas administrativ dhe menaxhimi, i cili do 
të mundësojë shërbimin e inspektimit fitosanitar të kryejë 
me sukses kontrollin shëndetësor të bimëve dhe 
prodhimeve bimore sipas standarteve të BE-së.  Është 
gjithashtu e rëndësishme të përcaktohen më qartë 
përgjegjësitë e shërbimit të inspektimit fitosanitar dhe të 

shërbimeve të tjera që kryejnë detyra në fushën e 
kontrollit shëndetësor bimor.  
 
Për më tepër, duhet të zgjerohet fusha e përgjegjësisë 
së shërbimit të inspektimit. Për këtë arsye, është i 
nevojshëm ndërtimi i kapacitetit të shërbimit, me qëllim 
që ai të jetë në gjendje të kryejë jo vetëm kontrollin 
shëndetësor të bimëve dhe prodhimeve bimore në 
tregëtinë ndërkombëtare, por gjithashtu edhe 
inspektimin fitosanitar të specieve të veçanta bimore dhe 
prodhimeve bimore në tregun e brendshëm.  
 
Aktualisht, shërbimi i kontrollit fitosanitar është i 
pranishëm në 14 PKK. Bazuar në fluksin e trafikut të 
bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera në 
PKK, është e nevojshme që të ri-përcaktohen PKK-të.  
Sipas ligjit importi, eksporti dhe kalimi tranzit ne territorin 
e RSH i bimëve, produkteve bimore dhe i objekteve të 
tjera bëhet në pikat doganore të hyrjes ku funksionon 
inspektoriati karantinor fitosanitar dhe i nënshtrohen këtij 
inspektimi. Në PKK ku ky shërbim nuk është i 
pranishëm, për kontrollin fitosanitar është e nevojshme 
përgatitja e memorandumeve të mirëkuptimit me 
SHDSH.  
 
 

iv. Procedurat 
 
Procedurat e përgjithshme në lidhje me inspektimet e 
shëndetit të bimëve e produkteve bimore dhe objekteve 
të tjera që kryhen nga inspektorët fitosanitarë janë të 
rregulluara nga aktet nënligjore.  Bazuar në këto akte 
nënligjore, do të hartohen procedura operacionale 
standarte për kontrollin fitosanitar, të cilat do të 
përmirësojnë të gjitha format e bashkëpunimit.  Është e 
nevojshme që të përgatiten dhe të shpërndahen 
manuale me procedura operacionale standarte për 
inspektorët e të gjitha niveleve.  
 
Për të realizuar një kontroll fitosanitar të shpejtë dhe 
cilësor është e nevojshme të zbatohen procedura të 
standardizuara, të thjeshta dhe të qarta.  Për këtë qëllim, 
krahas rishikimit dhe përmirësimit të normave ligjore 
ekzistuese për procedurat, duhet të hartohen manuale 
për inspektorë që të përshkruajnë proçedura te 
detajuara për inspektimet fitosanitare bazuar në 
rekomandimet e BE-se. Në kuadrin e programit CARDS 
2003 është planifikuar hartimi i këtyre manualeve me 
përshkrime të hollësishme për të gjitha proçedurat e 
inspektimit fitosanitar. Krahas hartimit të manualeve, 
zbatimi i procedurave nuk mund te realizohet pa krijimin 
e kapaciteteve të nevojshme të Shërbimit të Mbrojtjes së 
Bimëve.   
 
Këto manuale do të sigurojnë që inspektorët fitosanitarë 
të kontrollojnë shëndetin e bimeve në mënyrë me 
uniforme dhe më të saktë.  
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v. Burimet njerëzore dhe trajnimi 
 
Aktualisht nuk ka një program trainimi zyrtar për 
trajnimin e inspektorëve të SHFS. Megjithatë Drejtoria e 
Shërbimit Fitosanitar organizon takime periodike me 
inspektorët rajonalë dhe specialistë të Institutit të 
Mbrojtjes së Bimëve ku shkëmbehen eksperienca dhe 
trajtohen situatat fitosanitare. 
 
Për kualifikimin e inspektorëve fitosanitarë lidhur me 
kryerjen e kontrolleve mbi shëndetin e bimëve dhe 
prodhimeve bimore në tregun ndërkombëtar dhe atë të 
brendshëm, është i nevojshëm zbatimi i një sistemi të 
rregullt trainimi sipas laneve dhe programeve të 
përcaktuara.   
 
Objektivi është zhvillimi i një programi trainimi për 
trainuesit, gjatë së cilit një numër i caktuar inspektorësh 
do të kualifikohen për të trainuar inspektorët e tjerë të 
njësisë fitosanitare. Manualet për trainimin duhet të 
hartohen me qëllim sigurimin e cilësisë dhe uniformitetit 
në kryerjen e detyrës. Çdo trainim duhet të përfshijë 
informacion mbi përgjegjësitë brenda agjencisë dhe ato 
në lidhje me agjencitë e tjera.  
 
 

vi. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Komunikimi brenda SHFS ndjek strukturën organizative 
të këtij shërbimi, dhe bazohet në aktet nënligjore dhe 
udhëzimet e nxjerra nga Ministria.  Komunikimi ndërmjet 
nivelit qendror dhe atij rajonal realizohet kryesisht me 
telefon nepermjet zyrës së Drejtorit të Drejtorisë 
Rajonale të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, por ky komunikim mungon ndërmjet 
strukturave të shërbimit fitosanitar në nivel qarku dhe në 
nivel lokal (PKK). Shkëmbimi i informacionit periodik 
realizohet kryesisht me postë.  Ky nivel komunikimi dhe 
shkëmbimi informacioni nuk mund të sigurojë një 
bashkëpunim efikas brenda shërbimit. 
 
Mungesa e pajisjeve të komunikimit dhe sidomos e 
teknologjisë së informacionit paraqet një pengesë për 
komunikimin e shpejtë dhe efikas, apo për shkëmbimin e 
informacionit ndërmjet vendinspektimeve kufitare, 
Ministrisë dhe shërbimeve të tjera përkatëse në fushën e 
mbrojtjes bimore. 
 
Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për zyrat, që 
aktualisht është në zbatim e sipër, në kuadër të projektit 
“Pajisje për shërbimin fitosanitar”, CARDS 2001, do të 
përmirësojë ndjeshëm komunikimin dhe shkëmbimin e 
informacionit ndërmjet të gjithë subjekteve relevantë.  
 
Aktualisht nuk ka një sistem teknologjie informacioni të 
SHFS. Është e domosdoshme që të bëhet një analizë e 
nevojave organizative në lidhje me TI. Kjo analizë duhet 
të marrë parasysh edhe sisteme të tjera të TI të 
perdorura nga agjencitë e tjera që veprojnë në kufi. Në 

bazë të kësaj analize duhen siguruar pajisjet e 
nevojshme. Kjo do te mundësojë shkëmbim të shpejtë 
dhe efikas të informacionit ndërmjet të gjithë niveleve të 
shërbimit. Është e nevojshme të zhvillohen programe të 
të përshtatëshme kompjuterike, si dhe banka të dhënash 
që do të lehtësojnë mbledhjen dhe përpunimin e të gjithë 
të dhënave te shërbimit fitosanitar. 
 
Pajisja me teknologji informacioni parashikohet brenda 
projektit të sipërpërmendur.  Krahas kesaj është i 
nevojshëm harmonizimi i rregullave për komunikim dhe 
shkëmbim informacioni më standartet e BE-së dhe 
pershkrimi i tyre në manuale për inspektorët fitosanitarë. 
Takime të rregullta të të gjithë personelit në shërbim, si 
edhe trainimet e rregullta në të ardhmen për inspektorët 
fitosanitarë, gjithashtu do të përmirësojnë komunikimin. 
 
Përveç sigurimit të pajisjeve të teknologjisë së 
informacionit, do të hartohen plane për zhvillimin e 
sistemit të teknologjisë së informacionit që do të 
mundësojnë shkëmbim të shpejtë dhe efikas të 
informacionit ndërmjet të gjithë subjekteve të shërbimit. 
Do të zhvillohen programe kompjuterike (softëare) të 
përshtatëshme, si edhe banka të dhënash që do të 
lehtësojnë mbledhjen dhe përpunimin e të gjithë të 
dhënave në lidhje me shërbimin fitosanitar. 
 
Është e nevojshme të harmonizohen rregullat për 
komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit sipas 
standarteve të BE-së dhe përshkrimit të tyre në 
manualet e inspektorëve të SHFS.  Takime të rregullta të 
të gjithë personelit të shërbimit si dhe takime të rregullta 
në të ardhmen për inspektorët e SHFS do të 
përmirësojnë komunikimin. 
 
 

vii. Infrastruktura dhe pajisjet 
 
Shumica e mjediseve ekzistuese të SHFS nuk lehtëson 
bashkëpunimin dhe ky fakt duhet të merret parasysh kur 
të planifikohen ndërtime të reja. Sigurimi i pajisjeve të 
përshtatëshme duke filluar që nga zyra ku duhet të 
vendosen këto pajisje do të përmirësojë ndjeshëm 
komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit ndërmjet të 
gjithë subjekteve përkatës.   
 
PKK të cilat kanë vëllimin më të madh të qarkullimit 
duhet të kenë investime më të mëdha me qëllim 
përmirësimin dhe forcimin e aftësive inspektuese të 
SHFS në përputhje me standartet e BE. 
 
 
Inspektoriati Veterinar 
 

i. Gjendja aktuale 
 
Gjendja aktuale e shërbimit dhe inspektoriatit veterinar 
kufitar, me gjithë ndryshimet e bëra herë pas here, nuk 
është në standartet e kërkuara, kjo pasi struktura e saj 
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asnjëherë nuk ka qenë e mirëorganizuar ndërmjet 
Ministrisë së Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit dhe Drejtorive në Qarqe. Drejtoritë e 
Qarqeve janë përgjegjëse për menaxhimin e burimeve 
njerëzore, materiale dhe financiare. Ndryshimet e 
shpeshta strukturore, mungesa e një procesi 
përzgjedhjeje të personelit, krijojnë disavantazhe për 
shërbimin dhe inspektoriatin veterinar.      
 
Mbështetja logjistike dhe financiare ka qenë minimale 
duke e bërë këtë shërbim joefikas. 
 
Shkëmbimi i informacionit nuk është i shpejtë dhe në 
disa raste jo i plotë. Kjo ndodh pasi organizimi aktual ka 
shumë hallka të cilat e vonojnë dhënien dhe 
transmetimin e informacionit. 
 
Rezultatet e arritura nga shërbimi dhe inspektoriati 
veterinar në përpjekje për mbrojtjen e konsumatorit dhe 
shëndetin e kafshëve nuk janë vlerësuar deri tani.  
 
 

ii. Kuadri ligjor rregullator 
 
Bazuar në ligjin “Mbi shërbimin dhe inspektoriatin 
veterinar” nr. 9308. datë 04.11.2004, në akte nënligjore, 
rregullore, urdhëra ministri dhe manualin për PKK, 
Drejtoria e Veterinarisë në Ministrinë e Bujqësise 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, ështe autoriteti 
kompetent qendror që mbulon veprimtarinë veterinare 
në shkallë vendi.  
 
Në ligjin e sipërpërmendur nuk ka nene specifike që 
rregullojne drejtpërsëdrejti bashkëpunimin brenda 
shërbimit. Megjithatë bashkëpunimi brenda shërbimit 
rregullohet nëpërmjet rregulloreve të cilat përshkruajnë 
veprimtarinë e përditshme si dhe veprimet që duhen 
ndërmarrë në raste specifike në nivelin qëndror, rajonal 
dhe lokal. Përveç këtyre ka urdhëra dhe udhëzime të 
Ministrit të cilat gjithashtu përshkruajnë veprimet që 
duhen ndërmarrë, ku përfshihet bashkëpunimi horizontal 
dhe vertikal. 
 
Në mënyrë që të sigurohet bashkëpunimi dhe 
bashkërendimi i brendshëm i Shërbimit Veterinar është e 
nevojshme të përshtaten dhe vihen në zbatim në 
vazhdimësi rregullore të reja, si dhe të nxirren urdhëra e 
udhëzime të reja. 
 
Për plotësimin e standarteve dhe rekomandimeve të BE-
së dhe atyre që rrjedhin nga Udhëzimet për MIK për 
Vendet e Ballkanit Perëndimor është e nevojshme të 
krijohet baza e detajuar ligjore. Aktualisht puna për 
amendime në ligjin “Për shërbimin dhe inspektoriatin 
veterinar” ka filluar.  Është e nevojshme që në përputhje 
me ndryshimet e bëra në ligj të nxirren aktet nënligjore 
përkatëse. Marrëveshjet veterinare ndërkombëtare 
ekzistuese duhet të rishikohen, të nënshkruhen dhe të 
ratifikohen marrëveshje të tjera sipas nevojës. 

iii. Menaxhimi dhe organizimi 
 
Shërbimi dhe Inspektimi Veterinar Kufitar është pjesë 
përbërëse e Shërbimit dhe Inspektimit Veterinar 
Shtetëror. Ai është i organizuar si njësi në Drejtorinë e 
Veterinarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së Konsumatorit.   
 
Ne nivel rajonal kryeinspektorët veterinarë janë pjesë e 
Drejtorive Rajonale të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorit dhe kanë në varësi inspektimin 
veterinar kufitar. 
 
Është e rëndësishme të përmendet se nuk ekziston një 
linjë e drejtpërdrejtë varësie nga Drejtoria e Veterinarisë 
në MBUMK mbi strukturat rajonale të inspektimit të PKK-
ve. Për këtë arsye, transmetimi i urdhërave dhe 
informacioneve nuk shkon direkt nga struktura në nivel 
qëndror tek ato rajonale dhe lokale. 
 
Struktura aktuale e Inspektimit veterinar nuk garanton 
manaxhimin e duhur të burimeve njerëzore, financiare 
dhe logjistikës brenda shërbimit dhe me strukturat e tjera 
të shërbimit dhe inspektoriatit veterinar. Ministria e 
Bujqësise, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
është aktualisht në procesin e ristrukturimit të 
strukturave për nivelet: qendror, rajonal dhe lokal. Në 
Drejtorinë e Veterinarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit duhet të krijohet 
një njësi e veçantë përgjegjëse për organizimin dhe 
menaxhimin më të mirë të inspektimit veterinar kufitar.  
 
Pjesë e këtij procesi do të jete dhe përcaktimi i qartë i 
përgjegjësive të saj si dhe të strukturave të tjera të 
shërbimit dhe inspektimit veterinar.  Në vazhdim do të 
rishqyrtohen të gjithë urdhërat, udhëzimet dhe regulloret 
e inspektimit që përcaktojnë bashkëpunimin brenda 
inspektoriatit veterinar kufitar dhe me strukturat e tjera. 
Vëmendje e veçante do t’i kushtohet menaxhimit te 
informacionit, rrjedhës së tij si dhe analizës së riskut. 
 
Vlerësimet e ekspertëve të huaj rekomandojnë 
ristrukturimin e Inspektoriatit dhe Shërbimit Veterinar 
kufitar në përputhje me objektivat dhe prioritetet 
themelore të poshtëshënuara: 
 

• Forcimi i sistemit të menaxhimit duke larguar 
nga ky sistem hallkat e tepërta dhe 
mbivendosjet e kompetencave; 

• Drejtoria e Veterinarisë pranë MBUMK me 
njësinë e inspektoriatit veterinar kufitar duhet të 
ketë kompetenca për të menaxhuar vetë burimet 
e saj. 

 
Këto dy pika duhet të pasqyrohen dhe me amendime në 
pjesët e Ligjit “Për Shërbimin dhe Inspektoriatin 
Veterinar” të cilat bien ndesh me rekomandimet e BE-së 
dhe Udhëzimet e MIK. 
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Një nga objektivat më thelbësore që duhet arritur nga 
shërbimi dhe inspektoriati veterinar kufitar është 
përmirësimi i menaxhimit dhe drejtimit si strukturë e 
veçantë. 
 
Kontrolli dhe inspektoriati veterinar kufitar në strukturën 
e re do të përbëhet nga tre nivele të cilat janë: 
 

• Niveli qendror - Njësia e Kufijve Drejtoria 
Veterinarisë në MBUMK 

• Nivel rajonal - Sektori i Veterinarisë në 
DRBUMK  

• Nivel lokal - Inspektori veterinar në PKK. 
 
 
Aktualisht buxheti për inspektoriatin veterinar kufitar vjen 
i përbashket për të gjithë shërbimin dhe inspektoriatin 
veterinar në MBUMK. Ky buxhet plotëson edhe nevojat e 
Drejtorive Rajonale të Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes 
së konsumatorit. 
 
Mënyra e organizimit dhe shpërndarjes së buxhetit, 
mungesat në bazën ligjore dhe procedurave të 
nevojshme për shpërndarjen efikase te tij, sjellin 
mosfinancimin e duhur të inspektoriati veterinar në të tre 
nivelet dhe mosgarantimin e zhvillimit të tij. 
 
Në këtë kuadër do të rishikohet mënyra e shpërndarjes 
dhe përdorimit për të garantuar ristrukturimin dhe 
zhvillimin në vazhdimesi të inspektoriatit veterinar. Kjo 
do të mbështetet në konceptimin dhe hartimin e akteve 
dhe rregulloreve që do të garantojnë shpërndarjen dhe 
përdorimin efikas të buxhetit. Do të hartohen plane 
financiare të menaxhimit të buxhetit dhe do të gjenden 
burime të tjera financiare për të mundësuar riorganizimin 
dhe zbatimin e tij, trajnimin e burimeve njerëzore dhe 
zhvillimin e infrastrukturës. 
 
 

iv. Procedurat   
 
Aktualisht procedurat që kryhen në kufi nga inspektoriati 
veterinar kufitar bazohen në akte ligjore, nënligjore, 
urdhëra, udhëzime dhe manualin e inspektimit të PKK, 
të cilat kanë nevojë për përditësim dhe plotësim të 
vazhdueshëm në përputhje me rekomandimet e BE-së. 
 
Praktikat e deritanishme kanë treguar mangësi në 
procedurat e bashkëpunimit në të tri nivelet e orgnizimit.  
Në këtë kuadër do të përgatiten procedura, dhe do të 
hartohen rregullore dhe akte të tjera nënligjore për të 
përmirësuar bashkëpunimin. Këto do të marrin parasysh 
strukturën e re të shërbimit veterinar. 
 
Pasi të bëhet e mundur ndarja e përgjegjësive të 
agjensive të ndryshme që operojnë në kufi, duhet të 
hartohen procedura më të thjeshtuara për inspektoriatin 
veterinar kufitar, të bazuara mbi një analizë të situatës 
aktuale. Kjo do të përmirësonte rezultatet e inspektoriatit 

veterinar kufitar në PKK dhe në të njëjtën kohë do të 
lehtësonte qarkullimin e lirë të shtetasve dhe mallrave. 
 
Procedurat e kontrollit dhe inspektimit veterinar kufitar 
duhet të rishikohen në vazhdimësi dhe në përshtatje me 
kërkesat e BE-së. Është i nevojshëm të përgatitet dhe 
përditësohet një manual me procedura standarte për 
inspektoriatin veterinar kufitar. Kjo do të siguronte për 
personelin në të gjitha nivelet udhëzime të nevojshme 
për të kryer detyrat në mënyrë të unifikuar dhe 
profesionale.    
 
 

v. Burimet njerëzore dhe trainimi 
 
Shërbimi dhe inspektimi kufitar veterinar ushtron detyrën 
që i ngarkon ligji në 25 PKK. 29 inspektorë punojnë në 
këto PKK, pa përfshirë këtu ata të cilët angazhohen me 
kohë te pjesshme kur kërkohen.  
 
Burimet njerëzore dhe trajnimi i inspektoriatit veterinar 
kufitar nuk menaxhohet nga Drejtoria e Veterinarisë 
pranë MBUMK. Gjendja aktuale nuk është në përputhje 
me kërkesat e BE-së dhe nuk mbështet konceptin e 
MIK. Lëvizjet e pakontrolluara të personelit i 
shumëfishojnë problemet e pranishme për shkak të 
varësisë së dyfishtë. 
 
Drejtoria e Veterinarisë pranë MBUMK duhet të jetë 
përgjegjëse për rekrutimin, trajnimin dhe ritrajnimin e 
personelit të inspektimit veterinar kufitar.  Një nga 
rekomandimet kryesore është vendosja e kritereve dhe 
respektimi i tyre në përzgjedhjen e inspektorëve 
veterinarë në PKK.   
 
Nga DRBUMK nuk janë bërë trajnime dhe nuk janë 
përdorur kritere përzgjedhjeje për të emëruar personelin 
në PKK. Në të kaluarën disa organizata ndërkombëtare 
kanë dhënë trajnime specifike të pakta mbi tema të 
lidhura me inspektimin veterinar kufitar.  
 
Mungojnë strukturat, programet dhe praktikat trajnuese 
që do të mundësonin përditësimin e vazhdueshëm të 
njohurive të inspektorëve veterinarë që shërbejnë në 
PKK. 
 
Trajnimet duhet të organizohen nga Drejtoria e 
Veterinarisë pranë Ministrisë së Bujqesisë Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së Konsumatorit dhe të përfshijnë organizimin 
e trajnimeve fillestare dhe ritrajnimeve bazë dhe atyre 
specifike në përputhjet me kërkesat e BE-së.  Pasi 
caktohen në detyra, inspektorët veterinarë duhet të 
marrin trajnime rifreskuese për të arritur shkallë më të 
lartë profesionalizmi. 
 
Rekrutimi i personelit duhet realizuar në bazë të ligjit 
“Për shërbimin civil” në mënyrë që të shmangen lëvizjet 
e papërshtatshme të inspektorëve të kufirit. 
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Gjatë procesit të planifikuar të riorganizimit është e 
nevojshme të menaxhohen burimet njerëzore. Kjo 
kërkon përmirësimin e sistemit aktual të planifikimit nga 
niveli qëndror në atë lokal në mënyrë që të arrihen 
rezultate më të mira.  
 
Kjo strukturë e re do të menaxhojë personelin dhe do të 
përgatisë përshkrime pune për çdo pozicion dhe kriteret 
përkatëse të vlerësimit të punës, në përputhje me 
standartet e BE-së. Kjo duhet të përfshijë dhe strukturën 
përgjegjëse për inspektoriatin veterinar kufitar në qark.  
 
Në kuadrin e ristrukturimit të kontrollit dhe inspektoriatit 
veterinar kufitar, Drejtoria e Veterinarisë në MBUMK do 
të organizojë një proces përzgjedhjeje të personelit, 
trajnimi dhe mbështetjeje logjistike si dhe administrim 
më të mirë të buxhetit. 
 
 

vi. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Aktualisht inspektoriati veterinar kufitar nuk disponon një 
sistem informativ komunikimi i cili do ta ndihmonte në 
komunikim dhe shkëmbim informacioni vertikal dhe 
horizontal.  Për monitorimin e ngarkesave tranzit, sistemi 
i informimit duhet të mundësojë vend-inspektimin kufitar 
në hyrje të lajmërojë vend-inspektimin kufitar në dalje.   
 
Strukturat paralele dhe mungesa e paisjeve e 
përkeqëson situatën brenda PKK-ve, ndërmjet PKK-ve, 
strukturave të tjera të shërbimit dhe inspektimit veterinar, 
dhe agjensive të tjera që operojnë në kufi.   
 
Vend-inspektimet veterinare kufitare, për një periudhë 
afat-mesme do të kenë akses në një rrjet të teknologjisë 
së informacionit dhe në intranet. Gjithashtu duhet të 
ngrihet një bankë të dhënash në nivel qendror që të 
ruajë informacionin e marrë në lidhje me: vend-
inspektimet kufitare, sistemin e shpejtë të alarmit të BE-
se dhe vendeve të tjera, legjislacionin, etj. Ky sistem 
teknologjik i përparuar do të mundësoje në një fazë të 
dytë përdorimin e sistemit informativ TRACES. 
 
Deri në prezantimin e sistemit TRACES, duhet të ngrihet 
një bankë të dhënash në nivel qendror që të permbajë 
informacionin e marrë në lidhje me: vend-inspektimet 
kufitare, sistemin e shpejtë të alarmit të BE-së dhe 
vendeve të tjera, legjislacionin, etj.  
 
Duhet të hartohen plane afatgjatë dhe të vihet në zbatim 
sistemi informativ TRACES, pasi ai mundëson 
manaxhimin e dokumentave elektronike të informacionit 
vertikalisht dhe horizontalisht në formë të lehtë dhe të 
besueshme, duke siguruar të dhëna të përditësuara si 
një bazë për vendim-marrje. 
 
Është e rëndësishme që Drejtoria e Veterinarisë të 
krijojë udhëzues ose manuale për komunikimin dhe 

shkëmbimin e informacionit ndërmjet strukturave të 
inspektimit veterinar. 
 
Aktualisht nuk ka sistem elektronik komunikimi midis 
strukturave të inspektimit veterinar.   
 
Në një periudhë afat-mesme do të ngrihet një rrjet i 
përbashkët i teknologjisë së informacionit. Të gjitha 
vend-inspektimet kufitare veterinare do të kenë akses në 
këtë sistem dhe në intranet.  Ky sistem teknologjik do të 
jetë i përparuar për të mundësuar në të ardhmen 
përdorimin e sistemit TRACES në një fazë te dyte. 
 
 

vii. Infrastruktura dhe paisjet 
 
Gjendja e infrastrukturës në PKK veterinare është 
përmirësuar minimalisht kohët e fundit.  Aktualisht në të 
gjitha PKK nuk ekzistojnë mjedise të përshtatshme për 
realizimin e inspektimit veterinar sipas legjislacionit 
veterinar ekzistues dhe kërkesave të BE-së. Ato 
gjithashtu nuk krijojnë kushte për bashkëpunimin 
brendapërbrenda shërbimit dhe me agjensitë e tjera. 
 
Kjo situate pritet të përmirësohet në vazhdim në kuadër 
të programeve të ndryshme duke synuar që në një fazë 
të dytë kushtet e punës të përputhen me kërkesat e BE-
së.  Buxheti i shtetit duhet të mbështesë zhvillimin e 
infrastrukturës së inspektimit veterinar kufitar.  
 
Aktualisht paisjet e inspektimit veterinar kufitar mungojnë 
plotësisht.  Drejtoria e Veterinarisë nuk kontrollon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë infrastrukturën dhe paisjet të 
cilat janë në varësi të Drejtorive Rajonale të Bujqësisë, 
dhe kjo situatë ka sjellë mangësi të mëdha në 
inspektimin veterinar kufitar. Njësia përgjegjëse për 
menaxhimin dhe organizimin e inspektimit veterinar 
pranë Drejtorisë së Veterinarisë do të sigurojë kontroll të 
drejtpërdrejtë të infrastrukturës dhe paisjeve dhe do të 
përcaktojë mënyrën e bashkëpunimit për përdorimin e 
përbashkët të kësaj infrastrukture dhe pajisjeve.   
 
Ndërkohë, kjo strukturë do të mundësojë mirëmbajtjen e 
vazhdueshme të të gjithë infrastrukturës dhe mjeteve në 
dispozicion.  
 

Bashkëpunimi ndërmjet 
agjencive 
 
Është e nevojshme që të përmirësohet bashkëpunimi 
ndërmjet strukturave të PSHSH dhe autoriteteve të tjera 
që kanë përgjegjësi në kufirin shtetëror. Aktualisht 
bashkëpunimi ndërmjet agjencive të përfshira në 
menaxhimin e kufirit shtetëror nuk është në nivelin e 
duhur dhe duhet përmirësuar në nivelin qëndror, rajonal 
dhe lokal. 
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Në mënyrë që të rritet efikasiteti i procedurave në kufi, 
duhen riparë marrëveshjet ekzistuese të bashkëpunimit 
që të përputhen me standartet e BE, si dhe duhen 
hartuar, miratuar e zbatuar marrëveshje të reja. Të gjitha 
marrëveshjet duhet të përcaktojnë qartë dhe të 
formalizojnë linja të qarta kompetencash dhe fushash të 
përgjegjësive operacionale në kufi. 
 
 
Kuadri ligjor rregullator 
 
Bazuar në legjislacionin ekzistues bashkëpunimi 
ndëragjensi rregullohet deri në një nivel të caktuar në 
ligjet e secilës agjensi. Aktualisht nuk ekzistojnë 
mekanizma ligjorë që të përmbajnë modalitetet e 
bashkëpunimit.  Rekomandohet të hartohet një kuadër 
ligjor bazë për bashkëpunimin ndërmjet agjensive në 
mënyrë që të parashikohen detyrat respektive dhe 
kompetencat e secilës agjensi.    
 
Në mënyrë që të realizohet rekomandimi i mësipërm 
është i nevojshëm analizimi dhe harmonizimi i ligjeve, 
akteve nënligjore dhe marrëveshjeve sipas kërkesave të 
BE-së, me qëllim sigurimin dhe lehtësimin e 
bashkëpunimit ndërmjet agjensive në të gjitha nivelet, 
unifikimin e kontrollit në kufijtë e Shqipërisë dhe 
mbulimin e të paktën këtyre çështjeve: 
 

• Ndarje e qartë e përgjegjësive 
• Thjeshtimi dhe harmonizimi i procedurave 
• Veprimtari dhe kontrolle të përbashkëta 
• Shkëmbim informacioni dhe të dhënash 
• Përdorim i përbashkët i ndërtesave dhe paisjeve 
• Trainime të përbashkëta 
• Plane të përbashkëta emergjence dhe 

kontigjence 
• Mënyra e trajtimit të mallrave të sekuestruara/të 

konfiskuara 
 
Qëllimi i cdo kuadri ligjor rregullator duhet të jetë 
përcaktimi i qartë i kompetencave dhe parimeve të 
bashkëpunimit ndërmjet agjensive të ndryshme 
shtetërore, drejtperdrejt ose jodrejtperdrejt të përfshirë 
në menaxhimin e kufijve për të shmangur çdo lloj 
paqartësie, konfuzioni ose konflikti. 
 
 
Menaxhimi dhe organizimi 
 
Për vënien në zbatim të Strategjisë MIK dhe Planit të 
veprimit duhet të ngrihet një strukturë koordinuese e cila 
të mbikqyrë dhe lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet 
agjensive përgjegjëse për menaxhimin e kufijve. 
 
Qëllimi i strukturës koordinuese të përfshirë në 
menaxhimin e kufirit duhet të jetë përmirësimi i 
komunikimit ndërmjet agjensive pjesëmarrëse, dhe 
sigurimi i bashkërendimit nëpërmjet zhvillimit të 

veprimtarive të reja dhe zhvillimit të infrastrukturës, dhe 
vënies në përdorim të energjive të përbashkëta në 
kuadrin e një strategjie të përbashkët të menaxhimit të 
kufijve shtetërorë. Struktura koordinuese duhet të ketë 
terma të qartë reference dhe duhet të jetë e nivelit të 
lartë në mënyrë që të ketë autoritetin e përshtatshëm 
vendimmarrës.   
 
Detyrat konkrete të strukturës koordinuese mund të 
përfshijnë ndërmjet të tjerave:  
 
Të garantohet që agjensitë organizojnë mbledhje të 
rregullta në nivel qendror, rajonal dhe lokal me qëllim 
zgjidhjen e problemeve, dhënien e asistencës reciproke 
në zbatimin e detyrave dhe kryerjen e veprimeve të 
përbashkëta; 
 
Të garantohet që strukturat e Analizës së Riskut të 
agjensive përgjegjëse në menaxhimin kufitar të 
shkëmbejnë informacione dhe të dhëna me interes të 
përbashkët në perputhje me aktet ligjore dhe n/ligjore 
për mbrojtjen e të dhënave; 
 
Të garantohet që kategorizimi i PKK-ve bazohet në 
kritere të rëna dakort me agjensitë shtetërore dhe vendet 
fqinje. Ky kategorizim duhet të bazohet në situatën 
aktuale, parashikimet e ardhshme dhe kërkesat e BE-së. 
 
Së fundmi, ndryshimet organizative brenda një shërbimi 
duhet të marrin në konsideratë ndikimin e tyre mbi 
agjensitë e tjera.   
 
 
Procedurat 
 
Pasi të jetë zhvilluar kuadri i nevojshëm ligjore (për një 
sistem të përshtatashëm të menaxhimit të integruar të 
kufirit) të gjitha autoritetet e përfshira në çështjet e kufirit 
duhet të bashkëpunojnë ngushtë në të gjitha nivelet 
duke ndjekur procedura të qarta. Të gjitha veprimtaritë e 
lidhura me këtë çështje do të bazohen në një analizë të 
plotë të procedurave aktuale dhe kohëve të përpunimit.   
 
Standartizimi dhe unifikimi i procedurave bëhet sipas 
kompetencave të përcaktuara me ligj dhe kategorizimit 
te PKK-ve. Për këtë duhet të përgatitet një manual që do 
të përshkruaje procedurat dhe radhën e veprimeve në 
përshtatje me natyrën e PKK-ve, kufirit jeshil dhe blu dhe 
krijimin e grupeve të lëvizshme të përbashkëta. 
 
Strukutra koordinuese duhet të marrë përgjegjësinë për 
bashkërendimin e veprimtarive të agjensive të përfshira 
në MIK në nivel qendror dhe lokal. Struktura 
koordinuese duhet të ndjekë edhe ecurinë e këtij 
bashkërendimi.  
 
Për të patur rezultat në luftën kundër krimit ndërkufitar 
dhe aktiviteteve të kundraligjshme duhet të organizohen 
dhe implementohen veprime të përbashkëta bazuar në 
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analizën e riskut. Informacionet e marra nga sistemet e 
analizës së riskut mund të shërbejnë si bazë për 
kontrollet me përzgjedhje.   
 
Duhet të hartohen plane të përbashkëta të emergjencës, 
të përditësohen ato vazhdimisht (për të gjitha format e 
terrorizmit, epidemive, etj.). Për të mbështetur planet e 
përbashkëta, stafi i trajnuar duhet të jetë gjithmonë i 
gatshëm për t’u përgjigjur në kohë dhe me efektshmëri 
ndaj situatave të jashtëzakonshme. 
 
Duhet të krijohen kushte për kryerjen e kontrolleve 
cilësore dhe implementimin e rregulloreve përkatëse të 
agjensive.   
 
 
Burimet njerëzore dhe trainimet 
 
Duhet të sigurohen burimet e mjaftueshme njerëzore me 
qëllim realizimin e objektivave të strategjisë. Agjensitë 
përkatëse dueht të organizojnë trajnime bazuar në 
konceptin e menaxhimit të integruar të kufijve. Trajnime 
resicproke dhe të përbashkëta duhe ttë organizohen për 
të gjitha shërbimet për të vendosur një bazë të fortë për 
njohuri të përgjithshme për kufirin dhe për të garantuar 
mbështetjen reciproke.    
 
 
Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Shëkëmbimi i rregullt i informacionit (duke përfshirë 
bashkëpunimin e përditshëm në PKK) është thelbësor 
për të kryer detyrat respektive të lidhura me menaxhimin 
e kufirit. 
 
Suksesi i agjencive që operojnë në kufi do të varet nga 
cilësia dhe sasia e informacionit të shkembyer, dhe nga 
mënyra si analizohet informacioni. Të gjitha agjencite e 
përfshira do të përcaktojnë informacionin që do të 
shkëmbehet, mënyrën si do të shkëmbehet dhe kohën.  
Krahas takimeve të rregullta, duhet të inkurajohet çdo 
formë tjeter shkëmbimi informacioni ndërmjet agjensive.  
Të gjitha të dhënat/informacioni që shkembehet mes 
agjencive duhet të jetë në përputhje me legjislacionin për 
mbrojtjen e të dhenave dhe detyrimet ndërkombëtare. 
 
Sa u tha më lart mund të arrihet nëpërmjet vendosjes së 
pikave të kontaktit, kontakteve joformale dhe takimeve të 
rregullta në të gjitha nivelet.  Të gjitha agjensitë duhet të 
publikojnë kërkesat dhe kufizimet në lidhje me kalimin e 
ligjshëm të kufirit.  Informacioni në lidhje me kërkesat për 
kalimin e kufirit duhet të jetë gjithmonë në dispozicion të 
publikut.   
 
 
Sistemet e TI 
 

Aktualisht nuk ka një sistem informacioni, i cili do të 
mundësonte komunikimin mes agjencive të përfshira në 
menaxhimin e kufirit. Si rrjedhojë, cdo agjenci ka 
sistemin e saj të komunikimit të brendshëm. Duhet të 
bëhen të gjitha përpjekjet për të integruar sistemet 
aktuale dhe ato që do të ngrihen në të ardhmen, në 
mënyrë që të bëhet një shkëmbim më efikas dhe me më 
pak shpenzime.  Duhet të ndërmerren të gjitha masat e 
nevojshme për mbrojtjen e sistemeve të TI. 
 
PSHSH ka një sistem komunikimi të brendshëm të 
quajtur TIMS, i cili ka një përbërës BCIS (Sistem 
Informacioni për Kontrollin e Kufirit). BCIS është 
instaluar në 10 PKK në Shqiperi dhe do të shtrihet edhe 
ne PKK-te e tjera. Sistemi është i lidhur me qendrën dhe 
mundëson mbledhjen e të dhënave mbi njerëzit dhe 
mjetet. Gjithashtu është i lidhur me sektorët e regjistrimit 
të automjeteve dhe licensimin në Ministrine e 
Transporteve, si dhe me bankën e të dhënave të 
INTERPOL-it. 
 
Dogana shqiptare ka një sistem të brendshëm 
komunikimi, të quajtur ASYCUDA++ i cili është instaluar 
ne 12 pika doganore.  Ky sistem është i lidhur me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave ku bëhet 
grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave. Në këtë sistem 
jane profilizuar deri tani 4 profile risku. 
 
Shërbimi veterinar dhe fitosanitar aktualisht nuk kanë 
sistem komunikimi të brendshëm. Mbledhja e 
informacionit realizohet me formularë dhe komunikim 
verbal. Krijimi i një sistemi komunikimi për këto sherbime 
është në proces zhvillimi në kuadrin e Projektit CARDS 
2003. 
 
 
Infrastruktura dhe pajisjet 
 
PKK-të duhet të ndërtohen dhe të jenë të pajisuara sipas 
standarteve të BE-së për të siguruar qarkullimin dhe 
kontrollin kufitar. 
 
Para projektimit të ndërtesave të reja në Pikat e Kalimit 
Kufitar ose rindërtimit të atyre ekzistuese, struktura 
koordinuese duhet të kosnultohet me të gjitha agjensitë 
e përfshira në kontrollin kufitar. 
 
Duhet të ketë mjedise të përshtatshme dhe të 
standartizuara për veprimtarinë e të gjtiha agjensive që 
punojnë në PKK në përputhje me kërkesat e BE-së.   
 
Përveç kësaj është e nevojshme që të përcaktohen 
standarte dhe të bëhet e mundur përdorimi i pajisjeve 
teknike gjatë kryerjes së kontrolleve kufitare. 
 
Agjensitë duhet të synojnë përdorimin e përbashkët të 
mjediseve të caktuara përveç përdorimit të përbashkët të 
pajisjeve teknike, me qëllimin e rritjes së nivelit të 
kryerjes së detyrave dhe reduktimit të kostove. 
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Shumica e rrugëve që të çojnë në PKK janë në gjendje 
të keqe.  Mungesa e fondeve financiare është arsyeja 
kryesore për zhvillimin e dobët të infrastrukturës kufitare 
në Shqipëri. Shumica e infrastrukturës ekzistuese në 
lidhje transportin rrugor nuk është në përputhje me 
kërkesat e BE (psh ndarja e trafikut, ndarja e zonës së 
kontrollit kufitar, vendosja e shenjave në PKK etj).   
 
 
Bashkëpunimi në fushën e vizave, azilit dhe 
migracionit 
 
Bashkëpunimi në fushën e vizave, azilit dhe migracionit 
përbën një nga fushat ku bashkëpunimi mundej të jetë 
sa i larmishëm edhe i rëndësishëm. PKM i kërkohet të 
marrë pjesë në të gjithë këto fusha, ndonëse me detyra 
dhe përgjegjësi të ndryshme. Gjithsesi, në parim, 
autoriteteve shqiptare që kanë përgjegjësi në fushën e 
vizave, azilit dhe migracionit, iu rekomandohet të 
zbatojnë sa më shumë që të jetë e mundur të 
ashtëquajturin Sistem Katër Nivelesh (në lidhje me 
veprimtaritë në vendet e treta, bashkëpunimin kufitar 
ndërkombëtar, masat në kufijtë e jashtëm dhe 
veprimtaritë e tjera brenda territorit të shteteve Shengen 
dhe ndërmjet shteteve Shengen, sigurisht vetëm ato 
veprimtari të zbatueshme dhe të kufizuara për realitetin 
shqiptar (meqë Shqipëria, ende nuk është anëtare e 
Marrëveshjes së Shengen-it), siç përshkruhen në 
Manualin e Shengen-it mbi Kontrollin e Kufijve të 
Jashtëm, Largimin dhe Ripranimin. 
 
Nga pikëpamja e sigurisë kombëtare, çështjet e politikës 
së vizave, azilit dhe migracionit përbëjnë mekanizma të 
rëndësishëm për kontrollin e drejtimeve dhe llojeve të 
ndryshme të migracionit, qoftë të ligjshme, apo të 
paligjshme, dhe si e tillë, duhet të konsiderohet si një 
çështje e rëndësishme që përmban disa veprimtari. Të 
gjitha institucionet e përfshira do të harmonizojnë 
politikat respektive me institucionet e tjera dhe do të 
bashkëpunojnë dhe informojnë njeri-tjetrin në masën më 
të madhe të mundshme. 
 
Një përqasje e harmonizuar dhe një mekanizëm i 
përbashkët mund të kontribuojë dukshëm me qëllim 
parandalimin e migracionit të paligjshëm, kontrollin e 
migracionit të ligjshëm dhe qëndrimin e të huajve në 
vend. Kjo mund të arrihet, pikësëpari, përmes miratimit 
të një ligji të ri për të Huajt, si dhe i akteve zbatuese të 
ligjit. 
 
Në përputhje me përpjekjet për të plotësuar kërkesat e 
Acquis së BE-së, janë të nevojshme takime të rregullta 
të të gjitha autoriteteve kompetente në nivel local, 
rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar në mënyrë që të 
bashkërendohen detyrat e përbashkëta dhe të zgjidhen 
problemet në fushën e vizave, azilit dhe migracionit. 
 
Duhet të përfundohen marrëveshje ripranimi sipas 
nevojës; marrëveshjet ekzistuese duhet të analizohen 

dhe nëse është e nevojshme të harmonizohen me 
rekomandimet e BE-së.    
 
Duhet të miratohen proçedurat e bashkëpunimit 
ndërmjet autoriteteve kompetente në fushën e vizave, 
azilit dhe migracionit, duke marrë parasysh praktikat e 
mira të BE-së. Proçedurat e agjensive të veçanta duhet 
të rishikohen dhe të harmonizohen me njera-tjetrën, me 
qëllim sigurimin e efikasitetit maksimal.   
 
Punonjësit e Policisë Kufitare dhe Migracionit, në nivel 
lokal, duhet të njihen mirë me rregulloret dhe proçedurat 
përkatëse në fushën e vizave, migracionit dhe azilit, 
sidomos me Manualin e Përbashkët për Bashkëpunimin 
në fushën e vizave, azilit dhe migracionit, Katalogët e 
Shengen4-it dhe Udhërrëfyesin5 (roadmap) për 
Menaxhimin e Integruar të Azilit, Migracionit dhe e 
Vizave. 
 
Bazuar në legjislacionin ndërkombëtar dhe kombëtar, të 
dhënat përkatëse duhet të mblidhen në një nivel 
kombëtar dhe të shkëmbehen në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar për analizë risku të cilësisë së lartë dhe 
lajmërimit të shpejtë në fushën e vizave, azilit dhe 
migracionit.   
 
Duhet të krijohet një sistem operativ I lajmërimit të 
shpejtë.  Një sistem I tillë duhet të transmetojë 
informacionin e përshtatshëm pa vonesë.  
 
Të gjitha institucionet e përfshira në vizat, azilin dhe 
migracionin do të zhvillojnë politika të harmonizuara dhe 
do të zbatojnë procedura operative standarte në 
mbështetje të këtyre politikave. 
 
 

i. Bashkëpunimi midis Ministrisë së Brendshme 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi vizat 

 
Politika kombëtare e vizave përbën një nga mekanizmat 
për trajtimin e migracionit, ku Policia Kufitare dhe e 
Migracionit luan një rol të rëndësishëm në zbatimin e 
kësaj politike. 
 
Përsa i përket zhvillimit të politikës së vizave, janë bërë 
përpjekje nga ana e Drejtorisë Konsullore në Ministrinë e 
Punëve të Jashtëme (MPJ) për ngritjen e një rrjeti të 
centralizuar të Teknologjisë së Informacionit dhe e një 
banke të dhënash që do të lehtësonte punën e Zyrave 
Konsullore Shqiptare jashtë vendit. Aktualisht, nuk 
ekziston një sistem i centralizuar dhe i gjithë informacioni 
përkatës shkëmbehet nëpërmjet postës elektronike në 
baza individuale. 
 
                                                 
4 Katalogët Shengen për lëshimin e vizave, Kufijtë, Largimet dhe 
Ripranimet 
5 Udhërrëfyesin për Menaxhimin e Integruar të Azilit, Migracionit dhe 
Vizave në Ballkanin Perëndimor.  Dokument pune mbi zbatimin praktik 
dhe konkret të Acquis BE dhe praktikave të mira të Shteteve Anëtare. 
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Qysh më 1 korrik 2003, Drejtoria Konsullore në MPJ, si 
edhe të gjitha Zyrat Konsullore shqiptare jashtë shtetit 
aplikojnë pulla për vizat, që zëvendësoi sistemin e 
vulave. 
 
Qeveria e Shqipërisë ka liberalizuar regjimin e saj të 
vizave për vendet e reja anëtare të BE-së, si edhe për 
Turqinë dhe Malajzinë. 
 
Në lidhje me regjimin e vizave ndërmjet Shqipërisë dhe 
vendeve të Ballkanit Perëndimor, zbatohet parimi i 
reciprocitetit, me përjashtim të Kroacisë dhe Malit të Zi, 
qytetarëve të të cilave, nuk iu nevojitet vizë për të hyrë 
në Shqipëri, ndërsa qytetarëve shqiptarë nuk iu nevojitet 
vizë për të hyrë në Kroaci. Në të njëjtën mënyrë, 
qytetarëve të Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës nuk iu 
nevojitet vizë për të hyrë në Shqipëri gjatë sezonit veror. 
 
Qytetarët që iu nevojitet vizë për të hyrë në Shqipëri, 
mund të përftojnë vizë në çdo PKK. 
 
Përgjegjësia kryesorë në lidhje me politikën e vizave i 
përket Ministrisë së Punëve të Jashtëme, kështu që 
nevojitet bashkëpunim intensiv midis dy ministrive, 
përkatësisht Departamentit Konsullor dhe Policisë 
Kufitare dhe të Migracionit. Në këtë rast, roli i Policisë 
Kufitare dhe të Migracionit, është më tepër i natyrës 
këshilluese, kështu që Policia Kufitare dhe e Migracionit 
duhet të kontrollojë të dhënat e saj dhe t'i komunikojë 
gjetjet tek përfaqësuesit diplomatikë/konsullorë. 
 
Në këtë mënyrë do të përmirësohet kontrolli përpara 
hyrjes dhe do të lehtësohen proçedurat në kufi, si edhe 
do të minimizohet numri i vizave të lëshuara nga MPJ, 
personave që më tej mund t'iu refuzohet hyrja në kufi. 
 
Rekomandohet që I gjithë Stafi Konsullor Shqiptar të jetë 
I trajnuar në lëshimin e vizave për të huajt që do të hyjnë 
në Shqipëri. 
 
Rekomandohet që të gjitha Ambasadat/Konsullatat 
Shqiptare të pajisen me teknologjinë e përshtatshme, të 
përputhshme dhe të sigurt për të lëshuar vizat në kohë 
dhe për të identifikuar dokumentat falsë.  Duhet të 
krijohet edhe një bankë të dhënash për vizat. 
 
Oficerët e PKM duhet të kenë akses në versionet 
elektronike të manualeve të dokumenteve të udhëtimit 
që të kenë shembuj të dokumenteve të pranuar për 
hyrjen në vende të ndryshme (ose në të cilat mund të 
ngjitet viza). 
 
Rekomandohet që të përmirësohet regjimi ekzistues 
kombëtar I vizave për ta bërë atë më të përputhshëm me 
Acquis BE/Shengen. 
 
Rekomandohet që të ndalohet lëshimi I vizave në PKK 
në përgjithësi, por të lejohet lëshimi I vizave me periudhë 
të shkurtër vlefshmërie në raste përjashtimore, shumë 

mirë të përcaktuara (kryesisht humanitare). Kërkohet 
trajnim i specializuar për nëpunësit në mënyrë që të 
garantohet saktësia e vendimeve të tyre në këtë drejtim.   
 
 

ii. Bashkëpunimi ndërmjet agjensive për azilin 
 
Megjithëse punonjësve të policisë kufitare i bie shumë 
rrallë të merret me azil-kërkuesit, ndodh mjaft shpesh që 
PKM është e para që bie në kontakt me një person që 
kërkon azil. Kështu që, aktualisht në Shqipëri, ka mjaft 
mundësi që punonjësit e policisë kufitare të jenë në 
kontakt të drejtpërdrejtë më azil-kërkuesit, sidomos në 
zonat kufitare dhe në Pikë Kalimet Kufitare. 
 
PKM është përgjegjëse për identifikimin e azilkërkuesve, 
duke lëshuar leje qëndrimi të përkohshme për azil-
kërkuesit dhe leje qëndrimi për personat që kanë 
përfituar azil.   
 
Nevojitet trainim i duhur për punonjësit e PKM, në lidhje 
me pranimin e azil-kërkuesve. Ky trainim duhet të marrë 
parasysh "Listën e kontrollit për trainimin e punonjësve 
që presin azil-kërkuesit" e UNHCR (Shiko hartën e 
rrugës për Menaxhimin e Integruar të  Azilit, Migracionit 
dhe Vizave në Ballkanin Perëndimor). 
 
Portet, kufijtë, zonat e tranzitit, apo vende të tjera në 
brendësi të territorit ku afrohen persona që kërkojnë 
aplikim për azil, duhet të plotësojnë nevojat minimale 
dhe të të ruajnë dinjitetin, privatësinë dhe sigurinë e azil-
kërkuesve, si edhe unitetin e familjes. Kështu që, 
nevojitet strehim i duhur që në PKK, ose në një largësi të 
arësyeshme. Kur këto nuk ekzistojnë, duhet që azil 
kërkuesit t'i dorëzohen policisë, ose ndonjë organizate 
tjetër, e cila është në gjendje të sigurojë nevojat për 
strehim 
 
Në rastet kur këtyre qytetarëve nuk iu jepet azil, lëshohet 
urdhëri i largimit. PKM merr të gjitha masat për 
ekzekutimin e këtij urdhëri. 
 
Gjatë zbatimit të proçedurave të azilit, Drejtoria e PKM 
bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë për Refugjatët 
pranë Ministrisë së Brendshme. 
 
Duke përmendur çështjet e renditura në paragrafët e 
mëparshëm, është e qartë që proçedurat duhet të 
bashkërendohen ndërmjet institucioneve përkatëse dhe 
megjithëse Policia Kufitare dhe Migracionit nuk është 
agjensi që përgjigjet vetëm për azil-kërkuesit, do të 
vendoset trajtimi i azilkërkuesve të mundshëm. Për më 
tepër, Policia Kufitare dhe Migracionit duhet të 
këshillohet nga institucionet respektive, në lidhje me 
proçedurat e sakta që duhet të respektohen kur një 
person identifikohet si një azil-kërkues dhe si dhe kur t'i 
dorëzojë ato tek zyrtarët, ose institucionet/organizatat 
përgjegjëse për azil-kërkuesit. 
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Çështjet në lidhje me kërkesat për azil parashikaur në 
Planin e Veprmit për Azilin.  Ky plan përcakton strukturat 
përgegjëse dhe procedurat për trajtimin e kërkesave për 
azil. Siç u tha më lart PKM ka një rol të kufizuar në 
trajtimin e kërkesave për azil.  Për qëllime të kësaj 
strategjie, është nxjerrë një udhëzim i Ministrit të 
Brendshëm i datës 12 Qershor 2006 në lidhje me 
procesin e përzgejdhjes dhe rolin e PKM në këtë proces.   
 
 

iii. Bashkëpunimi ndërmjet agjensive për 
migracionin 

 
Kontrolli i të huajve është një prej detyrave thelbësore të 
PKM. Përsa i përket migracionit, veprimtaritë e PKM 
përcaktohen në Ligjin për të Huajt, i cili është në proces 
rishikimi.   
 
Në këtë drejtim PKM bashkëpunon me homologët e saj 
kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Aktualisht PKM 
bashkëpunon ngushtësisht me Ministrinë e Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe 
Shërbimin Informativ Shtetëror. Ndërmjet homologëve 
ndërkombëtarë, bashkëpunimi dhë shkëmbimi i 
informacionit në lidhje me rrjedhën e migracionit me IOM 
dhe UNHCR është i kënaqshëm, sidoqoftë ka ende vend 
për përmirësim.  Shqipëria ka përfunduar marrëveshje 
ripranimi me BE dhe vendet e tjera Europiane, kurse 
marrëveshje ripranimi me vendet e origjinës duhet ende 
të nënshkruhen.  Protokolle në lidhje me marrëveshjet e 
ripranimit duhet të përmirësohen ose të hartohen. Shih 
rekomandimet në Kapitullin për bashkëpunimin 
ndërkombëtar/Kuadri Ligjor rregullator. Çështjet e 
trajnimit dhe koordinimit janë trajtuar në kapitullin: 
Bashkëpunimi brenda Shërbimit/seksionet për 
Procedurat, Trajnimet dhe Shkëmbimin e Informacionit. 
 
Sugjerohet që të krijohet një bankë të dhënash për të 
huajt si dhe procedura specifike. Sugjerohet më tej që 
kjo bankë të dhënash të integrohet me MB, MPJ, 
MPÇSSHB dhe bankat e të dhënave të strukturave 
përkatëse. Qëllimi i kësaj banke të dhënash është të 
identifikohen më mirë të huajt që qëndrojnë në Shqipëri 
dhe të marrin masat përkatëse për të siguruar 
ligjshmërinë e statusit. 
 
 
Bashkëpunimi në fushën e kontrollit detar 
 
Aktualisht janë disa agjensi shqiptare që kanë 
përgjegjësi për kontrollin dhe mbikqyrjen e kufijve detarë 
shqiptarë: PKM, Kapiteneria e Portit dhe Sektori  i 
Sigurise ne Porte dhe Anije (Ministria e Transportit), 
SHDSH dhe Roja Bregdetare Shqiptare.  Të gjitha këto 
agjensi janë të përfshira në shkallë të ndyrshme në 
kontroll ose mbikqyrje.  PKM, Kapiteneria e Portit dhe 
SHDSH janë të gjitha nën kontrollin civil kurse Roja 
Bregdetare Shqiptare është nën një autoritet ushtarak.   

Pas një analize të bërë, u arrit në përfundimin se Roja 
Bregdetare Shqiptare, e cila është aktualisht nën 
autoritetin ushtarak si pjesë e marinës shqiptare, ka 
shumë përgjegjësi në kontrollin e kufirit, madje dhe 
kompetenca të policisë gjyqësore, të cilat sipas 
angazhimeve të marra në Konferencën e Ohrit për 
Sigurinë e Kufirit duhet të kryhen vetëm nga autoritete 
civile.   
 
Një tjetër çështje që duhet të zgjidhet është mungesa e 
bashkëpunimit në fushën e Kontrollit Detar. 
Bashkëpunimi ndërmjet agjensive që kryejnë detyra në 
fushën respective, për shkak të arsyeve të ndryshme 
mungon dhe duhet të përmirësohet.   
 
Në mënyrë që t’I jepet zgjidhje çështjes së kontrollit civil 
dhe të përforcohet bashkëpunimi në fushën e Kontrollit 
Detar, Shefi I Delegacionit të KE në Tiranë rekomandoi 
krijimin e një Grupi Ndërministror Pune.   
 
Kryeministri I Shqipërisë nënshkroi një urdhër për 
krijimin e një Grupi Pune ndërministror për t’i dhënë 
zgjidhje çështjes së rojes bregdetare dhe kontrollit civil si 
dhe bashkëpunimit në fushën e kontrollit detar. Ky grup 
pune ka zhvilluar disa takime dhe ka propozuar 
amendime për Ligjin për Rojen Bregdetare si dhe për 
krijimin e një Qendre të Përbashkët Operacionale 
Detare.   
 
Rekomandohet që ky grup pune të vazhdojë takimet dhe 
të paraqesë rekomandimet për ndryshime në 
legjislacionin bazë si dhe propozime për krjimin e 
qendrës operacionale të sipërpërmendur.  
 
 

Bashkëpunimi Ndërkombëtar 
 
Në kuadrin e kësaj strategjie, termi “Bashkëpunimi 
Ndërkombëtar” i referohet: 
 

• Bashkëpunimit lokal operacional ndërmjet 
zytarëve në të dyja anët e kufirit,  

• Bashkëpunimit operacional ndërmjet rajoneve 
kufitare; 

• Bashkëpunimit formal dypalësh midis vendeve 
fqinje,  

• Bashkëpunimit shumëkombësh që përqëndrohet 
në çështjet e menaxhimit kufitar. 

 
Bashkëpunimi ndërkombëtar ndërmjet agjensive që 
operojnë në kufi, qoftë në nivel qendror, rajonal dhe lokal 
është shumë i rëndësishëm dhe është një mjet efektiv 
për të rritur eficencën në fushën e menaxhimit të kufirit. 
Në mënyrë që të krijohen mekanizma të përshtatshëm 
pune për shkëmbimin e informacionit, për hetime të 
përbashkëta, pika kontakti, oficerë kontakti, etj. agjensitë 
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që operojnë në kufi i realizojnë këto aktivitete nëpërmjet 
marrëveshjeve të përbashkëta dhe takimeve të rregullta. 
 
Personeli i agjensive që operojnë në kufi i përfshirë në 
bashkëpunim ndërkombëtar duhet të jetë i trajnuar 
profesionalisht, të ketë aftësi komunikimi dhe njohuri të 
përshtatshme gjuhësore. Pajisjet teknike, vecanërisht 
teknologjia e informacionit duhet të jetë sa më shumë e 
përputhshme me teknologjinë e përdorur nga agjensitë e 
tjera të kufirit.   
 
Kriteret e përdorura për kategorizimin e PKK-ve duhet të 
negociohen jo vetëm me agjensitë kufitare të 
interesuara, por edhe me shtetet kufitare, përfshirë këtu 
edhe harmonizimin e punës dhe praktikës së përditshme 
në PKK. 
 
Bashkëpunimi ndërkombëtar përfshin edhe shkëmbimin 
e informacionit, e personelit dhe trajnime te përbashkëta.  
Kudo që është e mundur agjensitë qe operojne ne kufi 
do të bien dakort për përdorimin e përbashkët të 
mjediseve dhe pajisjeve.  
  
Marrëdhëniet e mira me vendet fqinje si dhe me vendet 
e tjera europiane jane përparësi për Qeverinë Shqiptare. 
Shqipëria është anëtare e një sërë organizatash 
ndërkombëtare dhe rajonale që kanë të bëjnë me 
menaxhimin e kufirit. Një sërë marrëveshjesh ekzistojnë 
ndërmjet agjensive shqiptare të kufirit dhe homologëve 
te tyre ndërkufitarë. Marrveshjet duhet te rishikohen herë 
pas here dhe të amendohen, dhe gjithashtu duhet të 
hartohen marrveshje të reja. Drejtuesit e agjensive që 
operojnë në kufi duhet të mbajnë kontakte të rregullta 
me kolegët e tyre ndërkufitarë dhe këto të fundit duhet të 
formalizohen. 
 
 
Policia Kufitare dhe Migracionit 
 

i. Kuadri ligjor rregullator 
 
Shqipëria ka përfunduar një sërë marrëveshjesh 
ndërkombëtare që paraqesin kuadrin ligjor për 
bashkëpunimin ndërkombëtar, ripranimin, hapjen e PKK-
ve, qarkullimin e vogël kufitar, bashkëpunimin policor 
ndërkufitar dhe luftën ndaj krimit ndërkufitar.Marrëveshje 
dypalëshe Shqiperia ka nënshkruar me të gjitha vendet 
fqinje. 
 

• Me Malin e Zi kemi marrëveshje per 
bashkëpunim policor ndërkufitar, për luftën   
kundër krimit, për proçedurat e qarkullimit rrugor 
dhe hekurudhor, për qarkullimin kufitar dhe 
hapjen e PKK-ve. 

• Me UNMIK (Kosove) kemi marrëveshje për 
bashkëpunimin kufitar, për hapjen e PKK-ve dhe 
bashkëpunimin policor. 

• Me Maqedoninë kemi këto marreveshje: për 
qarkullimin kufitar, për qarkullimin e vogël 

kufitar, për zgjidhjen e incidenteve, për 
mirëmbajtjen e shenjave kufitare. 

• Me Greqine kemi marrëveshje për 
bashkepunimin policor, për patrullimin e 
përbashkët ne det, për mirëmbajtjen e shenjave 
kufitare dhe hapjen e PKK-ve te reja. 

• Kemi marreveshje ripranimi me Italinë, Zvicrën, 
Gjermaninë, Hungarinë, Rumaninë, Bullgarinë, 
Kroacinë, Britaninë e Madhe, etj dhe së fundi 
kemi Marrëveshjen e Ripranimit me vendet e 
BE-se. 

 
 

ii. Menaxhimi dhe organizimi 
 
Veprimtaria dhe metoda e punës së strukturave të 
agjensive të Ministrisë së Brendshme që merren me 
mbledhjen dhe përpunimin e informacionit duhet të 
përshtaten me nevojat operacionale të bashkëpunimit 
ndërkombëtar policor. 
 
Proçedurat e shkëmbimit të informacionit të jenë ne 
perputhje me standartet e BE-së dhe praktikat e mira të 
vendeve të tjera 
 
Rregulloret e brendshme të funksionimit të shërbimeve 
kufitare duhet të përmbajnë dhe pasqyrojne standartet 
ndërkombëtare të shkëmbimit të informacionit, duke 
marrë parasysh masat e sigurisë dhe synimin për të 
përmirësuar kohën e reagimit.  
 
Oficerët ndërlidhës në vendet fqinje dhe vendet e tjera 
duhet të inicojne dhe mbështesin përpjekjet per 
shkëmbimin e informacionit të ndërsjelltë. 
 
Organizimi dhe kryerja e shërbimeve të përbashkëta të 
patrullimit përgjatë kufirit të gjelbër dhe blu do të siguroje 
shfrytëzim racional të forcave dhe mjeteve të policisë 
dhe efektivitet maksimal në kontrollin e kufirit.  
Patrullimet e përbashkëta duhet të zgjerohen dhe 
institucionalizohen bazuar në eksperiencat e 
deritanishme të kësaj natyre. 
 
Shërbimi i Kufirit dhe migracionit të Shqipërisë duhet të 
synojë në hartimin e planeve të përbashkëta për situata 
emergjence dhe fatkeqësi natyrore me vendet fqinje. 
 
Në rastet kur nga analiza e riskut rezulton se një vend 
fqinj përballet me probleme të njëjta dhe për pasojë 
mund të jetë i interesuar për veprime të përbashkëta, 
duhet të organizohen takime për të diskutuar planizimin 
dhe implementimin e këtyre veprimeve. 
 
 

iii. Procedurat 
 
Kontrollet kufitare duhet të përshpejtohen, duke 
vendosur kontrolle me një ndalesë me vendet fqinje, atje 
ku kjo mund të realizohet. 
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iv. Burimet njerëzore dhe trainimi 
 
Kandidatët e mundshëm për PKM duhet të përzgjidhen 
me qëllim që profesionalizmi dhe aftësitë e tyre të jenë 
në parametrat e përmendura, si kusht që do të ndikojë 
dukshëm në bashkëpunimin ndërkufitar dhe 
ndërkombetar. 
 
Trajnimet e përbashkëta duhet të vendosen përmes 
planeve mësimore të standartizuara, për të siguruar një 
nivel të lartë profesionalizmi dhe ndërgjegjësimi për 
rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar.  
 
Në vijim, duhet të hartohen manuale të veçanta për 
trainimin në terren për bashkëpunimin ndërkufitar e 
ndërkombëtar të shërbimit dhe shkëmbimin e 
informacionit, duke iu referuar praktikave të mira të BE-
së. Prezantimi i kurseve të gjuhës dhe trainimeve të 
përbashkëta me vendet e tjera do të lehtësojë më tepër 
bashkëpunimin ndërkufitar. Përfaqësuesit e agjensive 
kufitare do të vazhdojnë të marrin pjesë rregullisht dhe 
do të kontribuojnë në konferencat dhe forumet 
ndërkombëtare. 
 
 

v. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Për shkëmbimin e informacionit duhet të zhvillohen 
takime me agjensitë homologe në rajon.   
 
Takime të tilla do të lehtësojnë zbatimin e marrëveshjeve 
dhe do të rrisin bashkëpunimin ndërkufitar. Shërbimet e 
Kufirit dhe migracionit duhet të mundësojnë shkëmbimin 
e të dhënave të analizës së riskut me vendet fqinje dhe 
të prezantojnë sistemin e informimit të shpejtë me 
qëllimin për të paraprirë dhe luftuar me efikasitet format 
e reja të krimit dhe imigracionit të paligjshëm. Aktualisht, 
Shqipëria ka oficerë ndërlidhës në Qendrën SECI në 
Bukuresht, si edhe në Itali, Greqi, Turqi, dhe pranë 
UNMIK-ut. Duhet të merret parasysh nevoja për caktimin 
e oficerëve ndërlidhës me vendet e tjera.   
 
Atje ku shkëmbimi i informacionit është ende në varësi 
të kontakteve personale, nevojitet që kjo të 
institucionalizohet.   
 
Operatorët e linjave ajrore duhet të janpin Informacionin 
Paraprak për Pasagjerët (API). 
 
Duhet të vendosen lidhjet me sistemet ndërkombëtare të 
shkëmbimit të informacionit. Atje ku këto lidhje tashmë 
ekzistojnë, duhet të forcohen, sidomos në rastin e ASF-
së, Njësia e kërkimit të Automatizuar e Interpol-it, bankat 
e të dhënave të dokumenteve të vjedhura të udhëtimit 
dhe bankat e të dhënave të automjeteve të vjedhura. 
 
 

vi. Sistemet e teknologjisë së informacionit 
 

Me qëllim shkëmbimin e drejtpërdrejtë të informacionit 
midis PKK-ve fqinje, duhet te vendoset sistemi i 
komunikimit telefonik, i cili aktualisht nuk ekziston. Ky 
sistem komunikimi do të përmirësonte shkëmbimin e 
informacionit me vendet fqinje, dhe menaxhimin më të 
mirë të situatave që lindin në PKK. Kjo do të ndihmonte 
në zvogëlimin e mëtejshëm të kostove të komunikimit, 
meqë linjat e drejtpërdrejta do të shmangin telefonimin 
përmes operatorëve të telekomit kombëtar në rrjetin 
ndërkombëtar të vendit fqinj dhe do të rriste stabilitetin e 
rrjetit si edhe sigurinë e tij. 
 
Përdorimi i telefonit në internet duhet të shihet si një 
mundësi.  Është i domosdoshëm përcaktimi i tipit të 
informacionit që do të shkëmbehet në PKK, dhe 
përcaktimi i personave që do të përfshihen në këtë 
shkëmbim informacioni. Gjithashtu është e nevojshme të 
merren parasysh siguria e të dhënave dhe masat 
mbrojtëse.    
 
 

vii. Infrastruktura dhe pajisjet 
 
Kur planifikohen PKK te reja, duhet të merret në 
konsideratë mundësia e ndërtimit të mjediseve të 
përbashkëta me vendet fqinje. Do të ishte e 
këshillueshme që mjediset në PKK të jenë sipas 
standarteve te BE-se, dhe përcaktohen me marrëveshje 
të përbashkëta. 
 
 
Doganat 
 
Rritja e theksit mbi bashkëpunimin ndërkombëtar në 
fushën e doganave do të kontribuonte në përmirësimin e 
sistemit doganor, në forcimin e konkurrencës në 
ekonominë kombëtare, si dhe do të bëhej një parakusht 
për një mjedis të mirë biznesi.  
 
 

i. Kuadri ligjor rregullator 
 
Duke patur parasysh që ekzistojnë një sërë 
marrëveshjesh me administratat e tjera, të cilat japin një 
bazë ligjore për bashkëpunimin ndërkombëtar, duhet të 
ndërmerren negociata për përfundimin e marrëveshjeve 
me administrata doganore të rëndësishme nga 
pikëpamja strategjike, me qëllim forcimin e bazës së 
bashkëpunimit ndërkombëtar. 
 
Komisioni Europian po rrit përpjekjet për luftën ndaj 
evazionit fiskal dhe për t’u siguruar që të gjithë 
administratat doganore të shteteve anëtare të BE-së të 
punojnë bashkë si një e vetme, në përpjekjen parësore 
për t’u siguruar që të gjitha tatimet dhe taksat mbi mallrat 
e importuara në territorin e Komunitetit Europian të 
mblidhen plotësisht. Kështu që nevojitet që edhe 
SHDSH, duke ndjekur rekomandimet e BE-së të kryejë 
ndryshime në legjislacion me qëllim promovimin e 
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kapaciteteve dhe protokolleve operative dhe krijimin e 
praktikës “clearance” për procedurat dhe praktikat 
doganore. 
 
Lufta ndaj evazionit fiskal kërkon hetues të specializuar, 
por suksesi i tyre është në varësi të kuadrit ligjor dhe 
burimeve të duhura për aplikimin e tij.  
 
 

ii. Menaxhimi dhe organizimi 
 
Intensifikimi i bashkëpunimit me organizatat e BE-së dhe 
organizatat e tjera ndërkombëtare që merren me tregtinë 
ndërkombëtare dhe bashkëpunimin doganor është një 
objektiv që siguron shkëmbim të shpejtë dhe cilësor të 
informacionit, sidomos në lidhje me analizën e riskut.  
Një objektiv tjetër i këtij bashkëpunimi intensiv do të 
ishte bashkërendimi efikas i operacioneve të 
përbashkëta që synojnë jo vetëm parandalimin e çdo 
forme të tregëtisë së paligjshme, por edhe goditjen dhe 
parandalimin e formave të tjera të krimit ndër-kufitar në 
mënyrë që të mbrohet interesi financiar dhe siguria e 
Republikës së Shqipërisë dhe kufijve të jashtëm të BE-
së. Ky bashkerendim promovon kapacitete operacionale 
të ngjashme me ato të shteteve anëtare të BE-së. 
 
Qellimi i pjesëmarrjes në operacione ndërkombëtare të 
organizuara nga ËCO, SECI Center dhe organizata të 
tjera është informacioni i vazhdueshëm në lidhje me 
prirjet shkeljet doganore dhe aspekte të tjera të 
veprimeve të paligjshme, gjë që do të kontribuonte në 
një implementim më të efektshëm të kontrollit doganor. 
Në të njejtën kohë, do të përmirësonte kontaktet 
operacionale ndërmjet SHDSH dhe administratave të 
tjera doganore.  
 
 

iii. Procedurat 
 
Kontrollet kufitare duhet të përshpejtohen duke vendosur 
parimin e kontrolleve me një ndalesë me vendet fqinjë 
kudo që kjo është e mundur.  Në dritën e anëtarësimit të 
ardhshëm të Shqipërisë në BE është e nevojshme të 
theksohet rëndësia e një bashkëpunimi më të ngushtë 
me administratat doganore të vendeve të BE-së, si dhe 
me vendet e treta për të lehtësuar kalimet e kufirit dhe 
luftën ndaj veprimtarive kriminale.   
 
 

iv. Burimet njerëzore dhe trainimi 
 
Pjesëmarrja në trainime dhe seminare të përbashketa 
prane ËCO, agjencive rajonale në fushën doganore dhe 
agjencive të tjera etë zbatimit të ligjit do të jetë një 
objektiv konstant për SHDSH. 
 
 

v. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 

Në PKK duhet të intensifikohen kontaktet e drejtpërdrejta 
me administratat doganore fqinje dhe agjensitë e tjera 
me kompetenca në kufi, për arritjen e një cilësie më të 
mirë të shkëmbimit të informacionit, dhe për një 
qarkullim më të shpejtë të mallrave dhe pasagjerëve. 
 
Informacione për tregëtinë ndërkombëtare si edhe 
informacione të tjera për procedurat doganore, analizën 
e riskut, si edhe veprimtari të tjera në PKK bëhen 
lehtësisht të arritshme për punonjësit e doganave 
përmes lidhjeve me internet të sitit ekzistues të 
administratës doganore, akses në rrjete që kanë lidhje 
me fushën doganore, në rrjetin nderkombëtar të 
tranziteve, etj.  
 
Rritja e shkëmbimit të informacionit dhe komunikimit do 
të ishte me dobi edhe për transportuesit dhe për 
administratën doganore në vendet e tjera meqë 
informacioni për dërguesit ndërkombëtare do të ishte i 
arritshëm lehtësisht dhe praktikat doganore do të 
kryheshin më shpejt.  Nuk do të ishte e nevojshme të 
kontaktoheshin drejtpërdrejtë administratat doganore të 
vendeve të tjera në rastet kur kërkohet vetëm 
informacioni bazë. Do të ishte e dobishme të 
shkëmbeheshin lidhje interneti me administratat 
doganore në vendet e tjera, por edhe në sistemet 
aktuale ndërkombëtare në fushën doganore me qëllimin 
për të patur akses në bankat ekzistuese të të dhënave 
për informacionin përkatës. 
 
Promovimi i iniciativave rajonale në çdo fushë të 
shërbimit doganor, por veçanërisht në atë të shkëmbimit 
të informacionit në formë të dhenash apo eksperiencash, 
krijimi i kritereve rajonale të riskut, vendosja e praktikave 
të kontrollit doganor dhe padyshim nxitja e “clearance” 
do të përbënin një bazë shumë të mirë për integrimin e 
gjithë Ballkanit Perëndimor. 
 
 
Inspektoriati Fito-Sanitar 
 
Përmirësimi i kapacitetit dhe i kushteve të punës të 
Inspektimit Fitosanitar kërkohet të bëhet sipas 
standarteve të BE-së. Qëllimi është që të përmriësohet 
kontrolli i shëndetit të bimeve dhe prodhimeve bimore 
sipas standarteve të BE-së, si në tregun ndërkombëtar 
ashtu edhe në atë të brendshëm. 
 
 

i. Kuadri ligjor dhe rregullator 
 
Bashkëpunimi ndërkombëtar është përcaktuar në ligjin 
“Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”. Vitet e fundit në 
fushën e mbrojtjes së bimëve janë nënshkruar 
marrëveshje bashkëpunimi me Kosovën, Maqedoninë, 
Kroacinë dhe Bullgarinë.   
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Ekzistojnë edhe marrëveshje të tjera bashkëpunimi të 
nënshkruara para viteve 90 dhe është e nevojshme që 
këto të rishikohen. 
 
Duhet të përfundohen marrëveshjet dypalëshe midis 
shërbimeve fitosanitare kufitare duke përfshirë çështje 
praktike në lidhje me kalimin e dërgesave në kufi. 
 
 

ii. Menaxhimi dhe organizimi 
 
Bashkëpunimi me BE dhe vendet fqinje që lidhet me 
shëndetin bimor, duhet intensifikuar, duke siguruar 
shkëmbim të shpejtë të informacionit të nevojshëm, 
sidomos në lidhje me analizën e riskut.  Një qëllim tjetër 
është bashkërendimi efikas i kontrolleve dhe i 
operacioneve të përbashkëta që synojnë parandalimin e 
hyrjes dhe përhapjes së organizmave të dëmshëm për 
bimët dhe produktet bimore.  
 
Me qëllim realizimin e bashkëpunimit rajonal dhe 
bashkërendimit ndërmjet shteteve të Ballkanit 
Perëndimor me fqinjët e tyre, duhet të ndërmerret një 
nismë për një platformë rajonale të MIK. 
 
 

iii. Procedurat 
 
Procedurat për SHFS që lidhen me bashkëpunimin 
ndërkombëtar dhe ndërkufitar do të marrin parasysh 
praktikat e mira europiane. Do të zhvillohet një manual 
për veprimtaritë e bashkëpunimit ndërkombëtar. 
 
 

iv. Burimet njerëzore dhe trainimi 
 
Inspektorët fitosanitarë shqiptarë duhet të kenë mundësi 
të marrin pjesë në seminarët ndërkombëtare/të BE-së, 
dhe të trajnohen për proçedurat dhe metodat praktike të 
inspektorëve fitosanitarë të BE-së. 
 
Veprimtari të përbashkëta trainimi, seminare dhe 
programme shkëmbimi përbëjnë një mënyrë të mirë për 
të mësuar rreth shërbimeve të tjera të inspektimit 
fitosanitar dhe administrimit në kufi, detyrave, 
përgjegjësive dhe praktikave ekzekutive. 
 
Trajnime gjuhësore për inspektorët fitosanitarë do të 
ishin të dobishme. 
 
 

v. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Mungesa e pajisjeve të komunikimit dhe sidomos e 
teknologjisë së informacionit paraqet një pengesë për 
komunikimin e shpejtë dhe efikas, apo për shkëmbimin e 
informacionit ndërmjet PKK-ve, Ministrisë ose 
shërbimeve të tjera përkatëse, me vendet fqinje, ose me 
shtetet anëtare të BE-së. 

Është e nevojshme të sigurohet akses në banka 
specifike të dhënash të, p.sh. konventave, 
marrëveshjeve, organizatave ndërkombëtare ose 
rajonale, legjislacionit të BE-së dhe vendeve të tjera, 
standarteve, gjendjes së organizmave të dëmshëm dhe 
shembujsh dokumentesh, të cilat janë të domosdoshëm 
për operacionet e PKK-ve. 
 
 

vi. Sistemet e TI 
 
Shërbimet fitosanitare kanë nevojë për pajisje të 
teknologjisë së informacionit dhe akses interneti që të 
jenë në gjendje të shkëmbejnë informacion me vendet e 
tjera. Sistemi duhet të jetë i përputhshëm me sistemet e 
përdorura nga homologët ndërkombëtarë dhe të ngrihet 
në nivel, kur nevojitet. 
 
 
Inspektoriati Veterinar 
 

i. Kuadri ligjor rregullator 
 
Objektivi kryesor është harmonizimi i kuadrit ligjor 
rregullator në lidhje me proçedurat ndër-kufitare bazuar 
në legjislacionin e BE-së. Në të njejtën kohë, do të 
miratohet legjislacioni veterinar për zgjerimin e bazës 
aktuale ligjore për bashkëpunim ndërkombëtar. 
 
Marrëveshjet me vendet fqinje për problemet veterinare 
janë të rregulluara me marrëveshje ndërmjet 
institucioneve dhe strukturave homologe, ku 
përcaktohen proçedurat teknike dhe detyrimet e 
ndërsjella për zbatimin e tyre. Këto akte janë te bazuara 
ne ligjet tona dhe konventat ndërkombëtare për 
marrëdheniet midis palëve. Aktualisht Shërbimi Veterinar 
i Republikës së Shqipërise ka marrëveshje të lidhura me 
vendet kufitare si: 
 
• Me Kosovën 

o Marrëveshje midis Republikës së 
Shqipërisë dhe Misionit të Përkohshëm 
Administrativ të Kombeve të Bashkuara 
në Kosovë (Duke përfaqësuar 
Institucionet e përkohshme të 
vetëqeverisjes së Kosovës) Ministria e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
“Mbi bashkëpunimin në fushën e 
shëndetit publik veterinar” më 
30.10.2003. 

 
• Me Serbinë dhe Malin e Zi 

o Kërkesë nga Republika e Shqipërisë për 
rishikimin e marrëveshjes me Serbinë- 
Malin e Zi për “Marrëveshje në fushën e 
mbrojtjes së bimëve dhe mjekësisë 
veterinare”. 

 
• Me Maqedoninë     
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o Marrëveshje midis Republikes së 
Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Maqedonisë “Mbi bashkëpunimin në 
fushen veterinare” më datë 23.04.1998. 

 
Në kuadrin e Zhvillimit të MIK lind nevoja e rishikimit të 
këtyre marrëveshjeve dhe lidhja e marrëveshjeve të reja 
me vendet fqinje kufitare si Greqia dhe Italia. 
 
 

ii. Menaxhimi dhe organizimi 
 
Një tjetër objektiv kryesor është të harmonizohet kuadri i 
inspektimit veterinar kufitar me atë të vendeve fqinje, me 
qëllim lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe 
bashkëpunimit ndër-kufitar. Për këtë qëllim, statusi i 
vend-inspektimeve kufitare, në të dyja anët e kufirit 
duhet të bashkërendohet përsa i përket kapacitetit dhe 
kategorive të inspektimit kufitar veterinar. 
 
 

iii. Procedurat 
 
Procedurat e inspektimit veterinar kufitar në lidhje me 
bashkëpunimin ndërkombëtar dhe veprimtaritë ndër-
kufitare janë duke u përshtatur me legjislacionin e BE-së 
dhe praktikat e mira.  
 
Bashkëpunimi ndër-kufitar është lehtësuar me 
marrëveshjet me vendet fqinje dhe do të lehtësohet më 
shumë me shtimin e marrëveshjeve dhe prezantimin e 
procedurave të standartizuara.  
 
 

iv. Burimet njerëzore dhe trajnimi 
 
Duhet të organizohen veprimtari trajnuese për 
bashkëpunimin ndërkombëtar dhe veprimtaritë ndër-
kufitare sipas një programi të paracaktuar dhe 
organizuar nga Autoriteti Kompetent Qëndror Veterinar 
në bashkëpunim me agjensitë homolege. Trajnimi i 
inspektorëve veterinarë të PKK-ve duhet të përfshijë 
procedura në lidhje me bashkëpunimin nderkufitar, 
sistemin e informacionit, gjuhët e huaja, etj. Trainimi 
duhet të bazohet në një manual trainimi, sipas 
kërkesave të legjislacionit të BE-së dhe të përfshijë një 
modul të trainimit të përbashkët me homologët në 
vendet fqinje. Nevoja për gjuhën e duhur të trainimit 
duhet të merret parasysh. Objektivi përfundimtar është 
sigurimi i burimeve njerëzore të aftë profesionalisht, të 
disponueshëm për çdo nivel që kërkon bashkëpunimi 
kombëtar dhe ndërkombëtar. 

v. Komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit 
 
Komunikimi i hapur dhe aktiv duhet të vendoset në të 
gjitha nivelet ndërmjet Shërbimit të Inspektimit Veterinar 
Kufitar dhe shërbimeve të vendeve fqinje. Takimet do të 
planifikohen në mënyrë periodike me qëllim që të 
identifikohen pika ndërkombëtare kontakti për të 
lehtësuar një komunikim efikas për rreziqet, komunikimin 
e efektshëm të rreziqeve në lidhje me shëndetin publik 
dhe të kafshëve, ndryshime në legjislacion dhe 
organizim të Inspektimit Veterinar Kufitar. 
 
Duhet të shëkmbehet informacion dhe rekomandime në 
legjislacion, rreziqe, sistemet e paralajmërimit të 
hershëm nga BE dhe organizatat ndërkombëtare 
(Organizata Botërore e Shëndetit të Kafshëve IOE, dhe 
Organizata Botërore për Ushqimin FAO etj. 
 
 

vi. Sistemet e teknologjisë së informacionit 
 
Aktualisht po punohet që vend-inspektimet veterinare 
kufitare më kryesore, të kenë akses në një rrjet të 
përbashkët të teknologjisë së lartë të informacionit dhe 
në intranet. 
 
Për të siguruar akses të shpejtë në informacion, duhet të 
vendoset një sistem modern dhe i standartizuar 
pajsjesh, e cila do të mundësojë akses në bankat e të 
dhënave ndërkombëtare. Sistemi teknologjik do të 
mundësojë përdorimin e sistemit TRACES në një fazë të 
dyte. 
 
 

vii. Infrastruktura dhe pajisjet 
 
Bashkëpunimi ndërmjet vendeve fqinje lehtësohet nga 
infrastruktura dhe pajisjet, duke lejuar një regjim të 
barabartë të inspektimit veterinar kufitar në të dyja anët 
e kufirit. Në veçanti, duhet të harmonizohen kapaciteti 
dhe kategoritë e PKK. Mjediset dhe vend-inspektimet 
kufitare veterinare duhet të përmbushin kërkesat e BE-
së në lidhje me madhësinë dhe funksionet e tyre. Atje ku 
ambientet mungojnë, hapësira të përkohëshme duhet të 
unifikohen, p.sh. në formën e kontenierëve për 
inspektimin veterinar, duke marrë parasysh kërkesat e 
BE-së; dhe gjithashtu përdorimin e përbashkët të 
mjediseve në vend-inspektimet kufitare duhet të 
përballohet në rastet kur kjo do të ishte e dobishme.  
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KAPITULLI 8 
 
 

Burimet e kërkuara për MIK 
 
MIK nga natyra dhe kompleksiteti i tij kërkon burime të 
mjaftueshme në mënyrë që të arrihen rezultate optimale 
dhe të gjitha agjensitë që janë të angazhuara dhe të 
integruara në fushën e Sigurisë Kufitare të punojnë në 
mënyrë profesionale. Në parim, burimet e kërkuara për 
MIK nuk do të shpërndahen ose të ndahen, por duhet të 
perllogariten dhe të bashkërendohen sipas përparësive 
dhe nevojave të parashikuara nga Strategjia dhe Plani i 
Veprimit. Një prej kerkesave themelore është që në nivel 
kombëtar të krijohen instrumenta koordinimi 
ndërministrore me përgjegjësi të qarta dhe të drejta për 
të ndarë të gjitha burimet e nevojshme për të zhvilluar 
MIK në mënyrën e duhur. Pa menaxhim të qartë dhe të 
përgjegjshëm të burimeve MIK nuk mund të zhvillohet 
dhe nënvlerësimi i kësaj të fundit mund të pengojë 
vënien në zbatim të konceptit kombëtar të MIK. 
 
Kur permendim burimet e kërkuara për MIK do të merren 
parasysh si më poshtë: 
 

• Burimet Njerëzore 
• Burimet teknike 
• Burimet infrastrukturore dhe financiare. 

 
 

Burimet kombëtare 
 
Të gjitha agjensitë e përfshira në sigurinë e kufirit dhe që 
marrin pjesë në MIK kanë burimet e tyre njerëzore, 
teknike, infrastrukturore dhe financiare kryesisht ne 
kuadrin kombëtar të burimeve njerëzore. Ky supozohet 
të jetë burimi kryesor qe siguron kontributin e nevojshëm 
për kryerjen veprimtarive sipas kërkesës.  Sidoqoftë nuk 
ndodh gjithmonë kështu aktualisht meqënëse në 
përgjithësi burimet janë relativisht të pakta dhe të ngurta. 
Pavarësisht nga përpjekjet e bëra në dekadën e fundit, 
menaxhimi i burimeve është ende i vjetëruar dhe nuk 
garanton mbështetjen e duhur për agjensitë shtetërore.  
Zhvillimi i burimeve njerëzore, veçanërisht ai për MIK-
duhet të reflektojë nevojat dhe kërkesat e shërbimit.   
 

Burimet njerëzore 
 
Menaxhimi i burimeve njerëzore deri tani është 
identifikuar si një prej dobësive në strukturat e agjensive 

të sigurisë së kufirit. Kërkesat jo të qarta në procesin e 
përzgjedhjes së personelit, trajnimi i pamjaftueshëm dhe 
transferime/dislokime të pakuptueshme të personelit 
janë disa fusha që kërkojnë pëmirësim në të ardhmen.  
Siç përmendet në kapitujt e mëparshëm, burimet 
njerëzore janë një prej faktorëve kryesorë që duhet të 
merren parasysh përsa i përket zbatimit të konceptit 
MIK.   
 
Në mënyrë që të arrihen këto që u përmendën më lart, 
të gjitha agjensitë e kufirit do të bashkëpunojnë dhe do 
të koordinojnëveprimtaritë në lidhje me burimet 
njerëzore dhe në veçanti:   
 

• Të përzgjidhet personeli i duhur në bazë të një 
procesi të qartë dhe transparent të bazuar në 
kritere të qarta; 

• Kurrikula e trajnimit të përbashkët dhe 
veprimtaritë e trajnimit të përbashkët; 

• Qendra e trajnimit të përbashkët 
• Trajnim i përbashkët i përparuar   
• Teste të përbashkët të vlerësimit profesional  
• Vlerësim transparent dhe sistem karriere  

 
Pasi përzgjedhja dhe trajnimi i personelit të kenë 
përfunduar niveli drejtues i agjensive të MIK do të jetë i 
aftë të planifikojë, organizojë, motivojë dhe të kontrollojë 
të gjithë procesin e menaxhimit të burimeve njerëzore 
dhe në të gjitha shtyllat e MIK (bashkëpunimi brenda 
shërbimit, bashkëpunimi ndërmjet agjensive dhe 
bashkëpunimi ndërkombëtar).   
 

Burimet teknike 
 
Edhe një herë mund të thuhet se të gjitha agjensitë e 
kufirit të Shqipërisë kanë mangësi përsa u përket 
burimeve teknike ndonëse disa hapa pozitivë përpara 
janë bërë si me mbështetjen ndërkombëtare ashtu edhe 
me fondet ndonëse të kufizuara të buxhetit kombëtar. 
Pajisja e të gjtiha agjensive të kufirit me burimet e 
përshtatshme teknike kërkon fonde financiare 
domethënëse të cilat janë në fakt shumë të kufizuara. 
Përveç kësaj difekti kryesor qëndron në faktin që 
agjensitë e kufirit i përcaktojnë nevojat teknike 
individualisht, të lidhura me punën e tyre në kufi, në 
vend që të planifikojnë blerje të unifikuara.   
 
Meqë një prej avantazheve që sjell MIK është përdorimi i 
përbashkët i pajisjeve teknike, kjo pengesë mund të 
tejkalohet me përdorimin e rregulluar dhe të formalizuar 
të pajisjeve nga një agjensi për qëllimet e të tjetrave.  
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Gjithashtu është e rëndësishme që blerja e burimeve 
teknike të koordinohet ndërmjet agjensive të kufirit në 
mënyrë që të evitohet blerja e pajisjeve teknike që nuk 
janë të përshtatshme ose që mund të përdoren vetëm 
për qëllime shumë të kufizuara.   
 
Për më tepër, blerja e bashkërenduar dhe e përbashkët 
e pajisjeve teknike kërkon edhe një trajnim të përbashkët 
të atyre që do të jenë përgjegjës për përdorimin e tyre.   
 
Struktura koordinuese do të ketë një rol të rëndësishëm 
në lidhje me nevojat për burime teknike dhe do t’i japë 
zgjidhje këtyre lloj çështjeve nëpërmjet grupeve të punës 
të krijuara për këtë qëllim.   
 

Infrastruktura dhe burimet 
financiare 
 
Infrastruktura e përshtatshme, veçanërisht ajo në PKK, 
është një pikë kritike.  Meqë infrastruktura kërkon pjesën 
më të madhe të fondeve financiare, agjensitë e kufirit 
duhet të përcaktojnë dhe të ndajnë pjesën e tyre 
financiare në investimet e infrastrukturës.  Në lidhje me 
infrastrukturën situata e pronësisë është e paqartë dhe 
kjo do të sqarohet më vonë. Agjensia që do të jetë 
përgjegjëse për të mirëmbajtur infrastrukturën në të 
ardhmen do të identifikohet.   
 
Institucionet respektive shtetërore duhet të llogaritin 
fondet financiare të mjaftueshme dhe të nevojshme për 
të përmirësuar ose rinovuar infrastrukturën e kufirit nga 
buxheti shtetëror i parashikuar për MIK dhe jo për 
agjensitë e kufirit në mënyrë të veçantë.    
 
Përdorimi i përbashkët, mirëmbajtja dhe çështje të tjera 
të lidhura me infrastrukturën e agjensive të kufirit duhet 
të rregullohen me MM respektive.   
 
 

Burime nga donatorët e jashtëm 
 
Aktualisht ka një sërë organizatash të përfshira në MIK.  
Në rast se burimet e donatorëve të jashtëm nuk 
koordinohen qartë dhe në mënyrë të hapur, ato nuk 
mund të arrijnë në një përqasje të përbashkët ndaj MIK. 
 
Mundësia me e volitshme dhe kuptimplotë për koordinim 
të plotë të asistencës ndërkëombëtare është delegimi i 
autoritetit vendimmarrës strukturës koordinuese.  Kjo 

strukturë mund të garantojë përputhshmërinë, të evitojë 
dublikimin dhe të shfrytëzojë me efikasitet burimet e 
brendshme dhe të jashtme.   
 

Burimet njerëzore 
 
Në këtë fushë donatorët e jashtëm mund të luajnë një rol 
të rëndësishëm. Meqë MIK bazohet në përafrimin e 
metodologjisë së punës, legjislacionit, pajisjeve, 
shkëmbimit të infromacionit me agjensitë e ngjashme 
jashtë vendit, është e nevojshme që në një farë mase 
kontributi i burimeve njerëzore të vijë edhe nga burimet e 
jashtme.   
 
Rëndësia e harmonizimit të sistemit të trajnimit të 
agjensive të sigurisë së kufirit me standartet e BE-së 
dhe praktikat e mira mund të koordinohet me burimet e 
jashtme, ose për një agjensi ose për të gjitha ato në të 
njëjtën kohë (psh trajnimet e përbashkëta).  
 
Donatorët e jashtëm mund të kenë një rol të dallueshëm 
përsa i përket menaxhimit të burimeve njerëzore duke 
sjellë aftësitë udhëheqëse për drejtuesit e agjensive në 
fushën e MIK. Veçanërisht donatorët e jashtëm mund të 
japin praktikat më të mira, këshillat dhe mësimet e 
nxjerra nga vendet që kanë zhvilluar sistemet e tyre të 
MIK kohët e fundit.    
 

Burimet teknike 
 
Gjatë 8 viteve të fundit burimi kryesor i asistencës 
teknike në lidhje me kufirin shqiptar kanë qenë donatorët 
e jashtëm. Duke marrë parasysh sasinë e madhe të 
burimeve të investuara në Shqipëri për të gjitha 
agjensitë e kufirit, është e qartë se koordinimi i 
menjëhershëm ndërmjet agjensive të kufirit është mëse i 
domosdoshëm.   
 
Struktura koordinuese duhet të marrë një rol dhe një 
përgjegjësi më të madhe në menaxhimin e burimeve 
teknike. 
 
 

Burimet financiare 
 
Praktikisht donatorët e jashtëm shumë rrallë japin 
mbështetje direkte financiare dhe për këtë kjo nuk 
diskutohet më në këtë seksion.   
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SHTOJCAT 
 
 

Struktura e Policise Kufitare dhe Migracionit  
 

Niveli qendror  

 
 
 
 

Niveli rajonal dhe lokal  
 

 

Sektori i PKM në 
Drejtorinë e 

Policisë së Qarkut

Seksioni i PKM në 
Komisariatin e Policisë

Grupet Operative 
Speciale  

Pikat e Kalimit 
Kufitar 

Stacionet e Mjeteve 
Lundruese 

Drejtori i 
Përgjithshëm i 

Policisë së Shtetit 

Drejtori i Policisë 
Kufitare e 
Migracionit  

Sektori i 
Shërbimeve të 

Kufirit 

Sektori i të Huajve Sektori i 
MIK/Trajnimeve 
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Struktura e Shërbimit Doganor Shqiptarë 
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Struktura e Shërbimit Fito-Sanitar  

 
 
 
 

MBUMK 

Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Sigurisë së Ushqimit
dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit  

Drejtoria e 
Shendetit të 

Kafshëve dhe 
Mbrojtjes së 

Bimëve 

DRBU 
Dibër 

DRBU 
Kukës 

DRBU 
Shkodër 

DRBU 
Durrës 

DRBU 
Tiranë 

DRBU 
Vlorë 

DRBU 
Korçë  

DRBU 
Lezhë 

DRBU 
Gjirokastër 

Kakavijë 
3 Inspektorë 

Tre Urat 
1 Inspektor 

Porti i Shëngjinit  
1 Inspektor 

Qafe Thanë  
3 Inspektorë 
Kapshticë 

3 Inspektorë 
Tushemisht 
1 Inspektor 

Goricë 
1 Inspektor 

Porti i Vlorës 
3 Inspektorë 

Porti i Sarandës 
1 Inspektor 

Aeroporti i Tiranës 
1 Inspektorë 

Porti i Durrësit  
4 Inspektorë 

Hani i Hotit 
3 Inspektorë 

Morinë 
2 Inspektorë 

Bllatë 
1 Inspektor 
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Struktura e Shërbimit Veterinarë  

 

MBUMK 

Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Sigurisë së 
Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së 
Konsumatorit  

Drejtoria e Shendetit të 
Kafshëve dhe Mbrojtjes 

së Bimëve  
Inspektorët Veterinar 

Kufitar  
 

DRBU 
Dibër 

DRBU 
Kukës 

DRBU 
Shkodër 

DRBU 
Durrës 

DRBU 
Tiranë 

DRBU 
Vlorë 

DRBU 
Korçë  

DRBU 
Lezhë 

DRBU 
Gjirokastër 

Kakavijë 
3 Inspektorë 

Tre Urat 
1 Inspektor 

Port i Shëngjinit  
1 Inspektor 

Qafë Thanë  
3 Inspektorë 

Kapshticë 
3 Inspektorë 
Tushemisht 
1 Inspektorë 

Goricë 
1 Inspektor 

Porti Vlorës  
3 Inspektorë 

Porti i Sarandës  
1 Inspektor 

Aeroporti i Tiranës 
1 Inspektor 

Porti i Durrësit 
4 Inspektorë 

Hani i Hotit 
3 Inspektorë 

Morinë 
2 Inspektorë 

Bllatë 
1 Inspektor 
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PLANI I VEPRIMIT PËR MIK 
 
 
 
 

POLICIA KUFITARE DHE E MIGRACIONIT - BASHKEPUNIMI BRENDA SHERBIMIT 

Kuadri Ligjor Rregullator 
OBJEKTIVA 1:  

Te garantohet nepermjet ligjit te ri “Per Policine e Shtetit” qe PKM te jete e organizuar dhe te funksionoje sipas kerkesave te standarteve te BE. 

TREGUESIT:   

Miratimi i ligjit te ri “Per Policine e Shtetit”. 

SITUATA AKTUALE:  

Ligji aktual “Per Policine e Shtetit” nuk parashikon linjen vertikale te komandim-kontrollit per PKM. Ai nuk parashikon burime ekskluzive per PKM ose mundesine per te menaxhuar 
drejtpersedrejti keto burime. Rishikimi i Ligjit “Per Policine e Shtetit” i trajton keto ceshtje. Aktualisht, PSHSH po rishikon te gjitha politikat dhe procedurat. Pasi kjo te jete perfunduar, 
PKM do te krijoje nje grup pune per te hartuar politika dhe procedura specifike ne lidhje me komunikimin, bashkepunimin, shkembimin e informacionit, operacionet e perbashketa, 
trainimin dhe perdorimin e infrastruktures dhe pajisjeve ne PKM. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

PKM duhet te jete e specializuar, e unifikuar, e miretrajnuar dhe profesionale. Pervec kesaj duhet te krijohet nje organizim i centralizuar ne menyre qe mbikqyrja dhe udhezimet per 
kontrollin e kufirit te realizohen ne menyre efektive. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Hartimi I amendamenteve dhe I legjislacionit te ri sipas nevojes . 
2. Hartimi i rregulloreve dhe urdherave te brendshem ne lidhje me komunikimin, bashkepunimin, shkembimin e informacionit, operacionet e perbashketa, trainimin, perdorimin e 
infrastruktures dhe pajisjeve ne PKM.  

PALET E INTERESUARA 

PSHSH, Grupi i punes per LPSH, PKM, organizatat nderkombetare qe asistojne PSHSH. 

VEPRIM 1 

Hartimi I amendamenteve dhe I legjislacionit te ri sipas nevojes . 

VEPRIMTARI 

1. Te pergatiten projekt-amendamentet. 
2. T’i paraqiten projektet  Drejtorise Juridike te MB dhe departamenteve te tjera per komente. 
3. Te pergatitet projekti perfundimtar dhe t’i paraqitet Drejtorise Juridike per shqyrtim dhe veprime te metejshme. 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

50 

PERPARESI 

Kryesor 

REZULTATI I PRITSHEM 

Ekziston legjislacion i ri. 

TREGUESIT 

Projektet e pergatitura dhe te pranuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

PKM 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Pergatitja e nje kuadri ligjor per PKM 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Korrik 2007 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Hartimi i rregulloreve dhe urdherave te brendshem ne lidhje me komunikimin, bashkepunimin, shkembimin e informacionit, operacionet e perbashketa, trainimin, perdorimin e 
infrastruktures dhe pajisjeve ne PKM.  

VEPRIMTARI 

1. Te pergatiten projekt-rregulloret dhe urdherat e brendshem. 
2. T’i paraqiten projektet  Drejtorise Juridike te MB dhe departamenteve te tjera per komente. 
3. Te merret miratimi nga autoritetet perkatese. 
4. Pergatitja dhe shperndarja e rregulloreve dhe urdherave 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Ekzistojne rregulloret dhe urdherat e brendshem te nevojshem. 

TREGUESIT 

Projektet e pergatitura dhe te miratuara. 
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AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM. 

AKTORET E PERFSHIRE 

PKM 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 900 euro- kostot e parashikuara ne zerin e buxhetit per shtypshkrime dhe publikime 
Përfitimet: Kuadri I pershtatshem ligjor per sherbimet e PKM 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Gjysma e pare e vitit 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te hartohet nje ligj i ri per kontrollin e kufirit shteteror bazuar ne kerkesat e BE/Shengen. 

TREGUESIT 

Zhvillimi, miratimi dhe zbatimi i nje ligji te ri. 

SITUATA AKTUALE:  

Ligjet aktuale ne fushen e kontrollit te kufirit nuk jane ne perputhje te plote me Acquis te BE-se. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Eshte i nevojshem nje kuader i qarte ligjor bazuar ne kerkesat e KE/Shengen ne fushen e menaxhimit te kufirit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohet nje ligj i ri ne fushen e kontrollit te kufirit. 

PALET E INTERESUARA 

Grupi i punes ligjor nderagjensi, grupi i punes i PSHSH/PKM, organizatat nderkombetare qe asistojne PSHSH. 

VEPRIM  

Te hartohet nje ligj i ri ne fushen e kontrollit te kufirit. 

VEPRIMTARIA 

1. Te krijohet nje grup pune 
2. Te zhvillohet nje analize e mangesive te legjislacionit ne fushen e kontrollit te kufijve duke marre parasysh analizen e realizuar nga PAMECA ne 2005 
3. Te pergatitet projektligji dhe t’i paraqitet per shqyrtim Komitetit Nderministror per MIK 

PERPARESI 
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Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Pergjegjesi te qarta per agjensine dhe permbushje me efikase e detyrave operacionale nga PKM. 

TREGUESIT 

Projektligji eshte rishikuar nga Komiteti Nderministror per MIK dhe i eshte paraqitur Ministrise se Brendshme. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme (PSHSH/PKM). 

AKTORET E PERFSHIRE 

Te gjitha ministrite e perfaqesuara ne Komitetin Nderministror per MIK  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Vendosja e nje kuadri ligjor per kontrollin dhe mbikqyrjen e kufirit  

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2007 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVA 1:  

Te behet ristrukturimi i PKM brenda PSHSH duke garantuar linjen vertikale te komande-kontrollit, kryerjen e analizes se riskut dhe investigimit si dhe menaxhimin e burimeve te veta 
njerezore, materiale dhe financiare. 

TREGUESIT:   

Venia ne zbatim e struktures se re qe i eshte paraqitur grupit te punes per ristrukturimin e PSHSH. 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht ekziston nje linje e dyfishte komande-kontrolli mes Drejtorise se PKM dhe Drejtorive te Qarqeve te PSHSH.  PKM nuk menaxhon vete burimet njerezore, materiale dhe 
financiare. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

PKM duhet te jete e specializuar, e unifikuar, e miretrajnuar dhe profesionale. Pervec kesaj duhet te krijohet nje organizim i centralizuar ne menyre qe mbikqyrja dhe udhezimet per 
kontrollin e kufirit te realizohen ne menyre efektive. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te pergatitet dhe te paraqitet per miratim struktura e re organizative e PKM  
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2. Te pergatiten plane financiare vjetore. 
3. Te vihet ne zbatim struktura e re. 

PALET E INTERESUARA 

Grupi i Punes, MB, PSHSH/PKM, Organizatat nderkombetare qe asistojne PSHSH. 

VEPRIM 1  

Te pergatitet dhe te paraqitet per miratim struktura e re organizative e PKM. 

VEPRIMTARIA 

1. Te vleresohet efektshmeria e struktures ekzistuese dhe te evidentohen mangesite dhe te metat. 
2. Te krijohet nje grup pune per ristrukturimin e PKM. 
3. Te pergatitet struktura e re organizative dhe te paraqitet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Eshte vendosur baza ligjore per riorganizimin e PKM. 

TREGUESIT 

Projekt-struktura eshte pergatitur dhe paraqitur per miratim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Grupi i Punes, MB, PSHSH/PKM, Organizatat nderkombetare qe asistojne PSHSH. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative  
Përfitimet: Krijimi i nje strukture te PKM ne perputhje me kerkesat e BE per MIK 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2007 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te pergatiten plane financiare vjetore. 

VEPRIMTARIA 

1. Te vleresohen nevojat financiare per vitin e ardhshem. 
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2. Te pergatitet plani vjetor. 
3. Te paraqitet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Ekziston plani financiar vjetor. 

TREGUESIT 

Nevojat e identifikuara. Plani i hartuar dhe miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB, PSHSH/PKM. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Nevojat e PKM plotesohen nga nje buxhet I pavarur  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor i cdo viti  

LIDHJE 

VEPRIM 3  

Te vihet ne zbatim struktura e re. 

VEPRIMTARIA 

1. Te krijohet infrastruktura e  burimeve njerezore ne perputhje me organigramen. 
2. Te krijohet infrastruktura per ambiente. 
3. Te krijohet infrastruktura per pajisje. 
4. Te riorganizohet PKM sipas struktures se re. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rritja e efektshmerise se veprimtarise se PKM. 

TREGUESIT 
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Struktura e re eshte ne zbatim.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Keshilli i Ministrave, Ministria e Brendshme, PSHSH/PKM, Organizatat nderkombetare qe asistojne PSHSH. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM  
Kostot: 
Paga: 7000 euro/person 
Pajisje: 240 euro/person 
Përfitimet: Struktura e re e krijuar dhe e pajisur me infrastrukturen dhe mjetet e duhura 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2007 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te sigurohet zhvillimi dhe venia ne zbatim e masave anti-korrupsion ne kuadrin e PKM te sapoformuar. 

TREGUESIT:   

Zbatimi i masave anti-korrupsion. 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht personeli i policise kufitare eshte i ekspozuar ndaj fenomenit te korrupsionit. Ekziston nje strategji kombetare anti- korrupsion. Ekziston edhe kuadri ligjor i pershtatshem 
per luften ndaj korrupsionit. PKM eshte e detyruar me ligj te luftoje korrupsionin. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Drejtuesit e PKM duhet te krijojne kushtet per te luftuar korrupsionin ne perputhje me legjislacionin, strategjine dhe praktikat me te mira. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te evidentohen shkaqet dhe faktoret qe ndikojne ne korruptimin e punonjesve te PKM.  
2. Te merren masat per te luftuar korrupsionin, te rishikohen cdo vit dhe te behen ndryshimet e nevojshme ne to. 

PALET E INTERESUARA 

Njesia Anti-Korrupsion prane Keshillit te Ministrave, MB, PSHSH/PKM, SHKB, sektori privat, publiku, media, organet e drejtesise. 

VEPRIM 1 

Te evidentohen shkaqet dhe faktoret qe ndikojne ne korruptimin e punonjesve te PKM.  

VEPRIMTARIA 
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1. Te analizohen rastet e ndodhura te korrupsionit. 
2. Te studiohen procedurat e zbatuara nga PKM gjate permbushjes se detyrave qe lejojne hapesira per korrupsion 
3. Te studiohen mangesite ligjore qe pengojne luften ndaj korrupsionit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Marrja e  masave te pershtatshme per te luftuar korrupsionin. 

TREGUESIT 

Analizat dhe studimet te pergatitura.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Njesia Anti-Korrupsion prane Keshillit te Ministrave, MB, PSHSH/PKM, SHKB, sektori privat, publiku, media, organet e drejtesise. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Minimizimi i rasteve te korrupsionit brenda PKM dhe rritja e besimit te publikut tek policia. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar i cdo viti 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Te merren masat per te luftuar korrupsionin, te rishikohen cdo vit dhe te behen ndryshimet e nevojshme ne to. 

VEPRIMTARIA 

1. Te plotesohet kuadri i nevojshem ligjor ne baze te mangesive te identifikuara. 
2. Te hartohen procedura standarte per rregullimin e veprimtarise se PKM ne te gjitha nivelet 
3. Te merren masat e nevojshme disiplinore kunder stafit te perfshire ne korrupsion. 
4. Te krijohet mekanizmi i informimit te publikut per te drejtat dhe detyrimet ligjore ne lidhje me aktivitetin ne kufi. 
5. Te krijohet mekanizmi per denoncimin e korrupsionit 
6. Te rishikohen dhe te ndryshohen cdo vit masat anti-korrupsion sipas nevojes. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 
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Korrupsioni i ulur dukshem. 

TREGUESIT 

Ulja e numrit te rasteve te korrupsionit.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Njesia Anti-Korrupsion prane Keshillit te Ministrave, MB, PSHSH/PKM, SHKB, sektori privat, publiku, media, organet e drejtesise. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Minimizimi i rasteve te korrupsionit brenda PKM dhe rritja e besimit te publikut tek policia 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Procedurat, Bashkepunimi Brenda Sherbimit 

Procedurat 
OBJEKTIVA 1:  

Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte veprimi te brendshme per ceshtje te operacioneve, personelit, trajnimeve, finances dhe logjistikes ne perputhje me kerkesat e BE 
dhe implementimin e TIMS/RMIS. 

TREGUESIT:   

Procedura standarte te brendshme per PKM te miratuara. Koha e perpunimit ne PKK me e shkurter. 

SITUATA AKTUALE:  

Ka nje grup urdherash dhe direktivash te ndryshme te cilat perpiqen te sqarojne dhe normojne detyrat e PKM. Megjithate, keto urdhera e direktiva nuk jane te strukturuara dhe te 
hollesishme sa duhet per te zbatuar pergjegjesite e PKM.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Kontroll sistematik, gjitheperfshires dhe fleksibel, i zbatuar ne menyre te qendrueshme ne te gjitha PKK-te, ne kufirin e gjelber dhe blu.   

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte per kontrollin e kufirit.  

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM, Grupi i Punes nder-institucional mbi procedurat ne kufi, Organizatat nderkombetare qe asistojne PKM, agjencite private qe veprojne ne kufi 
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VEPRIM  

Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte per kontrollin e kufirit.  

VEPRIMTARIA 

1.Te krijohet nengrupi i punes per procedurat standarte. 
2. Te mblidhen dhe analizohen urdherat, leter-porosite, udhezimet dhe procedurat ekzistuese. 
3. Te identifikohen fushat per te cilat nevojiten procedura standarte  
4. Te hartohen procedura standarte 
5. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim. 
6. Te vihen ne zbatim procedurat standarte. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Ekzistojne procedura standarte per PKK-te, kufirin e gjelber dhe blu. Pergjegjesite dhe detyrat jane te qarta. 

TREGUESIT 

Hartimi dhe miratimi i procedurave standarte. Ulja e kohes se perpunimit ne PKK.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH, PKM, Grupi i Punes nder-institucional mbi procedurat ne kufi, nengrupi i punes per procedurat standarte, Organizatat nderkombetare qe asistojne PKM, agjencite private qe 
veprojne ne kufi 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: PKM punon me procedura te percaktuara dhe te unifikuara sipas kerkesave te BE per MIK 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2008 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVA 1:  

Te krijohet nje sektor trajnimi brenda Akademise se Policise per te siguruar trajnim te specializuar ne nivelin fillestar dhe drejtues per PKM, ne perputhje me kurrikulen e policise 
kufitare qe do te miratohet se shpejti. 
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TREGUESIT:   

Miratimi i kurrikulave te PKM.  
Ngritja e nje strukture per trainim te specializuar mbi policimin kufitar ne Akademine e Policise. 

SITUATA AKTUALE:  

Akademia e Policise eshte pergjegjese per rekrutimin, trainimin dhe zhvillimin e te gjithe punonjesve te policise. Aktualisht nuk ka nje strukture zyrtare per trainim te specializuar mbi 
policimin kufitar ne Akademine e Policise. Pervec kesaj, nuk ekziston trainim per permiresimin e bashkepunimit brenda PKM si dhe ndermjet PKM e strukturave te tjera te PSH. 
Kurrikulat e PKM dhe programet e trainimit te Akademise se Policise u rishikuan ne kuader te Projektit te Binjakezimit te CARDS ne vitin 2005. Rekomandimet i jane dorezuar per 
mendim dhe miratim Drejtorit te Pergjithshem te PSH dhe Akademise se Policise.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

I gjithe personeli i PKM do te marre trainim policor baze ne Akademine e Policise. Pervec kesaj, personeli i caktuar ne PKM do te marre trainim te specializuar per policimin kufitar, 
ne perputhje me kurrikulat e BE, te cilat i jane dhene Akademise se Policise nepermjet Projektit te Binjakezimit te CARDS. Duhet te hartohen plane trainimi per te nxitur 
bashkepunimin brenda PKM si dhe bashkepunimin dhe bashkerendimin mes PKM dhe strukturave te tjera te PSH. Trainimi per gjuhet e vendeve fqinje dhe asaj angleze eshte 
thelbesor. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te miratohen kurrikula e trainimit dhe te ngrihet nje strukture per trainim te specializuar per PKM ne Akademine e Policise. 

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM, Akademia e Policise 

VEPRIM 1 

Te miratohet kurrikula e trainimit dhe te ngrihet nje strukture per trainim te specializuar per PKM ne Akademine e Policise. 

VEPRIMTARIA 

1. Te miratohet kurrikula e trainimit. 
2. Pas konsultave me Akademine e Policise, te behen perpjekje per krijimin e nje strukture per trainim te specializuar te PKM, me personelin dhe pajisjet perkatese. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Nje personel i PKM i miretrainuar dhe profesional. 

TREGUESIT 

Miratimi i kurrikules dhe struktures per trainimin e specializuar te PKM ne Akademine e Policise. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM dhe Akademia e Policise  
Kostot: 120 000 euro 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

60 

Përfitimet: PKM do te kete nje qender trajnimi ne perputhje me standartet e BE-se. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te identifikohen nevojat per trajnim dhe te pergatiten programe vjetore ne keshillim me akademine e policise. 

TREGUESIT:   

Analiza e nevojave per trainim e kryer. Programet vjetore te trainimit te miratuara. 

SITUATA AKTUALE:  

Nuk kryhen analiza te rregullta dhe te plota  per nevojat e PKM per trainim. Programet vjetore te trainimit nuk i jane pershtatur nevojave te policimit kufitar. Aktualisht trainimi ofrohet 
ne menyre te perkohshme. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Duhet te kryhet nje analize e nevojave per trainim cdo vit, dhe ofrimi i trainimit duhet te behet mbi bazen e ketyre analizave. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te kryhet analize nevojash per trainim te specializuar dhe te pergjithshem, ne konsultim me Akademine e Policise. 
2. Zhvillimi i programeve te reja te trajnimit ose permiresimi i programeve ekzistuese bazuar ne analizen e nevojave te trajnimit per temat e specializuara te PKM. 

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM, Akademia e Policise 

VEPRIM 1 

Te kryhet analize nevojash per trainim te specializuar dhe te pergjithshem, ne konsultim me Akademine e Policise. 

VEPRIMTARITE 

1. Nje grup pune i perbashket i perbere nga punonjes te Akademise se Policise dhe PKM te kryeje nje analize te nevojave per trainim. 
2. Analiza te dorezohet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Analiza e nevojave per trainim e kryer dhe miratuar. 

TREGUESIT 

Nevojat per trainim te PKM te analizuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 
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PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM dhe Akademia e Policise 
Kostot: Kosto Administrative 
Përfitimet: Rritja e bashkepunimit me Akademine e Policise ne identifikimin e nevojave te PKM per trajnim te specializuar dhe te pergjithshem ne perputhje me kerkesat e BE. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shtator i cdo viti 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Zhvillimi i programeve te reja te trajnimit ose permiresimi i programeve ekzistuese bazuar ne analizen e nevojave te trajnimit per temat e specializuara te PKM. 

VEPRIMTARITE 

1. Grupi i perbashket i Akademise se Policise dhe PKM, do te zhvilloje programet e reja te trajnimit ose permiresimin e programeve ekzistuese, bazuar ne analizen e nevojave te 
trajnimit per temat e specializuara te PKM. (cdo vit) 
2. Paraqitja e programeve (per nivelin baze, te mesem e te larte) per miratim dhe zbatim. 
3. Te hartohet nje program trainimi vjetor. 
4. Zbatimi i programeve te trainimit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Standartizimi i trajnimit i bazuar ne nevojat aktuale dhe programin vjetor te trajnimit.  

TREGUESIT 

Programet e trajnimit te PKM dhe kalendari vjetor jane pergatitur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Pkm dhe Akademia e Policise 
Kostot: 580 000 euro 
Përfitimet: PKM trajnohet vazhdimisht 
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KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 3:  

Te percaktohen kritere te qarta per perzgjedhjen dhe transferimet e personelit qe sherben ne PKM dhe te percaktohen kushte per menaxhimin e burimeve njerezore ne lidhje me 
ngritjen ne detyre.  

TREGUESIT:   

Hartimi dhe miratimi i kritereve te standartizuara te perzgjedhjes dhe transferimit. 
Hartimi dhe miratimi i kerkesave per perparimin ne karriere te burimeve njerezore.  

SITUATA AKTUALE:  

Ekzistojne kritere themelore perzgjedhjeje per pranim ne PSh. Megjithate, nuk ka kritere te percaktuara qarte per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere ne PKM. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Nje kontroll efikas i kufirit ka nevoje per nje numer te mjaftueshem personeli profesional dhe te trainuar, te afte per te kryer analize te riskut/hetim, si dhe per te komunikuar me 
homologet e tyre pertej kufirit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA  

Te percaktohen kriteret per perzgjedhje, transferim dhe perparim ne karriere brenda PKM si dhe te behet menaxhimi i burimeve njerezore sipas ketyre kritereve. 

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM, Akademia e Policise, Grupi i Politikave ne PSH 

VEPRIM  

Te percaktohen kriteret per perzgjedhje, transferim dhe perparim ne karriere brenda PKM si dhe te behet menaxhimi i burimeve njerezore sipas ketyre kritereve. 

VEPRIMTARITE 

1. Te mblidhen dhe analizohen kriteret baze per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere nga vendet e tjera. Te analizohen kerkesat e BE dhe Schengen per keto ceshtje. 
2. Te hartohen kritere baze per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere per PKM dhe te dorezohen per miratim. 
3. Te pergatiten pershkrimet e punes per te gjitha pozicionet ne PKM. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Personel i PKM me cilesor e saje te kritereve me te larta per perzgjedhjen. Linjat e qarta te perparimit ne karriere brenda PKM duhet te cojne ne nje qendrim me te gjate te 
personelit ne radhet e PKM. Ngritjet ne detyre ne baze te meritave te lehtesuara. 

TREGUESIT 

Kriteret per perzgjedhje te miratuara. Kriteret per perparimin ne karriere te miratuara. Pershkrimet e punes te pergatitura. 
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AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM  

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH/PKM dhe Akademia e Policise 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Struktura e PKM eshte me solide 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Prill 2008 

LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVA 1:  

Te permiresohet komunikimi vertikal dhe horizontal (ne sasi dhe cilesi) dhe shkembimi i informacionit per analizen e riskut brenda struktures se PKM dhe me strukturat e tjera te 
PSHSH.  

TREGUESIT:   

Procedura standarte per komunikimin dhe analizen e riskut te hartuara, miratuara dhe zbatuara.  

SITUATA AKTUALE:  

Struktura aktuale e PKM nuk lejon shkembimin e komunikimit dhe informacionit qe te jete ne nivelin e kerkuar. Ajo e pengon PKM te kryeje sherbim efikas. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Garantimi i shkembimit te informacionit (te sigurte) ne nivelet qendrore, rajonale dhe vendore. 
Krijimi i strukturave per analizen e riskut brenda PKM per te perpunuar dhe analizuar informacionin si brenda PKM ashtu dhe me struktura te tjera te PSH. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte per komunikimin dhe shkembimin e informacionit. 
2. Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte per analizen e riskut. 

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM 

VEPRIM 1 

Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte per komunikimin dhe shkembimin e informacionit. 
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VEPRIMTARIA 

1. Te hartohen procedura standarte ne lidhje me komunikimin dhe shkembimin e informacionit.  
2. Te miratohen procedurat standarte ne lidhje me komunikimin dhe shkembimin e informacionit 
3. Te zbatohen procedurat standarte ne lidhje me komunikimin dhe shkembimin e informacionit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Shkembim i informacionit dhe komunikimi ne perputhje me standartet e kerkuara. 

TREGUESIT 

Standartet jane miratuar. 
Procedurat standarte jane miratuar dhe zbatuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM  

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH/PKM  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 800 euro- Kostot e parashikuara nga zeri I buxhetit per shtypshkrime dhe publikime 
Përfitimet: Komunikimi dhe shkembimi I informacionit I PKM I bazuar ne Procedura standarte. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Te hartohen dhe zbatohen procedura standarte per analizen e riskut. 

VEPRIMTARIA 

1. Te hartohen procedura standarte per analizen e riskut.  
2. Te miratohen procedurat standarte per analizen e riskut. 
3. Te zbatohen procedurat standarte per analizen e riskut.. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 
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Analiza e riskut ne perputhje me standartet e kerkuara. 

TREGUESIT 

Standartet jane miratuar. 
Procedurat standarte jane miratuar dhe zbatuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM  

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH/PKM  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Shih veprimin 1 
Përfitimet: Shih veprimin 1 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te zhvillohen vazhdimisht dhe te zbatohen plotesisht sistemet TIMS/BCIS dhe RMIS dhe cdo sistem tjeter i ardhshem ne menyre qe te permiresohet komunikimi dhe shkembimi i 
informacionit.  

TREGUESIT:   

Zhvillimi dhe funksionimi i TIMS dhe RMIS ne perputhje me projektet aktuale dhe te planifikuara. 

SITUATA AKTUALE:  

Situata aktuale eshte permiresuar gjate viteve te fundit me hyrjen e BCIS/TIMS. Pas fazes fillestare te procesit te zbatimit te TIMS, 10 PKK bejne regjistrimin e te gjithe personave 
dhe automjeteve qe hyjne e dalin nga Shqiperia. Ky sistem eshte i lidhur me bazen e te dhenave kriminale te PSHSH dhe Interpol.  
RMIS eshte akoma ne proces, dhe do te filloje te zbatohet brenda vitit te ardhshem. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Garantimi i shkembimit te informacionit (te sigurte) ne nivelet qendrore, rajonale dhe vendore. 
Informacioni i mbledhur nga BCIS do te perdoret nga PKM per analize efikase te riskut, kurse informacioni i mbledhur nga RMIS do te ndihmoje per nje menaxhim me te mire te 
burimeve. 

VEPRIMET E PROPOZUARA  

Te zbatohen plotesisht TIMS/RMIS, te analizohen rregullisht sistemet ekzistuese dhe te pershtaten ato sipas nevojave ne ndryshim. 

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM,  grupet e zbatimit te TIMS/RMIS 
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VEPRIM 

Te zbatohen plotesisht TIMS/RMIS, te analizohen rregullisht sistemet ekzistuese dhe te pershtaten ato sipas nevojave ne ndryshim. 

VEPRIMTARITE 

1. Te vazhdohet zbatimi i TIMS/RMIS. 
2. Te analizohen rregullisht sistemet ekzistuese dhe te pershtaten ato sipas nevojave ne ndryshim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Integrim dhe standartizim me i mire i TIMS/RMIS brenda PKM. 

TREGUESIT 

Implementim i plote i TIMS/RMIS. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM  

AKTORET E PERFSHIRE 

PSHSH, PKM,  grupet e zbatimit te TIMS/RMIS 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM dhe PSHSH 
Kostot: TIMS eshte nje sistem I PSHSH dhe pas vitit 2009 te gjitha shpenzimet per mirembajtjen do te mbulohen nga PSHSH 
Përfitimet: PKM shkemben informacion ne kohe 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Infrastruktura dhe Pajisjet 
OBJEKTIVA 1:  

Sigurimi i infrastruktures se duhur dhe mirembajtja e saj.  

TREGUESIT:   

Infrastrukture e pershtatshme dhe ne perputhje me standartet e BE-se. 

SITUATA AKTUALE:  

Infrastruktura aktuale e PKM  nuk eshte e mjaftueshme dhe ne perputhje me standartet e BE-se. 
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KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Duhet te sigurohet infrastruktura e nevojshme per te kryer kontrollin e kufirit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te zhvillohet infrastruktura ne perputhje me kerkesat e BE-se.  

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM 

VEPRIM   

Te zhvillohet infrastruktura ne perputhje me kerkesat e BE-se.  

VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 
2. Te vleresohen nevojat e infrastruktures aktuale ne nivelin qendror, rajonal e vendor duke konsultuar studimet e kryera me pare. 
3. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime. 
4. Te hartohet plani i investimit, dhe te dorezohet per miratim. 
5. Te vihet ne zbatim plani. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Infrastrukture ne perputhje me standartet e kerkuara. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Plani i investimit i hartuar, miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM, grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB, MF, PSHSH/PKM, Organizata Nderkombetare qe mbeshtesin PKM 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH 
Kostot: 7,7 milion euro 
Përfitimet: PKM eshte e pajisur me infrastrukturen perkatese 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 
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LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Sigurimi i mjeteve dhe pajisjeve te duhura, shperndarja e tyre sipas nje plan-shperndarjeje, perdorimi dhe mirembajtja e tyre. 

TREGUESIT:   

Mjetet dhe pajisjet ne perputhje me standartet e BE-se. Ekziston dhe respektohet plan-shperndarja per pajisjet. 

SITUATA AKTUALE 

Kohet e fundit PKM eshte pajisur me mjete dhe pajisjet e nevojshme per kryerjen e detyrave. Megjithate, duhen mjete dhe pajisje te tjera per kontrollin e kufirit ne teresi, dhe atij 
detar ne vecanti.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Duhet te sigurohen mjetet dhe pajisjet e nevojshme per kontrollin e kufirit. Mjetet dhe pajisjet duhet t’i pershtaten problematikes ne kufi. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te sigurohen mjetet dhe pajisjet e nevojshme per PKM. 

PALET E INTERESUARA  

PSHSH, PKM 

VEPRIM  

Te sigurohen mjetet dhe pajisjet e nevojshme per PKM. 

VEPRIMTARITE 

1. Te vleresohen nevojat per pajisje, mjete dhe mirembajtje ne nivelin qendror, rajonal e vendor duke konsultuar studimet e kryera me pare. 
2. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime. 
3. Te hartohet plani i investimit, plan-shperndarja dhe te dorezohen per miratim. 
4. Te vihen ne zbatim planet. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Jane siguruar mjetet dhe pajisjet e nevojshme per PKM. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Plani i investimit i miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PSHSH/PKM, grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB, MF, PSHSH/PKM, Organizata Nderkombetare qe mbeshtesin PKM 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 2 milion euro 
Përfitimet: PKM eshte pajisur me mjetet e duhura 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ongoing  

LIDHJE 

SHERBIMI DOGANOR SHQIPTAR - BASHKEPUNIMI BRENDA SHERBIMIT 

Kuadri Ligjor Rregullator 
OBJEKTIVI 1 

Te analizohet dhe te vleresohet ne vazhdimesi  kuadri ligjor ekzistues per Sherbimin Doganor Shqiptar dhe te behen amendimet ose te hartohen ligje/akte nenligjore te reja sipas 
nevojes dhe sipas kerkesave te BE-se. 

TREGUESIT 

Analize dhe vleresim i kuadrit ligjor dhe marreveshjeve ekzistuese. 
Pergatitja e drafteve per amendime apo hartimi i ligjeve te reja ne perputhje me nevojat dhe kerkesat e BE. 

SITUATA AKTUALE 

Rishikimi i kuadrit ligjor te SHDSH nuk behet sipas nje plani te pergatitur dhe behet vetem per  raste te vecanta. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Rishikimi i kuadrit ligjor duhet te behet rregullisht ne baze te ndryshimeve te kerkuara nga  BE dhe nevojave te vendit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te analizohet dhe vleresohet vazhdimisht kuadri ligjor  bazuar ne ndryshimet e kerkuara nga BE dhe sipas nevojave te vendit dhe te pergatiten rekomandime per ndryshime. 

PALET E INTERESUARA 

Drejtoria Juridike e SHDSH, Komiteti nderministror i MIK, pale te tjera te interesuara 
VEPRIM 
Te analizohet dhe vleresohet vazhdimisht kuadri ligjor  bazuar ne ndryshimet e kerkuara nga BE dhe sipas nevojave te vendit dhe te pergatiten rekomandime per ndryshime. 

VEPRIMTARIA 

1. Nengrupi ligjor te rendite sipas perparesise te gjitha aktet ligjore/nenligjore te SHDSH-se dhe te pergatise nje program per rivleresimin e tyre. 
2. Te kryhet nje analize e mangesive per te krahasuar ligjet e SHDSH me kerkesat e BE-se. 
3. Te pergatiten amendamentet dhe te hartohen ligjet/aktet nenligjore sipas nevojes dhe te dorezohen per miratim. 
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PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kuadri ligjor dhe rregullator i permiresuar vazhdimisht . 

TREGUESIT 

Nengrupi i punes ligjor i krijuar, analiza e mangesive e kryer, rekomandimet e dorezuara per miratim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Nengrupi i punes ligjor brenda SHDSH. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Nengrupi i punes ligjor brenda SHDSH, Komiteti nderministror i MIK dhe pale te tjera te interesuara 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Analizimi dhe vleresimi i kuadrit ligjor 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

3 mujori i pare i 2008 

LIDHJE 

Objektivat e Kuadrit Ligjor Rregullator 

OBJEKTIV 2 

Te pergatiten urdherat e brendshem per te standartizuar dhe normuar format e bashkepunimit, shkembimin e informacionit, kryerjen e trainimit dhe perdorjen e pajisjeve dhe 
infrastruktures. 

TREGUESIT 

Urdherat e brendshem te pergatitura dhe miratuara. 

SITUATA AKTUALE 

Urdherat e brendshem ne kete fushe nuk jane te standartizuara.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi, shkembimi i informacionit, trainimi dhe perdorimi i pajisjeve dhe infrastruktures duhet te normohen si duhet. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te behet analiza dhe vleresimi i urdherave te brendshem ekzistues ne kete fushe, dhe te hartohen projekt-urdhera sipas nevojave. 

PALET E INTERESUARA 
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Ministria e Financave/SHDSH 

VEPRIM 

Te behet analiza dhe vleresimi i urdherave te brendshem ekzistues ne kete fushe, dhe te hartohen projekt-urdhera sipas nevojave. 

VEPRIMTARIA 

1. Te analizohen urdherat e brendshem ekzistues dhe te identifikohen mangesite. 
2. Te hartohen urdhera te brendshem sipas nevojes. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Ekzistojne urdhera te brendshem per te gjitha fushat perkatese. 

TREGUESIT 

Urdherat e brendshem ekzistues te analizuar; mangesite te identifikuara. 
Urdhera te brendshem te tjere te hartuar sipas nevojes. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Financave/SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Financave/SHDSH 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia SHDSH 
Kostot: 70 000 euro 
Përfitimet: Vleresimi i urdherave te brendshem dhe hartimi i urdherave te reja

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

3 mujori i pare i vitit 2008 

LDHJE 

Objektivë 1: Kuadri Ligjor Rregullator 

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVA 1 

Te permiresohet menaxhimi i SHDSH nepermjet zhvillimit te planeve afatgjata te menaxhimit si edhe nepermjet takimeve te rregullta dhe periodike brenda cdo sektori te SHDSH. 

TREGUESIT 

Menaxheret e te gjitha niveleve takohen rregullisht, shkembejne informacion dhe trajtojne ceshtje me interes te perbashket. 
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SITUATA AKTUALE 

Nuk organizohen takime te rregullta zyrtare ku te perfshihen drejtuesit e te gjitha agjencive.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Mangesite ne menaxhimin e kufirit identifikohen me lehtesisht kur drejtuesit e te gjitha agjencive takohen rregullisht. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te zhvillohen plane afatgjata te menaxhimit.                          
2. Te pergatitet dhe vihet ne zbatim plani i takimeve. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Finances/SHDSH 

VEPRIM 1  

Te zhvillohen plane afatgjata te menaxhimit.   

VEPRIMTARITE 

Te hartohet nje plan afatgjate menaxhimi i bazuar ne analizen strategjike te nevojave aktuale dhe te ardhshme. 
Te vihet ne zbatim plani afatgjate I menaxhimit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Bashkepunim I permiresuar ndermjet sektoreve te SHDSH.  

TREGUESIT 

Plani I hartuar, I miratuar dhe I vene ne zbatim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Financave/SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Financave/SHDSH 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 400 000 euro 
Perfitimet: Zhvillimi I planeve afatgjata 
 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar  2008 
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LIDHJE 

VEPRIM 2 

Te pergatitet dhe vihet ne zbatim plani i takimeve. 

VEPRIMTARITE 

1. Te ndertohet nje nengrup pune perbere nga menaxhere te larte te SHDSH.  
2. Te identifikohen te gjitha temat e nevojshme per tu diskutuar ne takime, sic jane buxheti i cdo sektori, burimet njerezore, trainimet, zhvillimi i stafit, si dhe mundesite e cdo sektori 
qe mund te kontribuoje ne plan.  
3. Te planifikohen takime te rregullta me menaxhereve te nivelit te larte dhe te mesem.  
4. Miratimi dhe venia ne zbatim i planit te takimeve.  

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Bashkepunim I permiresuar ndermjet sektoreve te SHDSH. 

TREGUESIT 

Plani I hartuar, I miratuar dhe I vene ne zbatim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Financave/SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Financave/SHDSH 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 150 000 euro 
Përfitimet: Realizimi I takimeve 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 
LIDHJE 

OBJEKTIVA 2 

Ristrukturimi i SHDSH te garantoje linjen vertikale te kontrollit ne te gjithe nivelet e veprimtarise.  

TREGUESIT 

Miratimi dhe venia ne zbatim e struktures se re te SHDSH ne perputhje me standartet e BE-se.  
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SITUATA AKTUALE 

Aktualisht ekziston nje linje vertikale ne te gjitha nivelet e veprimtarise pervecse ne nivelin rajonal te SHDSH. Niveli rajonal vepron ne menyre te pavarur dhe ka pak kontakt formal 
me Drejtorine e SHDSH. Nje strukture e re e SHDSH i eshte dorezuar Keshillit te Ministrave per miratim.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Veprimtaria dhe kontrolli ne SHDSH duhet te jene ne perputhje me standartet e BE-se.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Struktura e re organizative e SHDSH te jete ne perputhje me kerkesat e BE-se.                            

VEPRIM 

Struktura e re organizative e SHDSH te jete ne perputhje me kerkesat e BE-se.     

VEPRIMTARITE 

Te vihet ne zbatim struktura e re pas miratimit.  

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Ristrukturimi dhe riorganizimi i SHDSH ne perputhje me standartet e BE.  

TREGUESIT 

Projekti i ristrukturimit dhe riorganizimit eshte miratuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Financave/SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Financave/SHDSH 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 20 000 
Përfitimet: Struktura dhe hierarkia e SHDSH ne perputhje me kerkesat e BE. 

KOHEZGJATJA 

Ne proces 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

3 mujori i pare i 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 3 

Te sigurohet zhvillimi dhe venia ne zbatim e masave anti-korrupsion ne SHDSH. 
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TREGUESIT 

Zbatimi i masave anti-korrupsion ne SHDSH.  

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht personeli doganor eshte i ekspozuar ndaj fenomenit te korrupsionit. Ekziston nje strategji kombetare anti-korrupsion. Ekziston edhe kuadri ligjor i pershtatshem per luften 
ndaj korrupsionit. Aktualisht SHDSH po pergatit nje strategji anti-korrupsion specifike per nevojat e saj.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Drejtuesit e SHDSH-se duhet te krijojne kushte per te luftuar korrupsionin ne perputhje me legjislacionin, strategjine dhe praktikat me te mira.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohet nje strategji anti-korrupsion per SHDSH dhe te merren masa per te luftuar korrupsionin sipas strategjise.  

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Financave/SHDSH 

VEPRIM 

Te hartohet nje strategji anti-korrupsion per SHDSH dhe te merren masa per te luftuar korrupsionin sipas strategjise.                       

VEPRIMTARITE 

1. Te analizohen rastet e ndodhura te korrupsionit.  
2. Te studiohen procedurat e zbatuara nga SHDSH gjate permbushjes se detyrave, te cilat lejojne hapesira per korrupsion.  
3.Te studiohen mangesite ligjore qe lejojne korrupsionin.    
4. Te perfundohet hartimi i nje strategjie anti-korrupsion ne perputhje me standartet evropiane ku te perfshihen kerkesa per te amenduar kuadrin ligjor, hartimin e procedurave 
standarte, perzgjedhjen e personelit bazuar ne kriteret e paracaktuara dhe ngritjen e mekanizmave per raportimin e korrupsionit. 
5. Te vihet ne zbatim Strategjia Anti-Korrupsion. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Korrupsioni I ulur.  

TREGUESIT 

Analizat e pergatitura dhe strategjia e hartuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH.  

AKTORET E PERFSHIRE 

Njesia antikorrupsion prane Keshillit te Ministrave, SHDSH. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 300 000 euro 
Përfitimet: Ulja e numrit te rasteve te korrupsionit dhe rritja te besimit te publikut tek SHDSH 
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KOHEZGJATJA 

Ne proces. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Procedurat 
OBJEKTIVE 1 

Te hartohen procedura standarte veprimi te brendshme per ceshtje te operacioneve, personelit, trajnimeve, finances dhe logjistikes ne perputhje me kerkesat e BE. 

TREGUESIT  

Procedurat standarte te brendshme te miratuara.  

SITUATA AKTUALE 

Ka nje grup urdherash dhe direktivash te ndryshme te cilat perpiqen te sqarojne dhe normojne detyrat e PKM. Megjithate, keto urdhera e direktiva nuk jane te strukturuara dhe te 
hollesishme sa duhet per te zbatuar pergjegjesite e PKM.  
Ka nje plan operacional vjetor te SHDSH, por Departamentet, Drejtorite dhe Sektoret nuk kane plan te tille. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Per te gjitha PKK-te, doganat e brendshme si dhe kufirin e gjelber dhe blu duhet te hartohen procedura standarte sistematike, gjitheperfshirese dhe fleksible.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohen plane operacionale standarte per kontrollin ne kufi dhe ne doganat e brendshme.  

PALET E INTERESUARA 

Doganat kufitare dhe te brendshme, grupi nder-agjensi i punes per procedurat kufitare dhe agjensite private te cilat veprojne ne kufi. 

VEPRIM 

Te hartohen plane operacionale standarte per kontrollin ne kufi dhe ne doganat e brendshme. 

VEPRIMTARIA 

1. Te krijohet grupi i punes per procedurat standarte. 
2. Te mblidhen dhe analizohen urdherat, leter-porosite, udhezimet dhe procedurat ekzistuese. 
3. Te identifikohen fushat per te cilat nevojiten procedura standarte.  
4. Te hartohen procedura standarte per situata normale dhe emergjence. 
5. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim. 
6. Te trainohet personeli mbi procedurat standarte te reja. 
7. Te vihen ne zbatim procedurat standarte. 

PERPARESI 

Kryesore 
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REZULTATI I PRITSHEM 

Koha e perpunimit ne PKK-te, dhe doganat e brendshme me e shkurter. Rritje ne zbulimin e kundervajteve dhe krimeve doganore . 

TREGUESIT 

Miratimi i procedurave standarte. Kontrolli ne kufi dhe ne doganat e brendshme kryhet ne menyre standarte ne te gjitha PKK-te, Doganat e brendshme dhe kufijte blu. Pergjegjesite 
dhe detyrat jane te qarta. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Permiresimi I cilesise se sherbimit te ofruar nga SHDSH dhe lehtesimi I shkembimeve tregtare 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVA 1 

Te identifikohen nevojat per trajnim dhe te pergatiten programe vjetore. 

TREGUESIT  

Analiza te nevojave per trainime te kryera. Programe vjetore trainimi te miratuara. 

SITUATA AKTUALE  

Nuk kryhen analiza te rregullta dhe te plota  per nevojat trainuese te personelit doganor. Aktualisht trainimi ofrohet ne menyre te perkohshme.Nuk ka trainim per te forcuar 
bashkepunimin brenda SHDSH si dhe me strukturat e tjera te MF.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Duhen bere analiza vjetore per nevojat per trainim dhe planifikimi i trainimeve duhet bazuar mbi kete analize. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te kryhet analiza vjetore e nevojave per trainim 
2. Zhvillimi i programeve te reja te trajnimit ose permiresimi i programeve ekzistuese bazuar ne analizen e nevojave te trajnimit per tema te specializuara te SHDSH. 
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PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

VEPRIM 1 

Te kryhet analiza vjetore e nevojave per trainim 

VEPRIMTARITE 

1. Sektori i Trainimeve dhe Departamentet te kryejne analizat. 
2. Miratimi i tyre 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Analiza e nevojave per trainim te SHDSH e kryer. 

TREGUESIT 

Analiza e dorezuar per miratim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Nevojat e trajnimit te analizuara dhe te marra parasysh per trajnime te metjeshme  

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shkurt 2008 
LIDHJE 

Objektiva 1, Veprimi 2 

VEPRIM 2  

Zhvillimi i programeve te reja te trajnimit ose permiresimi i programeve ekzistuese bazuar ne analizen e nevojave te trajnimit per tema te specializuara te SHDSH. 

VEPRIMTARITE 

1. Sektori i Trainimeve dhe Departamentet e SHDSH bazuar ne analizen vjetore te nevojave per trainim te personelit doganor  te zhvillojne programe te reja trainimi ose te perdorin 
ato qe kane.  
2. Paraqitja e programeve (per nivelin baze, te mesem e te larte) per miratim. 
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3. Zbatimi i programeve. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Personeli i SHDSH merr trajnim te standartizuar bazuar tek nevojat.  

TREGUESIT 

Programet e trajnimit te SHDSH jane pergatitur dhe vene ne zbatim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 200 000 euro 
Përfitimet: Trajnimi dhe specializimi I personelit I bazuar ne programe te reja. 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2  

Te percaktohen kritere te qarta per perzgjedhjen dhe karrieren e personelit te SHDSH.  

TREGUESIT  

Hartimi dhe miratimi i kritereve te standartizuara te perzgjedhjes. 
Hartimi dhe miratimi i kerkesave per perparimin ne karriere te burimeve njerezore.  

SITUATA AKTUALE  

Ekzistojne kritere themelore perzgjedhjeje per pranim ne SHDSH. Megjithate, nuk ka kritere te percaktuara qarte per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere ne SHDSH. Nderprerja 
e kontratave te punesimit nuk eshte e normuar mjaftueshem. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA  

Kontrolli i efektshem doganor kerkon nje staf profesional te trainuar te afte per te kryer analize te riskut/investigime dhe komunikim me palen ne anen tjeter te kufirit.  
Per te siguruar nje kontroll doganor efektiv duhet te ndertohen kritere perzgjedhese te nivelit me te larte. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te percaktohen kriteret e perzgjedhjes dhe perparimit ne karriere, te miratohen dhe te vihen ne zbatim ato. 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

80 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

VEPRIM 

Te percaktohen kriteret e perzgjedhjes dhe perparimit ne karriere, te miratohen dhe te vihen ne zbatim ato. 

VEPRIMTARITE 

1.Te mblidhen dhe analizohen kriteret baze te perzgjedhjes dhe te perparimit ne karriere nga vende te tjera. Te analizohen kerkesat e BE per keto tema. 
2. Te zhvillohen kriteret baze te perzgjedhjes dhe te perparimit ne karriere per SHDSH dhe te dergohen per miratim. 
3. Te vihen ne zbatim kriteret e perzgjedhjes dhe te perparimit ne karriere. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rritja e profesionalizmit ne stafin e SHDSH per shkak te kritereve me te larta te perzgjedhjes. Linja te qarta per rritjen ne karriere brenda SHDSH. Ngritja ne detyre bazuar ne merita 
do te jete me e lehte. 

TREGUESIT 

Miratimi i kritereve te perzgjedhjes. Miratimi i kritereve te perparimit ne karriere. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Drejtoria e Personelit 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH /Drejtoria e Personelit 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Personeli i kualifikuar i emeruar ne dogana 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVE 1 

Linjat ekzistuese te komunikimit qe funksionojne ne te gjitha nivelet, duhet te garantojne se i gjithe informacioni qe ka lidhje me veprimtarine doganore, do te shkembehet mes 
drejtorive dhe sektoreve.  
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TREGUESIT  

Nje rregullore per komunikimin dhe shkembimin e informacionit brenda SHDSH.  

SITUATA AKTUALE  

Komunikimi dhe shkembimi i informacionit eshte i formalizuar dhe i institucionalizuar, por nuk eshte ne nivelin e duhur. Aktualisht nuk ka rregullore per perdorim te perbashket te 
sistemeve te TI dhe te sistemeve te tjera te komunikimit.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Komunikimi brenda SHDSH  duhet te jete me perparesi te larte. Informacioni perkates duhet te shkembehet brenda SHDSH.  Natyra ekzakte e informacionit dhe menyra e 
shkembimit duhet te identifikohen dhe percaktohen ne rregullore. Duhet te arrihet nje shkembim me efikas i informacionit. Te gjitha masat e nevojshme duhet te ndermerren per te 
mbrojtur sistemet e TI dhe shkembimin e informacionit.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Identifikimi i mangesive dhe gjetja e rrugeve te pershtatshme per komunikimin brenda SHDSH.    
2. Te sigurohet integrimi I sistemeve aktuale dhe te ardhshme te TI brenda SHDSH ne mënyrën qe te mundesohet përdorimi i perbashket i informacionit sipas nevojave.   

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e TI 

VEPRIM 1  

Identifikimi i mangesive dhe gjetja e rrugeve te pershtatshme per komunikimin brenda SHDSH.     

VEPRIMTARITE 

1. Te identifikohen mangesite, te percaktohen temat per shkembimin e informacionit dhe te behen propozime per permiresim. 
2. Te hartohet nje rregullore per komunikimin dhe shkembimin e informacionit brenda SHDSH.  
3. Venia ne zbatim e rregullores. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rruget e pershtatshme per komunikim brenda SHDSH ne te gjitha nivelet jane identifikuar dhe pranuar. Informacioni shkembehet ne menyren e duhur.     

TREGUESIT 

Propozimet te hartuara. Propozimet te miratuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Drejtoria e TI 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH /Drejtoria e TI 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 50 000 euro 
Përfitimet: Shkembimi efektiv I informacionit permireson shkembimet tregtare  
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KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Qershor 2008 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 
Procedurat 

VEPRIM 2  

Te sigurohet integrimi I sistemeve aktuale dhe te ardhshme te TI brenda SHDSH ne mënyrën qe te mundesohet përdorimi i perbashket i informacionit sipas nevojave. 

VEPRIMTARITE 

1. Te vleresohen mundesite per integrim me te mire te sistemeve aktuale dhe te ardhshme te TI. 
2. Te percaktohen rruget, metodat, te dhenat specifike dhe niveli I aksesit te informacionit ne sistemin e TI brenda SHDSH. 
3. Te pregatitet rregullorja.   
4. Miratimi i rregullores.  

PERPARESI 

Mesatare  

REZULTATI I PRITSHEM 

Informacioni shkembehet nepermjet nje sistemi te integruar te TI.  

TREGUESIT 

Rregullorja eshte hartuar dhe miratuar 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Drejtoria e TI 

AKTORET E PERFSHIRE  

SHDSH /Drejtoria e TI 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 230 000 
Përfitimet:  shkembimi I te dhenave me institucionet e tjera 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Qershor 2008 

LIDHJE 
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OBJEKTIVE 2 

Garantimi se informacioni ne lidhje me procedurat kufitare doganore i vihet ne dispozicion publikut.  

TREGUESIT   

Faqja e internetit permban informacion ne lidhje me procedurat kufitare te SHDSH. Tabela me informacion te nevojshem jane te publikuara ne PKK. 

SITUATA AKTUALE  

Informacioni i nevojshem ne lidhje me procedurat kufitare te SHDSH qe i vihet ne dispozicion publikut eshte i pamjaftueshem. Ne shume raste ky informacion nuk jepet ne kohen e 
duhur dhe eshte kontradiktor.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Eshte e nevojshme qe te sigurohet nje shperndarje me e mire e informacionit, ne menyre qe te shmangen vonesat e panevojshme. P.sh. nje faqe interneti mund te perditesoje dhe 
te jap informacion te rregullt per procedurat kufitare doganore, ligjet dhe orarin e punes.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te identifikohen mangesite ne komunikimin me publikun dhe te pergatitet nje rregullore per marredheniet me publikun.     

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e Procedurave.  

VEPRIM 

Te identifikohen mangesite ne komunikimin me publikun dhe te pergatitet nje rregullore per marredheniet me publikun.    

VEPRIMTARITE 

1. Te analizohet situata aktuale dhe te identifikohen mangesite. 
2. Te hartohet rregullore per komunikimin dhe shkembimin e informacionit ne te cilen do te perfshihen metodologjia, afatet kohore, perparesite etj.  
3. Te miratohet rregullorja. 
4. Te vihet ne zbatim rregullorja. 
5. Te rishikohet dhe perditesohet rregullorja ne menyre periodike. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Publiku informohet me mire ne lidhje me aktivitetet dhe procedurat e SHDSH.   

TREGUESIT 

Rregullorja eshte hartuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Departamenti i Marredhenieve me Publikun, Departamenti i TI 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Departamenti i Marredhenieve me Publikun, Departamenti i TI  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 
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Agjensia: SHDSH 
Kostot: 50 000 euro 
Përfitimet: SHDSH eshte nje sherbim me transparent 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR    

Qershor 2008 

LIDHJE 

Infrastruktura, Pajisjet dhe Teknologjia e Informacionit 
OBJJEKTIVE 1 

Sigurimi i infrastruktures se duhur dhe mirembajtjes se saj per permbushjen e pergjegjesive te SHDSH. 

TREGUESIT  

Infrastruktura e permiresuar ne perputhje me planin e investimit te SHDSH. 

SITUATA AKTUALE 

Investimet dhe infrastruktura e SHDSH  kane nevoje per permiresim ne menyre qe te lehtesojne permbushjen e pergjegjesive te SHDSH. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA  

Duhet te sigurohet infrastruktura e duhur per kryerjen e te gjitha kontrolleve te nevojshme kufitare.   

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te garantohet qe infrastruktura lehteson permbushjen e pergjegjesive te SHDSH ne perputhje me kerkesat e BE-se.  

PALET E INTERESUARA  

SHDSH 

VEPRIM 

Te garantohet qe infrastruktura lehteson permbushjen e pergjegjesive te SHDSH ne perputhje me kerkesat e BE-se.  

VEPRIMTARITE 

1. Te vleresohen nevojat e infrastruktures aktuale ne te gjitha nivelet duke perdorur te   dhena nga studimet dhe raportet e koheve te fundit. 
3. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime. 
4. Te hartohet plani i investimit dhe te dorezohet per miratim. 
5. Te vihet ne zbatim plani. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Infrastrukture ne perputhje me standartet e kerkuara. 
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TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar.  
Plani i investimit i miratuar dhe zbatuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH, Departamenti I Investimeve 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH, Departamenti I Investimeve dhe Organizata Nderkombetare qe e mbeshtesin.  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia SHDSH 
Kostot: 1 mil euro  
Përfitimet: SHDSH ka infrastrukture sipas kerkesave te BE 

KOHEZGJATJA 

Ne proces   

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Korrik 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVE 2 

Te garantohet marrja e pajisjeve te pershtatshme dhe te sigurohet mirembajtja e tyre. 

TREGUESIT  

Pajisjet ne perputhje me standartet e BE-se. 

SITUATA AKTUALE 

Kohet e fundit SHDSH i jane shtuar pajisje te reja, por duhen dhe pajisje te tjera per te kryer nje kontroll sa me te efektshem ne kufi. Jo te gjitha pajisjet mirembahen si duhet apo 
perdoren ne maksimumin e mundshem. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Pajisjet duhet te perdoren me efikasitet ne menyre qe te sigurojne kontroll ne kufi ne perputhje me standartet e BE-s.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te garantohet qe SHDSH te marre pajisjet e nevojshme dhe te mirembaje e perdore ato ekzistuese. 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH  

VEPRIMI 

Te garantohet qe SHDSH te marre pajisjet e nevojshme dhe te mirembaje e perdore ato ekzistuese. 

VEPRIMTARITE 1. 
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1. Te vleresohen nevojat per pajisje dhe mirembajtje ne te gjitha nivelet. 
2. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime.  
3. Te hartohet plani i investimit dhe menaxhimit, dhe te dorezohet per miratim.  
4. Te vihet ne zbatim plani. 

PERPARESI 

E mesme  

REZULTATI I PRITSHEM 

SHDSH perdor pajisjet e nevojshme ne menyre efikase. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Plani i investimit dhe menaxhimit i miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH dhe Organizata Nderkombetare qe e mbeshtesin. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 2 mil euro 
Përfitimet: SHDSH ka infrastrukture sipas kerkesave te BE 

KOHEZGJATJA 

Ne proces 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Korrik 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVE 3 

Te instalohen dhe permiresohen sistemet e TI ne cdo nivel te SHDSH. 

TREGUESIT 

Sistemet e TI te instaluar ne te gjitha nivelet e SHDSH.  

SITUATA AKTUALE 

ASYCUDA++ mundeson nje shkembim ne kohe te informacionit, por nevojiten me teper sisteme te TI per ti perdorur ne trainime, procedura, menaxhim te sistemeve te informacionit 
etj. Nevojitet megjithate krijimi i profileve efikase te riskut dhe perzgjedhja automatike e ngarkesave brenda ASYCUDA++. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA  

Te ruhet, shkembehet, perdoret me efektivitet dhe mbrohet informacioni i nevojshem ne te gjitha nivelet brenda SHDSH. 
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VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te instalohen sisteme te nevojshme te TI per cdo nivel brenda SHDSH dhe te permiresohet rrjeti ekzistues. 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Departamenti i TI 

VEPRIMI 

Te instalohen sisteme te nevojshme te TI per cdo nivel brenda SHDSH dhe te permiresohet rrjeti ekzistues. 

VEPRIMTARIA 

1. Te vleresohet situata aktuale dhe te behen rekomandime per permiresim. 
2. Te percillen rekomandimet tek Drejtori I Pergjithshem per miratim. 
3. Te zbatohen rekomandimet e miratuara. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Sisteme moderne dhe te sigurta te TI te instaluara ne cdo nivel te SHDSH. 

TREGUESIT 

Rekomandimet jane pergatitur. 
Rekomandimet jane miratuar dhe vene ne zbatim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Departamenti i TI 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Departamenti i TI dhe organizatat nderkombetare qe asistojne.  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 900 000 euro 
Përfitimet: Shkembimi I informacionit ne kohe reale dhe nje sherbim me I shpejte. 

KOHEZGJATJA 

Ne proces 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Korrik 2008.  

LIDHJE 
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SHERBIMI FITOSANITAR - BASHKEPUNIMI BRENDA SHERBIMIT 

Kuadri Ligjor Rregullator 
OBJEKTIVA: 

Legjislacioni kombetar i mbrojtjes se bimeve te harmonizohet me standartet dhe Acquis te BE. 

TREGUESIT: 

Amendimi dhe miratimi i Ligjit Per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve. 

SITUATA AKTUALE:  

Legjislacioni i mbrojtjes se bimeve nuk eshte plotesisht ne linje me standartet e BE, por harmonizimi me EU Acquis ka filluar.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Nje autoritet i vetem qendror kombetar  i mbrojtjes se bimeve eshte pergjegjes per zbatimin e legjislacionit te Mbrojtjes se Bimeve. 
Te vendoset sistemi i pasaportes se bimeve ne kohen e hyrjes se Shqiperise ne BE. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te amendohet Ligji per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve. 
2. Hartimi i amendamenteve dhe i akteve nenligjore ne perputhje me Ligjin e Mbrojtjes se Bimeve te harmonizuar. 

PALET E INTERESUARA 

Grupi i punes per Ligjin per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve,  ekspertet nderkombetare qe asistojne Ministrine e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit. 

VEPRIM 1 

Te amendohet Ligji per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve. 

VEPRIMTARIA 

Te konsultohen dhe t’i paraqiten nenet e hartuara per konsiderate eksperteve kombetare dhe nderkombetare . 
Drafti perfundimtar dergohet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Legjislacioni baze i nevojshem eshte harmonizuar me standardet e BE. 

TREGUESIT 

Ligji i amenduar ka marre ne konsiderate kerkesat e BE dhe nevojat e PKK-ve. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit dhe pale te tjera te interesuara. 

AKTORET E PERFSHIRE 
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Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE. 

Agjensia: SHMB 
Kostot: Pa kosto 
Përfitimet: Legjislacion qe le hapesira per hartimin e rregulloreve konform standarteve te BE. 

KOHEZGJATJA 

Ne proces  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR. 

Dhjetor 2007 

LIDHJE 

VEPRIMI 2 

Hartimi i amendamenteve dhe i akteve nenligjore ne perputhje me Ligjin e Mbrojtjes se Bimeve te harmonizuar.  

VEPRIMTARI 

1. Te pergatiten projekt-amendamentet dhe aktet nenligjore. 
2. Projektet e permiresuara te akteve nenligjore ti paraqiten per mendim eksperteve kombetare dhe nderkombetare. 
3. Drafti perfundimtar te dergohet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Zbatim i plote i ligjit. Inspektime fito-sanitare me efikase. Zbatimi i akteve nenligjore. 

TREGUESIT 

Amendimi ose hartimi i akteve nenligjore, dhe miratimi i tyre. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, pale te tjera te interesuara dhe eksperte nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE. 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 2000 euro 
Përfitimet: Rregulla brenda standarteve te BE-se. 

KOHEZGJATJA 

Ne proces  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 
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Deri ne fund te 2008 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVA: 

Te ngrihet nje sistem eficent administrimi dhe menaxhimi per te rritur me tej nivelin e  kontrollit fitosanitar, kryerjen e analizes se riskut si dhe menaxhimin e burimeve njerezore dhe 
materiale. 

TREGUESIT:   

Nritja e nje grupi kontrolli. Struktura organizative e Sherbimit Fitosanitar e rishikuar. 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht ekziston nje sistem sherbimi karantinor fitosanitar, i cili nuk eshte plotesisht ne perputhje me standartet e BE. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Nje sistem eficent administrativ duhet te jete ngritur qe te plotesoje te gjitha kerkesat e kontrollit fito-sanitar.   

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1.Te pergatitet dhe te paraqitet per miratim struktura organizative e sherbimit fito-sanitar dhe inspektimit fito-sanitar ne PKK. 
2. Te ngrihet nje grup kontrolli i brendshem qe te kontrolloje efikasitetin e sherbimit fito-sanitar. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit si dhe ekspertet . 

VEPRIMI 1 

Te pergatitet dhe te paraqitet per miratim struktura organizative e sherbimit fito-sanitar dhe inspektimit fito-sanitar ne PKK. 

VEPRIMTARIA 

1. Ekspertet pregatisin nje strukture te re organizative per sherbimin fito-sanitar dhe inspektimin fito-sanitar ne PKK bazuar ne madhesine e PKK. 
2. Plani organizativ dergohet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Nje organizim efikas i Sherbimit Fitosanitar. 

TREGUESIT 

Strukture e re organizative e Sherbimit Fitosanitar e hartuar, miratuar dhe vene ne zbatim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Drejtoria e Pergjithshme e Sigurise se Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit (Sektori i Mbrojtjes se Bimeve) 

AKTORET E PERFSHIRE 
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Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit si dhe ekspertet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 4000 euro 
Përfitimet: Struktura organizative eficente per kontrollin karantinor 

KOHEZGJATJA 

Ne proces 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Fundi i vitit 2008 

LIDHJE 

VEPRIMI 2 

Te ngrihet nje grup kontrolli i brendshem qe te kontrolloje efikasitetin e sherbimit fito-sanitar. 

VEPRIMTARIA 

1. Drejtori i Sherbimit te Mbrojtjes se Bimeve emeron anetaret e grupit te brendshem te kontrollit. 
2. Te hartohen udhezime per Kontrollin e Brendshem 
3. Trainimi i anetareve te emeruar te grupit te kontrollit (e realizuar, nga ekspertet nderkombetare) 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Nje sherbim fito-sanitar efikas. 
Kontrolli i Brendshem eshte funksional. 

TREGUESIT 

Grupi i kontrollit te brendshem eshte ngritur. 
Udhezimet per kontrollin e brendshem jane miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Sektori i Mbrojtjes se Bimeve. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit si dhe ekspertet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB  
Kostot: 10 000 euro 
Përfitimet: Udhesime standarte staf I trajnuar 

KOHEZGJATJA 

3 muaj 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

92 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Tetor-dhjetor 2008 

LIDHJE 

Procedurat 
OBJEKTIVE: 

Te hartohen procedura standarte per kontrollin karantinor fitosanitar ne perputhje me kerkesat e BE. 

TREGUESIT:   

Procedura standarte per sherbimin karantinor fitosanitar  jane miratuar.  

SITUATA AKTUALE:  

Inspektimi karantinor fitosanitar rregullohet me nje Vendim te Keshillit te Ministrave. Por ky vendim nuk eshte mjaft i detajuar per te permbushur plotesisht pergjegjesite fitosanitare 
ne PKK.  Nuk ekzistojne manuale per inspektoret. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Kontrollet fitosanitare te standartizuara duhet te zbatohen ne te PKKK-te duke perdorur manualet e aprovuara. 
Duhet te merret ne konsiderate Vademecum i BE-se.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohen procedura standarde per kontrollin fitosanitar, te hartohet nje manual dhe te trainohet personeli. 

PALET E INTERESUARA  

Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit si dhe ekspertet, agjensite e tjera shteterore te perfshira ne menaxhimin e kufirit, Grupi i Punes nder-institucional mbi 
procedurat ne kufi, agjencite private qe veprojne ne kufi.  

VEPRIMI 

Te hartohen procedura standarde per kontrollin fitosanitar, te hartohet nje manual dhe te trainohet personeli. 

VEPRIMTARIA 

1. Te krijohet grupi i punes per pergatitjen e procedurave standarde. 
2. Te analizohen te gjitha aktet nenligjore ne fuqi dhe te rishikohen udhezimet dhe procedurat ekzistuese. 
3. Te identifikohen fushat per te cilat nevojiten procedura standarde. 
4. Te hartohen procedurat standarte. 
5. Te hartohet nje manual mbi procedurat standarte. 
6. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim. 
7. Shperndarja e manualit dhe trainimi i personelit mbi procedurat standarte. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontrolli karantinor fitosanitar kryhet  ne menyre te standartizuar ne te gjitha PKK-te. 
Pergjegjesite dhe detyrat e inspektoreve fitosanitare jane pershkruar ne menyre te qarte ne manuale. 
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TREGUESIT 

Miratimi i manualit per procedurat standarde. Ulja e kohes per procedurat e inspektimit fitosanitar ne PKKK duke siguruar zbatimin korrekt te rrregulloreve fitosanitare.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Drejtoria e Pergjithshme e Sigurise se Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit (Sektori i Mbrojtjes se Bimeve), i gjithe sherbimi fitosanitar ne PKK 

AKTORET E PERFSHIRE 

Drejtoria e Pergjithshme e Sigurise se Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit (Sektori i Mbrojtjes se Bimeve), i gjithe sherbimi fitosanitar ne PKK, grupi i punes nder-ministror mbi 
procedurat kufitare, agjensite e tjera shteterore te perfshira ne menaxhimin e kufirit, 
agjencite private qe veprojne ne kufi. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 15 000 euro 
Përfitimet: Anekset e rregullores se karantines standarte me ato te BE-se 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVA 1: 

Zbatimi i nje sistemi te rregullt trainimi dhe gjithashtu i trainimit te specializuar. 

TREGUESIT:   

Miratimi i programit te trainimit per Sherbimin Fitosanitar. 
Krijimi i nje strukture organizative per trainimin e inspektoreve fitosanitare.  

SITUATA AKTUALE:  

Instituti i Mbrojtjes se Bimeve eshte pergjegjes per trainimin e te gjithe punonjesve te inspektimit karantinor fitosanitar. Aktualisht nuk ka nje program trainimi periodik. Varesia e 
Institutit te Mbrojtjes se Bimeve i ka kaluar Ministrise se Arsimit (Universitetit Bujqesor) me vendim te Keshillit te Ministrave dhe per kete arsye pergjegjesia e zhvillimit dhe zbatimit 
te programeve per trainim nuk eshte e qarte per momentin. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA  

Inspektoret fitosanitare ne PKKK duhet te jene te specializuar, te trainuar mire dhe profesionale. Te gjithe inspektoret fitosanitare do te trainohen rregullisht.. Pervec kesaj, 
inspektoret e caktuar ne PKK do te marre trainim te specializuar per kontrollin karantinor kufitar, ne perputhje me kurrikulat e BE. 
Duhet te hartohet nje program periodik trainimi dhe pergjegjesia per trainim duhet ti perkase Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit (Sektorit te Mbrojtjes 
se Bimeve). 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te ngrihet nje strukture organizative per trainimin e inspektoreve fitosanitare dhe te hartohet nje program periodik trainimi. 
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VEPRIMI 

Te ngrihet nje strukture organizative per trainimin e inspektoreve fitosanitare dhe te hartohet nje program periodik trainimi.  

VEPRIMTARIA 

1. Pergjegjesi i Sektorit te Mbrojtjes se Bimeve krijon grupin e punes per pergatitjen struktures organizative te trainimit.  
2. Te identifikohen boshlleqet dhe nevojat ne strukturen e trajnimit dhe ti jepet pergjegjesia e trainimit nje Ministrie. 
3. Te hartohet nje strukture organizative dhe program trainimi.  
4. Te miratohet struktura organizative dhe programi i trainimit. 
5. Te caktohen trainuesit. 
6. Te zbatohet programi i trainimit te trainuesve. 
7. Trainimi i inspektoreve. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Nje personel i miretrainuar dhe profesional ne Sherbimin Fitosanitar. 

TREGUESIT 

Miratimi i struktures organizative te trainimit  
Programi i trajnimit eshte zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Drejtoria e Pergjithshme e Sigurise se Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit (Sektori i Mbrojtjes se Bimeve), sherbimi fitosanitar ne PKK, Ministria e Arsimit (Universiteti 
Bujqesor). 

AKTORET E PERFSHIRE 

Sektori i Mbrojtjes se Bimeve, sherbimi fitosanitar ne PKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor). 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot:10 000 euro 
Përfitimet: Specialiste te afte per kryerjen e kontrollit karantinor konform standarteve 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2: 

Te percaktohen kritere te qarta per perzgjedhjen e personelit qe sherben ne Sherbimin Fitosanitar. 

TREGUESIT:   

Hartimi dhe miratimi i kritereve te standartizuara te perzgjedhjes. 
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SITUATA AKTUALE: 

Ekzistojne kritere baze per perzgjedhjen e inspektoreve fitosanitare. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Kritere te standartizuara for marrjen e inspektoreve fitosanitare garantojne nje sherbim fitosanitar efektiv. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te percaktohen kritere te standartizuara per zgjedhjen dhe perparimin ne karriere te inspektoreve fitosanitare.  

PALET E INTERESUARA  

Sektori i Mbrojtjes se Bimeve ne MBUMK, sherbimi fitosanitar ne PKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor). 

VEPRIMI 

Te percaktohen kritere te standartizuara per zgjedhjen dhe perparimin ne karriere te inspektoreve fitosanitare.  

VEPRIMTARITE 

1. Krijimi i nje grupi pune per percaktimin e kritereve te standartizuara per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere te inspektoreve fitosanitare. 
2. Te analizohe kriteret e vendeve te tjera dhe kerkesat e BE per kete ceshtje. 
3. Te percaktohen kriteret e standartizuara per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere te inspektoreve fitosanitare dhe te dorezohen per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rritja e cilesise dhe motivimit te inspektoreve fitosanitare si rezultat i kritereve te standartizuara per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere te inspektoreve fitosanitare.  

TREGUESIT 

Kriteret e standartizuara jane miratuar dhe zbatuar ne perzgjedhjen e personelit te ri. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, sherbimi fitosanitar ne PKKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor). 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, sherbimi fitosanitar ne PKKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor), ekspertet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB  
Kostot: 1000 euro 
Përfitimet: personel I specializuar ne fushen e mbrojtjes se bimeve 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Nentor 2008 
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LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVA: 

Te arrihet komunikim dhe shkembim informacioni vertikalisht dhe horizontalisht ndermjet strukturave te Sherbimit Fitosanitar. 

TREGUESIT:   

Menyra per komunikim dhe shkembim informacioni vertikalisht dhe horizontalisht ndermjet strukturave te Sherbimit Fitosanitar 

SITUATA AKTUALE:  

Struktura dhe metodat aktuale te shkembimit te informacionit brenda Sherbimit Fitosanitar nuk lejojne shkembimin e duhur te informacionit, duke cenuar efikasitetin e Sherbimit 
Fitosanitar. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Duhet te vihet ne funksionim nje komunikim dhe shkembim informacioni te sigurte vertikal dhe horizontal ndermjet strukturave te Sherbimit Fitosanitar. Duhet te kryhet nje analize 
risku dhe informacioni i bazuar ne analizen e riskut duhet te shkembehet vertikalisht dhe horizontalisht.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohen udhezime per komunikimin dhe shkembimin vertikal dhe horizontal te informacionit brenda strukturave te Sherbimit Fitosanitar. 
Te kryhet analize risku. 

PALET E INTERESUARA  

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor). 

VEPRIMI 1 

Te hartohen udhezime per komunikimin dhe shkembimin vertikal dhe horizontal te informacionit brenda strukturave te Sherbimit Fitosanitar. 

VEPRIMTARIA 

1. Ngritja e grupit te punes per hartimin e udhezimeve per komunikimin dhe shkembimin vertikal dhe horizontal te informacionit brenda strukturave te Sherbimit Fitosanitar. 
2. Identifikimi I mangesive dhe nevojave. 
3. Hartimi I udhezimeve per komunikimin dhe shkembimin vertikal dhe horizontal te informacionit brenda strukturave te Sherbimit Fitosanitar. 
4. Miratimi dhe zbatimi I udhezimeve. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Shkembim dhe analize e informacionit ne nivel vertikal dhe horizontal. 

TREGUESIT 

Standartet per komunikimin dhe shkembimin vertikal dhe horizontal te informacionit brenda strukturave te Sherbimit Fitosanitar jane miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor). 
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AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor), ekspertet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB  
Kostot: 15 000 euro 
Përfitimet: Informacion i shpejte I shkembyer ndermjet PKK-ve dhe sherbimit qendror te mbrojtjes se bimeve. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj pas finalizimit te procedures “CARDS-Pajisje”. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

VEPRIMI 2 

Te kryhet analize risku. 

VEPRIMTARIA 

1. Ngritja e grupit te punes per krijimin e nje strukture per analizen e riskut. 
2. Identifikimi I mangesive dhe nevojave. 
3. Kryerja e analizes se riskut sipas standarteve. 
4. Miratimi dhe zbatimi I sistemit te analizes se riskut. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kryerja e analizes se riskut. 

TREGUESIT 

Grupi I punes I krijuar. Mangesite dhe nevojat e identifikuara. Struktura per analizen e riskut e krijuar dhe miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor). 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKKK, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor), ekspertet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 20 000 euro 
Përfitimet: kryerja e shpejte e analizes se riskut 

KOHEZGJATJA 
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6 muaj pas finalizimit te procedures “CARDS-Pajisje”. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Infrastruktura dhe Pajisjet 
OBJEKTIVA: 

Sigurimi i infrastruktures dhe pajisjeve te duhura. 

TREGUESIT:   

Ekzistojne pajisje zyre te mjaftueshme per komunikimin dhe shkembimin vertikal dhe horizontal te informacionit brenda strukturave te Sherbimit Fitosanitar. Jane siguruar 
infrastruktura dhe pajisjet e nevojshme per zbatimin korrekt te rregulloreve fitosanitare. Infrastruktura dhe pajisjet jane ne perputhje me standartet e BE-se. 

SITUATA AKTUALE:  

Infrastruktura aktuale dhe pajisjet e PKM  nuk jane te mjaftueshme per permbushjen si duhet te detyrave fitosanitare dhe ne perputhje me standartet e BE-se. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Duhet te sigurohet infrastruktura dhe pajisjet e nevojshme per kontrollin e kufirit. Pajisjet e PKK-ve te jene ne perputhje me Udhezimin e Komisionit 98/22/EC. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te zhvillohet infrastruktura dhe te sigurohen pajisje ne perputhje me standartet e BE-se. 

PALET E INTERESUARA  

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKK, Drejtorite Rajonale te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor), MF. 

VEPRIMI 

Te zhvillohet infrastruktura dhe te sigurohen pajisje ne perputhje me standartet e BE-se. 

VEPRIMTARITE 

1. Te vleresohen mangesite dhe nevojat e infrastruktures dhe pajisjeve aktuale ne Sherbimin Fitosanitar duke konsultuar studimet e kryera me pare. 
2. Te percaktohen PKK-te perparesore e te hartohen rekomandime. 
3. Te hartohet plani i investimit, dhe te dorezohet per miratim. 
4. Te vihet ne zbatim plani. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Infrastrukture dhe pajisje ne perputhje me standartet e kerkuara. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Plani i investimit i miratuar dhe zbatuar. 
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AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKK, Drejtorite Rajonale te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor), MF. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKK, Drejtorite Rajonale te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Ministria e Arsimit (Universiteti Bujqesor), MF, ekspertet 
nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 30 000 euro 
Përfitimet: Infrastrukture e pershtatshme per kryerjen e kontrollit karantinor 

KOHEZGJATJA 

5 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2008 

LIDHJE 

INSPEKTORIATI VETERINAR KUFITAR - BASHKEPUNIMI BRENDA SHERBIMIT 

Kuadri Ligjor Rregullator 
OBJEKTIVI 1: 

Amendimi i ligjit “Per Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar” bazuar standarteve te BE. 

TREGUESIT:  

Adoptime ne ligjin “Per Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar” . 

SITUATA AKTUALE:  

Ligji per Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar ne PKK nuk bazohet ne standartet e BE, dhe duhet te amendohet per te permbushur kerkesat e BE.   

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Direktiva e Keshillit 97/78/EC dhe 91/496/ EC dhe Vendimet dhe Rregulloret e Komisionit bazuar ne te formojne bazat ligjore te BE dhe praktikat per rregjimin e inspektoriatit 
veterinar kufitar dhe ndarjen e pergjegjesive ne BE. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Amendimi i ligjit “Per Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar”. 

PALET E INTERESUARA 

Grupi i punes per amendimet ne ligj, eksperte vendas qe asistojne, MBUMK, Sherbimi Veterinar. 

VEPRIM 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

100 

Amendimi i ligjit “Per Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar”. 

VEPRIMTARIA 

1. Ministri i MBUMK krijon grupin e punes  
2. Grupi i punes krahason legjislacionin per Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar me legjislacionin e BE dhe paraqet draftin me amendime te ligjeve dhe akteve nenligjore per 
miratim. 
3. Ekspertet japin sugjerime per ndryshime ne ligj.  
4. Propozimi dergohet te autoriteti perkates per miratim. 
4. Miratimi i legjislacionit nga Parlamenti. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Drafti perfundimtar me ndryshimet perkatese te legjislacionit ne lidhje me Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar miratohet ne Parlament.  
Legjislacioni ne lidhje me Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar eshte ne zbatim dhe ne perputhje me standartet e BE.  

TREGUESIT 

Drafti final me ndryshimet perkatese te legjislacionit ne lidhje me Sherbimin dhe Inspektoriatin Veterinar miratohet ne Parlament.   

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: Pa kosto 
Përfitimet: Legjislacion ne perputhje me standartet e BE 

KOHEZGJATJA 

12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVI 1: 

Te behet ndarja e pergjegjesive te veterinareve kufitare dhe te brendshem me rezultat riorganizimin e regjimit te Sherbimit Veterinar.  

TREGUESIT:   

Funksionimi ne praktike i ndarjes se pergjegjesive te veterinareve kufitare dhe te brendshem. 
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SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht ekziston Inspektimi Veterinar Kufitar i cili nuk eshte ne standartet e BE (sistemi i manaxhimit dhe administrativ).  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Sistemi i manaxhimit dhe administrativ duhet te jene ne linje me praktikat e mira dhe kerkesat e BE.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Pergatitja, paraqitja per miratim dhe zbatimi i struktures organizative dhe administrative nga niveli qendror ne ate vendor te Inspektimit Kufitar Veterinar dhe te behet ndarja e 
pergjegjesive te veterinareve kufitare dhe te brendshem me rezultat riorganizimin e regjimit te Sherbimit Kufitar Veterinar. 

PALET E INTERESUARA 

MBUMK, eksperte te fushes. 

VEPRIMI 

Pergatitja, paraqitja per miratim dhe zbatimi i struktures organizative dhe administrative nga niveli qendror ne ate vendor te Inspektimit Kufitar Veterinar dhe te behet ndarja e 
pergjegjesive te veterinareve kufitare dhe te brendshem me rezultat riorganizimin e regjimit te Sherbimit Kufitar Veterinar. 

VEPRIMTARIA 

1. Krijimi i grupit te punes   
2. Te vleresohet sa efektiv eshte struktura ekzistuese dhe te evidentohen mangesite. 
3. Pergatitja e rekomandimeve  per te permiresuar sistemin administrativ, manaxhues dhe strukturat organizative te Inspektimit Kufitar Veterinar.  
4. Dhenia e rekomandimeve autoritetit pergjegjes per miratim.  
5. Zbatimi i rekomandimeve 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Strukture organizative si dhe system menaxhimi e administrimi efikase.  

TREGUESIT 

Rekomandimet per permiresimin e sistemit administrative dhe menaxhues si dhe strukturen organizative jane dorezuar per miratim. Projekt-struktura eshte pergatitur dhe paraqitur 
per miratim. Rekomandimet zbatohen. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjensia e inspektimit veterinar kufitar 

AKTORET E PERFSHIRE 

Grupi i Punes, MBUMK, ekspertet 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 13 000 euro 
Përfitimet: Perafrim me strukturat e BE 

KOHEZGJATJA 

1 vit  
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LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2007  

LIDHJE 

OBJEKTIVI 2: 

Te behet perzgjedhja e PKK-ve qe do te jene Pikat e Inspektimit Kufitar te ardhshme te BE bazuar ne listen e prioriteteve si dhe te behen plane per te perballuar periudhen 
tranzitore perpara hyrjes ne BE.  

TREGUESIT:   

Lista e PKK-ve qe do te shnderrohen ne Pikat e Inspektimit Kufitar te ardhshme te BE. Miratimi i planeve per perballimin e periudhes tranzitore perpara hyrjes ne BE. 

SITUATA AKTUALE:  

PKK-te qe do te shnderrohen ne pikat e inspektimit kufitar te ardhshme te BE nuk jane perzgjedhur, dhe nuk ekzistojne plane per perballimin e periudhes perpara hyrjes ne BE. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

PKK-te duhet te jene ne perputhje me standartet e BE. Sherbimi Veterinar duhet te jete I pranishem vetem ne PKK-te perparesore. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te behet perzgjedhja e PKK-ve qe do te jene Pikat e Inspektimit Kufitar te ardhshme te BE bazuar ne sasine e importeve, numrin e ngarkesave dhe situaten gjeografike. 
2. Te behen plane per te perballuar periudhen perpara hyrjes ne BE duke patur parasysh qe ngarkesat nga shtetet anetare te BE nuk do te kontrollohen me, dhe qe aeroportet, 
portet dhe rruget jane te mbuluara. 

PALET E INTERESUARA 

MBUMK, Drejtoria Veterinare. 

VEPRIMI 1 

Te behet perzgjedhja e PKK-ve qe do te jene Pikat e Inspektimit Kufitar te ardhshme te BE bazuar ne sasine e importeve, numrin e ngarkesave dhe situaten gjeografike. 

VEPRIMTARIA 

1. Autoriteti Qendror Kompetent Veterinar analizon PKK-te aktualisht funksionale dhe nevojat e tyre per te ardhmen, si dhe harton nje liste te PIK-ve te ardhshme bazuar ne analize. 
2. Paraqitja e listes per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Miratimi I listes me PIK-te e ardhshme. 
Hartimi dhe miratimi I planit per perballimin e periudhes tranzitore.  

TREGUESIT 

Ekzistenca e listes me PIK-te e ardhshme te miratuar. Ekzistenca e planit per perballimin e periudhes tranzitore te miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Drejtoria Veterinare, Inspektoriati Veterinar Kufitar, Inspektoriati Veterinar-fitosanitar. 
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AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Drejtoria Veterinare, Inspektoriati Veterinar Kufitar, Inspektoriati Veterinar-fitosanitar. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 23 000 euro 
Përfitimet: Plane te hartuara per kontroll efektiv te sherbimit veterinar 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Tetor 2008 

LIDHJE 

VEPRIMI 2 

Te behen plane per te perballuar periudhen perpara hyrjes ne BE duke patur parasysh qe ngarkesat nga shtetet anetare te BE nuk do te kontrollohen me, dhe qe aeroportet, portet 
dhe rruget jane te mbuluara. 

VEPRIMTARIA 

1. Autoriteti Qendror Kompetent Veterinar analizon nevojat per PIK gjate periudhes tranzitore, perfshire ato per infrastrukture dhe personel. 
2. Autoriteti Qendror Kompetent Veterinar harton nje plan bazuar tek analiza. 
3. Plani dergohet per miratim dhe zbatim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Renditja e PKK-ve te perzgjedhura sipas perparesise; rritja e efikasitetit te Sherbimit Veterinar.  

TREGUESIT 

Analiza e nevojave e kryer; plani i hartuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Drejtoria Veterinare, Inspektoriati Veterinar Kufitar, Inspektoriati Veterinar-fitosanitar. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Drejtoria Veterinare, Inspektoriati Veterinar Kufitar, Inspektoriati Veterinar-fitosanitar. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 8000 euro 
Përfitimet: Plane te hartuara per kontroll efektiv te sherbimit veterinar 

KOHEZGJATJA 
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1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Dhjetor 2008 

LIDHJE 

Procedurat 
OBJEKTIVI: 

Te plotesohen procedurat standarte per Inspektimin Veterinar Kufitar, ne perputhje me standartet e BE. 

TREGUESIT:   

Miratimi i manualit me procedurat standarte te Inspektimit Veterinar Kufitar ne perputhje me standartet e BE.  

SITUATA AKTUALE:  

Ekziston nje manual per inspektimin veterinar kufitar i cili nuk eshte perditesuar. Ditet e fundit me urdher te ministrit ka filluar puna per perditesimin e tij. Gjithashtu nuk plotesohen 
kerkesat e BE per fillimin dhe mbarimin e te gjithe procedures se inspektimit veterinar ne PKK, kjo si pasoje e mungeses se infrastruktures. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Inspektoriati veterinar i kufirit mund te realizohet dhe te kompletohet ne PKK, si nje lehtesi qe i dedikohet inspektimit veterinar kufitar.  Ne disa raste te vecanta inspektimi veterinar 
mund te behet edhe brenda territorit.    

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohen procedura standarte per inspektimin veterinar ne PKK ne perputhje me standartet e BE dhe te perditesohet manuali i procedurave.  

PALET E INTERESUARA  

Sherbimi Veterinar, agjenci te tjera qe veprojne ne kufi, aktore jo-shteterore. 

VEPRIMI 

Te hartohen procedura standarte per inspektimin veterinar ne PKK ne perputhje me standartet e BE dhe te perditesohet manuali i procedurave. 

VEPRIMTARIA 

1. Te krijohet grupi i punes per procedurat standarte. 
2. Te mblidhen dhe analizohen urdherat, guidat orientuese, dhe procedurat ekzistuese. 
3. Te identifikohen mangesite per te cilat nevojiten procedura standarte  
4. Te hartohen procedura standarte 
5. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim. 
6. Te perditesohet manuali me procedurat. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Inspektimi veterinar ushtrohet sipas standarteve te BE ne te gjitha PKK.  
Pergjegjesite dhe detyrat jane te qarta. 
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Ulja e kohes se perpunimit ne PKK.  

TREGUESIT 

Perfundimi i hartimit te projekt-manualit. 
Miratimi dhe zbatimi i procedurave standarte.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Drejtoria e veterinarise, inspektoriati veterinar ne PKK.   

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Drejtoria e Veterinarise, inspektoriati veterinar kufitar, Grupi i Punes nder-institucional mbi procedurat ne kufi, Organizata nderkombetare qe asistojne inspektoriatin 
veterinar kufitar, agjencite private qe veprojne ne kufi. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 8000 euro 
Përfitimet: Procedura standarte per kontrollin veterinar ne PKK 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Dhjetor 2008 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVI 1: 

Te organizohen trajnime dhe te pergatiten plane vjetore trainimi per Inspektoriatin Veterinar Kufitar ne bashkepunim me Institutin e Kerkimeve Veterinare qe mund te realizoje 
trajnime te specializuara. 

TREGUESIT:   

Miratimi i kurrikulave per inspektimin veterinar ne PKK. Ngritja e nje strukture per trainim te specializuar te inspektoreve veterinare te PKK-ve. Hartimi i nje plani vjetor trainimi. 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht nuk ekziston zyrtarisht nje strukture e specializuar trajnuese. AQKV ne bashkepunim me Institutin e Kerkimeve Veterinare eshte pergjegjes  per zhvillimin dhe trainimin 
bazuar standarteve te BE te inspektoreve veterinare kufitare.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

I gjithe personeli i Inspektimit Veterinar Kufitar duhet te marre trajnimin e nevojshem te specializuar, bazuar standarteve te BE 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te miratohet kurrikula e trainimit dhe te ngrihet nje strukture per trainim te specializuar te inspektoreve veterinare qe operojne ne PKK. 

PALET E INTERESUARA  
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Drejtoria e veterinarise ne MBUMK, Inspektoriati Veterinar Kufitar, IKV-Tirane. 

VEPRIMI 

Te miratohet kurrikula e trainimit dhe te ngrihet nje strukture per trainim te specializuar te inspektoreve veterinare ne PKK. 

VEPRIMTARIA 

1. Te identifikohen nevojat dhe te hartohet kurrikula. 
2. Te miratohet kurrikula e trainimit. 
3. Te behen perpjekje per krijimin e nje strukture per trainim te specializuar te inspektoreve veterinare te PKK, me personelin dhe pajisjet perkatese. 
4. Te hartohet plani vjetor i trainimit. 
5. Te kryhen trainime sipas planit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Personel i miretrainuar dhe profesional. 

TREGUESIT 

Miratimi i kurrikules dhe struktures per trainimin e specializuar te Inspektoreve veterinare te kufirit nga AQKV. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Drejtoria e Veterinarise. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, Drejtoria e Veterinarise, ISUV-Tirane. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 18 000 euro 
Përfitimet: Staf i trajnuar  

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVI 2: 

AQKV te percaktoje kritere te qarta per perzgjedhjen e personelit qe sherben ne PKK dhe te kryeje menaxhimin e burimeve njerezore ne lidhje me emerimin ne detyre.  

TREGUESIT:   

Hartimi dhe miratimi i kritereve te standartizuara te perzgjedhjes. 
Hartimi dhe miratimi i kerkesave per perparimin ne karriere te burimeve njerezore.  
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SITUATA AKTUALE:  

Ekzistojne kritere themelore perzgjedhjeje per pranim ne PKK. Megjithate, nuk ka kritere te percaktuara qarte per perzgjedhjen dhe perparimin ne karriere te inspektoreve veterinare 
ne PKK. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Kontrolli efektiv  kerkon nje numer te konsiderueshem dhe nje personel te kualifikuar, te afte per te bere analizen e riskut, investigim dhe komunikim me partneret nga ana tjeter e 
kufirit. Per te garantuar nje inspektim veterinar efikas duhet te kete nivel te larte te kritereve per perzgjedhje; postat e inspektimit kufitar duhet te ndertohen dhe te pajisen sipas 
legjislacionit te BE dhe personeli duhet te jete i familjarizuar me rregullat e BE.  

VEPRIMET E PROPOZUARA  

AQKV te krijoje grupin e punes. Te hartohen dhe miratohen kriteret per  te percaktuar zgjedhjen dhe perparimin ne karriere. 

PALET E INTERESUARA  

Drejtoria e veterinarise prane MBUMK, Inspektoriati Veterinar Kufitar, IKV 

VEPRIMI 

AQKV te krijoje grupin e punes. Te hartohen dhe miratohen kriteret per  te percaktuar zgjedhjen dhe perparimin ne karriere. 

VEPRIMTARITE 

1. Te mbledhe dhe te beje seleksionimin baze dhe kriteret e avancuara ne karriere me vendet e tjera. Analizon kerkesat e BE/Schengen per keto ceshtje.  
2. Te pergatiten kriteret e seleksionimit baze dhe te avancimit ne karriere per PKKK dhe te dorezohen per aprovim. 
3. Te perdoren kriteret per perzgjedhjen e personelit ne te ardhmen. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rritja e cilesise se personelit te PKK nga zbatimi i kritereve te larta te seleksionimit. 
Linja e qarte e progresit ne karriere brenda PKK. Promovimi mbi bazen e meritave i lehtesuar. 

TREGUESIT 

Kriteret e seleksionimit te miratuara. 
Kriteret e perparimit ne karriere te miratuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Drejtoria e Veterinarise prane MBUMK, IKV  

AKTORET E PERFSHIRE 

Drejtoria e Veterinarise prane MBUMK, IKV 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 10 000 euro 
Përfitimet: Stafi i pregatitur per kryerjen e kontrollit veterinar ne PKK 

KOHEZGJATJA 

12 muaj  
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LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Nentor 2008 

LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVI: 

Te permiresohet komunikimi vertikal dhe horizontal dhe shkembimi i informacionit brenda struktures se sherbimit dhe inspektoriatit veterinar . 

TREGUESIT:   

Me shume menyra komunikimi si vertikalisht ashtu dhe horizontalisht ne nivel qendror dhe vendor ne PKK bazuar ne TI duke mundesuar shkembim te shpejte te informacionit 
nepermjet intranetit, internetit dhe postes elektronike. Me shume cilesi dhe sasi informacioni te shkembyer brenda inspektoriatit veterinar kufitar dhe me struktura te tjera te sherbimit 
veterinar.  

SITUATA AKTUALE:  

Struktura aktuale e Inspektimit Veterinar Kufitar nuk mundeson shkembimin e komunikimit dhe informacionit ne nivelin e kerkuar. Ajo e pengon Inspektimit Veterinar Kufitar te kryeje 
sherbim efikas. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Garantimi i shkembimit te informacionit te sigurte ne nivelet qendrore, rajonale dhe vendore duke mundesuar shkembim te shpejte te informacionit nepermjet intranetit, internetit dhe 
postes elektronike. 
Krijimi i strukturave per analize shkencore te riskut ne nivel qendror dhe per analiza risku praktike ne PKK, si dhe perpunimi dhe analizimi i informacioni si ne qender ashtu edhe ne 
PKK.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Miratimi i struktures se re te PIK ku perfshihet teknologjia per shkembimin e informacionit, aksesi ne TRACE and teknikat e analizes se riskut.  

PALET E INTERESUARA  

DPSUMK, Inspektoriatet vendore Veterinare, IVK. 

VEPRIMI 

Miratimi i struktures se re te PIK ku perfshihet teknologjia per shkembimin e informacionit, aksesi ne TRACE and teknikat e analizes se riskut. 

VEPRIMTARIA 

1. Miratimi i struktures. 
2. Hartimi i procedurave standarte ne nje manual, ne lidhje me komunikimin dhe analizen e riskut ne nivel qendror dhe vendor. 
3. Te gjitha PIK te pajisura me teknologji per shkembimin e informacionit, akses ne TRACE dhe teknika per analizen e riskut. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Komunikimi dhe shkembimi i informacionit vertikalisht dhe horizontalisht perfshire analizen e riskut eshte ne perputhje me standartet dhe praktikat e mira te BE. Ekziston akses ne 
TRACES. 
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TREGUESIT 

Manuali i miratuar dhe sistemi i shkembimit te informacionit bazuar ne TI eshte funksional.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, IVK. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, IVK.  

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 40 000 euro 
Përfitimet: Shkembim I informacionit te nevojshem per perballimin e riskut 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Dhjetor 2008 

LIDHJE 

Infrastruktura dhe Pajisjet 
OBJEKTIVE: 

Sigurimi i infrastruktures dhe pajisjeve te duhura dhe mirembajtja e tyre. 

TREGUESIT:   

Infrastrukture dhe pajisje ne perputhje me standartet e BE-se. 

SITUATA AKTUALE:  

Infrastruktura aktuale e inspektimit veterinar kufitar  nuk eshte e mjaftueshme dhe ne perputhje me standartet e BE-se. Kohet e fundit IVK ka filluar te pajiset me mjetet e nevojshme 
per inspektim. Megjithate ato nuk jane te mjaftueshme dhe u nevojitet shume me teper per ta pershtatur inspektimin veterinar kufitar me kerkesat e BE. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Duhet te sigurohet infrastruktura e nevojshme per inspektimin veterinar kufitar.   

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te sigurohet infrastruktura dhe pajisjet ne perputhje me standartet e BE-se, duke patur ne konsiderate edhe ceshtjen e mirembajtjes. 

PALET E INTERESUARA  

MBUMK (Drejtoria e Veterinarise). 

VEPRIMI 

Te sigurohet infrastruktura dhe pajisjet ne perputhje me standartet e BE-se, duke patur ne konsiderate edhe ceshtjen e mirembajtjes. 
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VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet grupi i punes. 
2. Te vleresohen nevojat e infrastruktures aktuale ne nivelin qendror, rajonal e lokal duke konsultuar studimet e kryera me pare. 
3. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime ku te perfshihet dhe nje sistem funksional mirembajtjeje. 
4. Te hartohet plani i investimit, dhe te dorezohet per miratim. 
5. Te vihet ne zbatim plani. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Infrastrukture dhe pajisje ne perputhje me standartet e kerkuara dhe te mirembajtura. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Plani i investimit i miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Drejtoria e Veterinarise  

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, MB, MF, Organizata Nderkombetare qe mbeshtesin Inspektimi Veterinar Kufitar 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 20 000 euro 
Përfitimet: Kontroll veterinar konform standarteve 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Dhjetor 2008 

LIDHJE 
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BASHKEPUNIMI NDERMJET AGJENCIVE POLICIA KUFITARE DHE E MIGRACIONIT, 
SHERBIMI DOGANOR SHQIPTAR, SHERBIMI FITO-SANITAR, SHERBIMI 

VETERINAR DHE INSTITUCIONEVE TE TJERA 

Kuadri Ligjor Rregullator 
OBJEKTIVA 1:  

Te harmonizohet kuadri ligjor me kerkesat e BE-se ne lidhje me bashkepunimin ne te gjitha nivelet ndermjet agjensive qe operojne ne  kufi.  

TREGUESIT:  

Amendime ligjore te miratuara ne perputhje me kerkesat e BE mbi bashkepunimin ne te gjitha nivelet. 

SITUATA AKTUALE 

Bazuar ne legjislacionin ekzistues bashkëpunimi ndëragjensi rregullohet deri në një nivel të caktuar ne ligjet e seciles agjensi, por nuk ka kuader ligjor që të përmbajë modalitetet e 
bashkëpunimit. Rekomandohet hartimi i nje kuadri ligjor per nje bashkepunim te ngushte e te vazhdueshem ndermjet agjencive ne te gjitha nivelet. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi dhe bashkerendimi i pergjegjesive te agjensive te ndryshme duhet te rregullohet me nje akt zyrtar.  
Keto marreveshje/Akte duhet te mbulojne te gjithe spektrin e bashkepunimit ndermjet agjensive. (analiza te perbashketa risku, shkembim eksperience, bashkepunim per trajnimet, 
bashkepunim per hetimet). 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te behet analiza e mangesive ne kuadrin ligjor dhe rregullator krahasuar me standartet e BE dhe pergatitja e rekomandimeve per ndryshime                         
Hartimi I amendimeve te nevojshme dhe/ose I legjislacionit te ri sipas nevojes                         

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit, Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacioneve 

VEPRIM 1  

Te behet analiza e mangesive ne kuadrin ligjor dhe rregullator krahasuar me standartet e BE dhe pergatitja e rekomandimeve per ndryshime.                         

VEPRIMTARI 

1. Grupi ligjor nder-institucional i punes mbledh legjislacionin perkates aktual shqiptar dhe atij te BE 
2. Analiza e tij. 
3. Pergatitja e rekomandimeve dhe percjellja e tyre per tek Komiteti Nderministror  

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Miratimi nga Komiteti Nder-Ministror i rekomandimeve te pergatitura 
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TREGUESIT 

Ngritja e nje nen-grupi pune ligjor me urdher te Komitetit Nderministror. 
Mbledhja dhe analizimi i legjislacionit te nevojshem, dhe pergatitja e percjellja e rekomandimeve tek Komiteti Nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grup pune ligjor nder-institucional. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti Nderministror, aktoret nderkombetare te perfshire. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Komiteti nderministror  
Kostot: 50 000 euro 
Përfitimet: Kuadri ligjor i harmonizuar sipas kerkesave te BE-se. 

KOHEZGJATJA 

3 muaj per draftin e pare 
Linja kohore e propozuar 
 
Janar 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Hartimi I amendimeve te nevojshme dhe/ose I legjislacionit te ri sipas nevojes.                         

VEPRIMTARI 

1. Te pergatiten projekt-amendamentet. 
2. T’i paraqiten projektet  departamenteve/drejtorive  juridike te agjensive te perfshira dhe paleve te tjera te interesuara per komente. 
3. Te pergatitet projekti perfundimtar dhe t’i paraqitet Komitetit Nderministror per shqyrtim dhe veprime te metejshme. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Projektet e pergatitura nga grupi i punes ligjor nder-institucional dhe te pranuara nga Komiteti Nderministror. 

TREGUESIT 

Projektet e pergatitura nga grupi i punes ligjor nder-institucional dhe te pranuara nga Komiteti Nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi nderinstitucional i punes per ligjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti Nderministror, Aktoret nderkombetare dhe aktoret jo-shteterore. 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Komiteti nderministror 
Kostot: 80 000 euro 
Përfitimet: Kuadri ligjor I harmonizuar sipas kerkesave te BE-se. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te perafrohet legjislacioni vendas per bashkepunimin me aktoret joshteterore me ate te BE-se. 

TREGUESIT:  

Ligjet e miratuara jane percjelle 

SITUATA AKTUALE 

Bazuar ne legjislacionin ekzistues bashkëpunimi me agjencite joshteterore rregullohet deri në një nivel të caktuar ne ligjet e seciles agjensi, por nuk ka kuader ligjor që të përmbajë 
modalitetet e bashkëpunimit. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi me agjencite joshteterore duhet te formalizohen me shume, dhe kjo te rregullohet ne legjislacion. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te behet analiza e mangesive ne kuadrin ligjor dhe rregullator krahasuar me standartet e BE dhe pergatitja e rekomandimeve per ndryshime                          
2. Hartimi I amendimeve te nevojshme dhe/ose I legjislacionit te ri sipas nevojes.             

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit, ministri te tjera sipas kerkeses dhe aktore jo-shteterore. 

VEPRIM 1  

Te behet analiza e mangesive ne kuadrin ligjor dhe rregullator krahasuar me standartet e BE dhe pergatitja e rekomandimeve per ndryshime                          

VEPRIMTARI 

1. Grupi ligjor nder-institucional i punes mbledh legjislacionin perkates aktual shqiptar dhe atij te BE 
2. Analiza e tij  
3. Pergatitja e rekomandimeve dhe percjellja e tyre per tek Komiteti Nder-Ministror. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Miratimi nga Komiteti Nder-Ministror i rekomandimeve te pergatitura 
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TREGUESIT 

Mbledhja dhe analizimi i legjislacionit te nevojshem. 
Pergatitja e percjellja e rekomandimeve tek Komiteti Nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grup pune ligjor nder-institucional. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti nderministror, aktoret nderkombetare dhe aktoret jo-shteterore. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Komiteti nderministror 
Kostot: 50 000 euro 
Përfitimet: Kuadri ligjor i harmonizuar sipas standarteve te BE-se. 

KOHEZGJATJA 

3 muaj per draftin e pare 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Hartimi I amendamenteve dhe I legjislacionit te ri sipas nevojes . 

VEPRIMTARI 

1. Te pergatiten projekte. 
2. T’i paraqiten projektet  departamenteve/drejtorive  juridike te agjensive te perfshira dhe paleve te tjera te interesuara per komente. 
3. Te pergatitet projekti perfundimtar dhe t’i paraqitet komitetit nderministror per shqyrtim dhe veprime te metejshme. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Projektet e pergatitura dhe te pranuara nga Komiteti Nderministror. 

TREGUESIT 

Projektet e pergatitura dhe te pranuara nga Komiteti Nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi nderinstitucional i punes per ligjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti Nderministror, Aktoret nderkombetare dhe aktoret jo-shteterore. 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Komiteti nderministror 
Kostot: 50 000 euro 
Përfitimet: Permiresimi  dhe pershtatja e kuadrit ligjor  midis agjensive. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVI 3:    

Te rishikohen marreveshjet ekzistuese ndermjet agjensive, rregulloret, planet e perbashketa te veprimit dhe MM dhe te behen amendimet e nevojshme dhe/ose te krijohen te reja 
nese eshte e nevojshme. 

TREGUESIT:  

Marreveshje, rregullore, Memorandume mirekuptimi dhe akte te tjera nenligjore te miratuara. 

SITUATA AKTUALE 

Bazuar ne legjislacionin ekzistues bashkëpunimi ndëragjensi rregullohet deri në një nivel të caktuar ne ligjet e seciles agjensi, por nuk ka kuader ligjor që të përmbajë modalitetet e 
bashkëpunimit. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi dhe bashkerendimi i pergjegjesive te agjensive te ndryshme duhet te rregullohet me nje akt zyrtar.  
Keto marreveshje/Akte duhet te mbulojne te gjithe spektrin e bashkepunimit ndermjet agjensive. (analiza te perbashketa risku, shkembim eksperience, bashkepunim per trajnimet, 
bashkepunim per hetimet). 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te hartohen marreveshje te tjera per bashkepunimin ndermjet agjensive te interesuara sipas nevojes.  
2. Te pergatitet nje akt i  perbashket per te percaktuar kompetencat e agjensive te perfshira. 
3. Te pergatitet nje akt n/ligjor per rindarjen e ambjenteve te punes per agjensite qe operojne ne kufi. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK. 

VEPRIM 1  

Te hartohen marreveshje te tjera per bashkepunimin ndermjet agjensive te interesuara sipas nevojes 

VEPRIMTARI 

1. Te rishikohen marreveshjet ekzistuese, MM, planet e perbashketa te veprimit 
2. Hartimi i projekteve sipas nevojes dhe paraqitja e tyre per komente departamenteve/drejtorive  juridike te agjensive te perfshira dhe aktoreve nderkombetare te perfshire. 
3. Te pergatiten projektet perfundimtare. 
4. Paraqitja e projekteve tek Komiteti Nderministror per shqyrtim dhe veprime te metejshme. 

PERPARESI 
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Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Projektet e pergatitura dhe te pranuara nga Komiteti Nderministror. 

TREGUESIT 

Projektet e pergatitura dhe te pranuara nga Komiteti Nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi nderinstitucional i punes per ligjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti Nderministror. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: Kosto administrative-20 000 euro 
Përfitimet: Rritja e bashkepunimit ndermjet agjensive ne baze te marreveshjeve dhe rregulloreve te hartuara 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Te pergatitet nje akt i  perbashket per te percaktuar kompetencat e agjensive te perfshira. 

VEPRIMTARI 

1. Vleresim i dispozitave ekzistuese dhe praktikes se deritanishme ne lidhje me kompetencat e agjensive qe operojne ne kufi. 
2. Hartimi i dispozitave sipas nevojes. 
3. Paraqitja e projekteve tek Komiteti Nderministror 

PERPARESI 

Kryesor 

TREGUESIT 

Projektet e pergatitura dhe te pranuara nga komiteti nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi nderinstitucional i punes per ligjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti nderministror. 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Bashkerendim me i mire i puneve mes agjencive 

KOHEZGJATJA 

3 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Prill 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 3 

Te pergatitet nje akt n/ligjor per rindarjen e ambjenteve te punes per agjensite qe veprojne ne kufi. 

VEPRIMTARI 

1. Grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet te beje vleresimin e situates aktuale dhe te jepen rekomandime ne lidhje me ndarjen e mjediseve te punes. 
2. Te arrihet marreveshje ndermjet agjensive te perfshira ne lidhje me rindarjen e ambjenteve te punes. 
3. Te hartohet nje akt nenligjor bazuar ne vleresimin dhe renien dakort ndermjet agjensive. 
4. Te paraqitet  projekti tek Komiteti Nderministror per shqyrtim dhe veprime te metejshme. 

PERPARESI 

Kryesore  

REZULTATI I PRITSHEM 

Projekt i aktit nenligjor pergatitura dhe te pranuara nga komiteti nderministror. 

TREGUESIT 

Kryerja e analizes se situates aktuale. 
Arritja e nje marreveshjeje ndermjet agjencive qe veprojne ne kufi mbi rindarjen e ambienteve. 
Projekt i aktit nenligjor i pergatitur dhe pranuar nga Komiteti Nderministror. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi nderinstitucional i punes per ligjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti nderministror 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar  
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Ambjente te pershtatshme pune  

KOHEZGJATJA 

3 muaj 
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LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Korrik 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVI 4:    

Te rishikohen ligjet dhe aktet nenligjore per normimin e rishperndarjes se te ardhurave te mbledhura nga agjencite. 

TREGUESIT:  

Amendamentet ligjore te hartuara dhe te miratuara. 

SITUATA AKTUALE 

Duke njohur zhvillimet ne fushen e menaxhimit te kufirit, buxheti i ardhshem i shtetit duhet te kete nje shperndarje me te drejte te fondeve per agjencite qe veprojne ne kufi. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Te caktohen perparesi dhe te sigurohet shperndarje e drejte e fondeve ne menyre qe te arrihen sherbime kufitare efikase. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te analizohen nevojat buxhetore te sherbimeve kufitare dhe kuadri ligjor per shperndarjen e te ardhurave.  
2. Te pergatiten amendamente te ligjeve dhe rregulloreve sipas nevojes dhe te paraqiten per miratim. 

PALET E INTERESUARA 

MB, MF, MBUMK, MD, Ministria e Integrimit dhe ministri te tjera sipas nevojes. 

VEPRIM 1  

Te analizohen nevojat buxhetore te sherbimeve kufitare dhe kuadri ligjor per shperndarjen e te ardhurave. 

VEPRIMTARI 

1. Te analizohen nevojat buxhetore 
2. Te analizohet  kuadri ligjor per shperndarjen e te ardhurave 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Nevojat buxhetore dhe mangesite ne kuadrin ligjor te identifikuara. 

TREGUESIT 

Analizat e perfunduara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi Nderinstitucional I Punes Per Ligjet, PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar. 

AKTORET E PERFSHIRE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti Nderministror. 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

119 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar  
Kostot: kosto administrative  
Përfitimet: Sigurimi dhe shperndarje e drejte e te ardhurave 

KOHEZGJATJA 

12 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te pergatiten amendamente te ligjeve dhe rregulloreve sipas nevojes dhe te paraqiten per miratim. 

VEPRIMTARI 

1. Te hartohen amendamente ligjore 
2. Te dorezohen amendamentet per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Amendamentet e miratuara nga Keshilli i Ministrave. 

TREGUESIT 

Projekt-amendamentet e dorezuara tek Keshilli i Ministrave. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grupi Nderinstitucional I Punes Per Ligjet, PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar. 

AKTORET E PERFSHIRE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Komiteti Nderministror. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar  
Kostot: Kosto administrative  
Përfitimet: Sigurimi I bazes ligjore per rishperndarjen e te ardhurave 

KOHEZGJATJA 

12 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2008 
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LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVA 1:  

Te garantohet qe drejtuesit e agjensive te kufirit nepermjet takimeve te rregullta dhe periodike krijojne kushtet e duhura per bashkepunimin dhe komunikimin. 

TREGUESIT:  

Drejtuesit e te gjitha niveleve takohen rregullisht, shkembejne informacion dhe trajtojne ceshtje me interes te perbashket. 

SITUATA AKTUALE 

Nuk organizohen takime te rregullta zyrtare ku te perfshihen drejtuesit e te gjitha agjencive.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Mangesite ne menaxhimin e kufirit identifikohen me lehtesisht kur drejtuesit e te gjitha agjencive takohen rregullisht. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te pergatitet nje plan vjetor dhe temat qe do te diskutohen ne takimet e planifikuara nder-institucionale te nivelit vendor, rajonal dhe qendror.                           
2. Drejtuesit e te gjitha agjencive te organizojne takime sipas planit dhe sipas nevojave. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe ministri/institucione te tjera sipas kerkeses. 

VEPRIM 1  

Te pergatitet nje plan vjetor dhe temat qe do te diskutohen ne takimet e planifikuara nder-institucionale te nivelit vendor, rajonal dhe qendror.                           

VEPRIMTARITE 

1. Ngritja e grupit te punes per menaxhimin dhe organizimin. 
2. Caktimi i pikave te kontaktit ne secilen agjenci per hartimin e planit vjetor. 
3. Caktimi i ceshtjeve per diskutim, termave te references, si dhe takimeve te planifikuara ne planin vjetor (hartimi i planit vjetor). 
4. Miratimi i planit vjetor nga drejtoret pergjegjes. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Plani vjetor i hartuar dhe miratuar. 

TREGUESIT 

Pikat e kontaktit te caktuara. Plani vjetor i hartuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, grupi i punes per menaxhimin dhe organizimin 

AKTORET E PERFSHIRE 
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Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Rritja e bashkepunimit ndermjet agjencive  

KOHEZGJATJA 

1 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Dhjetor 2007 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Drejtuesit e te gjitha agjencive te organizojne takime sipas planit dhe sipas nevojave. 

VEPRIMTARITE 

1. Pergatitja e takimeve. 
2. Mbajtja e mbledhjeve sipas planit vjetor. 
3. Ndjekja e detyrave qe rrjedhin nga takimet. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Mbledhje sipas planit vjetor dhe nevojave. 
Mangesite e evidentuara, problemet e diskutuara dhe propozime per zgjidhje.  

TREGUESIT 

Mbledhjet zhvillohen rregullisht sipas planit/nevojave. 
Perfundimet e mbledhjeve si dhe ceshtjet per tu ndjekur i percillen drejtuesve. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Rritja e bashkepunimit ndermjet agjencive 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  
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LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 

OBJEKTIVA 2: 

Te krijohet nje mekanizem i perbashket i analizes se riskut ndermjet agjensive qe veprojne ne kufi per te zbuluar dhe luftuar krimin nderkufitar. 

TREGUESIT: 

Mekanizmi i analizes se riskut i krijuar dhe funksional. 

SITUATA AKTUALE: 

Aktualisht vetem SHDSH ka sherbim te analizes se riskut, nderkohe qe nuk ekziston nje mekanizem i perbashket i analizes se riskut per te gjitha agjensite qe operojne ne kufi. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Strukturat e analizes se riskut te agjensive pergjegjese per menaxhimin kufitar shkembejne informacione dhe te dhena me interes te perbashket ne perputhje me aktet ligjore dhe 
nenligjore per mbrojtjen e te dhenave. 
Nje banke sigurt te dhenash eshte krijuar per te shkembyer eksperience dhe informacion ndermjet agjensive dhe per te dhene informacion per objektet e informacionit.  Kjo banke te 
dhenash eshte e disponueshme per perdorim ne menaxhimin e kufirit.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te zhvillohet koncepti i bankes se te dhenave ne lidhje me permbajtjen dhe aksesin bazuar ne nevojat e agjensive qe operojne ne kufi per te permiresuar vleresimin e riskut. 
2. Te hartohen rregulla te qarta per perzgjedhjen dhe shperndarjen e te dhenave nga bankat ekzistuese te te dhenave (psh TIMS, ASYCUDA) per analizen e perbashket te riskut.  
3. Te krijohet nje banke e perbashket  te dhenash per te shkembyer te dhena me rendesi per analizen e riskut. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, 

VEPRIM 1  

Te zhvillohet koncepti i bankes se te dhenave ne lidhje me permbajtjen dhe aksesin bazuar ne nevojat e agjensive qe operojne ne kufi per te permiresuar vleresimin e riskut. 

VEPRIMTARIA 

1. Te identifikohen nevojat per informacion qe ekzistojne per cdo agjensi ne lidhje me vleresimin e riskut dhe per vleresimin e perbashket te riskut.. 
2. Te perzgjidhen te dhenat (tipi dhe vellimi) qe mund te trasferohen ne banken e te dhenave per vleresim te perbashket te riskut. 
3. Te arrihet marreveshje se cilat ministri kane akses ne banken e te dhenave dhe nivelin e autorizimit qe ato kane. 
4. Te arrihet marreveshje se cilat ministri kane te drejten te marrin informacion nga banka e te dhenave. 
5. Te identifikohen ekspertet qe do t’i bashkohen procesit te krijimit te bankes se te dhenave. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Koncepti i bankes se te dhenave per vleresimin e perbashket te riskut eshte i zhvilluar.  

TREGUESIT 
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Tipi dhe vellimi i te dhenave i identifikuar, marreveshja ndermjet ministrive dhe institucioneve dhe niveli perkates i autorizimit dhe aksesit  i arritur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grup pune nder institucional per menaxhimin dhe organizimin . 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, grupi i punes per TI dhe shkembimin e informacionit dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Njohja e nevojave reciproke per informacion.  

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Fundi I vitit 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te hartohen rregulla te qarta per perzgjedhjen dhe shperndarjen e te dhenave nga bankat ekzistuese te dhenave (psh TIMS, ASSYCUDA) per analizen e perbashket te riskut. 

VEPRIMTARIA 

1. Nen-grupi i punes krijon nje mekanizem per perzgjedhjen dhe shperndarjen e te dhenave nga bankat e te dhenave ekzistuese me vemendje te posacme ne metodat per mbrojtjen 
e informacionit dhe nivelet e autorizimit. 
2. Urdher i perbashket i  ministrave te linjes miraton rekomandimet e nen-grupit te punes. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Koncepti i bankes se te dhenave per vleresimin e perbashket te riskut eshte i krijuar dhe miratuar.  

TREGUESIT 

Pergatitja e rekomandimeve te nen-grupit te punes. 
Aprovimi i rekomandimeve te nen-grupit te punes.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, grupi i punes per TI dhe shkembimin e informacionit dhe pale te tjera te interesuara. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
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Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Njohja e nevojave reciproke per informacion. 

KOHEZGJATJA 

1-2 vjet  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Fundi i vitit 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 3  

Te krijohet nje banke e perbashket te dhenash per te shkembyer te dhena me rendesi per analizen e riskut. 

VEPRIMTARIA 

1. Krijimi i nje banke te perbashket te dhenash qe te shkembeje te dhena bazuar ne analizen e riskut. 
2. Krijimi I nje manual trainimi dhe trainimi i personelit per te perdorur banken e te dhenave. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Banka e te dhenave per vleresimin e perbashket te riskut eshte e krijuar.  

TREGUESIT 

Miratimi i bankes te dhenave te perbashket. 
Hartimi dhe miratimi i manualit te trainimit.  
I gjithe personeli i autorizuar eshte i trajnuar per perdorimin e bazes se te dhenave. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, grupi i punes per TI dhe shkembimin e informacionit, grupi i punes per burimet njerezore dhe trainimin, grupi i punes mbi 
menaxhimin dhe organizimin. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: 1 mil euro 
Përfitimet: Shkembim I menjehershem I informacionit mes agjencive 

KOHEZGJATJA 

1-2  vjet  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Fundi i vitit 2008 
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LIDHJE 

OBJEKTIVA 3: 

Te kategorizohen ne menyre te perbashket PKK-te sipas praktikave te mira te BE-se dhe  ne koordinim me vendet  fqinje.  

TREGUESIT:  

PKK-te e kategorizuara. 

SITUATA AKTUALE: 

Jo te gjitha PKK jane ne te njejtat kategori per SHDSH, PKM, Sherbimet Fito-Sanitare dhe Veterinare. Vendet fqinje kane klasifikime te ndryshme, por ne rajon po behet nje 
kategorizim i perbashket. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Kategorizimi i PKK-ve duhet te bazohet ne praktikat e mira te BE, qarkullimin e shtetasve, mjeteve, kafsheve te gjalla dhe mallrave, situaten gjeografike (port, rruge, aeroport, 
hekurudhe), pranine e mundshme te sherbimeve te tjera, rrethanat ekonomike dhe rrjetin e trafikut brenda vendit apo me vendet fqinje.  
Baza e te dhenave per percaktimin e prioritetit te PKK-ve te Ballkanit Perendimor do te perfundohet brenda shtatorit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te propozohet kategorizimi bazuar ne vleresimin e situates aktuale ne lidhje me kategorizimin ne vendet fqinje dhe me praktikat e mira te BE dhe ne vleresimin e situates aktuale 
ne PKK-te shqiptare duke patur parasysh nevojat e agjencive qe veprojne ne kufi. 
2. Te miratohet dhe vihet ne zbatim plani i kategorizimit. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK 

VEPRIM 1  

Te propozohet kategorizimi bazuar ne vleresimin e situates aktuale ne lidhje me kategorizimin ne vendet fqinje dhe me praktikat e mira te BE dhe ne vleresimin e situates aktuale ne 
PKK-te shqiptare duke patur parasysh nevojat e agjencive qe veprojne ne kufi. 

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e nen-grupit te punes per kategorizimin e PKK-ve me palet e interesuara per te vleresuar situaten. 
2. Te krahasohet situata me praktikat e mira te BE dhe me vendet fqinje ne lidhje me PKK-te. 
3. Te percaktohen kriteret per kategorizimin e PKK-ve bazuar tek baza e te dhenave per percaktimin e prioritetit te PKK-ve. 
4. Pergatitja e propozimit per kategorizimin e PKK-ve dhe percjellja e tij grupit te punes nder-institucional. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Situata e analizuar, propozimi i hartuar. 

TREGUESIT 

Nen-grupi i punes i krijuar. 
Krahasimi i PKK-ve me praktikat e mira te BE dhe vendet fqinje. 
Perfundimi i studimit per PKK-te prioritare. 
Kategorizimi i PKK-ve i percjelle Grupit te Punes Nder-Ministror. 
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AGJENSIA PERGJEGJESE 

Grup pune nder institucional per menaxhimin dhe organizimin -  nen-grup pune per kategorizimin e PKK-ve. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar  
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Standartizimi I PKK-ve sipas rekomandimeve te BE-se. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te miratohet dhe vihet ne zbatim plani i kategorizimit. 

VEPRIMTARIA 

1. Dorezimi i planit te kategorizimit per miratim. 
2. Zbatimi i planit te kategorizimit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

PKK-te e kategorizuara sipas planit. 

TREGUESIT 

Plani i kategorizimit i dorezuar per miratim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB, MPJ, MF, MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar  
Kostot: 60 000 euro 
Përfitimet: Standartizimi I PKK-ve sipas rekomandimeve te BE-se. 
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KOHEZGJATJA 

12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Shtator 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 4: 

Nje ze me vete per MIK ne buxhetin e shtetit per te mbeshtetur zbatimin e objektivave te bashkepunimit ndermjet agjencive. 

TREGUESIT:  

Nje ze me vete per MIK i krijuar ne buxhetin e shtetit. 

SITUATA AKTUALE: 

Buxheti i shtetit nuk ka asnje ze te parashikuar per objektivat e MIK. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Fonde te mjaftueshme duhet te vihen ne dispozicion per zbatimin e objektivave te MIK. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te identifikohen nevojat per buxhet per zbatimin e objektivave te MIK ne bashkepunimin ndermjet agjencive dhe ti dorezohen Ministrise se Financave. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK dhe ministri/institucione te tjera sipas kerkeses. 

VEPRIM 

Te identifikohen nevojat per buxhet per zbatimin e objektivave te MIK ne bashkepunimin ndermjet agjencive dhe ti dorezohen Ministrise se Financave. 

VEPRIMTARI 

Te identifikohen nevojat per buxhet per zbatimin e objektivave te MIK ne bashkepunimin ndermjet agjencive Te percaktohen kriteret per kategorizimin e PKK-ve bazuar tek baza e te 
dhenave per percaktimin e prioritetit te PKK-ve. 
Materiali t’i dorezohet Ministrise se Financave. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Fonde te mjaftueshme jane ne dispozicion per zbatimin e objektivave te MIK. 

TREGUESIT 

Nevojat per buxhet per zbatimin e objektivave te MIK ne bashkepunimin ndermjet agjencive te identifikuara dhe te dorezuara tek Ministria e Financave. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, MF, Komiteti Nderministror 
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AKTORET E PERFSHIRE 

MB, MPJ, MF, MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar  
Kostot:Kosto administrative 
Përfitimet: Sigurimi dhe garantimi I buxhetit te nevojshem per realizimin e objektivave te Strategjise MIK 

KOHEZGJATJA 

12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shtator 2007 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 5: 

Asistenca nderkombetare ne fushen e MIK te bashkerendohet nga Komiteti Nderministror per te garantuar plotesimin, shmangur dublikimin dhe perdorur me efikasitet burimet. 

TREGUESIT:  

Komunikim i rregullt me donatoret. 

SITUATA AKTUALE: 

Ekziston nje grup pune i Konsorciumit Nderkombetar per MIK, i cili mblidhet periodikisht per te bashkerenduar asistencen ne fushen e MIK. Megjithese ekziston ky bashkerendim 
themelor, mund te behet shume me teper per te garantuar plotesimin, shmangur dublikimin dhe perdorur me efikasitet burimet. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Asistenca nderkombetare ne fushen e MIK duhet te bashkerendohet nga Komiteti Nderministror per te garantuar plotesimin, shmangur dublikimin dhe perdorur me efikasitet 
burimet. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Komiteti Nderministror te bashkerendoje asistencen nderkombetare ne fushen e MIK. 

PALET E INTERESUARA 

Komiteti Nderministror, donatoret nderkombetare. 

VEPRIM 

Komiteti Nderministror te bashkerendoje asistencen nderkombetare ne fushen e MIK. 

VEPRIMTARI 

1. Komiteti Nderministror mbikqyr aktivitetet aktuale dhe te planifikuara ne fushen e MIK. 
2. Komiteti Nderministror ia komunikon kete informacioni agjencive donatore aktuale dhe potenciale. 
3. Komiteti Nderministror u sugjeron projekte agjencive donatore aktuale dhe potenciale. 

PERPARESI 

Kryesore 
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REZULTATI I PRITSHEM 

Shmangia e dublikimit te projekteve. Rritje e efikasitetit dhe vazhdimesise se projekteve. 

TREGUESIT 

Komunikim i rregullt me donatoret. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Komiteti Nderministror 

AKTORET E PERFSHIRE 

Komiteti Nderministror dhe pale te tjera te interesuara dhe agjenci nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Komiteti nderministror 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Sigurimi I nje asistence te koordinuar.  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2008 

LIDHJE 

Procedurat 
OBJEKTIVA 1:  

Te harmonizohen, standartizohen dhe thjeshtohen procedurat e kontrollit kufitar.  

TREGUESIT:  

Manuali i miratuar, personeli i trainuar, procedurat e harmonizuara. 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht procedurat e kontrollit te kufirit nuk jane te harmonizuara dhe te standartizuara. Secila agjenci ndjek procedurat e veta ne perputhje me rregulloret e tyre te sherbimit. 
Ekzistojne marreveshje mirekuptimi mes PSHSH, SHDSH dhe MBUMK, por ka veshtiresi per tu zbatuar ne praktike, ka dublikim detyrash dhe nuk ka ndarje te qarte te 
pergjegjesive.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Procedurat ne PKK, ne pikat e kontrollit te brendshme dhe ne kufijte e gjelber/blu duhet te jene te harmonizuara dhe thjeshtuara ne menyre qe te shmanget dublikimi i punes dhe 
kontrollit. Ne kete aspekt eshte i rendesishem bashkerendimi i kontrolleve, dhe te gjitha kontrollet e panevojshme apo te dyfishta duhen shmangur ne menyre qe te lehtesohet 
qarkullimi nderkufitar. Marredheniet konkrete te punes mes autoriteteve doganore dhe sherbimeve veterinare e fitosanitare duhet te jene te standartizuara. Procedurat duhen te jene 
te qarta per te gjitha agjencite, ne lidhje me kompetencat e tyre.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 
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1. Te permiresohen, harmonizohen dhe thjeshtohen procedurat ne PKK, pikat e kontrollit te brendshem dhe kufijte e gjelber/blu bazuar ne bashkepunimin ndermjet agjencive. 
2. Te hartohet, miratohet dhe zbatohet manuali i procedurave per perdorim nga agjencite e perfshira. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe ministri/institucione te tjera sipas kerkeses. 

VEPRIM 1  

Te permiresohen, harmonizohen dhe thjeshtohen procedurat ne PKK, pikat e kontrollit te brendshem dhe kufijte e gjelber/blu bazuar ne bashkepunimin ndermjet agjencive. 

VEPRIMTARITE 

1. Grupi i punes nderministror te krijoje nen-grupin e punes per procedurat. 
2. Te rishikohen procedurat ekzistuese ne cdo agjenci. 
3. Te hartohen propozime per harmonizimin dhe thjeshtimin e procedurave standarte ne PKK dhe pikat e kontrollit te brendshme. 
4. Te percillen propozimet tek personat pergjegjes ne cdo agjenci per miratim. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Procedura standarte, te harmonizuara dhe thjeshtuara ne PKK dhe pikat e kontrollit te brendshem. Kontrolli i perbashket kryhet ne veprimet e perditshme. 

TREGUESIT 

Procedurat aktuale te analizuara. Propozimet e e hartuara dhe miratuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, grupi i punes per procedurat. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, MM dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: Kosto administrative  
Përfitimet:  Sigurimi i struktures per standartizimin e procedurave 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Qershor 2007 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te hartohet, miratohet dhe zbatohet manuali i procedurave per perdorim nga agjencite e perfshira. 

VEPRIMTARITE 
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1. Pas miratimit te propozimeve, te hartohet manuali i procedurave per perdorim nga agjencite e perfshira.  
2. Te miratohet manuali i procedurave nga autoritetet pergjegjese te seciles agjenci.  
3. Nen-grupi i punes harton projekt-urdherin e perbashket per agjencite qe veprojne ne kufi per zbatimin e detyrimeve qe rrjedhin nga manuali. 
4. Te shperndahet manuali e te trainohet personeli per zbatimin e procedurave te harmonizuara. 

PERPARESI 

Kryesore  

REZULTATI I PRITSHEM 

Personeli zbaton procedurat e harmonizuara dhe thjeshtuara. 

TREGUESIT 

Manuali i miratuar, shperndare dhe zbatuar, dhe trainimi i kryer. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, grupi i punes per procedurat. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, MM dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: 103 000 euro 
Përfitimet: Staf i kualifikuar per zbatimin e procedurave te harmonizuara 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Janar 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2: 

Te hartohen procedura dhe te kryhen operacione te perbashketa ne kufirin e gjelber dhe blu si dhe ne territor. 

TREGUESIT:  

Manuali dhe planet vjetore per operacione te perbashketa te hartuara dhe miratuara. Personeli i trainuar per kryerjen e operacioneve te perbashketa. 

SITUATA AKTUALE: 

Aktualisht agjencite qe veprojne ne kufi kryejne shume pak operacione te perbashketa.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Atje ku behen kontrolle te detajuara, agjensite mund te perfitojne nga operacionet e perbashketa, pasi kane detyra specifike dhe perdorin informacione te ndryshme.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te hartohen procedurat per operacionet e perbashketa. 
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2. Te hartohet manuali per operacionet e perbashketa. 
3. Te hartohet plani vjetor per operacione te perbashketa. 
4. Te trajnohet personeli per operacionet e perbashketa.        
5. Te zbatohen operacione te perbashketa te planifikuara dhe kur eshte e nevojshme. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, MM. 

VEPRIM 1  

Te hartohen procedurat per operacionet e perbashketa. 

VEPRIMTARIA 

1. Komiteti nder-ministror te krijoje nen-grupin e punes per operacionet e perbashketa. 
2. Hartimi i procedurave per operacionet e perbashketa. 
3. Miratimi i procedurave per operacionet e perbashketa nga Komiteti Nderministror. 

PERPARESI  

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Procedurat per zhvillimin e operacioneve te perbashketa. 

TREGUESIT 

Procedurat per operacionet e perbashketa jane perpunuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Roja Bregdetare 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, MM, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot:Kosto administrative 
Përfitimet: Procedura te bashkerenduara per realizimin e operacioneve te perbashketa 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Qershor 2008 

LIDHJE  

VEPRIM 2  

Te hartohet manuali per operacionet e perbashketa. 
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VEPRIMTARIA 

1. Hartimi i manualit praktik per operacionet e perbashketa. 
2. Miratimi i manualit per operacionet e perbashketa nga Komiteti Nderministror. 

PERPARESI  

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Procedurat per zhvillimin e operacioneve te perbashketa jane pershkruar ne manualin praktik. Manuali eshte miratuar nga Komiteti Nderministror.  

TREGUESIT 

Manuali eshte perfunduar dhe shperndare. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar, Roja Bregdetare 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, MM, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: 1 000 euro 
Përfitimet: Strukturat bashkepunuese punojme me manual te standartizuar 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

6 mujori i dyte i 2008 

LIDHJE  

VEPRIM 3 

Te hartohet plani vjetor per operacione te perbashketa. 

VEPRIMTARIA 

1. Nen-grupi i punes per operacione te perbashketa harton nje plan vjetor per operacionet e perbashketa bazuar ne analizen e riskut. 
2. Miratimi i planit vjetor nga drejtuesit e agjensive perkatese. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Nevojat per operacione te perbashketa jane evidentuar. Plani vjetor eshte miratuar.  

TREGUESIT 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

134 

Plani vjetor eshte i kompletuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe Fitosanitar, MM, grupi i punes per operacionet e perbashketa. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Bashkerendimi I operacioneve te perbashketa 

KOHEZGJATJA 

3 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

6 mujori i dyte i 2008 

LIDHJE  

Menaxhimi dhe Organizimi 

VEPRIM 4  

Te trajnohet personeli per operacionet e perbashketa.        

VEPRIMTARIA 

1. Te evidentohen llojet e trainimeve per operacionet e perbashketa. 
2. Te hartohet programi i trainimit. 
3. Te miratohet programi i trainimit 
4. Te zbatohet programi i trainimit. 

PERPARESI 

Mesatare   

REZULTATI I PRITSHEM 

Personeli i trainuar sipas nevojave. 

TREGUESIT 

Evidentimi i nevojave per trainim, miratimi dhe zbatimi i programit te trainimit. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe Fitosanitar, MM, grupi i punes per operacionet e perbashketa. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

135 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: 50 000 euro 
Përfitimet: Personel i trajnuar per operacione te perbashketa  

KOHEZGJATJA 

12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Janar 2009 

LIDHJE  

Burimet Njerezore dhe Trainimi 

VEPRIM 5  

Te zbatohen operacione te perbashketa te planifikuara dhe kur eshte e nevojshme. 

VEPRIMTARIA 

1. Te hartohet plan operacional konkret perpara zbatimit te cdo operacioni te perbashket. 
2. Te miratohet plani operacional konkret. 
3. Njohja e perbashket me planin operacional 
4. Te zbatohet operacioni i perbashket. 
5. Konkluzionet e operacionit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Operacionet e perbashketa te kryera ne perputhje me planet operacionale konkrete. 

TREGUESIT 

Planet operacionale te perbashketa te hartuara dhe zbatuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe Fitosanitar, MM, grupi i punes per operacionet e perbashketa. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: 100 000 euro/vit 
Përfitimet: Operacione te sukseshme 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  
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Ne vazhdimesi 

LIDHJE  

Menaxhimi dhe Organizimi 

OBJEKTIVA 3: 

Te pergatiten planet e perbashketa te kontingjences dhe emergjences, te  rifreskohen ato dhe te informohen personat e perfshire sipas rastit. 

TREGUESIT:  

Ekzistenca e planeve te kontingjences te harmonizuara. Personeli qe punon ne PKK i trainuar. 

SITUATA AKTUALE: 

Nuk ekziston plan i perbashket i kontingjences ndermjet agjensive qe veprojne ne kufi. 
Nuk ekziston plan i perbashket i emergjences ndermjet agjensive qe veprojne ne kufi. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Kerkesat e BE dhe marreveshjes se Schengenit dhe udhezimet per MIK per vendet e Ballkanit Perendimor. Duhet te hartohen plane kontingjence dhe emergjence te cilat te 
sqarojne ndarjen e pergjegjesive ne raste te situatave ekstreme, si psh SARS, BSE, fluks masiv refugjatesh, aktivitete terroriste, apo aksidente te medha ne zonen kufitare. Keto 
plane duhet te hartohen ne nivelin qendror, por duhet te pershtaten per nivelin vendor; cdo PKK duhet te kene plane te qarta te cilat pershkruajne ndarjen e pergjegjesive dhe 
detyrave mes sherbimeve. Duhet te trajtohen ceshtje baze, si psh marrja e informacionit te kontaktit te punonjesve te ndryshem vendore per te perballuar situata te vecanta. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Harmonizimi i planeve te kontigjences dhe emergjences te agjensive qe operojne ne kufi.   
2. Trainimi i personelit dhe rishikimi i vazhdueshem i planeve te perbashketa te kontigjences dhe emergjences. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

VEPRIM 1  

Harmonizimi i planeve te kontingjences dhe emergjences te agjensive qe operojne ne kufi.  

VEPRIMTARIA 

1. Komiteti nder-ministror te caktoje nje nen-grup pune. 
2. Grupet  e punes  te hartojne planet e kontingjences dhe emergjences. 
3. Miratimi i planeve te kontingjences dhe emergjences. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Grupi i punes i ngritur. Planet e kontingjences dhe emergjences te miratuara. 

TREGUESIT 

Nen-grupi i punes i ngritur. 
Planet e perbashketa te kontigjences dhe emergjences  te hartuara dhe miratuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, MBUMK, dhe agjensite e tjera te interesuara.  
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AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Perballimi i situatave  

KOHEZGJATJA 

6 – 12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Qershor 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Trainimi i personelit dhe rishikimi i vazhdueshem i planeve te perbashketa te kontingjences dhe emergjences. 

VEPRIMTARIA 

1. Nen-grupi i punes te krijoje nje manual te perbashket veprimesh per kontingjenca dhe emergjenca. 
2. Manuali i veprimeve te perbashketa miratohet nga agjensite perkatese. 
3. Te organizohen veprime te perbashketa bazuar ne manualin e kontigjencave dhe emergjencave 
4. Te rishikohen planet si rrjedhim i mangesive te evidentuara gjate veprimeve.   

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Miratimi i manualit per trainim te perbashket per planet e kontigjences dhe emergjences. 
Personeli i trainuar dhe planet e azhornuara. 

TREGUESIT 

Hartimi dhe miratimi i manualit te veprimeve te perbashketa. 
Zbatimi praktik i planeve te perbashketa sipas manualit.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, MBUMK, dhe agjensite e tjera te interesuara.  

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: Perfshire tek Procedurat, Objektivi 1, Veprimi 2 
Përfitimet: Stafi i pergatitur 
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KOHEZGJATJA 

6 – 12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Shih tek procedurat objektivi 1, veprimi 2 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVA 1 

Burime te mjaftueshme njerezore te caktohen ne PKK ne menyre qe te sigurohet kontroll efikas dhe lehtesim i levizjes se njerezve, mallrave, kafsheve te gjalla, zogjve, peshkut etj. 

TREGUESIT: 

Harmonizimi i plan-vendosjeve te agjencive qe veprojne ne kufi; zbatimi i plan-vendosjeve te harmonizuara. 

SITUATA AKTUALE:  

Sistemi aktual nuk eshte fleksibel. Ne shume raste vendimet ne lidhje me caktimin e burimeve njerezore nuk jane te mjaftueshme dhe te harmonizuara me agjencite e tjera. Te gjitha 
agjensite qe operojne ne PKK perballen me mungesen e burimeve njerezore te mjaftueshme ne lidhje me numrin e personelit dhe transferimet e shpeshta. Keto shkaktojne vonesa 
ne lehtesimin e levizjes se lire. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Mbikqyrja dhe kontrolli efektiv i kufirit kerkon qe numri i personelit t’i pershtatet vleresimit te analizes se riskut, analizave dhe PKK-te perparesore. Plan-vendosjet e agjencive qe 
veprojne ne kufi duhet te jene fleksible ne menyre qe te lejojne caktimin e personelit aty ku ka ngarkese pune ne nje moment te caktuar, ne varesi te sezonit dhe kohes se dites.  
Rekomandohet qe te studiohen situatat e peraferta ne vendet e BE/Shengenit dhe ato fqinje, qe mund te sherbejne si shembuj.   

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Harmonizimi i plan-vendosjeve te agjencive qe veprojne ne kufi duke marre parasysh kategorizimin dhe perparesine e PKK-ve si dhe ngarkesen e punes ne nje moment te 
caktuar (ne varesi te sezonit dhe kohes se dites). 
2. Rishikim i vazhdueshem i plan-vendosjeve. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe ministri/institucione te tjera sipas kerkeses. 

VEPRIM 1  

Harmonizimi i plan-vendosjeve te agjencive qe veprojne ne kufi duke marre parasysh kategorizimin dhe perparesine e PKK-ve si dhe ngarkesen e punes ne nje moment te caktuar 
(ne varesi te sezonit dhe kohes se dites). 

VEPRIMTARITE 

1. Te gjitha agjencite krahasojne plan-vendosjet e tyre me njera-tjetren per te  identifikuar nevojat. 
2. Te hartohen propozime per harmonizimin e plan-vendosjeve. 
3. Te miratohen propozimet dhe te vihen ne zbatim. 

PERPARESI 

Kryesore. 
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REZULTATI I PRITSHEM 

Plan-vendosje te harmonizuara. 

TREGUESIT 

Propozimet e hartuara. Propozimet e miratuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Plan vendosja e personelit sipas nevojave  

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Janar 2008 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 

VEPRIM 2 

Rishikim i vazhdueshem i plan-vendosjeve. 

VEPRIMTARITE 

Agjencite qe veprojne ne kufi rishikojne sebashku plan-vendosjet e harmonizuara te pakten cdo 6 muaj. 
Agjencite qe veprojne ne kufi perditesojne plan-vendosjet e harmonizuara sipas nevojes. 

PERPARESI 

E mesme  

REZULTATI I PRITSHEM 

Plan-vendosjet e harmonizuara perditesohen rregullisht. 

TREGUESIT 

Raportet e rishikimit te dorezuara. Propozim per harmonizim te metejshem te plan-vendosjeve. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar 

AKTORET E PERFSHIRE 
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Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: Vazhdueshmeri ne planvendosjen e personelit sipas nevojave. 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2: 

Te garantoje qe personeli I agjencive qe veprojne ne kufi te jete I trainuar profesionalisht mbi detyrat e agjencive te tjera qe veprojne ne kufi, si dhe per aspektet e bashkepunimit 
ndermjet agjencive. 

TREGUESIT:  

I gjithe personeli perkates i agjencive qe veprojne ne kufi eshte trainuar dhe ka njohuri mbi detyrat e agjencive te tjera qe veprojne ne kufi, dhe mbi  aspektet e bashkepunimit 
ndermjet agjencive 

SITUATA AKTUALE: 

Personeli nuk ka njohurite e mjaftueshme per procedurat, praktikat, detyrat dhe nevojat e agjensive te tjera ne kufi.   

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Trainimi baze si dhe ai gjate sherbimit i personelit operacional te te gjitha agjencive te perfshira ne menaxhimin e kufirit duhet te permbajne aspekte te bashkepunimit ndermjet 
agjencive. Me konkretisht, punonjesit dhe inspektoret duhet te kene njohuri mbi detyrat dhe pergjegjesite e agjencive te tjera si dhe nevojat e tyre respektive ne lidhje me 
shkembimin e informacionit dhe forma te tjera te bashkepunimit. Pervec zgjerimit te njohurive te punonjesve, kjo con edhe ne nje mirekuptim me te gjere te punes se njeri-tjetrit dhe 
ne kete menyre rrit efikasitetin e ndihmes reciproke.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohet e zbatohet nje trainim baze mbi detyrat e cdo agjencie qe vepron ne kufi dhe mbi bashkepunimin ndermjet agjencive ne PKK.  

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK.  

VEPRIM 

Te hartohet e zbatohet nje trainim baze mbi detyrat e cdo agjencie qe vepron ne kufi dhe mbi bashkepunimin ndermjet agjencive ne PKK. 

VEPRIMTARIA 

1. Komiteti nder-ministror te caktoje nen-grupin e punes per burimet njerezore dhe trainimin.   
2. Te identifikohen temat qe do te perfshihen ne trainimin nder-institucional. 
3. Te pergatitet trainimi. 
4. Te kryhet trainimi. 

PERPARESI  
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Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Personeli kufitar ka njohuri te mjaftueshme mbi aktivitetet e agjencive te tjera qe veprojne ne kufi.  

TREGUESIT 

Trainimi i pergatitur dhe i kryer. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar. 

AKTORET E PERFSHIRE 

PKM, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar dhe institucione te tjera 
Kostot: 103 000 euro 
Përfitimet: Garantimi I sigurise dhe I kontrollit kufitar  ne perputhje me standartet e BE 

KOHEZGJATJA 

3 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

6 mujori i dyte i 2008 

LIDHJE  

Bashkepunimi Brenda Sherbimit, Burimet Njerezore dhe Trainimi 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVA 1: 

Ngritja e linjave te komunikimit ndermjet agjencive qe veprojne ne kufi ne te gjitha nivelet qe te garantohet se i gjithe informacioni qe ka lidhje me punen e tyre do te shkembehet 
mes agjencive qe veprojne ne kufi. 

TREGUESIT:  

Mangesite ne komunikim te analizuara. Manuali I miratuar dhe I shperndare.  

SITUATA AKTUALE:  

Komunikimi ekziston ndermjet disa agjensive ne nivel vendor, sidoqofte disa agjensi jane akoma te perjashtuara (Inspektoriati Veterinar dhe ai Fitosanitar). Takimet zhvillohen sipas 
nevojave ne nivel vendor, komunikimi nuk eshte i formalizuar dhe i institucionalizuar.         

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Komunikimi ndermjet agjensive te ndryshme duhet te jete me perparesi te larte. Informacioni perkates duhet te shkembehet ndermjet agjensive.  Natyra ekzakte e informacionit dhe 
menyra e shkembimit duhet te percaktohet ne marreveshje.   

VEPRIMET E PROPOZUARA 
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1. Identifikimi i mangesive aktuale dhe gjetja e rrugeve te pershtatshme per komunikimin ndermjet agjensive ne te gjitha nivelet.     
2. Hartimi i nje manuali per komunikimin ndermjet agjensive. 
3. Zbatimi i manualit.     

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe ministri/institucione te tjera sipas kerkeses. 

VEPRIM 1  

Identifikimi i mangesive aktuale dhe gjetja e rrugeve te pershtatshme per komunikimin ndermjet agjensive ne te gjitha nivelet.     

VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit. 
2. Te identifikohen mangesite dhe te percaktohen temat per shkembimin e informacionit. 
3. Te percaktohen rruget e pershtatshme per komunikimin dhe shkembimit te informacionit ndermjet agjensive ne te gjitha nivelet. 
4. Te vendosen pikat e kontaktit ne te gjitha agjensite dhe ne te gjitha nivelet. 
5. Miratimi i propozimeve. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rruget e pershtatshme per komunikimi ndermjet agjensive ne te gjitha nivelet jane identifikuar dhe pranuar. Informacioni shkembehet ne menyren e duhur.     

TREGUESIT 

Propozimet te hartuara. Propozimet te miratuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: mjetet dhe rruget e nevojshme te komunikimit te identifikuara  

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Mesi i vitit 2008 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 
Procedurat 
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VEPRIM 2  

Hartimi i nje manuali per komunikimin ndermjet agjensive.    

VEPRIMTARITE 

1. Grupi i punes harton manualin per komunikimin ndermjet agjensive. 
2. Miratimi i manualit per komunikimin ndermjet agjensive nga Komiteti Nderministror. 

PERPARESI 

Kryesore  

REZULTATI I PRITSHEM 

Manuali ka identifikuar rruget e pershtatshme per komunikimin ndermjet agjensive. 

TREGUESIT 

Manuali eshte pergatitur dhe aprovuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/SHDSH, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: 1 000 euro 
Përfitimet: Strukturat bashkepunuese punojne me manual te standartizuar 

KOHEZGJATJA 

3 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Tetor 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 3  

Zbatimi i manualit.     

VEPRIMTARITE 

1. Manuali te shperndahet ne te gjitha nivelet.  
2. Te zhvillohen takime dhe komunikim ne perputhje me manualin. 
3. Te monitorohet zbatimi i manualit si dhe te perditesohet nese eshte e nevojshme. 

PERPARESI 

E mesme  
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REZULTATI I PRITSHEM 

Struktura e komunikimit ndermjet agjensive te kufirit ne te gjitha nivelet eshte permiresuar. 

TREGUESIT 

Material i shperndare dhe i perdorur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme/PKM, Ministria e Finances/Dogana, MBUMK/Inspektoriati Veterinar, Fito-Sanitar. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: strukturat bashkepunuese punojne me manual te standartizuar dhe te perditesuar  
 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Fillim i vitit 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2: 

Garantimi se informacioni ne lidhje me kalimin e kufirit i vihet ne dispozicion publikut.  

TREGUESIT:  

Mangesite e identifikuara. Strategjia e perbashket mbi marredheniet me publikun e hartuar dhe miratuar. 

SITUATA AKTUALE: 

Informacioni i duhur ne lidhje me rregullat dhe procedurat ne agjensite qe operojne ne kufi eshte i pamjaftueshem. Nganjehere informacioni eshte me vonese dhe koondraditore, dhe 
jo ne te gjitha rastet i koordinuar me agjensite e tjera qe operojne ne kufi.   

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Ne menyre qe te sillen PKK me afer me standartet dhe kerkesat e BE, eshte e nevojshme qe te sigurohet shperndarja e infomacionit nga operatoret ne menyre qe te evitohen 
devijimet e panevojshme.  P.Sh. nje faqe interneti mund te perditesoje dhe te jape informacion te rregullt per Doganat, inspektoriatin kufitar veterinar dhe fito-sanitar, ligjet, 
procedurat, dhe oraret e punes te sherbimeve te ndryshme.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit te identifikoje mangesite ne komunikimin me publikun dhe te hartoje nje strategji te perbashket per komunikimin 
dhe marredheniet me publikun. 
2. Te zbatohet strategjia e perbashket per komunikimin dhe marredheniet me publikun. 
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PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe aktoret e tjere te interesuar.  

VEPRIM 1  

Grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit te identifikoje mangesite ne komunikimin me publikun dhe te hartoje nje strategji te perbashket per komunikimin dhe 
marredheniet me publikun. 

VEPRIMTARIA 

1. Grupi i punes per komunikimin dhe shkembimin e informacionit analizon situaten aktuale dhe identifikon mangesite.  
2. Te hartohet strategjia e komunikimit dhe shkembimit te informacionit., perfshire metodologjine, afatet kohore, perparesite, etj. 
3. Te miratohet strategjia e komunikimit dhe shkembimit te informacionit. 

PERPARESI  

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Strategjia eshte miratuar.  

TREGUESIT 

Strategjia eshte hartuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Agjensia: Policia Kufitare dhe e Migracionit, SHDSH, Sherbimi Fitosanitar, Sherbimi Veterinar 
Kostot: 20 000 euro 
Përfitimet: Publiku I informuar per situatat  

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Janar 2008 

LIDHJE  

VEPRIM 2  

Te zbatohet strategjia e perbashket per komunikimin dhe marredheniet me publikun. 

VEPRIMTARIA 

1. Identifikimi i personave pergjegjes per zbatimin e kesaj strategjie.  
2. Zbatimi i strategjise. 
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3. Rishikimi dhe perditesimi periodik i kesaj strategjie. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Publiku merr informacionin e nevojshem rreth procedurave dhe rregullave ne kufi.  

TREGUESIT 

Strategjia eshte hartuar. 
Strategjia eshte miratuar. 
Zbatimi i strategjise vazhdon ne perputhje me planin.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe Fitosanitar 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: si veprimi me siper 
Kostot: si veprimi me siper  
Përfitimet: si veprimi  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Janar 2008 

LIDHJE  

Infrastruktura dhe Pajisjet 
OBJEKTIVA 1:  

Garantimi se infrastruktura aktuale dhe e se ardhmes do te siguroje kushte pune te pershtatshme per perdorim te  perbashket nga te gjitha agjencite qe veprojne ne kufi. 

TREGUESIT: 

Plani i zbatimit i hartuar. 

SITUATA AKTUALE:  

Cdo agjenci qe vepron ne kufi kryen kontroll me vete. Jo te gjitha agjencite jane te pranishme ne cdo PKK. Ne shumicen e rasteve infrastruktura ne PKK nuk nxit integrimin e 
kontrolleve. Per shkak te arsyeve te mesiperme nuk lehtesohet tregtia nderkufitare. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Ne shumicen e rasteve, Doganat dhe Rojet Kufitare gjenden ne PKK. Ne varesi te rendesise se PKK-se, aty duhet te jene te pranishme edhe agjenci te tjera. Infrastruktura mund te 
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pershtatet ne menyre qe te lejoje kontroll te integruar ne nje ndertese (mallra dhe pasagjere, me perjashtim te mallrave ne kamiona) dhe te shmangen kontrollet e dyfishta nga 
agjencite e ndryshme. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Pergatitja e planit te zbatimit per ndertimin apo permiresimin e PKK-ve bazuar ne Master Planin per Investimet ne Infrastrukturen e Kontrollit Kufitar. 
Zbatimi gradual i Master Planit. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, ministri/institucione te tjera sipas kerkeses dhe Organizata Nderkombetare si donatore te mundshem. 

VEPRIM 1  

Pergatitja e planit te zbatimit per ndertimin apo permiresimin e PKK-ve bazuar ne Master Planin per Investimet ne Infrastrukturen e Kontrollit Kufitar. 

VEPRIMTARITE 

1. Krijimi i grupit te punes per Infrastrukturen dhe Pajisjet nga Komiteti nder-ministror  
2. Vleresimi i Masterplanit per Investimet ne Infrastrukturen e Kontrollit Kufitar. 
3. Hartimi i nje studimi te pergjithshem me te dhena mbi operacionet aktuale dhe ato te se ardhmes. 
4. Pergatitja e nje planimetrie standarte per PKK duke marre parasysh nevojat e agjencive qe veprojne ne kufi. 
5. Hartimi i nje strategjie per te percaktuar perparesite e investimeve afatshkurtra e afatmesme ne PKK si baze per financim nga BE (CARDS 2004-2006), Qeveria shqiptare dhe 
donatore te tjere ne bashkerendim me investitore vendas dhe te huaj. 

PERPARESI 

E mesme/Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Pamje e pergjithshme, vleresimi i nevojave ne infrastrukture, perparesite dhe strategjia per investimet u prezantohen investitoreve. 

TREGUESIT 

Master plani i konsultuar. 
Strategjia e investimeve e pergatitur dhe e miratuar. 
Grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet i krijuar. 
Studimi i kryer. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, Grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, ministri/institucione te tjera sipas kerkeses dhe Organizata Nderkombetare si donatore te mundshem. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Veprimi I perfunduar I kryer nga masterplani per infrastrukturen e PKK-ve. Tenderi eshte shpallur  

KOHEZGJATJA 

18 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Veprimi I perfunduar I kryer nga masterplani per infrastrukturen e PKK-ve. Tenderi eshte shpallur
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LIDHJE 

Procedurat: Objektivë 1  

VEPRIM 2  

Zbatimi gradual i Master Planit. 

VEPRIMTARITE 

1. Hartimi i specifikimeve teknike dhe dokumentacionit te tenderit. 
2. Fillimi i procedures se prokurimit. 
3. Garantimi i nxjerrjes se lejeve te ndertimit dhe punes. 
4. Ndertimi, modernizimi/permiresimi dhe furnizimi me pajisje i infrastruktures per kontrollin e kufirit. 

PERPARESI 

E mesme/Kryesore  

REZULTATI I PRITSHEM 

Ndertimi i nje infrastrukture te pershtatshme per kontrollin e kufirit dhe kushte te pershtatshme pune per perdorim te perbashket nga te gjitha agjencite qe veprojne ne kufi. 

TREGUESIT 

Procedura e prokurimit e filluar. 
Lejet e marra. 
Ndertimet e perfunduara dhe objektet e marra ne dorezim nga agjencite qe veprojne ne kufi.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Agjenci qe veprojne ne kufi, Grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, ministri/institucione te tjera sipas kerkeses dhe Organizata Nderkombetare si donatore te mundshem. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Veprimi I perfunduar I kryer nga masterplani per infrastrukturen e PKK-ve. Tenderi eshte shpallur 

KOHEZGJATJA 

Do te vendoset  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR:  

Veprimi I perfunduar I kryer nga masterplani per infrastrukturen e PKK-ve. Tenderi eshte shpallur

LIDHJE 

Buxheti  

OBJEKTIVA 2: 

Garantimi se pajisjet do te perdoren sebashku nga agjencite qe veprojne ne kufi me qellim rritjen e efikasitetit. 

TREGUESIT:  

Pajisjet per perdorim te perbashket te identifikuara. Pajisjet te perdorura sebashku nga agjencite ne kufi. Kursim ne blerjen e pajisjeve. Personeli i trainuar. Manuali i hartuar dhe 
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shperndare. 

SITUATA AKTUALE: 

Agjencite qe veprojne ne kufi perdorin secila pajisjet e tyre. Ne raste te kufizuara pajisjet perdoren bashkarisht, ne varesi te nevojave te vecanta te agjencive qe veprojne ne kufi. 
Nuk ekzistojne procedura standarte apo memorandume mirekuptimi per normimin e perdorimit te perbashket te pajisjeve. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Rekomandohet harmonizimi i  perdorimit te pajisjeve teknike dhe speciale. Per shembull, ne PKK-te e Korridoreve te Transportit me skanera fiks dhe te levizshem me rreze X, te 
gjitha agjencite duhet te kene mundesine e perdorimit te pajisjeve. Perdorimi i markave dhe llojeve te njejta te pajisjeve kufizon kostot dhe ndihmon ne perdorimin e perbashket te 
pajisjeve. (Udhezimet per MIK) 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Perdorimi i perbashket i pajisjeve mes agjencive qe veprojne ne kufi. 
2. Percaktimi i vendeve ku te vendosen dhe te ruhen pajisjet per perdorim te perbashket, si dhe identifikimi i agjencive pergjegjese per mirembajtjen e pajisjeve. 
3. Hartimi dhe miratimi i manualit per perdorimin e perbashket te pajisjeve. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, 

VEPRIM 1  

Perdorimi i perbashket i pajisjeve mes agjencive qe veprojne ne kufi. 

VEPRIMTARIA  

1. Identifikimi i nevojave per pajisje te seciles agjenci qe vepron ne kufi. 
2. Identifikimi i burimeve te brendshme te seciles agjenci qe vepron ne kufi. 
3. Pergatitja e nje liste me pajisje per perdorim te perbashket. 
4. Pajisjet e identifikuara u vihen ne dispozicion te gjitha agjencive qe veprojne ne kufi. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Efikasiteti i agjencive qe veprojne ne kufi i rritur per shkak te perdorimit te perbashket te pajisjeve. 

TREGUESIT 

Pajisjet per perdorim te perbashket jane te identifikuara. 
Perdoruesit e pajisjeve te trainuar. 
Shpenzime me te pakta. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia kufitare dhe e Migracionit, Sherbimi Doganor Shqiptar, Sherbimi Veterinar, Sherbimi Fitosanitar 
Kostot: Kosto administrative 
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Përfitimet: perdorim I efektshem I pajisjeve 

KOHEZGJATJA 

6-12 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Qershor 2007 

LIDHJE  

Buxheti 

VEPRIM 2  

Percaktimi i vendeve ku vendosen dhe ruhen pajisjet per perdorim te perbashket, si dhe identifikimi i agjencive pergjegjese per mirembajtjen e pajisjeve. 

VEPRIMTARIA 

1. Percaktimi i vendeve te pershtatshme per vendosjen dhe ruajtjen e pajisjeve. 
2. Vendosja dhe ruajtja e pajisjeve ne vende te pershtatshme. 
3. Mirembajtja e pajisjeve sipas nevojes. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Pajisjet per perdorim te perbashket jane ne gatishmeri gjate gjithe kohes, dhe perdoren pa probleme teknike. 

TREGUESIT 

Vendet ku do te vendosen pajisjet jane te identifikuara. 
Agjencite pergjegjese per mirembajtjen jane te percaktuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe Fitosanitar, grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Policia kufitare dhe e Migracionit, Sherbimi Doganor Shqiptar, Sherbimi Veterinar, Sherbimi Fitosanitar 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: perdorim I efektshem I pajisjeve: 

KOHEZGJATJA 

6-12 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Qershor 2008 

LIDHJE  
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VEPRIM 3  

Hartimi, miratimi dhe shperndarja e manualit per perdorimin e perbashket te pajisjeve. 

VEPRIMTARIA 

1. Hartimi i procedurave per perdorim te perbashket te pajisjeve. 
2. Hartimi i nje manuali praktik 
3. Miratimi i manualit  nga Komiteti Nderministror. 
4. Shperndarja e manualit tek personeli perkates. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Pajisjet perdoren ne bashkepunim, ne perputhje me manualin. 

TREGUESIT 

Manuali i hartuar dhe miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe ai Fitosanitar. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Komiteti Nderministror dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Agjensia: Policia kufitare dhe e Migracionit, Sherbimi Doganor Shqiptar, Sherbimi Veterinar, Sherbimi Fitosanitar 
Kostot: 5000 euro 
Përfitimet: perdorim I efektshem I pajisjeve 

KOHEZGJATJA 

3-6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Prill 2009 

LIDHJE  

OBJEKTIVA 3: 

Te behen prokurime te perbashketa pajisjesh ne menyre qe te ulen shpenzimet. 

TREGUESIT:  

Prokurim i perbashket pajisjesh. Ulje shpenzimesh per pajisje. 

SITUATA AKTUALE: 

Aktualisht nuk ka nje sistem te perbashket prokurimi.  
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KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Cdo agjenci qe vepron ne kufi ka kerkesa te ndryshme persa i perket pajisjeve. Megjithate, ka disa raste kur ekzistojne nevoja per pajisje te te njejtit lloj (psh njesi per verifikimin e 
dokumenteve, pajisjet e kerkimit, etj). Pajisjet e perdorura nga agjencite qe veprojne ne kufi zakonisht jane te shtrenjta dhe te veshtira per tu blere per shkak te kostos financiare, 
mirembajtjes se kushtueshme, etj. Ne keto raste eshte e keshillueshme te bihet dakort mbi prokurimin e pajisjeve te perbashketa, sidomos kur prokurimi behet nepermjet 
donacioneve te huaja. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Ngritja e nje grupi pune te perhershem per prokurim te perbashket pajisjesh ne nivel teknik/ekspertesh. 
2. Krijimi dhe zbatimi i nje sistemi prokurimesh te perbashketa per pajisjet dhe mirembajtjen ku eshte e mundshme. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK 

VEPRIM 1  

Ngritja e nje grupi pune te perhershem per prokurim te perbashket pajisjesh ne nivel teknik/ekspertesh. 

VEPRIMTARI  

1. Caktimi i eksperteve teknike nga cdo agjenci dhe termave te references per krijimin e nje grupi te perhershem per prokurim te perbashket pajisjesh. 
2. Percaktimi i pajisjeve qe mund te sigurohen nepermjet prokurimit te perbashket. 
3. Identifikimi ne vazhdimesi i nevojave per pajisje te te gjitha agjencive qe veprojne ne kufi. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Dokumentacioni i tenderit per prokurim te perbashket eshte i disponueshem per procedurat e prokurimit. 

TREGUESIT 

Lista e pajisjeve per prokurim te perbashket e hartuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, grupi i punes per infrastrukturen dhe pajisjet. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Agjensia: Policia kufitare dhe e Migracionit, Sherbimi Doganor Shqiptar, Sherbimi Veterinar, Sherbimi Fitosanitar 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: ulje e shpenzimeve  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Janar 2008 
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LIDHJE  

VEPRIM 2  

Krijimi dhe zbatimi i nje sistemi prokurimesh te perbashketa per pajisjet dhe mirembajtjen ku eshte e mundshme. 

VEPRIMTARIA 

1. Analizimi i sistemeve individuale te prokurimit te agjencive qe veprojne ne kufi. 
2. Krijimi dhe zbatimi i mekanizmit te integruar per prokurim dhe mirembajtje te pajisjeve midis sistemeve te prokurimit te agjencive qe veprojne ne kufi. 
3. Vleresimi ne vazhdimesi i nevojave per pajisje te te gjitha agjencive qe veprojne ne kufi. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Pajisjet per perdorim te perbashket sigurohen nepermjet procedurave te perbashketa te prokurimit. 

TREGUESIT 

Sistemet individuale te prokurimit te agjencive qe veprojne ne kufi jane te analizuara nga grupi i punes per prokurimet.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

PKM, SHDSH, Inspektimi Kufitar Veterinar dhe Fitosanitar, grupi i perhershem i punes per prokurimin e perbashket te pajisjeve. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Agjensia: Policia kufitare dhe e Migracionit, Sherbimi Doganor Shqiptar, Sherbimi Veterinar, Sherbimi Fitosanitar 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: Ulje e shpenzimeve 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR: 

Janar 2008 

LIDHJE  

BASHKEPUNIMI NE FUSHEN E VIZAVE, AZILIT DHE MIGRACIONIT 
OBJEKTIVA 1:  

Te gjitha institucionet e përfshira ne viza, azil dhe migracion te hartojne politika te harmonizuara dhe te zbatojne procedura standarde ne përputhje me Acquis te BE ne mbështetje 
te ketyre politikave. 

TREGUESIT:  
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Forcimi i bashkëpunimit ndermjet institucioneve te përfshira. 

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht ekzistojne disa politika dhe procedura standarte mes MB, MPJ dhe MPCSSB. Megjithate, jo te gjitha ato jane ne perputhje me Acquis te BE. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi mes institucioneve te përfshira ne zbatimin e politikave te vizave, azilit dhe migracionit duhet te jete i përkufizuar qarte dhe i forcuar ne menyre qe te garantoje 
bashkërendimin e duhur ne nivel kombëtar. (Udherrefyesi “Roadmap” per Menaxhimin e Integruar te Vizave, Azilit dhe Migracionit ne Ballkanin Perendimor. Dokumenti i punes mbi 
zbatimin praktik dhe konkret te Acquis te BE dhe praktikat e mira ne Shtetet Anetare.) 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te krahasohen politikat dhe procedurat standarte ekzistuese me kërkesat dhe praktikat e mira te Acquis te BE dhe te pershtaten keto politika e procedura sipas nevojes. 

PALET E INTERESUARA 

MB, MF, MPCSSB, UNHCR, IOM 
VEPRIM 
Te krahasohen politikat dhe procedurat standarte ekzistuese me kërkesat dhe praktikat e mira te Acquis te BE dhe te pershtaten keto politika e procedura sipas nevojes. 

VEPRIMTARI 

1. Komiteti Ndërministror per MIK te krijoje nen-grupin e punes per procedurat. 
2. Te rishikohen procedurat ekzistuese ne cdo agjenci ne menyre qe te perputhen me legjislacionin kombëtar dhe Acquis te BE. 
3. Te hartohen propozime per te harmonizuar dhe thjeshtuar procedurat standarte. 
4. Te dorëzohen propozimet te Komiteti Nderministror per MIK per miratim. 
5. Te zbatohen procedurat. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Permiresime ne menaxhimin e vizave, azilit dhe migrimit dhe menaxhim me ne përputhje me Acquis te BE. 

TREGUESIT 

Procedurat standarte te hartuara, miratuara dhe zbatuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB, MOJ, MPCSSB. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB, MOJ, MPCSSB dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ, MPCSSHB 
Kostot:Eshte realizuar 
Përfitimet: politika dhe procedura standarte  ne fushen e vizave, azilit dhe migracionit 

KOHEZGJATJA 

1 vit  
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LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shtator 2006 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Garantimi qe i gjithe personeli konsullor shqiptar te jete i trainuar mjaftueshem per leshimin e vizave te huajve qe aplikojne per te hyre ne Shqiperi. 

TREGUESIT:  

Personeli konsullor shqiptar eshte i trainuar mjaftueshem mbi te gjitha ceshtjet qe kane lidhje me leshimin e vizave te huajve qe aplikojne per te hyre ne Shqiperi. 

SITUATA AKTUALE 

Jo i gjithe personeli konsullor shqiptar eshte i trainuar mjaftueshem per te leshuar viza dhe per te zbuluar dokumentat false.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Personeli shqiptar i caktuar per te leshuar viza duhet te jete i trainuar mjaftueshem per te shqyrtuar nje aplikim per vize, verifikuar dokumenta, mbi llojet e vizave dhe procedurave si 
dhe mbi legjislacionin per mbrojtjen e te dhenave. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Bazuar mbi nje analize te nevojave per trainim, te organizohet trainim i duhur per te gjithe personelin konsullore te perfshire ne procesin e leshimit te vizave. 

PALET E INTERESUARA 

MPJ, MB. 

VEPRIM 

Bazuar mbi nje analize te nevojave per trainim, te organizohet trainim i duhur per te gjithe personelin konsullore te perfshire ne procesin e leshimit te vizave. 

VEPRIMTARI 

1. Te kryhet analize e nevojave per trainim ne bashkëpunim me MB. (PKM dhe Akademia e Policise). 
2. Te hartohet programi mësimor i trainimit dhe plani i trainimit. 
3. Te trainohet personeli konsullor.  

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Vizat leshohen ne përputhje me politikat. 
Personeli konsullor me i afte per zbulimin e dokumentave false. 

TREGUESIT 

Analiza e nevojave per trainim e kryer. 
Planet e trainimit te krijuara. 
Personeli konsullor i trainuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MPJ 
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AKTORET E PERFSHIRE 

MPJ, MB (PKM dhe Akademia e Policise). 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ, MPCSSHB 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: Ngritja e shkalles se profesionalizmit te stafit konsullor 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Gusht 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 3:  

Te gjitha ambasadat/konsullatat shqiptare te jene te pajisura me teknologjine e duhur, te përputhshme dhe te sigurte, ne menyre qe te leshojne viza ne kohe te shkurter dhe te 
identifikojne dokumentat false. Gjithashtu te krijohet dhe nje baze te dhenash per vizat. 

TREGUESIT:  

Ambasadat/konsullatat shqiptare jane te pajisura me teknologjine e duhur, te përputhshme dhe te sigurte. Te gjitha ambasadat/konsullatat jane te lidhura me nje rrjet te teknologjise 
se informacionit. 

SITUATA AKTUALE 

MPJ po punon aktualisht per te ndertuar nje rrjet te teknologjise se informacionit dhe nje baze te dhenash te cilat do te lehtesojne punen e zyrave konsullore shqiptare. Pajisjet per 
ekzaminimin e dokumentave nuk jane instaluar ende. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Ne menyre qe te kryejne detyrat e tyre, personeli konsullor duhet te pajisjet me pajisjet e kërkuara per te zbuluar dokumentat false dhe per te shkëmbyer informacion. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Bazuar ne nje analize te nevojave, te furnizohen me pajisje ambasadat/konsullatat shqiptare. 

PALET E INTERESUARA 

MPJ, MB, MPCSSB, SHISH dhe agjenci te tjera te përfshira.  

VEPRIM  

Bazuar ne nje analize te nevojave, te furnizohen me pajisje ambasadat/konsullatat shqiptare. 

VEPRIMTARI 

1. Te kryhet nje analize e nevojave per infrastrukture dhe pajisje. 
2. Te krijohet nje rrjet i teknologjise se informacionit. 
3. Te furnizohen ambasadat/konsullatat shqiptare me pajisje per komunikim dhe per ekzaminimin e dokumentave (perfshire trainimin per përdoruesit). 

PERPARESI 
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Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Vizat leshohen ne përputhje me politikat. 
Personeli konsullor me i afte per zbulimin e dokumentave false. 
Rritje ne shkëmbimin e informacionit. 

TREGUESIT 

Analiza e nevojave per infrastrukture/pajisje e kryer. 
Rrjeti i teknologjise se informacionit i krijuar. 
Pajisjet e shpërndara. 
Personeli konsullor i trainuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MPJ, MB, MPCSSB 

AKTORET E PERFSHIRE 

MPJ, MB, MPCSSB dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ, MPCSSHB, SHISH 
Kostot: 25 000 euro 
Përfitimet: Leshimi I vizave sipas standarteve  

KOHEZGJATJA 

3-5 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shtator 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 4:  

Te permiresohet regjimi ekzistues kombëtar i vizave per te qene me ne përputhje me Acquis te BE. 

TREGUESIT:  

Regjimi shqiptar i vizave ne përputhje me ate te BE. Krijimi dhe përdorimi i nje leter vize te re si dhe nje leje qëndrimi shqiptare te re me elementet e duhur te sigurise. 

SITUATA AKTUALE 

Shtetasve te vendeve anetare te BE nuk u kërkohet vize hyrjeje per ne Shqiperi. Shqiperia vazhdon te rishikoje regjimin e saj te vizave per te qene sa me ne përputhje me kërkesat 
e BE per vizat. Ne kufi leshohen ende viza afatshkurtra. Aktualisht po pergatitet nje ligj i ri per te huajt, i bazuar ne Acquis te BE, per te korrigjuar mangesite.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Regjimi i vizave te Shqiperise te vihet vazhdimisht ne përputhje me ate te BE, duke marre ne konsiderate nga njera ane lëvizjen e lire te njerëzve dhe mallrave, dhe nga ana tjeter 
parandalimin e migrimit te paligjshem dhe aktivitetet e tjera te paligjshme.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Regjimi i vizave te Shqiperise te vihet vazhdimisht ne përputhje me ate te BE. 
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2. Te krijohet dhe përdoret nje leter vize e re si dhe nje leje qëndrimi shqiptare e re me elementet e duhur te sigurise. 

PALET E INTERESUARA 

MPJ, MB, Banka e Shqiperise dhe ministri te tjera te linjes. 

VEPRIM 1  

Regjimi i vizave te Shqiperise te vihet vazhdimisht ne përputhje me ate te BE. 

VEPRIMTARI 

Te kryhet nje analize e mangësive per te përcaktuar mosperputhshmerite mes politikave aktuale te vizave te Shqiperise dhe te BE-se. 
Te pershtatet politika e vizave e Shqiperise me ate te BE-se (llojet e vizave, shtetet, etj). 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Regjimi i vizave ne përputhje te vazhdueshme me kërkesat e BE. 

TREGUESIT 

Analiza e mangësive e përfunduar. 
Vendimet e Keshillit te Ministrave te miratuara ne përputhje me Acquis te BE (ne lidhje me regjimin e vizave). 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MPJ, MB 

AKTORET E PERFSHIRE 

MPJ, MB dhe ministri te tjera te linjes. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ, MPCSSHB 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: politika dhe procedura per leshimin e vizave sipas standarteve 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Mesi i vitit 2008 

LIDHJE 

VEPRIMI 2 

Te krijohet dhe përdoret nje leter vize e re si dhe nje leje qëndrimi shqiptare e re me elementet e duhur te sigurise. 

VEPRIMTARI 

1. Te kryhet nje analize/studim i mangësive per te përcaktuar permiresimet e nevojshme ne letren e vizes shqiptare dhe ne lejen e qëndrimit, ne menyre qe te jene sipas kërkesave 
te BE. (e realizuar). 
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2. Te miratohen rekomandimet e analizes/studimit te mangësive. 
3. Te vihen ne qarkullim viza e re dhe lejet e qëndrimit te reja, etj. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll me i mire i te huajve. 
Me pak raste te falsifikimit te dokumentave. 

TREGUESIT 

Analiza e mangësive e përfunduar. 
Vendimet e Keshillit te Ministrave te miratuara ne përputhje me rekomandimet e analizes se mangësive. 
Vizat dhe lejet e qëndrimit me elemente te sigurise se larte. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MPJ, MB dhe Banka e Shqiperise. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MPJ, MB, Banka e Shqiperise dhe ministrite e tjera te linjes. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ, MPCSSHB 
Kostot: 200 000 euro/vit 
Përfitimet: leshimi i vizave dhe lejeve te qendrimit sipas standarteve 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Mesi i vitit 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 5:  

Te vazhdohet trainimi i PKM mbi intervistimin e emigranteve te parregullt per te identifikuar azilkërkuesit e mundshem. 

TREGUESIT:  

Personeli i PKM i trainuar per intervistimin dhe trajtimin e azilkërkuesve. 

SITUATA AKTUALE 

Ne lidhje me kerkesat per azil, roli i PKM kufizohet ne kontaktin fillestar dhe referimin ne PKK, si dhe leshimin e lejeve te qendrimit ne mbeshtetje te aplikimeve per azil. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Personeli i PKM duhet te jene te trainuar mire per identifikimin dhe trajtimin e azilkërkuesve te mundshem dhe per përdorimin e teknikave te përshtatshme te intervistimit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 
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Bazuar ne nje analize te nevojave per trainim, te hartohet dhe zbatohet nje program i pershtatshem trainimi. 

PALET E INTERESUARA 

MB/PKM/Drejtoria e Refugjateve dhe Shtetesise/Akademia e Policise, UNHRC, IOM dhe agjenci te tjera te përfshira. 

VEPRIM 

Bazuar ne nje analize te nevojave per trainim, te hartohet dhe zbatohet nje program i pershtatshem trainimi. 

VEPRIMTARI 

1. Te kryhet nje analize e nevojave per trainim. 
2. Te pergatitet materiali dhe programet e trainimit. 
3. Te vihen ne zbatim programet e trainimit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Trajtim i pershtatshem i azilkërkuesve. 

TREGUESIT 

Kryerja e analizes se mangësive. 
Hartimi i programeve te trainimit. 
Trainimi i personelit te PKM. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PKM/Drejtoria e Refugjateve dhe Shtetesise/Akademia e Policise 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB/PKM/Drejtoria e Refugjateve dhe Shtetesise/Akademia e Policise, UNHRC, IOM dhe agjenci te tjera te përfshira. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: personel I kualifikuar per trajtimin e azilkerkuesve 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2007 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 6:  

Te krijohet nje baze te dhenash elektronike per te huajt, si dhe procedura specifike, dhe te integrohet kjo baze te dhenash me bazat e te dhenave te MB, MPJ, MPCSSB si dhe 
strukturave te tjera ne nivel kombëtar dhe nderkombetar. 
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TREGUESIT:  

Garantimi i ligjshmerise se statusit te te huajve. Krijimi dhe mirëmbajtja e bazes se te dhenave elektronike. 

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht Shqiperia nuk ka nje baze te dhënash te integruar mbi te huajt qe qëndrojnë dhe punojnë ne Shqipëri. MPJ ka nje baze te dhenash per vizat; PKM ka nje baze te dhënash 
per lejet e qëndrimit, MPCSSB ka një baze te dhënash për lejet e punës. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Nevojitet nje baze te dhenash e integruar qe do te mundësonte qe qeveria shqiptare te përcaktonte statusin ligjor te te huajve ne Shqiperi. Qellimi i nje baze te tille te dhenash eshte 
identifikimi me i mire i te huajve qe qëndrojnë ne Shqipëri dhe marrja e masave te duhura per te garantuar ligjshmerine e statusit te tyre.  
Ne nivel nderkombetar duhet te shkëmbehen te dhena me qellim analizën e riskut. Duhet ngritur nje sistem per paralajmërim te hershem, i cili te jape shenjat e para te migrimit te 
paligjshem dhe rrjetet favorizuese, sidomos ne vendet origjine te migrimit te paligjshem. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Bazuar ne nje studim, te ngrihet dhe te vihet ne pune nje baze te dhenash e integruar per te huajt. 
Te dhenat te shkëmbehen ne nivel nderkombetar per analize risku dhe paralajmërim te hershem.  

PALET E INTERESUARA 

MPJ, MB, MPCSSB, SHISH dhe agjenci te tjera te përfshira. 

VEPRIM 1  

Bazuar ne nje studim, te ngrihet dhe te vihet ne pune nje baze te dhenash e integruar per te huajt. 

VEPRIMTARI 

1. Te ngrihet grup pune me perfaqesues nga ministrite e përfshira. 
2. Te kryhet nje analize e nevojave. 
3. Te miratohen rekomandimet e analizes se nevojave. 
4. Te krijohet nje baze te dhenash e integruar per te huajt. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll me i mire i te huajve ne Shqiperi. 
Me shume informacion dhe statistika te besueshme ne dispozicion. 

TREGUESIT 

Analiza e nevojave e kryer. 
Rekomandimet e analizes se nevojave te miratuara. 
Baza e te dhenave e krijuar dhe e vene ne funksionim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MPJ, MB dhe MPCSSB. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MPJ, MB, MPCSSB, SHISH dhe agjenci te tjera te përfshira. 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MB, MPJ, MPCSSHB, SHISH 
Kostot: 5000 euro 
Përfitimet: kontroll I harmonizuar I te huajve ne territor  

KOHEZGJATJA 

3 vjet  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te dhenat te shkëmbehen ne nivel nderkombetar per analize risku dhe paralajmërim te hershem. 

VEPRIMTARI 

1. Te mblidhen te dhena per tu përdorur per analize risku. 
2. Te kontaktohen homologet nderkombetare per tu njohur me kërkesat respektive per shkëmbimin e informacionit. 
3. Te arrihen marrëveshjet perkatese me homologet nderkombetare. 
4. Te behet shkëmbimi i te dhenave. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Shkembim ne nivel nderkombetar i te dhenave per analizen e riskut. 
Sistemi i paralajmërimit te hershem funksional. 

TREGUESIT 

Te dhenat perkatese te mbledhura. Ekziston shkembim informacioni ne nivel nderkombetar ne fushen e vizave, azilit dhe migracionit. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MPJ, MB dhe MPCSSB. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MPJ, MB, MPCSSB, SHISH dhe agjenci te tjera te përfshira. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: MPJ, MB, MPCSSB, SHISH 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: Paralajmerimi I hershem I rrezikut 

KOHEZGJATJA 

2 vjet  
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LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2010 

LIDHJE 

BASHKEPUNIM NE FUSHEN E KONTROLLIT TE KUFIJVE DETARE 
OBJEKTIVE: 

Autoriteti civil ne kontroll dhe mbikqyrje te kufijve detare. (Veprimi i realizuar me hyrjen ne fuqi te ligjit ...per disa shtesa dhe Ndryshime ne ligjin per  Rojen Bregdetare) 

TREGUESIT:  

Vendosja e kontrollit civil mbi kufijte detare.  

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht disa institucione shqiptare kane pergjegjesi per kontrollin dhe mbikqyrjen e kufijve detare te Shqiperise: PKM, Kapitenerite e Porteve , Sektori i sigurise ne Porte dhe Anije 
(MPPTT), SHDSH dhe Roja Bregdetare Shqiptare. Te gjithe jane te perfshire ne nivele te ndryshme ne kontroll dhe mbikqyrje.  
PKM, Kapitenerite e Porteve (MPPTT), SHDSH jane nen kontroll civil, kurse Roja Bregdetare Shqiptare eshte nen kontroll ushtarak. Sipas angazhimeve te marra nga Shqiperia ne 
Konferencen e Ohrit per Sigurine e Kufijve (2003), pergjegjesite per kontrollin dhe mbikqyrjen e kufijve duhet te kryhen vetem nga autoritete civile.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Kerkesat e Konferences se Ohrit per Sigurine e Kufijve ne lidhje me komanden e kontrollin civil te agjencive qe veprojne ne kufi.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te krijohet nje grup pune nderministror per trajtimin e ceshtjes se Rojes Bregdetare dhe kontrollit civil si dhe zbatimi I rekomandimeve. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave (SHDSH), MPPTT (Kapitenerite e Porteve dhe Sektori i sigurise ne porte dhe anije), NATO, Delegacioni i KE dhe ministri/institucione 
te tjera sipas kerkeses. 
VEPRIM 
Te krijohet nje grup pune nderministror per trajtimin e ceshtjes se Rojes Bregdetare dhe kontrollit civil si dhe zbatimi I rekomandimeve.  

VEPRIMTARITE 

1. Kryeministri krijon nje grup ose nen-grup pune nderministror.  
2. Rishikimi I legjislacionit baze ne lidhje me Rojen Bregdetare, PKM dhe kontrollin civil.  
3. Gjetja e zgjidhjeve te pershtatshme ne nivel teknik ne menyre qe burimet te perdoren ne menyren me efikase te mundshme.  
4.  Marrja e miratimit per keto zgjidhje nepermjet ndryshimeve ne legjislacionet baze dhe nepermjet vendimeve te Keshillit te Ministrave.  
5. Venia ne zbatim e ndryshimeve 

PERPARESI 

Kryesore   

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll civil i kufijve detare ne perputhje me angazhimet e marra ne Konferencen e Ohrit per Sigurine e Kufijve (2003). 

TREGUESIT 
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Propozimet e hartuara.  
Legjislacioni i amenduar. 
Vendimi i Keshillit te Ministrave i miratuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 

AKTORET E PERFSHIRE 

MB/PKM, MF/SHDSH, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit , NATO, Delegacioni i KE-se dhe pale te tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: Agjensia: Agjensia: Policia kufitare dhe e Migracionit, Sherbimi Doganor Shqiptar, Sherbimi Veterinar, Sherbimi Fitosanitar 
Kostot: 10 000 euro 
Përfitimet: Arritja e standarteve per mbikqyrjen e kufirit detar. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj   

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Gusht 2006 

LIDHJE  

POLICIA KUFITARE DHE E MIGRACIONIT – BASHKEPUNIMI NDERKOMBETAR 

Kuadri Ligjor Rregullator 
OBJEKTIVA 1:  

Te garantohet qe aktet normative te cilat rregullojne bashkepunimin nderkombetar, te perfunduara nga palet, permbajne modalitetet per te siguruar bashkepunimin efikas 
nderkufitar. 

TREGUESIT:  

Aktet nderkombetare permbajne modalitetet per bashkepunimin nderkombetar efikas. 

SITUATA AKTUALE 

Shqiperia ka përfunduar një numër marrëveshjesh ndërkombëtare që paraqesin kuadrin ligjor për bashkëpunimin ndërkombëtar, ripranimin, hapjen e PKK-ve, qarkullimin e vogël 
kufitar, bashkëpunimin policor ndërkufitar dhe luftën ndaj krimit ndërkufitar. 
Marrëveshje dypalëshe Shqiperia ka nenshkruar me te gjitha vendet fqinje. Këto marrëveshje permbajne detyrime te ndersjella per ceshtje qe lidhen me bashkepunimin nderkufitar 
dhe nderkombetar. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Ne pergjithesi Udhezimet e BE per Vendet e Kalimit Kufitar (praktikat e mira) percaktojne se qellimi i kesaj iniciative eshte te perforcojne marredheniet ekzistuese neperrmjet 
permiresimit te bashkepunimit ndermjet sherbimeve dhe homologeve te tyre nderkufitare.  Shtetet duhet te bien dakort per delimitimin dhe demarkimin e sakte te kufirit me shtetet 
fqinje.  Shtetet duhet te perpiqen qe te kene marredhenie ligjore saktesisht te percaktuara me shtetet fqinje.  Kjo sigurisht  kerkon bisedime intensive te marreveshjeve 
nderqeveritare qe do te rregullojne: marredheniet ligjore ne kufi, bashkepunimin ne menaxhimin e kufirit te perbashket shteteror, bashkepunimin ne kontrollet kufitare, dorezimin dhe 
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ripranimin e personave. (Udhezimet e  MIK BE). 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te behet analiza e mangesive ne kuadrin ligjor dhe rregullator qe rregullon bashkepunimin nderkombetar, dhe pergatitja e rekomandimeve per ndryshime ne aktet normative.           
2. Te hartohen ndryshimet e nevojshme ne kuadrin ligjor rregullator si dhe ne politikat e procedurat e nevojshme, dhe ne bashkepunim me vendet fqinje dhe pale te tjera te 
interesuara te pergatiten projekt-marreveshjet.                         
3. Te miratohen dhe zbatohen ndryshimet ne kuadrin ligjor rregullator si dhe ne politika e procedura. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

VEPRIM 1  

Te behet analiza e mangesive ne kuadrin ligjor dhe rregullator qe rregullon bashkepunimin nderkombetar, dhe pergatitja e rekomandimeve per ndryshime ne aktet normative.               

VEPRIMTARI 

Grupi i punes ligjor mbledh aktet normative aktuale te lidhura me bashkepunimin nderkombetar. 
Analiza e tij. 
Pergatitja e rekomandimeve dhe percjellja e tyre per tek ministrite respektive.  

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Aktet normative qe lidhen me bashkepunimin nderkombetar permbajne te gjitha modalitetet e nevojshme. 

TREGUESIT 

Ngritja e nje grupi pune ligjor. 
Mbledhja dhe analizimi i legjislacionit te nevojshem, dhe pergatitja e percjellja e rekomandimeve tek ministrite perkatese dhe dorezimi ne Kuvend Popullor. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: nevojat jane identifikuar per ndryshime ne marreveshjet qe kane te bejne me bashkepunimin nderkombetar dhe nderkufitar 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 
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VEPRIM 2  

Te hartohen ndryshimet e nevojshme ne kuadrin ligjor rregullator si dhe ne politikat e procedurat e nevojshme, dhe, ne bashkepunim me vendet fqinje dhe pale te tjera te 
interesuara, te pergatiten projekt-marreveshjet.                         

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e bashkepunimit me vendet fqinje apo pale te tjera te interesuara. 
2. Ngritja e grupit te punes te perbashket ne nivel dy ose shumepalesh. 
3. Organizimi i takimeve te perbashketa me vendet fqinje apo pale te tjera te interesuara. 
4. Hartimi i amendimeve te politikave dhe procedurave. 
5. Hartimi i rekomandimeve perfundimtare te perbashketa. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Pergatitja e rekomandimeve te perbashketa per ndryshime ne marreveshjet dy ose shumepaleshe. 

TREGUESIT 

Kontaktet me vendet fqinje dhe palet e tjera te interesuara jane krijuar. 
Rekomandimet e perbashketa jane miratuar ne grupin e punes. 

AGJENSIA PERGJEGJESE  

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Jashtme, Min. Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: bashkepunimi nderkombetar bazohet ne marreveshje dhe protokolle te miratuara 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 3  

Te miratohen dhe zbatohen ndryshimet ne kuadrin ligjor rregullator si dhe ne politika e procedura. 

VEPRIMTARI 

1. Te paraqiten rekomandimet tek ministrite perkatese. 
2. Te miratohen rekomandimet nga autoritetet perkatese. 
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3. Te pergatiten akte normative zbatuese. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Aktet normative, politikat dhe procedurat jane miratuar dhe zbatuar. 

TREGUESIT 

Rekomandimet i jane dorezuar ministrive perkatese. 
Eshte marre miratimi nga autoritetet perkatese. 
Aktet normative zbatuese jane pergatitur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: bashkepunimi nderkombetar bazohet ne nje kuader te plote ligjor. 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te garantohet qe aktet normative te cilat rregullojne bashkepunimin policor (kufitar) nderkombetar, te perfunduara nga palet te mbulojne te gjithe veprimtarine e nevojshme te 
bashkepunimit nderkufitar. 

TREGUESIT  

Aktet normative te lidhura me bashkepunimin nderkombetar perfshijne te gjitha mjetet e nevojshme, si dhe masa specifike per bashkepunimin nder-kufitar. 

SITUATA AKTUALE 

Ne marreveshjet e arritura nga Shqiperia ka tashme dispozita mbi aktivitete te vecanta ne lidhje me bashkepunimin nderkombetar. Megjithate, duhen pergatitur e zbatuar protokolle 
me praktike ne zbatim te marreveshjeve ekzistuese. 
Kohet e fundit Shqiperia ka firmosur Konventen per Bashkepunimin Policor ne Evropen Juglindore, e cila aktualisht eshte ne proces ratifikimi nga Kuvendi Popullor. Pasi te jete 
ratifikuar, Konventa do te kete te gjitha dispozitat e nevojshme per zbatimin praktik ne fushen e bashkepunimit nderkombetar. (patrullimi i perbashket, ndjekjet pertej kufirit gjate 
aksionit, shkembimi i informacionit, etj.) 
KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 
Rekomandohet te arrihen marreveshje dypaleshe (MM) mes administratave, te cilat te perfshijne harmonizimin e praktikave te punes se perditshme, krijimin e planeve te 
perbashketa te kontingjences, trainimin e asociuar, shkembimin e informacionit, patrullimin e perbashket dhe ngritjen e zyrave nderlidhese/te kontaktit. Rekomandohet te arrihen 
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marreveshje dypaleshe mbi bashkepunimin e sherbimeve kufitare ne zonat kufitare. Ne menyre qe te luftohet me efikasitet migrimi i paligjshem, duhet te arrihen marreveshje 
ripranimi me vendet fqinje si dhe me vende te tjera. Parapelqehet qe kjo te perfshije dhe vendet e origjines te migranteve te paligjshem. (Udhezimet per MIK). 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te rishikohen marreveshjet ekzistuese dhe te hartohen protokolle sipas nevojes per nje zbatim praktik te marreveshjeve. 
2. Te percaktohet lloji dhe perparesite e protokolleve/Memorandumeve te Mirekuptimit qe nevojiten per zbatimin efikas te marreveshjeve nder-kufitare. 
3. Te zbatohen protokollet/Memorandumet e Mirekuptimit sipas kerkesave. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 1  

Te rishikohen marreveshjet ekzistuese dhe te hartohen protokolle sipas nevojes, per nje zbatim praktik te ketyre marreveshjeve. 

VEPRIMTARI 

1. Grupi i lartpermendur ben rishikimin e marreveshjeve ekzistuese 
2. Grupi pergatit projekt-protokolle dhe i dorezon per miratim. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Miratimi dhe zbatimi i protokolleve me procedura qe lidhen me bashkepunimin nderkombetar. 

TREGUESIT 

Marreveshjet e rishikuara, procedurat e protokolleve te pergatitura dhe zbatuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: bashkepunimi nderkombetar bazohet ne marreveshje dhe protokolle te miratuara 

KOHEZGJATJA 

2 vjet-Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 2  
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Te percaktohet lloji dhe perparesite e protokolleve/Memorandumeve te Mirekuptimit qe nevojiten per zbatimin efikas te marreveshjeve nder-kufitare. 

VEPRIMTARI 

Te hartohet lista me protokollet/procedurat e nevojshme per te siguruar nje bashkepunim nderkufitar efikas. Te renditen protokollet dhe procedurat e kesaj liste sipas perparesive, ne 
bashkerendim me vendet fqinje dhe pale te tjera te interesuara. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Fillimi i zbatimit te protokolleve/procedurave per bashkepunimin nderkufitar. 

TREGUESIT 

Pergatitja e numrit, llojit dhe perparesise se protokolleve/procedurave. 
Protokollet/procedurat zbatohen sipas listes se perparesive. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: bashkepunimi nderkombetar bazohet ne marreveshje dhe MM te miratuara 

KOHEZGJATJA 

2 Vjet/Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 3  

Te zbatohen protokollet/Memorandumet e Mirekuptimit sipas kerkesave.                

VEPRIMTARI 

1. Grupi i punes te ballafaqoje politikat dhe procedurat ekzistuese me protokollet/MM. 
2. Te ndryshohen politikat dhe procedurat ekzistuese per zbatimin e protokolleve/MM. 
3. Te garantohet shperndarja e informacionit dhe trainimi si duhet i personelit. 

PERPARESI 

E mesme 
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REZULTATI I PRITSHEM 

Politikat dhe procedurat jane perditesuar dhe zbatuar. 

TREGUESIT/INDICATORS 

Grupi i punes ka ballafaquar politikat dhe procedurat ekzistuese me protokollet/MM. 
Rekomandimet i jane dorezuar Drejtorit te PKM. 
Urdherat/udhezimet zbatuese jane pergatitur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM 
Kostot: kosto administrative 
Përfitimet: PKM ve ne zbatim marreveshjet dhe MM e miratuara 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Bashkepunimi Nderkombetar: Procedurat dhe Burimet Njerezore dhe Trainimi  

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVA 1:  

Organizimi dhe veprimtaria e PKM te pershtaten me nevojat operacionale te bashkepunimit nderkombetar bazuar ne kerkesat e BE-se dhe praktikat e mira. 

TREGUESIT:  

Struktura e PKM siguron pika kontakti ne te gjitha nivelet si dhe rrjet te oficereve te kontaktit dhe garanton bashkepunimin e pershtatshem me homologet nderkombetare.  
Veprimtarite e PKM pershtaten me nevojat e bashkepunimit nderkombetar duke krijur kanale te pershtatshem komunikimi.  Shkembimi i informacionit i institucionalizuar.  

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht PKM ka kontakte te vazhdueshme me homologet e saj dhe zhvillon perpjekje per forcimin e bashkepunimit nderkufitar e nderkombetar. Organizimi aktual i saj veshtireson 
qenien e ketij bashkepunimi ne standartet e kerkuara. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi me i ngushte nderkombetar ne fushen e menaxhimit te kufirit eshte nje instrument efikas ne trajtimin e krimit nderkufitar dhe migrimit te parregullt. Kjo mund te 
realizohet nepermjet ngritjes se kanaleve te pershtatshme te komunikimit, pikave te kontaktit ne nivel vendor, planeve te emergjences dhe ushtrimeve te perbashketa si dhe trajtimin 
objektiv te incidenteve. 
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VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te perditesohen marreveshjet ekzistuese per te garantuar qe perfshijne dispozita per ngritjen e mekanizmave te punes dhe kanaleve te komunikimit te pershtatshme, caktimin e 
pikave te kontaktit ne nivel vendor, planeve te emergjences dhe ushtrimeve te perbashketa si dhe trajtimin objektiv te incidenteve. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM  

Te perditesohen marreveshjet ekzistuese per te garantuar qe perfshijne dispozita per ngritjen e mekanizmave te punes dhe kanaleve te komunikimit te pershtatshme, caktimin e 
pikave te kontaktit ne nivel vendor, planeve te emergjences dhe ushtrimeve te perbashketa si dhe trajtimin objektiv te incidenteve. 

VEPRIMTARI 

1. Grupi i punes te evidentoje menyrat e bashkepunimit duke mbuluar te pakten: mekanizmat e punes dhe kanalet e komunikimit te pershtatshme, caktimin e pikave te kontaktit ne 
nivel vendor, planet e emergjences dhe ushtrimet e perbashketa si dhe trajtimin objektiv te incidenteve.. 
2. Grupi te pergatise rekomandimet perkatese dhe t’i dorezoje per shqyrtim e veprime te metejshme tek MB. 
3. Autoriteti kompetent te kryeje bisedimet e nevojshme me palet e vendeve te tjera. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM  

Rritja e kapacitetit operacional te PKM. Permiresimi i bashkepunimit me vendet e tjera. 

TREGUESIT 

Forma te hollesishme te bashkepunimit te identifikuara dhe derguara per miratim. Marreveshjet, protokollet dhe Memorandumet e Mirekuptimit te perditesuara sipas nevojes.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM  
Kostot: 100 000 euro/vit 
Përfitimet: Bashkepunimi nderkombetar dhe nderkufitar brenda standarteve te kerkuara. 

KOHEZGJATJA 

2 vjet- Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 
LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  
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Te krijohen mekanizma te analizes se riskut me autoritetet e PK te vendeve fqinje dhe vendeve te rajonit dhe te garantohet shkembimi I shpejte I te dhenave. 

TREGUESIT  

Mekanizmat e perbashketa te analizes se riskut te krijuara. 

SITUATA AKTUALE 

Nuk ekziston nje mekanizem formal per analizen e riskut as ne nivel kombetar as ne ate nderkombetar.  Sidoqofte ne strukturen e re te PKM nje sektor i analizes se riskut 
parashikohet per t’u krijuar ne te gjithe vendin, i cili do te sherbeje si themel per mekanizmat e perbashket te analizes se riskut. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Kontrolli i kufirit perfshin jo vetem kontrollin e personave ne PKK dhe mbikqyrjen mes PKK-ve, por edhe analizen e riskut per sigurine e brendshme dhe analizen e kercenimeve qe 
mund te cenojne sigurine e kufijve te jashtem. Per pasoje eshte e nevojshme te caktohen kushtet, kriteret dhe rregulla te hollesishme ne lidhje me kontrollet ne PKK dhe mbikqyrjen. 
Vendet fqinje te ndihmojne njera-tjetren dhe te mbajne bashkepunim te ngushte e te vazhdueshem ku te perfshihet analiza e riskut, per nje zbatim efikas te kontrollit kufitar. (Kodi i 
Kufijve Schengen). 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te rishikohet kuadri ekzistues ligjor ne lidhje me shkembimin e informacionit duke perfshire mbrojtjen e te dhenave dhe te hartohen terma reference per njesi te perbashketa te 
analizes se riskut. 
2.  Ne koordinim me PK te rajonit te kontribuohet ne krijimin e nje qendre te perbashket te analizes se riskut ne nivel dypalesh ose shumepalesh. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Puneve te Jashtme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit Evropian dhe ministrite homologe te vendeve te 
tjera. 

VEPRIM 1 

Te rishikohet kuadri ekzistues ligjor ne lidhje me shkembimin e informacionit duke perfshire mbrojtjen e te dhenave dhe te hartohen terma reference per njesi te perbashketa te 
analizes se riskut. 

VEPRIMTARI 

1. Te mblidhet i gjithe legjislacioni ekzistues qe ka te beje me shkembimin e informacionit dhe mbrojtjen e te dhenave. 
2. Te krahasohet me kerkesat BE/Shengen dhe te pergatiten rekomandimet per amendime ose ndryshime nese eshte e nevojshme. 
3. Ne bashkepunim me vendet fqinje te percaktohet metodologjia e punes se analizes se perbashket te riskut. 
4. Ne bashkepunim me vendin/vendet fqinje te amendohen marreveshjet/protokollet ekzistuese ose te zhvillohen te reja. 
5. Bazuar ne eksperiencen e BE te hartohen termat e references se njesise se perbashket te analizes se riskut. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Legjislacioni ne lidhje me shkembimin e informacionit dhe analizen e riskut eshte krijuar, termat e references per njesine e perbashket te analizes se riskut jane pranuar. 

TREGUESIT 

Legjislacioni i rishikuar. Termat e references per njesine e perbashket te analizes se riskut jane hartuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 
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Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Puneve te Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH dhe PKM  
Kostot: shih objektivi 1 veprimi 1 
Përfitimet: bashkepunimi nderkombetar dhe nderkufitar ne lidhje me analizen e riskut sipas standarteve te kerkuara. 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 
LIDHJE 

Objektivë:1, 2 kuadri ligjor rregullator-1, 2, 3 Komunikimi, Shkembimi i Informacionit dhe TI 

VEPRIM 2 

Ne koordinim me PK te rajonit te kontribuohet ne krijimin e nje qendre te perbashket te analizes se riskut ne nivel dypalesh ose shumepalesh. 

VEPRIMTARI 

1. Identifikimi i institucioneve te interesura dhe personave qe do te koordinojne veprimtarite. 
2. Krijimi i grupit teknik te punes ne nivel dypalesh ose shumepalesh. 
3. Bashkerendimi i veprimtarive brenda grupit teknik te punes dhe ndarja e detyrave individuale. 
4. Pergatitja e propozimeve mbi vendndodhjen dhe funksionimin e qendres se analizes se perbashket te riskut 
5. Pergatitja e bazes ligjore mbi hapjen dhe funksionimin e qendres se analizes se perbashket te riskut. 
6. Paraqitja e dokumentacionit para autoriteteve perkatese per miratim. 
7. Krijimi dhe funksionimi i qendres se analizes se perbashket te riskut. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Qendrat e analizes se perbashket te riskut te krijuara ne nivel dypalesh apo shumepalesh.  Zbulimi i krimit nderkufitar rritet.  

TREGUESIT 

Grupi teknik i punes dypalesh apo shumepalesh eshte krijuar.  Nevojat jane identifikuar, baza ligjore eshte percaktuar dhe dokumentacioni i kerkuar eshte pergatitur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PSHSH 
Kostot: 700 000 euro 
Përfitimet: Qendra dypaleshe dhe rajonale per analizen e riskut te krijuara 
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KOHEZGJATJA 

3 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2010 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 3:  

Te zhvillohen takime te rregullta dhe sipas nevojes me autoritetet perkatese te PK te vendeve fqinje ne menyre qe te krijohen kushtet e pershtatshme per bashkepunimin 
nderkombetar. 

TREGUESIT  

Homologet respektive ne nivel lokal, rajonal dhe qendror jane identifikuar. 
Fushat e interesit te perbashket jane identifikuar. 
Axhenda e takimeve te rregullta ndermjet sherbimeve te kufirit te vendeve fqinje eshte pergatitur. 

SITUATA AKTUALE 

PKM zhvillon takime sporadike me sherbimet e kufirit te vendeve fqinje bazuar ne marreveshje dhe protokolle.  Te gjitha keto zhvillohen rregullisht dhe ne menyre te posacme ne te 
gjitha nivelet.  Takimet ne PKK jane te shpeshta, kurse takimet mes njesive pergjegjese per mbikqyrjen e kufirit jane bazuar kryesisht ne marredhenie personale.  Takimet e te gjitha 
niveleve duhet te institucionalizohen. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Kontaktet me sherbimet e kufirit te vendeve fqinje duhet te vendosen dhe preferohet qe kjo te rregullohet ne marreveshje dypaleshe.  Sherbimet e kufirit te vendeve fqinje duhet te 
zhvillojne metodat dhe drejtimet e bashkepunimit.  Bashkepunimi ne PKK duhet te zhvillohet cdo dite ne menyre te vazhdueshme. 

VEPRIMET E PROPOZUARA   

Te zhvillohet ne nje nivel me te larte dhe te institucionalizohet baza ekzistuese e takimeve me PK te vendeve fqinje ne nivel vendor, rajonal dhe qendror. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Puneve te Jashtme, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 

Te zhvillohet ne nje nivel me te larte dhe te institucionalizohet baza ekzistuese e takimeve me PK te vendeve fqinje ne nivel vendor, rajonal dhe qendror. 

VEPRIMTARI 

1. Te krijohet nje grup i perbashket pune. 
2. Te identifikohen fushat qe perbejne interes dhe shqetesim te perbashket qe do te diskutohen rregullisht dhe ne menyre te posacme  
3. Caktimi i oficereve te autorizuar te policise per te marre pjese ne takime ne rolin e vendimmarresve. 
4. Hartimi i instrumenteve ligjore perkatese ndermjet agjensive te kufirit te vendeve fqinje per te rregulluar takimet e tyre. 
5. Paraqitja e projekteve per shqyrtim dhe miratim. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Bashkepunimi nderkombetar ndermjet agjensive te kufirit eshte institucionalizuar. 
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TREGUESIT 

Fushat, ceshtjet dhe problemet per t’u diskutuar ne takime jane identifikuar. 
Instrumentat ligjore jane hartuar dhe pergatitur per miratim.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: shih objektivi 1 veprimi 1 
Përfitimet: PKM e vendeve fqinje dhe te rajonit takohen rregullisht 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Procedurat 
OBJEKTIVA 1:  

Pergatitja e procedurave te perbashketa per te forcuar bashkepunimin nderkufitar ne PKK dhe ne mbikqyrjen e kufirit. 

TREGUESIT  

Planet e perbashketa te kontingjences, patrullimi i perbashket dhe procedurat e ripranimit/debimit jane hartuar dhe vene ne zbatim ne nivelin vendor. 

SITUATA AKTUALE 

Ekzistojne marreveshje te perbashketa me vendet fqinje, por nuk perfshijne as patrullime te perbashketa dhe as plane kontingjence te perbashketa. Megjithate, PKM ka pergatitur 
nje marreveshje per patrullimin e perbashket me FYROM. Kjo marreveshje eshte ne procesin e shqyrtimit ligjor. Si shtet jashte marreveshjes se Schengen, Shqiperise nuk I lejohet 
patrullimi I perbashket me vendet e Schengen. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Sherbimet e PK te vendeve fqinje duhet te kene plane te perbashketa te kontingjences, patrullim te perbashket dhe procedura te ripranimit/debimit. Drejtuesit e PK duhet te 
harmonizojne procedurat dhe praktikat e punes ne konsultim me vendet fqinje. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Krijimi i patrullave te perbashketa me vendet fqinje. 
2. Krijimi i planeve te kontingjences te perbashketa me vendet fqinje. 
3. Krijimi i procedurave te perbashketa te integruara dhe bashkerenduara me vendet fqinje per PKK-te per ripranim/debim.  
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PALET E INTERESUARA 

Keshilli I Ministrave, Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 1  

Krijimi i patrullave te perbashketa me vendet fqinje. 

VEPRIMTARI 

Ngritja e grupeve te perbashketa te punes me specialiste te sherbimeve te kufirit me vendet fqinje. 
Evidentimi i drejtimeve ku mund te kryhet patrullimi I perbashket. 
Pergatitja dhe miratimi i protokollit per patrullim te perbashket. 
Zbatimi I protokollit per patrullim te perbashket. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll i permiresuar dhe efikas i kufirit. 

TREGUESIT 

Protokollet e hartuar dhe miratuar. Patrullimi I perbashket ne zbatim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM, grupi I punes I perbashket me specialiste te PK te vendeve fqinje. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 20000 euro 
Përfitimet: Zona e kufirit kontrollohet dhe mbikqyret ne menyre te perbashket  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Menaxhimi dhe Organizimi 

VEPRIM 2  

Krijimi i planeve te kontingjences te perbashketa me vendet fqinje. 

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e grupeve te perbashketa te punes me specialiste te sherbimeve te kufirit me vendet fqinje. 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

177 

2. Evidentimi i drejtimeve ku mund te nevojiten plane kontingjence te perbashketa. 
3. Pergatitja dhe miratimi i planeve te kontingjences te perbashketa. 
4.  Zbatimi i planeve te kontingjences te perbashketa. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Hartimi dhe zbatimi i planeve te kontingjences te perbashketa me vendet fqinje per te permiresuar kontrollin kufitar dhe per te lehtesuar aktivitetin nderkufitar te ligjshem gjate 
situatave te jashtezakonshme. 

TREGUESIT 

Planet e perbashketa te kontingjences te pergatitura dhe miratuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM, grupi I punes I perbashket me specialiste te PK te vendeve fqinje. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Keshilli I Ministrave, Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 500 euro 
Përfitimet: Instrumenta dhe baze ligjore e perfituar per perballimin e situatave te kontigjences 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

Objektivë 1 

VEPRIM 3 

Krijimi i procedurave te perbashketa te integruara dhe bashkerenduara me vendet fqinje per PKK-te per ripranim/debim. 

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e grupit te perbashket te punes me specialiste te sherbimeve te kufirit me vendet fqinje. 
2. Evidentimi i zonave ku behen ripranime/debime dhe ku mund te hartohen procedura vendore. 
3. Pergatitja dhe miratimi i procedurave te integruara e te bashkerenduara. 
4. Zbatimi i procedurave. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 
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Trajtim dhe perpunim me i mire i personave te kthyer/debuar ne PKK. Perdorim me efikas i masave dhe bashkepunim me i mire me vendet fqinje. 

TREGUESIT 

Pergatitja dhe zbatimi I procedurave vendore per ripranim dhe debim te integruara dhe te bashkerenduara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM, grupi I punes I perbashket me specialiste te PK te vendeve fqinje. 

AKTORET E PERFSHIRE 

Keshilli I Ministrave, Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Procedura standart dhe lehtesira ne ripranim 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2007 

LIDHJE 

Objektivë 1 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVA 1:  

Procesi i perzgjedhjes te garantoje nje personeli pergjegjes per bashkepunimin nderkombetar ne PKM te jete I afte.   

TREGUESIT  

Hartimi i pershkrimeve te punes per punonjesit e PKM pergjegjes per bashkepunimin nderkombetar. 

SITUATA AKTUALE 

Sherbimi i KM per momentin nuk ka te percaktuara dhe miratuara kriteret e perzgjedhjes dhe pershkrimin e detyrave te personelit te PKM, personel qe duhet te garantoje nje 
bashkepunim nderkombetar rezultativ. Ne shume raste ky sherbim perballet me levizje pa kriter te personelit te tij. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Ne menyre qe te arrihen objektivat e MIK dhe bashkepunimit nderkombetar, nje nga parakushtet me te rendesishme eshte caktimi i nje numri te mjaftueshem punonjesish te 
policise, te kualifikuar, ne pozicione me pergjegjesi per bashkepunimin nderkombetar. 
Duhet te shkruhen pershkrimet e punes per personelin e PKM ne pozicione me pergjegjesi per bashkepunimin nderkombetar. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

PKM te kryeje nje analize te detyrave te punes per ato pozicione te lidhura me bashkepunimin nderkombetar.  

PALET E INTERESUARA 
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Ministria e Brendshme, MPJ. 

VEPRIM  

PKM te kryeje nje analize e detyrave te punes per ato pozicione te lidhura me bashkepunimin nderkombetar. 

VEPRIMTARI 

1. Krijimi i nje grupi pune me specialiste te PKM dhe te Drejtorise se Personelit per te kryer analizen e detyrave te punes. 
2. Analiza e detyrave te punes e kryer dhe miratuar nga Drejtori i Pergjithshem i PSH. 
3. Perzgjedhja dhe emerimi i personelit. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Shkembim me i mire i informacionit. Ulje e krimit nderkufitar. 

TREGUESIT 

Hartimi dhe miratimi i analizes se detyrave te punes. 
Personeli i perzgjedhur dhe i emeruar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, MPJ. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Personeli i trajnuar per bashkepunimin nderkombetar 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te kryhen trainime nderkufitare ku te theksohet nevoja per bashkepunim nderkombetar ne te gjitha nivelet. 

TREGUESIT  

Seminare dhe takime pune te organizuara rregullisht. 

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht PKM merr pjese ne trainime nderkufitare te organizuara nga organizata nderkombetare. 
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KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Duhet te organizohen trainime nderkufitare per te integruar me mire bashkepunimin nderkombetar. Vendet pjesemarrese duhet te sigurojne nje pjesemarrje te gjere ne keto 
trainime. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te organizohen trainime nderkufitare me vendet fqinje. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, MPJ dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM  

Te organizohen trainime nderkufitare me vendet fqinje. 

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e nje nen-grupi pune. 
2. Kryerja e nje analize te nevojave per trainim ne fushen e bashkepunimit nderkufitar duke perfshire mendime nga vendet fqinje. 
3. Rekomandimet e analizes i dorezohen Drejtorit te Pergjithshem te PSH per shqyrtim e miratim. 
4. Pas miratimit, marrja e masave per kryerjen e trainimit. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Permiresimi i bashkepunimit nderkufitar. 

TREGUESIT 

Perfundimi i analizes se nevojave. Rekomandimet e perfunduara dhe te percjella. Trainimet e kryera. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, MPJ dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 50.000 euro 
Përfitimet: Personeli i trajnuar per bashkepunimin nderkombetar dhe nderkufitar 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 
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Komunikimi, Shkembimi dhe Teknologjia e Informacionit 
OBJEKTIVA 1:  

Te zhvillohen dhe te institucionalizohen linja te komunikimit nderkombetar ndermjet sherbimeve te kufirit ne te gjitha nivelet per te garantuar komunikimin e duhur dhe qe te 
shkembehet informacioni perkates. 

TREGUESIT  

Institucionalizimi i linjave te komunikimit ndermjet sherbimeve te kufirit dhe garantimi i komunikimit dhe shkembimit te te gjithe informacionit me interes.  

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht ekzistojne marreveshje per bashkepunim policor me vendet fqinje si Mali i Zi, Maqedoni, Kosove, Greqi dhe Itali, dhe Shqiperia ka ratifikuar Konventen per Bashkepunim 
Policor ne Evropen Juglindore. Te gjitha keto marreveshje perbejne bazen ligjore per ngritjen e linjave te komunikimit dhe shkembimit te informacionit. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Informacioni qe do te shkembehet i referohet kryesisht levizjeve te migrimit, shkalles se tyre, struktures dhe destinacioneve te mundshme, drejtimeve te mundshme te migrimit dhe 
mjetet e transportit te perdorura per te kaluar kufirin ilegalisht, si dhe menyrat e organizimit te kontrabanduesve. Gjithashtu do te komunikohen dhe informacione zbulimi dhe analiza 
qe i referohen situates aktuale, si dhe cdo mase e planifikuar qe mund te jete me interes per sherbimet e policive kufitare te vendeve fqinje. Me shume rendesi eshte dhe ngritja e 
mekanizmave efikase te komunikimit te jashtem, per te krijuar sisteme informacioni te sakte dhe lidhje te ketyre sistemeve te agjencive te ndryshme shteterore. PKM duhet te 
mundesoje shkembimin e te dhenave te analizes se riskut me vendet fqinje dhe te perdore nje sistem paralajmerimi te hershem per te parandaluar dhe luftuar me sukses format e 
reja te krimit dhe migrimit te paligjshem. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Kryerja e nje analize te mangesive, krijimi i kanaleve te pershtashme te komunikimit ne te gjitha nivelet dhe ne bashkepunim me sherbimet kufitare te rajonit dhe me gjere. 
2. Hartimi i nje manuali per komunikim mes sherbimeve kufitare te rajonit dhe me gjere. 
3. Zbatimi i manualit. 
4. Te merren masa qe PKM te informohet paraprakisht per pasagjeret. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit, dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 1 

Kryerja e nje analize te mangesive, krijimi i kanaleve te pershtashme te komunikimit ne te gjitha nivelet dhe ne bashkepunim me sherbimet kufitare te rajonit dhe me gjere. 

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e nje grupi pune dy ose shumepalesh dhe te hartohen termat e references per funksionimin e tij. 
2. Shkembimi i mendimeve dhe konsultimi i ndryshimeve legjislative, institucionale dhe organizative qe nevojiten per krijimin me efikasitet te kanaleve per komunikim nderkombetar. 
3. Nxitja e parimit “duhet te di” ne menyre qe te identifikohen personat qe duhet te autorizohen te kene akses ne bazat e te dhenave dhe per te shkembyer informacion ne nivele dy 
apo shumepaleshe. 
4. Identifikimi i kanaleve te komunikimit me efikase ne lidhje me bashkepunimin nderkombetar ne fushen e menaxhimit te kufirit.  
5. Pergatitja e rekomandimeve dhe dokumentit perfundimtar mbi menyrat dhe metodat e komunikimit ne marredheniet dy apo shumepaleshe. 
6. Dokumenti perfundimtar i dorezohet autoriteteve perkatese dhe kerkohet miratimi ne nivel kombetar dhe dy apo shumepalesh. 

PERPARESI 

E mesme 
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REZULTATI I PRITSHEM 

Shkembimi i informacionit te nevojshem ne lidhje me menaxhimin e kufirit nepermjet kanaleve te komunikimit ndermjet agjencive kufitare ne nivel dy apo shumepalesh. 

TREGUESIT 

Ndryshimet e nevojshme legjislative, institucionale dhe organizative te identifikuara. 
Percaktimi i punonjesve dhe njesive te PKM ne nivele te ndryshme te cilet duhet te jene ne dijeni (parimi “duhet te di”). 
Dokumenti perfundimtar i hartuar dhe dorezuar per miratim. 
Dokumenti perfundimtar i miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, Min Bujqesise, dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia PKM 
Kostot: 5000 euro 
Përfitimet: Informacioni  ndermjet agjencive te kufirit shkembehet nepermjet kanaleve te pershtatshem te komunikimit 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shtator 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Hartimi i nje manuali per komunikim mes sherbimeve kufitare te rajonit dhe me gjere. 

VEPRIMTARI 

1. Nen-grupi i punes per bashkepunimin/komunikimin nderkombetar harton manualin. 
2. Miratimi i manualit mbi komunikimin nderkombetar mes sherbimeve kufitare nga Komiteti Nderministror. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Manual me rregulla mbi bashkepunimin nderkombetar, dhe komunikim i bazuar ne kete manual. 

TREGUESIT 

Manuali i hartuar. 
Manuali i miratuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 
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MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, Min Bujqesise, dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 5000 euro 
Përfitimet: Praktika te mira per komunikimin mes sherbimeve dhe shkembimin e informacionit 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2009 

LIDHJE 

VEPRIM 3 

Zbatimi i manualit. 

VEPRIMTARI 

1. Shperndarja e manualit tek PKM dhe agjencite e tjera te vendeve fqinje, si dhe cdo agjenci e interesuar qe vepron ne kufi. 
2. Zhvillimi i takimeve ne nivel kombetar e nderkombetar dhe komunikim ne perputhje me manualin. 
3. Ne bashkepunim dhe bashkerendim me policite kufitare te vendeve fqinje apo me gjere te monitorohet zbatimi i manualit dhe te perditesohet sipas nevojes. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Permiresimi i komunikimit ndermjet agjencive kufitare ne te gjitha nivelet dhe ne ato dy apo shumepaleshe. 

TREGUESIT 

Manuali i shperndare dhe i perdorur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, Min Bujqesise, dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: praktika te mira per komunikimin mes sherbimeve dhe shkembimin e informacionit 

KOHEZGJATJA 
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6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Shtator 2009 

LIDHJE 

VEPRIM 4 

Te merren masa qe PKM te informohet paraprakisht per pasagjeret. 

VEPRIMTARI 

1. Te fillohen bisedime me kompanite e transportit ajror dhe detar. 
2. Te arrihen marreveshje per manifestet e pasagjereve. 
3. Te hartohen protokolle per transferimin e informacionit. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Manifesti i pasagjereve i dorezuar perpara mberritjes se avionit apo tragetit. 

TREGUESIT 

Marreveshjet e arritura, protokollet e krijuara. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Kontroll me i mire i hyrje-daljeve 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Janar 2009 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 2:  

Te zhvillohet dhe te zgjerohet me tej rrjeti I oficereve nderlidhes ne vende te tjera ose organizata nderkombetare. 

TREGUESIT  
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Ngritja e nje rrjeti te oficereve nderlidhes ne rajon apo ne bote dhe lehtesimi i shkembimit te informacionit. 

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht Shqiperia ka oficere nderlidhes ne qendren SECI ne Rumani, ne Greqi, Itali, Turqi, dhe prane UNMIK. Ne te ardhmen e afert duhet marre ne konsiderate nevoja per te 
caktuar oficere te tjere nderlidhes ne vende dhe organizata te tjera. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Agjencite kufitare duhet te ndihmojne njera tjetren dhe te mbajne bashkepunim te ngushte e te vazhdueshem per nje zbatim efikas te kontrollit kufitar. Bashkerendimi ne kete fushe 
mund te behet nepermjet ngritjes se nje rrjeti oficeresh nderlidhes detyra e te cileve eshte dhenia e keshillave dhe asistences. Caktimi i oficereve nderlidhes zhvillon me tej dhe 
pershpejton bashkepunimin ndermjet agjencive kufitare, sidomos duke ndihmuar ne formen e shkembimit te informacionit, ekzekutimit te kerkesave per asistence policore reciproke 
dhe me detyra te ngarkuara nga autoritetet pergjegjeses per mbikqyrjen e kufirit.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Krijimi i rrjetit te oficereve nderlidhes duke caktuar vendet/organizatat me interes te vecante ose te perbashket. 
Hartimi i rregullave transparente per oficeret nderlidhes te caktuar me detyra nderlidhese, perfshire perzgjedhjen, trainimin dhe programin pergatitor. 
Caktimi ne detyra i oficereve nderlidhes dhe komunikimi me agjencite meme gjate detyres. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MBUMK, Ministria e Drejtesise, Ministria e Integrimit, MPJ dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 1 

Krijimi i rrjetit te oficereve nderlidhes duke caktuar vendet/organizatat me interes te vecante ose te perbashket. 

VEPRIMTARI 

1. Identifikimi i vendeve/organizatave ku prania e oficereve nderlidhes mund te kontribuonte per komunikim me te mire, shkembim informacioni ne kohe dhe permbushjen me me 
efikasitet te detyrave te lidhura me sigurine e kufirit. 
2. Bashkerendimi dhe negociimi me shtetet apo organizatat partnere mbi caktimin e oficereve nderlidhes te rinj apo shtimin e atyre ekzistues. 
3. Hartimi i marreveshjeve apo protokolleve (aty ku ekzistojne marreveshje) mbi shkembimin e oficereve nderlidhes. 
4. Dorezimi i marreveshjeve tek autoritetet perkatese per miratim. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Zgjerimi i rrjetit te oficereve nderlidhes. Permiresimi i komunikimit dhe shkembimit te informacionit nepermjet oficereve nderlidhes. 

TREGUESIT 

Identifikimi i shteteve dhe organizatave nderkombetare partnere. 
Negociimi me  shtetet dhe organizatat nderkombetare partnere. 
Hartimi i marreveshjeve/protokolleve dhe dorezimi i tyre per miratim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Baze e duhur ligjore per krijimin e rrjetit te oficereve nderlidhes 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Hartimi i rregullave transparente per oficeret nderlidhes te caktuar me detyra nderlidhese, perfshire perzgjedhjen, trainimin dhe programin pergatitor. 

VEPRIMTARI 

1. Te hartohet nje manual per oficeret nderlidhes me pershkrime te qarta te detyrave te tyre, metodologjine e punes dhe procedura te tjera veprimi. 
2. Hartimi i kerkesave te qarta per perzgjedhjen e oficereve nderlidhes qe do te caktohen me detyra ne vende te tjera. 
3. Hartimi i kurrikules se trainimit per oficeret nderlidhes. 
4. Hartimi i programeve specifike te pergatitjes perpara caktimit ne detyre. 
5. Ngritja e nje programi mbeshtetes e ndihmes per oficeret nderlidhes qe punojne ne vende te tjera. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Zgjerimi i rrjetit te oficereve nderlidhes. Permiresimi i komunikimit dhe shkembimit te informacionit nepermjet oficereve nderlidhes. 

TREGUESIT 

Identifikimi i shteteve dhe organizatave nderkombetare partnere. 
Negociimi me  shtetet dhe organizatat nderkombetare partnere. 
Hartimi i marreveshjeve/protokolleve dhe dorezimi i tyre per miratim. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 1000 euro 
Përfitimet: Nivel me i larte profesional i oficereve nderlidhes 

KOHEZGJATJA 
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Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 3 

Caktimi ne detyra i oficereve nderlidhes dhe komunikimi me agjencite meme gjate detyres. 

VEPRIMTARI 

1. Caktimi i aktiviteteve individuale perpara caktimit ne detyre. 
2. Pajisja e oficereve nderlidhes me te gjitha pajisjet teknike te nevojshme si dhe me pajisje speciale nqs nevojitet. 
3. Percaktimi i mjeteve dhe kanaleve te komunikimit me agjencite e kufirit ne vendin meme. 
4. Ngritja e nje zyre mbeshtetese per mbledhjen e informacionit/raporteve, analize dhe shperndarje. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rezultate me te mira ne punen e oficereve nderlidhes. 

TREGUESIT 

Aktivitete perpara caktimit ne detyre te bazuara ne nevojat individuale. Shperndarja e pajisjeve teknike, etj, te nevojshme. Krijimi i linjave te komunikimit ndermjet oficereve 
nderlidhes dhe agjencive meme. Ngritja dhe funksionimi i zyres mbeshtetese per oficeret nderlidhes. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Rritje e shkalles se menaxhimit te informacionit 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

OBJEKTIVA 3:  

Percaktimi i zgjidhjeve te pershtatshme teknike per nje shkembim te drejtperdrejte dhe jo te kushtueshem te informacionit. 
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TREGUESIT  

Zgjidhjet teknike te gjetura dhe ne funksionim. Shkembimi i informacionit eshte i drejtperdrejte dhe nepermjet rrjeteve te komunikimit me kosto te ulet. 

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht nuk ka nje zgjidhje teknike te pershtatshme per komunikim te drejtperdrejte me PKK-te e vendeve fqinje apo ne nivel qendror. Te gjitha agjencite qe veprojne ne kufi 
perdorin mjete te komunikimit publik. Kohet e fundit drejtori i PKM instaloi VOIP ne zyren e tij. Edhe personeli tjeter i PKM me kohe do te kete akses ne kete sherbim. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Nje shkembim efikas i informacionit dhe permiresimi i komunikimit ndermjet agjencive kufitare kerkon mjete te pershtatshme teknike per transferimin e te dhenave dhe teknologjine e 
informacionit. Nevojitet te percaktohen modalitetet e shkembimit te informacionit dhe nivelet e shkembimit. Duhet te merren te gjitha masat e nevojshme per te mbrojtur transferimin 
e te dhenave nepermjet rrjeteve te komunikimit publik duke perdorur kodet, mbrojtjen e te dhenave si dhe mbrojtjen nga viruset. Megjithese rekomandohet zgjidhja teknike me kosto 
me te ulet e perfitim me te larte, sistemi duhet te mbrohet nga nderhyrjet e mundshme.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te gjenden zgjidhje teknike te mundshme dhe te leverdisshme ne bashkerendim me sherbimet kufitare te vendeve te tjera dhe partnere/kompani te jashtme. 
2. Te instalohen linja te drejtperdrejta te komunikimit mes agjencive kufitare te perfshira. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 1 

Te gjenden zgjidhje teknike te mundshme dhe te leverdisshme ne bashkerendim me sherbimet kufitare te vendeve te tjera dhe partnere/kompani te jashtme. 

VEPRIMTARI 

1. Krijimi i nje grupi pune teknik ne nivel dy apo shume palesh per te diskutuar zgjidhje teknike te mundshme e te leverdisshme. 
2. Konsultime me specialiste komunikimi dhe kompani te rrjeteve publike. 
3. Shqyrtimi i mundesive te ndryshme per te arritur nje transferim te dhenash efikas por te sigurte. 
4. Pergatitja e dokumentit perfundimtar mbi zgjidhjet teknike te zgjedhura dhe dorezimi tek autoritetet perkatese. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Shkembimi i te dhenave dhe informacionit nepermjet linjave dhe rrjeteve te sigurta dhe jo te kushtueshme. 

TREGUESIT 

Grupi i punes teknik i krijuar. Konsultimet e perfunduara dhe propozimet perbashketa te arrira. Dokumenti perfundimtar i pergatitur dhe i dorezuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
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Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet: Baze ligjore dhe infrastrukture per shkembim te dhenash dhe informacioni 

KOHEZGJATJA 

Ne proces 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2009 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Te instalohen linja te drejtperdrejta te komunikimit mes agjencive kufitare te perfshira. 

VEPRIMTARI 

1. Hartimi i specifikimeve teknike per tenderin ne bashkepunim me sherbime kufitare te tjera te interesuara. 
2. Bashkerendimi i aktiviteteve mbi ceshtjet financiare. 
3. Vleresimi i tenderit dhe zgjedhja e nje firme per punimet. 
4. Fillimi i punes mbi instalimin e linjave te komunikimit. 
5. Organizimi i trainimit gjate sherbimit per personelin e PKM. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Instalimi i rrjetit te komunikimit. 

TREGUESIT 

Hartimi i termave te references, perfshire dispozitat per sigurine. Perfundimi i punimeve te instalimit. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria E Brendshme, Ministria E Financave, Ministria E Jashtme, Min Integrimit Evropian, MBUMK dhe Partneret Nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 400 000 euro 
Përfitimet: Lehtesimi i komunikimit dhe shkembimit te informacionit 

KOHEZGJATJA 

2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Dhjetor 2009 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

190 

LIDHJE 

Infrastruktura dhe Pajisjet 
OBJEKTIVA 1:  

Punimet e ndertimit ose permiresimit te infrastruktures se kufirit te koordinohen me sherbimet e PK se vendeve fqinje dhe kurdohere qe eshte e mundur te merret ne konsiderate 
krijimi i PKK-ve te perbashketa. 

TREGUESIT  

Agjencite qe veprojne ne kufi te bashkerendojne aktivitetet ne lidhje me punimet apo permiresimet e infrastruktures ne kufi. 
Projektet e propozuara per infrastrukture te perbashket te diskutuara dhe marreveshjet e miratuara. 

SITUATA AKTUALE 

Planifikimi I infrastructures se PKK-ve nuk bashkerendohet me vendet fqinje. Infrastruktura aktuale ne disa raste nuk perputhet me ate te vendit fqinj. Kjo nuk lehteson levizjen 
nderkufitare. Aktualisht nuk ka PKK te perbashketa. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Permiresimi i PKK-ve duhet te bashkerendohet me vendet fqinje. Instrastruktura e PKK-ve duhet te jete sa me e perputhshme me anen tjeter te kufirit. Mundesia e krijimit te PKK-ve 
te perbashketa eshte nje vegel e dobishme dhe jo e kushtueshme ne nxitjen e bashkepunimit nderkufitar. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te hartohet nje Master Plan I cili te perfshije analize te mangesive dhe nevoja per infrastrukture te PKK-ve. 
2. Te hartohen dhe zbatohen projekte ne lidhje me infrastrukturen e PKK-ve ne konsultim me vendet fqinje. 

PALET E INTERESUARA 

Keshilli I Ministrave, Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM 1  

Te hartohet nje Master Plan I cili te perfshije analize te mangesive dhe nevoja per infrastrukture te PKK-ve. 

VEPRIMTARI 

1. Krijimi i grupeve te punes teknike dypaleshe nderministrore. 
2. Identifikimi i nevojave dhe perparesive ne vend, duke marre paraasysh infrastrukturen e PKK-ve te vendeve fqinje.  
3. Pergatitja e Master planit. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Lehtesimi i levizjes nderkufitare.  

TREGUESIT 

Perfundimi dhe miratimi i Master Planit.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 
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MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Keshilli I Ministrave, Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: Master plani i realizuar 
Përfitimet: Nevojat infrastrukturore te identifikuara  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Master plani i realizuar 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Te hartohen dhe zbatohen projekte ne lidhje me infrastrukturen e PKK-ve ne konsultim me vendet fqinje. 

VEPRIMTARI 

1. Ngritja e nje grupi pune per zhvillimin e projekteve per infrastrukturen e PKK-ve. 
2. Pergatitja e projekteve per PKK te vecanta bazuar ne nevojat e menduara per te ardhmen sipas perparesive, ne konsultim me vendet fqinje dhe Master Planin (perfshire 
infrastrukture te PKK-ve te perbashketa). 
3. Marrja e fondeve per zbatimin e projekteve. 
4. Zbatimi i projekteve. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Lehtesimi i levizjes nderkufitare.  

TREGUESIT 

Pergatitja e projekteve. Marrja e fondeve. Zbatimi i projekteve. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Keshilli I Ministrave, Ministria e Brendshme, Ministria e Finances, MPPTT, MBUMK, MPJ, Ministria e Integrimit dhe ministrite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM 
Kostot: 2,5 mil euro 
Përfitimet: Infrastrukture e pershtatshme per sherbimet 
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KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor 2006 

LIDHJE 

Objektivë 1 

OBJEKTIVA 2:  

Te nxitet perdorimi I perbashket I pajisjeve nga sherbimet e PK te vendeve fqinje kurdohere qe eshte e mundur me qellimin per te rritur efektshmerine. 

TREGUESIT  

Identifikimi I pajisjeve qe mund te perdoren per qellime te perbashketa. 
Arritja e marreveshjeve mbi perdorimin e perbashket te pajisjeve.  

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht nuk ka marreveshje zyrtare per perdorimin e perbashket te pajisjeve. Megjithate, bazuar ne marredheniet informale te komandanteve te PKK-ve ekziston perdorim i 
perbashket informal (psh i pajisjeve per ekzaminimin e dokumentave) ne nje numer te kufizuar PKK-sh. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Rekomandohet percaktimi i perdorimit te perbashket te pajisjeve ne PKK, sidomos kur pajisjet jane ne zoterim vetem te njeres pale. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te sigurohet perdorimi i perbashket i pajisjeve ne maksimumin e mundshem. 

PALET E INTERESUARA 

Ministria e Brendshme, PKM dhe agjencite homologe te vendeve te tjera. 

VEPRIM   

Te sigurohet perdorimi i perbashket i pajisjeve ne maksimumin e mundshem. 

VEPRIMTARI 

1. Pergatitja e instrumentave ligjore ne bashkepunim me vendet fqinje. 
2. Komandantet e PKK-ve shqyrtojne gjendjen e pajisjeve dhe nevojat. 
3. Cdo Komandant PKK-je ne bashkepunim me komandantin e anes tjeter percakton mundesine e perdorimit te perbashket te pajisjeve. 
3. Komandantet e PKK-ve pergatisin propozimet perkatese, perfshire procedurat, dhe ia dorezojne Drejtorise se PKM per shqyrtim dhe per miratim nga Drejtoria e Pergjithshme e 
PSH. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll kufitar i permiresuar dhe rritje e efikasitetit ne PKK. 
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TREGUESIT 

Propozimet dhe procedurat te hartuara. Pajisjet per perdorim te perbashket te identifikuara. Perdorimi i perbashket i pajisjeve i arritur. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MB/PSH-PKM 

AKTORET E PERFSHIRE 

Ministria e Brendshme, PKM dhe agjencite homologe te vendeve te tjera. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: PKM  
Kostot: Kosto administrative 
Përfitimet:  Perdorimi i efektshem i pajisjeve 

KOHEZGJATJA 

2 vjet/Ne vazhdimesi 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Dhjetor 2008 

LIDHJE 

Objektivë 1 

SHERBIMI I DOGANAVE SHQIPTARE-BASHKEPUNIMI NDERKOMBETAR 

Kuadri Ligjor dhe Rregullator 
OBJEKTIVE 1: 

Te vleresohen MM-te dhe akte te tjera nen-ligjore qe rregullojne bashkepunimin nderkombetar ndermjet paleve te perfshira dhe te hartohen  projekt amendime dhe/ose projekt ligje 
te reja nese eshte e nevojshme. 

TREGUESIT  

MM-te dhe/ose aktet nen-ligjore te aprovuara                                    

SITUATA AKTUALE  

Bazuar ne legjislacionin ekzistues bashkëpunimi ndërkombetar rregullohet deri në një nivel te caktuar nga ligjet e secilit vend qe jane te perfshire dhe ato nderkombetare. Ka kuader 
ligjor që  përmban modalitetet e bashkëpunimit, por ky nuk eshte i mjaftueshem lidhur me standartet e BE-se. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Bashkepunimi nderkombetar duhet te kete perparesi me te larte ne vecanti ne shkembimin e informacionit dhe operacionet e perbashketa. Bashkepunimi dhe bashkerendimi i 
pergjegjesive te vendeve te ndryshme duhet te te jene te percaktuara me qarte. 
Keto marreveshje dhe/ose akte nen-ligjore duhet te mbulojne te gjithe spektrin e bashkepunimit ndermjet vendeve qe jane te perfshira  (analiza te perbashketa risku, shkembim 
informacioni dhe eksperience, bashkepunim per trajnimet, bashkepunim per hetimet dhe operacionet e perbashketa). Duhet te arrihen marreveshje me administrata doganore te 
tjera me rendesi strategjike per Shqiperine.  
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Ne menyre qe te luftohet evazioni fiskal, SHDSH duhet te beje amendimin e legjislacionit per te nxitur aftesite operacionale dhe protokollet, si dhe krijimin e praktikave te “clearance” 
ne procedurat dhe praktikat e doganes. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te analizohen dhe te vleresohen mangesite ne kuadrin ligjor dhe rregullator per bashkepunimin nderkombetar krahasuar me standartet e BE-se dhe pergatitja e hartimi i 
amendamenteve dhe/ose i legjislacionit te ri sipas nevojes.                          

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e Marrdhenieve me Jashte, Drejtoria Juridike, Departamenti Operativ Hetimor dhe palet e tjera te interesuara.  

VEPRIM  

Te analizohen dhe te vleresohen mangesite ne kuadrin ligjor dhe rregullator per bashkepunimin nderkombetar krahasuar me standartet e BE-se dhe pergatitja e hartimi i 
amendamenteve dhe/ose i legjislacionit te ri sipas nevojes.                          

VEPRIMTARITE 

1. Te analizohet kuadri ligjor per bashkepunimin nderkombetar dhe vleresohen mundesite per permiresimin e tij. 
2. Te pergatiten projekt MM dhe/ose legjislacioni I ri sipas nevojave. 
3. Miratimi i MM dhe/ose i legjislacionit te ri. 

PERPARESI 

Mesatare  

REZULTATI I PRITSHEM 

Kuadri ligjor dhe rregullator per bashkepunimin nderkombetar bazohet ne praktikat e mira te BE-se. 

TREGUESIT 

MM dhe /ose legjislacioni i ri eshte  hartuar dhe miratuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Drejtoria e Marrdhenieve me Jashte, Drejtoria Juridike e SHDSH-se dhe Departamenti Operativ Hetimor. 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Drejtoria e Marrdhenieve me Jashte, Drejtoria Juridike, Departamenti Operativ Hetimor dhe palet e tjera te interesuara. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Kuadri ligjor rregullator per bashkepunimin nderkombetar ne perputhje me kerkesat e BE. 

KOHEZGJATJA 

Ne proces. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

3 mujori i pare 2008 

LIDHJE 
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Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVA 1 

Permes takimeve te rregullta dhe periodike te krijohen kushtet e duhura per bashkepunim dhe komunikim nderkombetar. 

TREGUESIT 

Behen takime te perbashketa nderkombetare. 

SITUATA AKTUALE 

Takime formale ku perfshihet menaxhimi i gjithe agjensive nuk mbahen ne menyre te rregullt. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Mangesite ne menaxhimin e kufirit indentifikohen me lehte kur drejtuesit e agjensive takohen rregullisht. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te pergatitet plani vjetor dhe temat per diskutim mes agjensive nga te dya anet e kufirit. 
2. Te zhvillohen takime sipas planit dhe ne te ardhmen sipas nevojave. 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e Marrdhenieve me Jashte, Departamenti Operativ Hetimor dhe palet e tjera te interesuara. 

VEPRIM 1  

Te pergatitet plani vjetor dhe temat per diskutim mes agjensive nga te dyja anet e kufirit 

VEPRIMTARIA 

1.Te krijohet nje grup pune i perbere nga perfaqesues te agjensive ne te dyja anet e kufirit ne secilen PKK 
2. Te percaktohen fushat me interes te perbashket 
3. Te pergatitet nje plan me tema per diskutim ne takimet e perbashketa. 
4. Te merret miratimi i planit. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Hartimi i planit per takime nderkombetare. 

TREGUESIT 

Krijimi i grupit te punes nderkombetar. Identifikimi i temave me interes te perbashket. 

AGJENSITE PERGJEGJESE 

SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH dhe agjensite e perfshira te vendeve te tjera 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHdSH 
Kostot: 35 000 euro 
Përfitimet: Komunikimi, koordinimi, bashkepunimi ndermjet agjensive doganore nga te dy anet e kufirit i permiresuar. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

3 mujori i pare 2008 

LIDHJE 

VEPRIM 2 

Te zhvillohen takime sipas planit dhe ne te ardhmen sipas nevojave 

VEPRIMTARI 

Konsultime me agjensite nderkombetare te interesuara dhe organizimi i takimeve 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

Permiresimi i komunikimit dhe mirekuptimit midis agjensive te vendeve te ndryshme.  

TREGUESIT 

Zhvillimi i takimeve sipas planit dhe sipas nevojave. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH dhe agjensite e perfshira te vendeve te tjera 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 210 000 euro 
Përfitimet: Komunikimi, koordinimi, bashkepunimi ndermjet agjensive doganore nga te dy anet e kufirit i permiresuar. 

KOHEZGJATJA 

6 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

3 mujori i pare i 2008 

LIDHJE 
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OBJEKTIVA 2 

Pjesemarrje ne operacione nderkombetare. 

TREGUESIT 

Rritja e pjesemarrjes se Shqiperise ne operacione nderkombetare. 

SITUATA AKTUALE 

Aktualisht pjesemarrja e Shqiperise ne operacione nderkombetare nuk eshte ne nivelin e duhur. SHDSH merr pjese ne operacione te perbashketa me vendet evropiane, dhe kane 
ndodhur dhe operacione te tjera te perbashketa ne te kaluaren. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Intensifikimi i bashkepunimit me BE dhe organizata nderkombetare ne fushen e tregtise nderkombetare dhe bashkepunimin doganor eshte nje objektiv qe siguron shkembim te 
shpejte dhe cilesor te informacionit, sidomos ne lidhje me analizen e riskut. 
Bashkerendimi i operacioneve te perbashketa ndihmon ne luften kunder tregtise te paligjshme dhe formave te tjera te krimit nderkufitar. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Intensifikimi i bashkepunimit me BE dhe organizata nderkombetare ne fushen e tregtise nderkombetare dhe bashkepunimin doganor. 
2. Planifikimi dhe zbatimi i operacioneve te perbashketa me vendet fqinje. 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH/Drejtoria e Marrdhenieve me Jashte, Departamenti Operativ Hetimor dhe palet e tjera te interesuara. 

VEPRIM 1  

Intensifikimi i bashkepunimit me BE dhe organizata nderkombetare ne fushen e tregtise nderkombetare dhe bashkepunimin doganor. 

VEPRIMTARIA 

1. Te pergatitet nje plan per pjesemarrje ne operacione dhe ushtrime te perbashketa me anetaret e BE dhe organizata nderkombetare. 
2. Te behet zbatimi i planit. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

SHDSH merr pjese rregullisht ne operacione te perbashketa. 

TREGUESIT 

Plani i pergatitur. 

AGJENSITE PERGJEGJESE 

SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

MF/SHDSH dhe homologet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia:SHDSH 
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Kostot: 140 000 euro 
Përfitimet: Lehtesimi i tregtise ne nivel rajonal dhe shmangia e trafiqeve te paligjshme 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 2  

Planifikimi dhe zbatimi i operacioneve te perbashketa me vendet fqinje. 

VEPRIMTARIA 

1. Te pergatitet nje plan per operacione te perbashketa me vendet fqinje. 
2. Te behet zbatimi i planit. 

PERPARESI 

Mesatare 

REZULTATI I PRITSHEM 

SHDSH merr pjese rregullisht ne operacione te perbashketa me vendet fqinje. 

TREGUESIT 

Plani per operacione te perbashketa i pergatitur. 

AGJENSITE PERGJEGJESE 

SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

MF/SHDSH dhe homologet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 140 000 euro 
Përfitimet: Lehtesimi i tregtise ne nivel rajonal, shmangia e trafiqeve te paligjshme dhe parandalimi i krimeve nderkufitare  

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi. 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 
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Procedurat 
OBJEKTIVA 1 

Te harmonizohen, standartizohen dhe thjeshtohen procedurat nderkombetare te kontrollit kufitar ne lidhje me bashkepunimin nderkufitar.  

TREGUESIT 

Procedurat e kontrollit kufitar jane te standartizuara. 

SITUATA AKTUALE  

Procedurat aktuale te kontrollit kufitar nuk jane plotesisht te harmonizuara dhe te standartizuara ndermjet shteteve.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Procedurat ne PKK, ne pikat e kontrollit te brendshme dhe ne kufijte e gjelber/blu duhet te jene te harmonizuara dhe thjeshtuara ne menyre qe te shmanget dublikimi i punes dhe 
kontrollit. Ne kete aspekt eshte i rendesishem bashkerendimi i kontrolleve, dhe te gjitha kontrollet e panevojshme apo te dyfishta duhen shmangur ne menyre qe te lehtesohet 
qarkullimi nderkufitar. Duhet te merret ne konsiderate parimi “nje ndalese-nje sportel”. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te permiresohen, te harmonizohen dhe te thjeshtezohen procedurat ne PKK dhe ne kufijte gjelber/blu bazuar mbi bashkepunimin nderkombetar.  

PALET E INTERESUARA 

SHDSH dhe agjensite nga shtetet fqinje.  

VEPRIM  

Te permiresohen, harmonizohen dhe thjeshtohen procedurat ne PKK, dhe kufijte e gjelber/blu bazuar ne bashkepunimin nderkombetar. 

VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet nje grup pune nderkombetar per procedurat nderkufitare. 
2. Te rishikohen procedurat ekzistuese ndermjet shteteve. 
3. Te hartohen propozime per te permiresuar, harmonizuar e thjeshtuar procedurat standarte ne PKK dhe kufijte e gjelber/blu.  
4. Te merret miratimi nga te gjitha vendet e perfshira. 
5. Te familjarizohet personeli me procedurat e reja. 
6. Te zbatohen procedurat. 

PERPARESI 

Mesatare.  

REZULTATI I PRITSHEM 

Te harmonizohen, standartizohen dhe te thjeshtohen procedurat ne PKK dhe kontrollet e perbashketa qe perdoren ne dite pune.  

TREGUESIT 

Propozimet e hartuara, miratuara dhe zbatuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MF/SHDSH dhe agjencite e vendeve fqinje.  
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AKTORET E PERFSHIRE 

MF/SHDSH, MPJ dhe agjencite e vendeve fqinje 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Sherbimi me efektiv ne pikat kufitare  

KOHEZGJATJA 

1-2 vjet 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trajnimet 
OBJEKTIVA 1 

Trainimi i personelit ne menyre te pershtatshme per bashkepunimin nderkufitar. 

TREGUESIT  

I gjithe personeli i caktuar ne kufi eshte i trainuar ne menyre te pershtatshme. 

SITUATA AKTUALE  

SHDSH nuk ka organizuar asnje program trainimi nderkufitar. Ekzistojne shume pak programe te perbashketa dhe atje ku keto ekzistojne jane krijuar nga organizatat 
nderkombetare. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Nevojat per trajnime duhen te analizohen rregullisht dhe programet e trainimit te pershtaten si duhet.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1.SHDSH-ja te organizoje workshop-e dhe programe shkembimi me pjesemarresje nderkombetare nese eshte e nevojshme. 
2. SHDSH-ja te organizoje trajnime per gjuhet e huaja ne menyre qe te lehtesohet bashkepunimi nderkombetar. Te kontaktohen aktore nderkombetare si Keshilli Britanik dhe 
Ambasada Greke per mbeshtetje ne trainime per gjuhet e huaja. 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH dhe agjensite nga shtetet fqinje. 

VEPRIM 1  

Te organizohen workshop-e dhe shkembime te programeve te MIK me perfaqesuesit nderkombetar nese eshte e nevojshme. 

VEPRIMTARITE 

1. Te kryhet analize e nevojave per trainim ne lidhje me ëorkshop-e nderkombetare dhe programe shkembimi. 
2. Te pergatitet programi, kurrikula dhe kalendari i trainimit. 
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3. Te zbatohet programi i trainimit. 

PERPARESI 

I mesem 

REZULTATI I PRITSHEM 

Bashkepunim nderkombetar i permiresuar i personelit te SHDSH. 

TREGUESIT 

Plani i trainimit i pergatitur. Workshop-et dhe programet e shkembimit te kryera. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Sektori i Trajnimeve  

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Sektori i Trajnimeve dhe agjensite e vendeve te rajonit. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 120 000 euro 
Përfitimet: Personeli i trajnuar ne fushat specifike dhe permiresim i bashkepunimit 

KOHEZGJATJA 

12 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Ne vazhdimesi  

LIDHJE 

VEPRIM 2  

SHDSH-ja te organizoje trajnime per gjuhet e huaja ne menyre qe te lehtesohet bashkepunimi nderkombetar. Te kontaktohen aktore nderkombetare si Keshilli Britanik dhe 
Ambasada Greke per mbeshtetje ne trainime per gjuhet e huaja. 

VEPRIMTARITE 

1. Te kryhet nje analize e nevojave per trainim ne gjuhe te huaj. 
2. Te hartohen programe trainimi ne gjuhe te huaj ne konsultim me aktore nderkombetare. 
3. Te zbatohen programet e trainimi ne gjuhe te huaj. 

PERPARESI 

E mesme  

REZULTATI I PRITSHEM 

Nje staf i cili do te komunikoje lehtesisht me kombet e tjera dhe si rrjedhoje do te jete me i efektshem ne punen e tij. 

TREGUESIT 

Kurset per mesimin e gjuhes angleze, malazeze, maqedonase dhe greke po organizohen per stafin vendor te SHDSH 
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AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH/Sektori i Trajnimeve. 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Sektori i Trajnimeve. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 70 000 euro 
Përfitimet: Komunikimi dhe sherbimi i permiresuar. 

KOHEZGJATJA 

Ne vazhdimesi  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Mars 2008 

LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVI 1 

Te krijohen linjat te komunikimit ndermjet shteteve qe veprojne ne kufi ne te gjitha nivelet dhe te garantohet se i gjithe informacioni qe ka lidhje me punen e tyre do te shkembehet 
mes shteteve qe veprojne ne kufi. 

TREGUESIT  

Mekanizmat per shkembimin e informacionit nderkombetar sic jane MM-te ose marreveshjet jane hartuar dhe miratuar. 

SITUATA AKTUALE  

Komunikimi dhe shkembimi i informacionit ne rang nderkombetar nuk eshte ne nivelin e duhur.  Komunikimi dhe shkembimi i informacionit nuk eshte as i formalizuar as i 
institucionalizuar ne nivelin vendor. Sistemi aktual i shkembimit formal perfshin kerkesat me shkrim te cilat duhet te plotesohen nga qendrat ose SECI.Ekziston nje marrveshje me 
Italine per shkembimin e te dhenave te ngarkesave, por nese te dhena te tilla nga shtetet e tjera nevojiten me shpejt, duhet te sigurohen jo formalisht.Eshte planifikuar qe sistemet e 
ASYCUDA++ Maqedonase dhe Shqiptare te lidhen ne fund te ketij viti (2006).Po behet gjithashtu nje perpjekje per te nxitur SEMS( Sistemi i Mesazheve te Evropes Jug-Lindore)qe 
te merret me shkembimin ne kohe reale te informacionit midis shteteve per pasagjeret dhe ngarkesat. Gjithashtu lidhja midis Tiranes dhe Prishtines duhet te perfundoje ne 2006. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Komunikimi ndermjet agjensive te ndryshme duhet te jete me perparesi te larte. Informacioni perkates duhet te shkembehet ndermjet shteteve.  Natyra e sakte e informacionit dhe 
menyra e shkembimit duhet te percaktohen ne marreveshje. Duhet te ndermerren perpjekjet qe te integrojne sistemet aktuale dhe te ardhshme te TI, ne menyre qe te arrihet nje 
shkembim efikas i informacionit. Te gjitha masat e nevojshme duhet ndermerren per te mbrojtur sistemet e TI.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Identifikimi i mangesive dhe gjetja e rrugeve te pershtatshme per komunikimin nderkombetar ne te gjitha nivelet.     
2. Te sigurohet integrimi i sistemeve te tanishem dhe te ardheshem te TI midis shteteve qe veprojne ne kufi me qellim qe te lejojne aksese nderkombetare dhe shkembim 
informacioni ku eshte i nevojshem. 
3. Hartimi dhe zbatimi i udhezimeve per komunikim nderkombetar. 
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PALET E INTERESUARA 

SHDSH dhe sektoret respektive te vendeve fqinje. 

VEPRIM 1 

Identifikimi i mangesive dhe gjetja e rrugeve te pershtatshme per komunikimin nderkombetar ne te gjitha nivelet. 

VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet nen-grupi i punes ne kontakt me homologet nderkombetare. 
2. Te identifikohen mangesite dhe te percaktohen temat per shkembimin e informacionit. 
3. Te percaktohen rruget e pershtatshme per komunikimin dhe shkembimin e informacionit  nderkombetar ne te gjitha nivelet. 
4. Te vendosen pikat e kontaktit  ne te gjitha nivelet. 
5. Miratimi i propozimeve. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Rruget e pershtatshme per komunikim nderkombetar ne te gjitha nivelet jane identifikuar dhe pranuar.  

TREGUESIT 

Nevojat te identifikuara. Propozimet te hartuara. Propozimet te miratuara.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH.  

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH, Ministria e Marrdhenieve me Jashte, dhe sektoret perkates te shteteve fqinje 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH  
Kostot: 100 000 euro 
Përfitimet: Parandalimi i trafiqeve te paligjshme, krimit nderkufitar dhe shmangien e vonesave. 

KOHEZGJATJA 

12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Ne vazhdimesi 
LIDHJE 

Bashkepunimi Nderkombetar: Menaxhimi dhe Organizimi  
Bashkepunimi Nderkombetar: Procedurat  

VEPRIM 2  

Te sigurohet integrimi i sistemeve te tanishem dhe te ardheshem te TI midis shteteve qe veprojne ne kufi me qellim qe te lejojne aksese nderkombetare dhe shkembim informacioni 
ku eshte i nevojshem 
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VEPRIMTARITE 

1. Te vleresohen mundesite per integrimin e sistemeve aktuale dhe te ardhshme te TI. 
2. Te percaktohen rruget, metodat, te dhenat specifike dhe niveli I aksesit te informacionit ndermjet sistemeve te integruara te TI. 
3. Te pergatiten MM-te ose marreveshja. 
4. Miratimi i MM-ve ose marreveshjes.   

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Informacioni do te shkembehet ndermjet sistemeve te integruara te TI.  

TREGUESIT 

Rruget e mundshme per integrimin e sistemeve te TI te vleresuara. MM-te ose marreveshja eshte  hartuar dhe miratuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH,Ministria e Marrdhenieve me Jashte, dhe sektoret perkates te shteteve fqinje 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 700 000 euro 
Përfitimet: Parandalimi i trafiqeve te paligjshme, krimit nderkufitar , shmangien e vonesave dhe siguri ne transportet nderkombetare. 

KOHEZGJATJA 

Ne proces  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

VEPRIM 3  

Hartimi dhe zbatimi i udhezimeve per komunikim nderkombetar. 

VEPRIMTARITE 

1. Hartimi i udhezimeve  per komunikimin nderkombetar. 
2. Miratimi i udhezimeve per komunikimin nderkombetar. 
3. Zbatimi i udhezimeve mbi komunikimin nderkombetar. 

PERPARESI 

Kryesore  

REZULTATI I PRITSHEM 
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Komunikimi me partneret nderkombetare I permiresuar. 

TREGUESIT 

Manuali eshte pergatitur, miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH, Ministria e Marrdhenieve me Jashte, dhe sektoret perkates te shteteve fqinje 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 80 000 euro 
Përfitimet: Kuadri i duhur rregullator per komunikim nderkombetar 

KOHEZGJATJA 

6 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR  

Shtator 2008 

LIDHJE 

Infrastruktura, Pajisjet dhe Teknologjia e Informacionit 
OBJEKTIVA 1 

Aty ku eshte e mundur, te sigurohet infrastrukture e perbashket e cila te mirembahet. 

TREGUESIT 

Identifikimi i infrastruktures se pershtatshme per perdorim te perbashket. Perdorim i perbashket i infrastruktures aty ku eshte e mundshme. 

SITUATA AKTUALE 

Nuk ka infrastrukture te perbashket me PKK-te e vendeve fqinje. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 

Te perdorim bashkarisht pajisjet dhe vendvendosjet me qellim qe te ulen shpenzimet dhe te rritet efektshmeria e kontrollit. 

VEPRIMTARITE E PROPOZUARA 

Sa me shume te jete e mundur te perdoret infrastrukture ne PKK ne menyre te perbashket me vendet fqinje.  

PALET E INTERESUARA  

SHDSH/Drejtoria e Investimeve, MPJ, MD, Keshilli i Ministrave dhe agjenci pergjegjese nga vendet fqinje. 

VEPRIM  

Sa me shume te jete e mundur te perdoret infrastrukture ne PKK ne menyre te perbashket me vendet fqinje. 
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VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet nen-grupi i punes me pjesemarrje nderkombetare. 
2. Te vleresohen mundesite per perdorim te te perbashket infrastruktures.  
3. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime. 
4. Te hartohen marreveshje (psh MM) dhe planet e perbashketa  te investimeve, zbatimeve dhe mirembajtjes dhe te dorezohen per miratim. 
5. Te  zbatohen planet e perbashketa. 

PERPARESI 

E mesme 

REZULTATI I PRITSHEM 

Bashkepunim nderkombetar i permiresuar. Infrastruktura ne PKK e perdorur bashkarisht aty ku mundet. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Planet e perbashketa te miratuara dhe te zbatuara.  

AGJENSITE PERGJEGJESE 

SHDSH  

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH/Drejtoria e Investimeve, MPJ, MD, Keshilli i Ministrave dhe agjenci pergjegjese nga vendet fqinje. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 12 000 euro 
Përfitimet: Lehtesimi i tregtise dhe kontrolle me te shpejta 

KOHEZGJATJA 

18 muaj 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Tetor 2008 

LIDHJE 

OBJEKTIVI 2 

Te perdoren bashkarish pajisje  dhe ambiente me vendet fqinje sipas mundesise. 

TREGUESIT 

Planet per perdorim te perbashket te pajisjeve dhe ambienteve me vendet fqinje te hartuara, miratuara dhe zbatuara. 

SITUATA AKTUALE  

Nuk ka perdorim te perbashket te pajisjeve me doganat e vendeve fqinje. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA 
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Perdorimi i perbashket i pajisjeve do te rrise efektshmerine e kontrollit ne kufi dhe do te lehtesoje bashkepunimin nderkufitar. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

1. Te identifikohen pajisjet e pershtatshme per perdorim te perbashket ne PKK. 
2. Hartimi dhe zbatimi i marreveshjeve (psh MM) me vendet fqinje. 

PALET E INTERESUARA 

SHDSH, PSHSH, vendet fqinje 

VEPRIM 1 

Te identifikohen pajisjet e pershtatshme per perdorim te perbashket ne PKK. 

VEPRIMTARITE 

1. Te krijohet nen-grupi i punes.  
2. Te vleresohen nevojat per perdorim te perbashket te pajisjeve. 
3. Te percaktohen perparesite e te hartohen rekomandime.  
4. Te dorezohen rekomandimet per miratim.  

PERPARESI 

E mesme  

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll kufitar me efikas ne saje te perdorimit te perbashket te pajisjeve dhe ambienteve. 

TREGUESIT 

Nevojat jane identifikuar. 
Rekomandimet jane hartuar dhe miratuar. 

AGJENSITE PERGJEGJESE 

SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH, PSHSH, MPJ, vendet fqinje 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: 22 000 euro 
Përfitimet: Lehtesimi i tregtise dhe kontrolle me te shpejta 

KOHEZGJATJA 

12 muaj  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Tetor 2008 

LIDHJE 
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VEPRIM 2 

Hartimi dhe zbatimi i marreveshjeve (psh MM) me vendet fqinje. 

VEPRIMTARITE 

1. Bazuar tek rekomandimet e miratuara  te hartohen MM mbi perdorimin e perbashket te pajisjeve dhe ambienteve me vendet fqinje. 
2. Te negociohen dhe firmosen MM me vendet fqinje.  
3. Te zbatohen MM-te. 

PERPARESI 

E mesme  

REZULTATI I PRITSHEM 

Kontroll kufitar me efikas ne saje te perdorimit te perbashket te pajisjeve dhe ambienteve. 

TREGUESIT 

MM te hartuara, firmosura dhe zbatuara. 

AGJENSITE PERGJEGJESE 

SHDSH 

AKTORET E PERFSHIRE 

SHDSH, PSHSH, MPJ, vendet fqinje 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHDSH 
Kostot: Pa kosto 
Përfitimet: Perdorimi i pajisjeve ne baze te nje kuadri te perbashket ligjor 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Maj 2008 

LIDHJE 

SHERBIMI FITO-SANITAR - BASHKEPUNIMI NDERKOMBETAR 

Kuadri Ligjor Rregullator 
Shih kapitullin Bashkepunimi Brenda Sherbimit, Kuadri Ligjor Rregullator 
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Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVI 1: 

Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërkombëtar është vendosur në të gjitha nivelet e shërbimit fitosanitar.  

TREGUESIT:   

Funksionon nje bashkerendim qe mundeson nje fluks normal te ngarkesave te importuara. 
Takime me përfaqësues të të gjitha nivele të shteteve fqinjë dhe shtete të tjerë. 
Eshtë vendosur sistemi “Lajmërimi i parregullsive” në nivel rajonal (shtetet CARDS)  

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht ekzistojne marreveshje me vende te tjera, por bashkepunimi nderkombetar mund te permiresohet me tej. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Bashkerendimi dhe bashkepunimi me vendet fqinje duhet te jete ne perputhje me legjislacionin kombetar. 
Bashkëpunimi me shërbimet fitosanitare të shteteve të tjera duhet të jetë mjaft i ngushtë. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Të vlerësohet situata e shërbimeve fitosanitare në PKK së bashku me shtetet fqinje dhe të rritet bashkepunimi.   

PALET E INTERESUARA 

MBUMK, sherbimi fitosanitar ne PKKK, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

VEPRIMI   

Të vlerësohet situata e shërbimeve fitosanitare në PKK së bashku me shtetet fqinje dhe të rritet bashkepunimi.   

VEPRIMTARIA 

1. Krijimi grupit te punes nderkombetar nga Drejtori i Sherbimit te Mbrojtjes se Bimeve, Drejtoria e Pergjithshme e SUMK.. 
2. Të vlerësohet së bashku me shërbimet fitosanitare të shteteve fqinjë situata në PKK duke përdorur “listën e prioriteteve të PKKK” dhe të gjendet një standard i përbashkët për 
PKKK (p.sh orari, shërbimet e PKKK, cilat bimë dhe produkte bimore) 
3. Perpunimi i rekomandimeve per te permiresuar bashkerendimin dhe bashkepunimin ne kufi.  
4. Marrja e miratimit te rekomandimeve. 
5. Zbatimi i rekomandimeve. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Puna e shërbimit fitosanitar në PKKK është në harmoni me shtetet fqinje. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, shërbimet fitosanitare në PKKK 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, shërbimet fitosanitare në PKKK, ekspertë ndërkombëtarë, agjencite homologe ne vendet fqinje. 
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KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 10 000 euro 
Përfitimet: Rritja e efektivitet te kontrollit karantinor ne PKK 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

10-16 Shkurt 2008 
 
LIDHJE 

Procedurat 
OBJEKTIVI: 

Procedurat fitosanitare normale dhe procedurat për dërgesat e parregullta jane në perputhje me ato te shteteve fqinjë. 

TREGUESIT:   

Procedurat fitosanitare të zakonshme dhe procedurat për dërgesat e kapura janë miratuar dhe vendosur. 

SITUATA AKTUALE:  

Procedurat aktuale nuk janë krejtësisht në linjë me kërkesat e BE dhe gjithashtu jo me të gjithë shtetet fqinjë. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Lajmërimi i parregullsive duhet të bëhet në të gjithë rajonin siç është rënë dakort në marrëveshjet e mirëkuptimit të bashkëpunimit në luftimin e hyrjes dhe përhapjes së organizmave 
të dëmshëm në bimë dhe produkte bimore, si dhe në zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e inspektimit fitosanitar në zonat kufitare (doganore). 
Udhëzuesit “Procedurat në aeroporte/porte dhe rrugë – importi i produkteve tregtare – duke përfshirë doganat, shërbimet Fitosanitare dhe veterinare” siç është përgatitur në 
projektin CARDS duhet të përdoret në Shqipëri dhe në shtetet fqinjë për të siguruar procedura të përbashkëta. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Zbatimi i procedurave standarde në perputhje me procedurat e vendeve fqinje. 

PALET E INTERESUARA 

MBUMK, Sherbimi Fitosanitar ne PKKK, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

VEPRIMI   

Zbatimi i procedurave standarde në perputhje me procedurat e vendeve fqinje. 

VEPRIMTARIA 

1. Te mblidhen dhe analizohen urdherat, guidat orientuese, dhe procedurat ekzistuese, duke perdorur edhe Udhëzuesin “Procedurat në aeroporte/porte dhe rrugë – importi i 
produkteve tregtare – duke përfshirë doganat, shërbimet Fitosanitare dhe veterinare” siç është përgatitur në projektin CARDS 
2. Të identifikohen mangesite dhe nevojat 
3. Te hartohen procedura standarte dhe manuale ne bashkerendim me vendet fqinje. 
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4. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim.  

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Procedurat ne lidhje me bashkeveprimin dhe koperimin me vendet fqinje jane ne perputhje me procedurat e vendeve fqinje. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, shërbimet fitosanitare në PKKK 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, shërbimet fitosanitare në PKKK, ekspertë ndërkombëtarë, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 5000 euro 
Përfitimet: Hartimi i procedurave standarte, manualeve ne bashkepunim me vendet fqinje dhe publikimi i tyre 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor Korrik 2008 

LIDHJE 

Burimet Njerezore dhe Trainimi 
OBJEKTIVA 

Trainimi i inspektoreve fitosanitare mbi procedurat e bashkepunimit nderkombetar dhe pjesemarrja e tyre ne takime pune dhe seminare nderkombetare. 

TREGUESIT:   

Kryerja e tranimeve të inspektorëve fitosanitarë 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht, nuk ekziston një strukturë trainuese e specializuar mbi kooperimin ndërkombëtar. Megjithatë, gjatë projektit rajonal “Suport dhe koordinim mbi strategjitë e menaxhimit të 
integruar në pikat kufitare” janë organizuar takime pune me pjesëmarrës nga shërbimet fitosanitare. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Inspektorët fitosanitar duhet të trainohen rregullisht mbi procedurat e kooperimit ndërkombëtar dhe duhet të kenë mundësi të ndjekin kurse trainimi në gjuhë të huaj. Seminare dhe 
takime pune ndërkombëtarë duhet të jenë pjesë e programit të trainimit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te organizohen trainime mbi bashkepunimin ndërkombëtar dhe kurse gjuhësh të huaja, dhe te merret pjese ne takime pune dhe seminare ndërkombëtarë. 
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PALET E INTERESUARA  

MBUMK, shërbimi fitosanitar në PKKK, Ministria e Arsimit 

VEPRIMI 

Te organizohen trainime mbi bashkepunimin ndërkombëtar dhe kurse gjuhësh të huaja, dhe te merret pjese ne takime pune dhe seminare ndërkombëtarë. 

VEPRIMTARIA 

1. Identifikimi i mangesive dhe nevojave. 
2. Zhvillimi një programi trainimi dhe politike per pjesemarrje ne evenimente nderkombetare. 
3. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim.  
4. Te zbatohen programi i trainimit dhe kurset e gjuhëve të huaja si dhe politika per pjesemarrje ne evenimente nderkombetare. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Inspektorë fitosanitarë me me shume njohuri mbi procedurat e bashkepunimit nderkombetar dhe gjuhet e huaja. 
Inspektorët fitosanitar ndjekin seminare dhe takime pune ndërkombëtar 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, shërbimi fitosanitar në PKKK 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, shërbimi fitosanitar në PKKK, ekspertë ndërkombëtar 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHMB 
Kostot: 97000 euro 
Përfitimet: Stafi i trajnuar, inspektoret te afte per te kryer detyrat e kontrollit karantinor 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

15 tetor-30 nentor 2008 

LIDHJE 

Komunikimi dhe Shkembimi i Informacionit 
OBJEKTIVI: 

Komunikim dhe shkëmbim informacioni i rregullt me shtetet fqinje dhe shtete të tjerë 

TREGUESIT:   

Takime të rregullta 
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Përdoret Lajmërimi i Parregullsive 

SITUATA AKTUALE:  

Marrëveshje dypalëshe me shtete të tjera ekzistojnë, por megjithatë komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit mund të përmirësohet. 
Infrastruktura aktuale në PKKK nuk lejon që komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit të kryhet me nivelin e kërkuar. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Garantimi i shkëmbimit të informacionit për të mundësuar shkëmbimin e shpejtë të informacionit nëpërmjet telefonit, faksit apo e-mail. 
Duhet të kryhen takime të rregullta dhe sipas nevojes në të gjitha nivelet. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohet udhëzuesi për komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me shtetet fqinje dhe shtete të tjerë 

PALET E INTERESUARA  

MBUMK, shërbimi fitosanitar në PKKK 

VEPRIMI 

Te hartohet udhëzuesi për komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me shtetet fqinje dhe shtete të tjerë 

VEPRIMTARIA 

1. Të ngrihet grupi i punës 
2. Të identifikohen boshllëqet dhe nevojat  
3. Përdor marrëveshje mirëkuptimi në bashkëpunim për luftimin e futjes dhe përhapjes së organizmave të dëmshëm për bimët dhe produktet bimore, si dhe zhvillimin e 
bashkëpunimit në fushën e inspektimeve fitosanitare në pikat kufitare si bazë për udhëzuesin.   
4. Të zhvillohen udhëzues 
5. Te dorezohen projekt-udhezuesit per miratim.  
6. Te zbatohet udhëzuesi. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Kryhet dhe mbahet komunikim dhe shkëmbim informacioni i rregullt  

TREGUESIT 

Mangesite jane analizuar, Udhëzuesi është hartuar, miratuar dhe zbatuar. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, shërbimi fitosanitar në PKKK 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, shërbimi fitosanitar në PKKK, ekspertë ndërkombëtar, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia SHMB 
Kostot: 9500 euro 
Përfitimet: Komunikimi i shpejte dhe efikas 
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KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Infrastruktura dhe Pajisjet 
Shih kapitullin Bashkepunimi Brenda Sherbimit, Infrastruktura dhe Pajisjet 

SHERBIMI VETERINAR – BASHKEPUNIMI NDERKOMBETAR 

Kuadri Ligjor Rregullator 
Shiko kapitullin Bashkepunimi Brenda Sherbimit, Kuadri Ligjor Rregullator. 

Menaxhimi dhe Organizimi 
OBJEKTIVI: 

Bashkepunimi nderkombetar dhe bashkerendimi jane vendosur ne te gjitha nivelet e Sherbimit Veterinar.  

TREGUESIT:   

1. Funksionon nje bashkerendim qe mundeson nje fluks normal te ngarkesave te importuara. 
2. Takime me vendet kufitare dhe vendet e tjera ne te gjitha nivelet. 
3. “Njoftimi I parregullsive” sistem ne nivel rajonal (vendet e CARDS) eshte vendosur. 

SITUATA AKTUALE:  

Me disa vende kufitare ekzistojne marreveshje, por bashkepunimi nderkombetar nuk eshte permiresuar. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Bashkerendimi dhe koperimi me vendet fqinje duhet te jete ne perputhje me legjislacionin shqiptar. 
Bashkepunimi me sherbimet veterinare te vendeve te tjera duhet te jete shume intensiv.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te vleresohet bashkepunimi i sherbimit veterinar ne PKK me vendet fqinje dhe te gjehet menyra e perbashket e punes. 

PALET E INTERESUARA 

MBUMK, Sherbimi Veterinar ne PKKK, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

VEPRIMI   

Te vleresohet bashkepunimi i sherbimit veterinar ne PKK me vendet fqinje dhe te gjehet menyra e perbashket e punes. 
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VEPRIMTARIA 

1. Drejtori Sherbimit Veterinar krijon grup pune. 
2. Te vleresohet sebashku me sherbimet veterinar te vendeve fqinje situata ne PKKK, duke perdorur “lista e prioriteteve te PKK” dhe te vendosen standarte te perbashketa per 
PKKK (p.sh. oraret e funksionimit, sherbimet ne PKKK, etj,).  
3. Perpunimi i rekomandimeve per te permiresuar bashkerendimin dhe koperimin ne kufi.  
4. Dhenia e rekomandimeve autoritetit pergjegjes. 
5. Aprovimi i rekomandimeve. 
6. Zbatimi i rekomandimeve. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Sherbimi veterinar ne PKKK eshte i bashkerenduar me vendet fqinje. Bashkepunimi nderkufitar i permiresuar.  

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, Sherbimi Veterinar ne PKKK, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK, eksperte vendas apo te huaj, homologet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 10 000 euro 
Përfitimet: Rritja e efektivitetit te kontrollit veterinar ne PKK 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

10-16 shkurt 2008 

LIDHJE 

 

Procedurat 
OBJEKTIVI: 

 
Procedurat e rregullta veterinare dhe procedurat per kontrollin e mallrave te ndaluara jane ne linje me kerkesat e BE dhe me vendet fqinje. 

TREGUESIT:   

Procedurat e rregullta veterinare dhe procedurat e kontrollit te mallrave jane ne funksionim. 

SITUATA AKTUALE:  
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Procedurat aktuale nuk jane plotesisht ne perputhje me kerkesat e BE dhe me vendet fqinje. 

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Lajmërimi i parregullsive duhet të bëhet në të gjithë rajonin siç është rënë dakort në marrëveshjet e mirëkuptimit të bashkëpunimit në luftimin e hyrjes dhe përhapjes së organizmave 
të dëmshëm në bimë dhe produkte bimore, si dhe në zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e inspektimit veterinar në zonat kufitare. 
Udhëzuesit “Procedurat në aeroporte/porte dhe rrugë – importi i produkteve tregtare – duke përfshirë doganat, shërbimet Fitosanitare dhe veterinare” siç është përgatitur në 
projektin CARDS duhet të përdoret në Shqipëri dhe në shtetet fqinjë për të siguruar procedura të përbashkëta. 

VEPRIMET E PROPOZUARA. 

Zbatimi i procedurave standarte bazuar kerkesave te procedurave te BE. 

VEPRIMI   

Zbatimi i procedurave standarte bazuar kerkesave te procedurave te BE. 

VEPRIMTARIA 

Te krijohet grupi i punes per procedurat standarte. 
2. Te mblidhen dhe analizohen urdherat, guidat orientuese, dhe procedurat ekzistuese duke perdorur udhezuesin “Procedurat ne Aeroporte / Porte dhe Rruge per importin e te 
mirave tregetare – perfshire doganat, sherbimet veterinare dhe fitosanitare” sikurse eshte zhvilluar ne projektin CARDS. 
3. Te identifikohen boshlleqet dhe nevojat. 
4. Te hartohen procedura standarte, te harmonizuara me vendet fqinje, si dhe te pergatiten manuale. 
5. Te dorezohen projekt-dokumentet per miratim.  
6. Te zbatohen procedurat. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Procedurat jane ne perputhje me kerkesat dhe praktikat e mira te BE. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK, eksperte vendas apo te huaj, homologet nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia: SHV 
Kostot: 5000 euro 
Përfitimet: Hartimi i procedurave standarte, manualeve, botimi dhe shperndarja e tyre 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Qershor korrik 2008 

LIDHJE 
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Burimet njerezore dhe trainimi 
OBJEKTIVI: 

Trainimi i inspektoreve veterinare mbi procedurat e bashkepunimit nderkombetar dhe pjesemarrja e tyre ne takime pune dhe seminare nderkombetare. 

TREGUESIT:   

Kryerja e tranimeve të inspektorëve veterinare. 

SITUATA AKTUALE:  

Aktualisht nuk ekziston strukture trajnuese e specializuar per bashkepunim nderkombetar. Gjate projektit rajonal “Mbeshtetje dhe Kordinim te Strategjise se Manaxhimit te Integruar 
te Kufijve” eshte organizuar trajnim per pjesemaresit e sherbimit veterinar.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA: 

Inspektoret veterinare duhet te trajnohen rregullisht per procedurat e bashkepunimit nderkombetar dhe duhet te kene mundesine te ndjekin kurse gjuhesh te huaja. Seminare dhe 
trajnimet nderkombetare duhet te jene pjese e programeve te trajnimit. 

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te zhvillohen trajnime ne bashkepunimin nderkombetar dhe kurse te gjuheve te huaja 

PALET E INTERESUARA  

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK, homologet nderkombetare. 

VEPRIMI 

Te zhvillohen trajnime ne bashkepunimin nderkombetar dhe kurse te gjuheve te huaja. 

VEPRIMTARIA 

1. Te krijohet grup pune  
2. Te identifikohen boshlleqet dhe nevojat 
3. Te zhvillohet program trajnimi 
4. Te dorezohen projekt-programi per miratim.  
5. Zbatimi programeve te trajnimit dhe kurse per gjuhet e huaja. 
6. Te pergatitet politika per pjesemarrje ne takime pune dhe seminare nderkombetare. 

PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Inspektore veterinare jane te trajnuar. Inspektoret veterinare marrin pjese ne trajnime dhe seminare. 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK, eksperte vendas apo te huaj. 



Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 

218 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE 

Agjensia : SHV 
Kostot: 97 000 euro 
Përfitimet: Stafi i pergatitur dhe rritja e efektivitetit te kontrollit 

KOHEZGJATJA 

1 vit  

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 
15 tetor-30 nentor 2008 

LIDHJE 

Komunikimi dhe shkembimi i informacionit 
OBJEKTIVI: 

Komunikim te rregullt dhe shkembim informacioni me vendet kufitare dhe vendet e tjera. 

TREGUESIT:   

Realizohen mbledhje te rregullta. Perdorimi I sistemit “Njoftimi I parregullsive” 

SITUATA AKTUALE:  

Marreveshjet dypaleshe me vende te tjera ekzistojne, por komunikimi dhe shkembimi informacionit mund te permiresohet. 
Infrastriktura aktuale e PKKK, nuk mundeson komunikimin dhe shkembimin e informacionit per ne nivelet e kerkuara.  

KERKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA:  

Te garantohet shkembimi i informacionit (te sigurt) qe te mundesoje shkembim te shpejte te informacionit ne te gjitha nivelet: me telefon, telefaks ose e-mail. Mbledhje te rregullta ne 
te gjitha nivelet duhet te vendosen.  

VEPRIMET E PROPOZUARA 

Te hartohet udhëzuesi për komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me shtetet fqinje dhe shtete të tjerë 

PALET E INTERESUARA  

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK. 

VEPRIMI 

Te hartohet udhëzuesi për komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me shtetet fqinje dhe shtete të tjerë 

VEPRIMTARIA 

1. Te ngrihet grup pune 
2. Te identifikohen mangesite dhe nevojat 
3. Perdorimi i Memorandumeve te Mirekuptimit ne bashkepunim per ndalimin e perdorimit dhe perhapjen e produkteve te demshem me origjine shtazore, as ëell as ne zhvillimin e 
bashkepunimit ne fushen e Inspektimit Veterinar ne PKKK si baze per manualin. 
4. Te hartohet udhezuesi. 
5. Te dorezohen projekt-udhezuesi per miratim.  
6. Zbatim i udhezuesit. 
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PERPARESI 

Kryesore 

REZULTATI I PRITSHEM 

Komunikim dhe shkembim i rregullt informacioni 

TREGUESIT 

Udhezues i aprovuar 

AGJENSIA PERGJEGJESE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK, sherbimet homologe ne vendet fqinje. 

AKTORET E PERFSHIRE 

MBUMK, sherbimi veterinar ne PKKK, sherbimet homologe ne vendet fqinje, eksperte vendas ose nderkombetare. 

KOSTOT DHE PERFITIMET NGA AKTORET KRYESORE. 

Agjensia: SHV 
Kostot: 9500 euro 
Përfitimet: Komunikimi i shpejte dhe efikas ne rrjetin e sherbimit veterinar 

KOHEZGJATJA 

1 vit 

LINJA KOHORE E PROPOZUAR 

Ne vazhdimesi 

LIDHJE 

Infrastruktura dhe Pajisjet 
Shih kapitullin Bashkepunimi Brenda Sherbimit, Infrastruktura dhe Pajisjet 
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Njohje: 
Ky publikim është përgatitur nga institucionet e shtetit 
shqiptarë të angazhuara në fushën e manaxhimit të 
kufirit siç janë Policia Kufitare dhe Migracionit (Policia 
e Shtetit – Ministria e Brendshme), Shërbimi Doganor 
Shqiptar (Ministria e Financës), Shërbimi Fitosanitar 
dhe Veterinar (Ministria e Bujqësisë) me asistencën 
teknike të Programit Rajonal MIK CARDS, PAMECA, 
EU CAFAO-Albania dhe ICITAP. 
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