
 
The Nice summit on December 7 to 
11, 2000, the heads of states and 
government and foreign ministers of 
the member states, after a long 
period to talk, agreed to adopt a 
constitution for the European Union. 
The Nice Treaty contains provisions 
on the separation of powers and 
decision-making procedures of the 
EU.  
The treat ise was approved 
definitively by the governments of 
the Member States on 26 February 
2001, the date when it was signed 
by the foreign ministers. After that 
came into force on February 1, 
2003, after ratification by the 
parliaments of all member states. 

T 
he foundation for the 
creation of the European 
Union was decided by the 
French Foreign Minister, 

Robert Schuman, in his declara-
tion on 9 May 1950, the unification 
of European industries of coal and 
steel. According to him, this  con-
stitute a historic initiative for the 
construction of an “organized and 
vital Europe“, without this the 
peace of the world will be not pos-
sible. Schuman Plan became a 
reality with the signing in Paris of 
the Treaty establishing the Euro-
pean Coal and Steel Community 
18 April 1951. The representatives 
who attended to the signing of the 
treaty were Germany, France, 
Belgium, Italy, the Netherlands, 
and Luxembourg .  Another 
important development came 
some years later with the Treaties 
of Rome, 25 March 1957, which 
created the European Economic 
Community and the European 
Atomic Energy Community 
(EAEC). These communities 
began by working with the treaty 
coming into force on 1 January 
1958. The creation of the 
European Union's, Maastricht 
Treaty marked a step further on 
the road to political union of 
Europe. Although the treaty was 
signed on February 7, 1992, a 
number of obstacles during the 
ratification process (approval by 
the people of Denmark only after a 
second referendum; trial in 
G e r m a n y  t o  d e c l a r e 
unconstitutional approval) made 
the treaty should enter into force 

until 1 November 1993. The 
Maastricht Treaty refers to itself 
'A new stage in the process of 
creating ever-closer union among 
the peoples of Europe'. Besides a 
number of changes to the Treaties 
of the European Community and 
Euratom, it contains the instrument 
for the establishment of the 
European Union - the process for 
the creation of which was still 
considered as incomplete. 
The treaty is the first step on the 
road towards the creation of a 
European constitutional system, 
which will include the communities 
themselves. 
The European Union took a further 
development of the Treaty of 
Amsterdam which was signed on 1 
October 1997 and entered into 
force on 1 May 1999 after 
ratification by all member states. 
The Amsterdam Treaty has 
modified the content of the 
Maastricht Treaty in four main 
areas: 
1-Freedom, security and justice,  
2-Citizenship , 
3- Union's foreign policy , 
4-EU.During Institutes . 
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The construction of Europe from the Albanian perspective  



these standards and to help EU-n act as a 
unified body on the world stage. Calls for 
the unification of Europe began in the 1940s 
and 50s as a reaction to the violent schism 
demonstrated by world wars. How continent 
rebuilt, its industries, the advantages of the 
merger of natural resources and the 
strengthening of ties became attractive to 
national leaders, post-imperialism econo-
mies of countries which are based mainly on 
trade with each other. Thus, the main con-
cept of European unity comes in peace and 
prosperity. Modern European Union traces 
its origins to economic coalitions created 
between Belgium, France, West Germany, 
Italy, Luxembourg and the Netherlands 
during the 1950s complete unity of the 
market, did not enter into force until 2002 
with the introduction of the euro. As prosper-
ity increases the ambitions of the European 
Union. The EU now lists among its goals the 
promotion of human rights of its citizens 
movement between member countries and 
the development of a more transparent and 
democratic governance. 

The European Union's fundamental purpose is to 
promote social values, political and economic 
harmony among the nations of Western Europe. 
The reason that the nations of the European 
Union, whose economy is less independent, are 
less likely to have conflicts. These goals are 
pursued through the merger of the European 
market with a single currency, the euro, and sets 
legal standards to which all member nations of 
the potential and have been held.   
Supranational institutions working with national 
governments to govern the implementation of 
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S 
trategy to create 
sustainable growth 
and employment, 
known as the Lisbon 

strategy, focusing on lifelong 
learning, developing research 
support. The strategy also 
aims to make people work 
longer as life expectancy is 
increasing also, to improve 
the adaptation of workers and 
enterprises, provide better 
quality education and training 
and to adapt the system of 
social protection challenges 
of this century. 
 

EU investing in people 
through the European Social 
Fund to achieve these 
goals: 
through the European Social 
Fund to arrive at these goals 
Conservation workers' rights 
and safeguards social EU 
defends the rights of 
workers by providing 
minimum rules on working 

conditions, surplus workers, 
wo rk  p a r t - t im e  a n d 
temporary, health and safety 
at work, maternity leave, 
equal pay for equal work 
and protection against 
sexual harassment. Social 
d i a l o g u e  b e t w e e n 
representatives of workers 
andthe employer is very 
important. EU’s leaders also 
agreed that pensions and 
quality health care are basic 
human right. 

Equal Opportunities: 
Across the EU common 
l e g i s l a t i o n  m a k e s 
unlawful discrimination 
based on gender, racial 
or ethnic origin, disability, 
sexual orientation, age, 
religion or belief. 
Freedom of Movement: 
One of the greatest 
achievements of the EU was 

that ensure the rights of its 
citizens to live and work 
anywhere in the EU and 
enjoy the benefits (benefits) 
the same social, including 
health care.The Council of 
Europe works with other 
organizations to achieve its 
goals, even organizations 
that extend beyond Europe, 
especially on issues related 
to HUMAN RIGHTS, 
DEMOCRACY and the 
S T A T E  O F  L A W . 
Europeans Organism: How 
we recognize them ? 

Many people confuse the 

Council of Europe with the 

European Union (EU)! This 

is understandable, since 

they have the same 

symbols, but in reality are 

two different and completely 

separate. 

 

The first EU countries were Germany, France, Belgium, Italy, 
the Netherlands, and Luxembourg. 
What does it mean to be a candidate in the truth 
Recognition as a European Union candidate country has some 
implications for Albania. It is a strong political signal to the country and 
citizens, which shows that the country is moving towards another stage 
in the process of European integration. From an economic standpoint, 
candidate status will encourage more foreign investment, and thus 
increase employment. 

What await us? 
The European Commission will continue to work with Albania to 
support further reforms and to prepare the country for the next 
steps in the integration process and the opening of EU 
accession negotiations. However, the foreign ministers have 
stressed that the opening of negotiations will depend on further 
concrete measures and sustainable reforms in Albania. Also, all 
member countries will have to agree on opening negotiations. 

The main purpose of the European Union. 

The front seats of the European Union 

European 
 

EU common market and Shengen 

Luxemburg is one of three countries that 

signed the Benelux, in 1944. Belgium, 

Netherlands and Luxembourg had joined 

as a customs area and the abolition of 

border controls between them. Thus, they 

were pioneering unified European market. 

 

The unified market 

Unified European market, founded in 

1992, people, goods, services and money can move out boldly, site 

were within a state. People can travel whenever you want throughout 

the EU for business or to have fun; or  can stay home and enjoy all the 

benefits that come from all over Europe. 

 Although today is not seen as something important, the unified 

market is one of the biggest achievements of the EU. Since 1992 they 

have unified market, have created millions of jobs and have generated 

more than 800 billion more wealth. Value for businesses is that today  

have unlimited access to nearly 500 million consumers from across 

the EU. 

When trade barriers are removed, then more companies can compete 

one - another, which means lower prices and greater select 

customers. As a result, multiple phones in Europe are paid less than 

they paid in 2000; Air taxes are reduced and respondents very street 

opened. Imported goods circulate freely, that is good for foreign 

exporters. Everybody wins! 

 

The Schengen agreement 

Schengen agreement (named after a town in Luxembourg where it 

was signed) has advanced and removed from the internal borders 

controls, so that people across the territory held 22 member states 

can do so without having toundergo border checks. 
 

EU employment and social affairs of the EU  



M 
EI appreciates and fully express wording of agreement made by the European Commission 
which recommended exactly 'Albania receive candidate status by agreeing that it continue to 
take action in the fight against organized crime and corruption'. 

Progress report clearly stated that the recommendation for the status came after the European Commis-
sion concluded that Albania marked good progress on the road towards European integration, especially 
with the adoption of measures described as essential for the candidate status and ongoing reforms key 
priorities as defined in the Commission's Opinion of 2010. 
The report notes in particular Albania has taken steps to improve the efficiency of investigations and 
prosecutions in the fight against organized crime and corruption. Opening of EU accession negotiations, is 
related with the fulfillment of 5 remaining priorities as: 
1-The creation of a professional and depoliticized administration 
2-Strengthening the independence of 
judicial institutions 
3-Fight against corruption 
4-The fight against organized crime 
5- Protecting the human rights 
 
Regarding public administration -Reform  
Government is highly committed to the 
implementation of the civil service law 
and the adoption of legal acts under the 
European Commission assesses the 
progress achieved with the adoption of 
the law on civil servants, which was one 
of the key measures that should Albania 
met to receive candidate status.The 
report points out that approval in May 
2013 of the law on civil servants, as one 
of the measures for obtaining EU candidate status, is a major step towards de-politicization of public 
administration. Law repeals existing laws without providing the necessary transitional provisions until the 
entry into force of the framework law. The government adopted in September 2013 technical changes to 
avoid a legal vacuum '.Precisely to address this legal vacuum, the government through a normative act 
has decided postpone the expansion effects of this law. This act is considered by the government as a 
purely technical adjustment. Delaying the effects of this law proposed by SIGMA. 
In connection with another priority and strengthening the rule of law the government considers that the 
review of the strategy in this field, putting the function of Administrative Courts; approval of a number of 
important bills like the Law on the High Council of Justice, the draft code of criminal procedures, are 
priorities.Reform in this area is prepared for the demands of the Venice Commission to assess the 
organization of the judiciary and make recommendations in order to strengthen the independence and 
accountability. The fight against corruption is envisaged Draft new anti-corruption strategy and the 
consolidation of the coordination structures that constitute a priority.In November of this year's Conference 

will be held against Corruption. Also, it is being finalized determining the areas of the responsibilities of 

the National Coordinator Against Corruption. 
In a short period of time will ensure 
harmonized statistics and track record of 
criminal cases investigated for corruption, at 
all levels, including criminal proceedings and 
cases of prisoners. Proactive approach law 
enforcement structures to investigate cases 
of corruption and the strengthening of inter-
institutional cooperation will also be the focus 
of the work of law enforcement structures. 
Regarding the fight against organized crime 
review the efficiency of existing structures 
responsible for the fight against organized 
crime as well as specific proposals for 
improvements are the priority of the 
government. For the following period will be 
the emphasis on harmonized statistics and 
track record of cases investigated coupled 
with a more proactive approach to law 
enforcement structures, in the investigation of 
criminal offenses of organized crime, and 
strengthening cooperation institutions.  
And finally in terms of priority 5th set by BEP 

human rights government is committed to 
focus its work be to protect the rights of 
vulnerable groups, such as persons with 
disabilities, with approval as soon the bill, the 
protection of this category. 
Implementation of the Action Plan for 
Romany and Romany families in housing 
need also constitute a short-term priority. We 
also focus are protecting the rights of women 
and children, where in addition to 
strengthening the legal framework will invest 
more in the functioning of state support 
structures at all levels, whether the central 
and local level.Regarding the right of 
ownership, the government will review the 
Cross-Cutting Strategy in the Field of 
Property Rights, to determine concrete steps 
and priority. We will also undertake a broad 
restructuring of the property management 
system in Albania, reform that will begin with 
the reorganization of all agencies involved in 
the management, recording and documenting 
property. 
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The European Union and human rights 

The EU and human rights 
 

Netherland has a long standing in the forefront of the battle for the protection of human rights. 
Many measures for human rights have been adopted in The Hague and governed by the 
Hague Convention. Respect for human rights, democracy and the rule of law are key values of 
the Treaty of Rome and those of subsequent EU. 
 

The Charter of Fundamental Rights 
Within the EU, human rights are strengthened by the Charter of Fundamental Rights. 
EU, uninterrupted promotes and protects them both within its borders and also in relation 
to foreign countries. Every country that will join the EU must demonstrate that it respects 
human rights, as well as those of 120 countries that have trade relations and agreements 
with the Union ... (The EU sanctions to punish countries like Mynmari and Zimbabwe 
since not properly treat their citizens). 
 
EU policy on human rights focus on civil, political, economic, social and cultural. Also 
promote the rights of women, children, minorities and displaced persons, as well as 
asylum-seekers and immigrants. Discrimination on grounds of race or ethnicity, religion 
or belief, disability, age or sexual orientation, is a crime under European legislation and 
the EU can take action if it believes that these laws are violated. 
 The EU has also created the Fundamental Rights Agency. It develops, fights against 
human trafficking through cross-border programs. Across the world, the European 
Initiative for Democracy and Human Rights, funded by the EU, working to: 
 
Strengthen democracy; 
Abolition of the death penalty; 
Prohibition of torture, combating racism and discrimination;  
Financing of projects gender equality, protection of children's rights, 
Cooperation with other organizations for human rights. 

Benefits that will have the 
EU in Albania if I join the 

big family that will  
European. EU benefits 

D 
espite Albania is a 

small country and Poor 

can offer a number of 

benefits for the EU, 

such as in the field of tourism, as 

the country enjoys a favorable 

geographical position in the cul-

tural field, where Albania has a 

wealth of diverse of cultural heri-

tage, some of which are protected 

by UNESCO. Also, given that Alba-

nia is a country with an average 

age of new offers employment 

opportunities for foreign companies 

or investors. Albania's full member-

ship in NATO on April 2, 2009, has 

made Albania one of the most 

reliable partners in Western 

Europe in the troubled region and 

divided the Balkans. As you can 

see this small Balkan country has 

become a positive factor in the 

field of security and bilateral or 

multilateral cooperation in the mili-

tary field, not only in the Balkans 

but also in the international arena. 

But Albania has a special quality to 

be proud of in the world, which is 

tolerance and harmony between 

religious communities. Tourism 

occupies an important place in 

annual revenue. In 2011, Albania 

was ranked as one of the major 

tourist destinations to visit by the 

prestigious 'Lonely Planet'. Since 

the signing of the Trade and Coop-

eration between Albania and the 

EU in 1992 and until recent years, 

Albania has become a positive 

factor in stabilizing the troubled 

Balkan region. Albania also pro-

vides a legal and fiscal security for 

any foreign investor who has the 

desire and interest to express. The 

reason for this merger is that the 

Albanians see integration as the 

solution of many domestic issues. 



She wasn’t like the others, she wasn’t neither weak to 
surrender nor was she strong enough to reach the 
victory. Albanian was one of those few countries where 
communism ingrained. She was so fierce and without  
any mercy. 
She has always been found in front of a lot of doors, 
she has always been tied by a net of thorns that have 
always made it bleed. They have always harmed, 
refused, insulted and thrown she away. Despite these, 
she still ready to fight. She was like a frozen see where 
no ray gave warmth, but where the waves  always 
crashed into her shoulders. They  sent her  far away 
from the hopes of reaching the happiness and the 
justice. Her boat was rotten from the let down and she 
still kept sailing to give some shades of colors to this 
black and white world. In her journey, that girl in the 
silk white probe showed that she had values and how 
beautiful she was. Her love and hospitality, like a 
mother that wads to rock her children in her arms 
stayed unchanged for everyone. She tried to say: “I’m 
here. Don’t refuse me. Lend me a hand and I will show 
you that I have values too.” She fought  with the injus-
tice and she never mooned. Christ with those thorns in 

his bleeding body that never regretted and never went 
away his destiny, but fought for the best. The same did 
Albania. With one hand she wiped the tears and kept 
walking down a road whose destination she didn’t 
know yet. 
Along her steps, she found some treasures that she 
didn’t  know about. As in a box three dimensional , box 
where people ran like white ghosts, where everything 
was measured with a ruler, there she found some 
justice, freedom, democracy, confidence and got rid of 
communism forever. In her garden she planted  roses 
where each of them had a different special scent. The 
first rose spread everywhere the smell of the ended 
war. The second rose spread the smell of protection of 
the human rights. The third rose finished the organized 
crime. The forth for the employment of professional in 
the public posts and the fifth one strengthened the 
independence of the laud justice institutions.  

With this she made  the most beautiful bunch of flow-

ers that she gave as a gift throughout the world. Sur-

prisingly the sweet  smell called “Albania” was liked 

enjoyed and somewhere it was said: “You are a part of 

us too.”  

 

We like a group of professional center in Fier, “Shen Jozefi Zejtar” at  So-

cial Center Murialdo  have made a newspaper and a video , the  topic of 

which is: “Bridges that connect us” . In this newspaper and video we as 

students have had the opportunity to discuss and reflect on the European 

Union (EU), in its 60th anniversary of its birth. We also have talked about 

the history of our country and the procedures we have taken to be part of 

the EU. 

The video of Albanian entrance in European Union  

Murialdo Social Center 
Address: Street: “Shenjt Leonardo Murialdo” 

FIER (ALBANIA) 
 

Facebook: QENDRA SOCIALE MURIALDO 
(Istruzione) 

Essay 'European Union' 

Page 4 Students of Murialdo Social Center 
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N 
uk ishte si gjithë të tjerat, nuk ishte as e 
dobët që të dorëzohej, por as mjaftueshëm e 

fortë të arrinte fitoren. Shqipëria është një nga ato 
pak vende ku hodhi rrënjë dhe u rrit komunizmi më 
I egër dhe I pamëshirshëm.  
E gjendur përherë përballë shumë dyersh, e gjen-
dur përherë e lidhur nga një  rrjet ferrash që gjith-
monë gjakosnin, që lëndonin, e refuzuar, e përbu-
zur, e larguar dhe prap e gatshme të luftonte. Si një 
det I akullt ku asnjë rreze dielli nuk ngrohte, por që 
gjithmonë dallgët përplaseshin në supet e saj dhe 
që e dërgonin larg shpresës  së arritjes së një 
lumuturie dhe drejtësie. 
Por me atë varkën e saj që e kalbur nga përbuzja 
vazhdonte të lundronte që asaj bote bardhe e zi t’I 
dhuronte disa ngjyra jete. Në udhëtimin e saj, ajo 
vashëza e veshur me atë pelerinën e mëndafshtë të 
bardhë tregoi se kishte vlera, se sa e bukur ishte. 
Dashuria dhe mikëpritja e saj si një nënë që me 
krahët e hapur pret femijët e saj, ashtu qëndroi ajo 
per këdo. U përpoq shumë të thoshte:- “Jam këtu, 
mos me refuzo, më jep një dorë dhe do të tregojë 
se edhe unë kam vlera.” Luftoi me padrejtësitë dhe 

nuk u mburr kurrë. Si Krishti që më gjëmbat në 
trupin e tij të  gjakosur nuk u pendua kurrë dhe 
nuk iu largua fatit të tij por luftoi për më të mirën, 
ashtu dhe Shqipëria e përlotur nuk u largua. Me një 
dorë fshiu lotët dhe eci drejt rrugës që akoma nuk 
e dinte se në çfarë destinacioni do të përfundonte. 
Në hapat e saj gjeti disa thesare që ajo kishte dhe 
ende nuk e dinte. Si në një kuti tredimensionale ku 
njerëzit vraponin si fantazma të bardha, cdo gjë 
matej me vizoret e kohës. Aty gjeti pak drejtësi, liri, 
demokraci, siguri dhe hodhi poshtë përgjithmonë 
komunizmin e egër. Në kopshtin e saj mbolli 
trëndafilat ku secili kishte një aromë të vecantë. 
Trendafili i parë që shpërndau kudo aromën e 
luftës së përfundimit të korrupsionit, i dyti i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut, i treti përfundoi 
krimin e  organizuar, i katërti i administratës 
profesioniste dhe të depolitizuar, i pesti forcoi 
pavarësinë e institucioneve të drejtësisë. 

Me këtë bëri buqetën më të bukur që e dhuroi 

nëpër botë dhe si për çudi aroma e ëmbël e quajtur 

Shqipëri u pëlqye dhe diku u tha: “DHE TI JE 

PJESË E JONA.” 

 

Ne si grup I një shkolle profesionale në Fier “Shenjt Leonardo Muri-

aldo” kemi ndërtuar një gazetë dhe një video me temën “Urat që na 

lidhin”. Në këtë gazetë dhe video ne si nxënës kemi pasur mundësi të 

diskutojmë dhe të reflëktojmë mbi Bashkimin Europian (BE), me rastin 

e 60 vjetorit të lindjes së tij. Gjithashtu kemi folur mbi historinë e 

popullit tonë dhe masat që kemi ndërmarrë për të qënë pjesë e BE. 

Video për hyrjen e Shqipërisë ne Bashkimin Europian  

Qendra Sociale Murialdo 
Adresa: Rruga Shenjt Leonardo Murialdo 

FIER 
 

Facebook: QENDRA SOCIALE MURIALDO 
(Istruzione) 

Ese “Bashkimi Europian” 

Faqe 4 Nxënësit e Qendrës Sociale Murialdo 
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M 
EI vlerëson dhe shpreh dakordësinë e plotë me formulimin e bërë nga Komisioni Evropian ku 
rekomandohet saktësisht: ”Shqipëria të marrë Statusin e vendit kandidat duke rënë dakord që 
ajo të vazhdojë të ndërmarrë aksione në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”. 

Progres raporti shpreh qartë se, rekomandimi për marrjen e statusit erdhi pasi Komisioni Evropian arriti në 
përfundimin se Shqipëria, shënoi progres të mirë në rrugën drejt integrimit evropian, veçanërisht me 
miratimin e masave të përcaktuara si thelbësore për dhënien e statusit kandidat dhe duke vazhduar 
reformat e përcaktuara si prioritete kyç në Opinionin e Komisionit të vitit 2010. Raporti citon se në mënyrë 
të veçantë Shqipëria ka ndërmarrë hapa në përmirësimin e efikasitetit të hetimeve dhe ndjekjeve penale 
në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. 
Hapja e negociatave për pranimin në BE, kushtëzohet nga përmbushja e plotë e 5 prioriteteve të mbetura 
si: 
1-Krijimi i një administrate profesioniste 
dhe të depolitizuar 
2-Forcimi i pavarësisë të institucioneve 
të drejtësisë 
3-Lufta kundër korrupsionit 
4-Lufta kundër krimit të organizuar 
5-Mbrojtja e të drejtave të njeriut 
 
Sa i përket : 
 Reformës në administratën 
publike:  Qeveria është e 
angazhuar  maksimalisht për  zbatimin e 
ligjit të nëpunësit civil dhe miratimin e 
akteve nen ligjore Komisioni Evropian e 
vlerëson progresin e arritur me miratimin e ligjit te nëpunësit civil, i cili ishte një ndër masat kyçe që duhej 
plotësuar që Shqipëria të merrte statusin e vendit kandidat. Në raport theksohet se “Miratimi në maj 2013 i 
ligjit për nëpunësin civil, si një nder masat për marrjen  e statusit te vendit kandidat, është një hap i madh 
përpara drejt depolitizimit të administratës publike. Ligji shfuqizon ligjin ekzistues pa parashikuar dispozitat 
e nevojshme tranzitore deri ne momentin e hyrjes ne fuqi te ligjit kuadër. Qeveria miratoi ne shtator 2013 
ndryshimet teknike  për te shmangur vakumin ligjor”. Pikërisht për adresimin e këtij vakumi ligjor, qeveria 
përmes një akti normativ ka vendosur shtyrjen e shtrirjes se efekteve te këtij ligji. Ky akt konsiderohet nga 
ana e qeverise si një rregullim thjesht teknik. Shtyrja e efekteve të këtij ligji propozohet edhe nga SIGMA. 
Në lidhje me një tjetër proritet : 
Forcimi i shtetit të së drejtës: qeveria konsideron se  rishikimi i strategjisë ne këtë fushe, vënia ne funksion 
e Gjykatave Administrative; miratim i një sere projekt-ligjesh te rëndësishme si Ligji për Këshillin e Lartë të 
Drejtësisë, projektligji për kodin e procedurave penale, janë prioritete. Për reformën në këtë fushë është 
përgatitur kërkesa për Komisionin e Venecias qe të vlerësojë organizimin e gjyqësorit dhe të japë 
rekomandime në funksion të forcimit të pavarësisë dhe llogaridhënies. 
 Për luftën  kundër korrupsionit është parashikuar: Hartimi i strategjisë se re kundër korrupsionit dhe 
konsolidimi i strukturave koordinuese që përbejnë prioritet. Ne nëntor te këtij viti do te organizohet 
Konferenca kundër Korrupsionit. Gjithashtu, është duke u finalizuar përcaktimi i fushave te përgjegjësive 

te Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit. 
Ne një hark kohor afatshkurtër do te sigurohen 
statistika te harmonizuara dhe  Track Record i 
rasteve te hetuar për vepra korruptive, në të 
gjitha nivelet, përfshire procedimet penale dhe 
rastet e dënuara. Përqasja proaktive e 
strukturave ligj zbatuese ndaj hetimit të rasteve 
korruptive si dhe forcimi i bashkëpunimit 
ndërinstitucional, do të jete gjithashtu ne fokusin 
e punës se strukturave ligj zbatuese. 
 
Në lidhje me luftën kundër krimit te 
organizuar: Rishqyrtimi i eficiencës së 
strukturave ekzistuese të ngarkuara me luftën 
kundër krimit të organizuar si edhe propozimet 
për përmirësime specifike janë prioritet i 
qeverisë. Për periudhën ne vijim do te vihet 
theksi ne statistikat e harmonizuara dhe Track 
Record i rasteve të hetuara e shoqëruar kjo me 
një përqasje më proaktive të strukturave 
ligjzbatuese, në hetimin e veprave penale të 
krimit të organizuar, dhe forcimin e 
bashkëpunimit ndërinstitucional. 
 

Dhe së fundi sa i përket prioritetit të 5-të të 
vendosur nga BE për të drejtat e 
njeriut: Qeveria  angazhohet që në fokus   të 
punës së saj te jete  mbrojtja e te drejtave te 
grupeve vulnerabile, siç janë personat me aftësi 
te kufizuar, me miratimin sa me shpejt te 
projektligjit, në mbrojtje të kësaj kategorie. 
Zbatimi i Planit të Veprimit për  Romët dhe 
strehimi i familjeve rome në nevoje përbejnë 
gjithashtu një prioritet afatshkurtër. Ne fokus 
gjithashtu janë mbrojtje e të drejtave te grave 
dhe fëmijëve, ku përveç forcimit te kuadrit ligjor 
do investohet me shume ne mirëfunksionimin e 
strukturave mbështetëse shtetërore ne te gjitha 
nivelet, qofte atë qendrore si dhe ne nivel lokal. 
Për sa i përket te drejtës se pronësisë, qeveria 
do të rishikojë Strategjinë Ndërsektoriale në 
Fushën e të Drejtave të Pronësisë, për të 
përcaktuar hapat konkretë dhe prioritarë. 
Gjithashtu do të ndërmarrë një ristrukturim të 
gjerë të sistemit të menaxhimit të pronës në 
Shqipëri,  reformë qe do të nisë me riorganizimin 
e të gjitha agjencive që merren me administrimin, 
regjistrimin dhe dokumentimin e pronave. 
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Pesë prioritetet për statusin 

Bashkimi Europian dhe te drejtat e njeriut 

BE-ja dhe te drejtat e njeriut 
Holanda një kohë të gjatë ka qëndruar ne krye të betejës për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut. Shumë masa për të drejta të njeriut janë miratuar në Hagë dhe udhëhiqen 
nga Konventa e Hagës. Respekti për të drejta të njeriut, demokracinë dhe sundimin 
e ligjit janë vlera kyc të Traktatit të Romës dhe atyre të mëvonshëm të BE-së. 
 

Karta e të Drejtave Fundamentale 
Brenda BE-së, të drejtat e njeriut janë fuqizuar nëpërmjet Kartës së të Drejtave Funda-
mentale. BE-ja, pandërprerë promovon dhe i mbron ato, si brenda kufijëve të saj po ashtu 
në raport me vendet e jashtme. Cdo vend që do t’i bashkohet BE-së, duhet të dëshmojë 
se i respekton të drejtat e njeriut, sikurse edhe ato të 120 vendeve që kanë marëdhënie 
tregtare dhe marrëveshje të tjera me Bashkimin…(BE-ja ka ndëshkuar me sanksione 
vendet si Mynmari dhe Zimbabveja pasi që nuk i trajtojnë si duhet qytetarët e tyre). 
Politika e BE-së për të drejta të njeriut fokusohen në të drejtat civile, politike, ekonomike 
sociale e kulturore. Po ashtu promovojnë të drejtat  e grave, fëmijeve, pakicave dhe 
personave të zhvendosur, sikurse edhe të azilkërkuesëve dhe emigrantëve. Diskriminimi 
në baza racore, ose etnike, fetare apo të besimit, aftësive të kufizuara, moshës, apo 
përcaktimit seksual, është krim sipas ligjeve evropiane dhe BE-ja mund të marrë aksione 
nëse beson se këto ligje janë shkelur. BE-ja ka krijuar edhe Agjencinë e të Drejtave 
Fundamentale. Ajo zhvillon, lufton kundër trafikimit të njerëzve nëpërmjet programeve 
ndërkufitare. Anekënd botës, Iniciativa Evropiane për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut, 
e financuar nga BE-ja, punon për të: 
- Forcuar demokracinë; 
- Heqjen e dënimit me vdekje; 
- Ndalimin e torturës; 
- Luftimin e racizmit e diskriminimit; 
- Financimin e projekteve të barazisë gjinore;    
- Mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; 
- Bashkëpunimin me organizata të tjera për të drejtat e njeriut. 

Përfitimet që do të ketë 
BE-ja në rast se Shqipëria 
I bashkohet Familjes së 

Madhe Europiane. 

P 
avarësisht se Shqipëria 

është nje vend I vogël 

dhe I varfër mund të 

ofrojë  një sërë për-

fitimesh për BE-në, të tilla si ne fu-

shën e turizmit, pasi vendi gëzon një 

pozitë të favorshme gjeografike, në 

fushën kulturore, ku Shqipëria ka një 

pasuri të larmishme të trashgimisë 

kulturore, ku disa prej tyre janë të 

mbrojtura nga UNESCO. Gjithashtu, 

Shqipëria duke qënë se është një 

vend me moshë mesatare të re, 

ofron mundësi punësimi për kom-

panitë apo investorët e huaj. 

Anëtarësimi i plotë i Shqipërisë në 

NATO ne 2 prill 2009, e ka bërë 

Shqipërinë një nga partnerët më të 

besueshëm të Europës Perëndimore 

në rajonin e trazuar dhe të ndarë të 

Ballkanit. Pra siç shihet ky vend i 

vogël ballkanik është kthyer në një 

faktorë pozitiv, në fushën e sigurisë 

dhe të bashkëpunimit bilateral apo 

multilateral në fushën ushtarake, jo 

vetëm në Ballkan por dhe në arenën 

ndërkombëtare. Por Shqipëria ka një 

cilësi të veçantë për t’u krenuar në 

botë, e cila është toleranca dhe 

harmonia midis komuniteteve fetare. 

Turizmi zë një vend të rëndësishëm 

në të ardhurat vjetore. Ne vitin 2011 

Shqipëria u rendit si një ndër 

destinacionet kryesore turistike për 

t’u vizituar nga prestigjozia “Lonely 

Planet”. Që nga nënshkrimi i 

marrëveshjes së Tregëtisë dhe të 

Bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë 

dhe BE ne vitin 1992 dhe deri ne 

vitet e fundit, Shqipëria është kthyer 

në një faktorë stabilizues në rajonin 

e trazuar të Ballkanit. Gjithashtu 

Shqipëria ofron një siguri juridike dhe 

fiskale për çdo investitor të huaj që 

ka dëshirë për të. Arsyeja e këtij 

bashkimi lidhet me faktin së 

shqipëtarët e shohin integrimin si 

zgjidhjen e çështjeve të brendshme. 



n të veprojë si një trup i bashkuar në skenën 
botërore. 
Thirrjet për bashkimin e Evropës filloi në vitet 1940 

dhe '50 si një reagim ndaj përçarjes së dhunshme 

të demonstruar nga luftërat botërore. Si kontinenti 

rindërtuar, industritë e saj, avantazhet e bashkimit 

të resurseve natyrore dhe forcimi i lidhjeve u bë 

atraktive për liderët kombëtarë, ekonomitë post-

imperializmit vendeve të cilave janë mbështetur 

kryesisht mbi tregtinë me njëri-tjetrin. Kështu, 

koncepti kryesor i bashkimit Europian  vjenë në 

paqe dhe prosperitet. Bashkimi modern evropian 

gjurmon origjinën e vet në koalicione ekonomike të 

krijuara mes Belgjikës, Francës, Gjermanisë 

Perëndimore, Italia, Luksemburgu dhe Holanda 

gjatë viteve 1950. unitet të plotë të tregut, meg-

jithëse nuk hyri  në fuqi deri në vitin 2002 me futjen 

e euros. Si prosperitetit evropian rrit edhe ambiciet 

e BE-së. BE-ja tani liston në mesin e qëllimeve të 

saj për promovimin e të drejtave të njeriut, lëvizjen 

e qytetarëve të saj në mes të vendeve anëtare dhe 

zhvillimin e një qeverisje më transparente dhe 

demokratike. 

Qëllimi themelor I Bashkimit Europian është promovimi I 
vlerave sociale, politike dhe harmonia ekonomike midis 
kombeve te Europës Perëndimore.  
Arsyeja e Bashkimit Europian që kombet, ekonomia e të 
cilave është  më pak e pavaruar, janë më pak të prirura 
për të pasur konflikte. Këto qëllime janë ndjekur 
nëpërmjet bashkimit të tregjeve evropiane me një 
monedhë të vetme, euron, dhe me grupe të stan-
dardeve ligjore për të cilën të gjitha kombet e mund-
shëm dhe anëtare, janë mbajtur. Institucionet mbikom-
bëtare punojnë me qeveritë kombëtare për të qeverisur 
zbatimin e këtyre standardeve dhe për të ndihmuar BE-
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S 
trategjia e BE-së 
për të krijuar rritje 
dhe punësim të 
qëndrueshëm, e 

njohur si strategjia e 
Lisbonës, përqendrohet në 
mësim të përjetshëm, 
përkrahjen e hulumtimit 
dhe zhillimit. Strategjia po 
ashtu synon që të bëjë 
njerëzit të punojn më gjatë 
pasi po rritet edhe 
jetëgjatësia, të përmirësojë 
përshtatjen e punëtorëvë 
dhe ndërmarrjeve, ofrojë 
edukim e aftësim më 
cilësor dhe t’ua përshtatë 
system e mbrojtjes sociale 
sfidave të këtij shekulli. 
BE-ja investon në njrëz 
nëpërmjet Fondit Social 
Evropian për të arrtur këto 
qëllime: ruajtjen e të 
drejtave të punëtorëvë dhe 
mbrojtëjn sociale: BE-ja 
mbron të drejtat e 
punëtorëve, duke siguruar 

rregullat minimale për kushte 
pune, tepricën e punëtorëvë, 
punën me orar të 
përgjysmuar dhe të 
përkohshme, shëndetin dhe 
sigurinë në punë, pushimin e 
lindjes, pagë të barabartë për 
punë të barabartë dhe 
mbrojtje kundër ngacmimit 
seksual. Dialogu social 
ndërmjet përfaqësuesve të 
punëtorëvë dhe 
punëdhënësit është shumë I 
rëndësishëm. Udhëheqësit i 
BE-së po ashtu janë pajtuar 
qe pensionet dhe përkujdesja 
cilësore shëndetësore janë e 
drejtë themelore. 
Mundësi të barabarta : 
Anekënd BE-së, legjislacioni 
I përbashkët e bën të 
jashtëligjshëm diskriminimin 
në bazë gjinore, racore apo 
etnike, aftësisë së kufizuar, 
orientimit seksual, moshës, 
fesë apo besimit. 
Liria e lëvizjes: Një nga 

arritjet më të mëdha të BE-së 
ishte që ka siguruar të drejtat 
e qytetarëve të saj të jetojnë 
e punojnë kudo në BE dhe të 
gëzojnë bënifite (përfitime) të 
njëjta sociale, përfshirë edhe 
përkujdesjen shëndetësore. 
Këshilli i Europës punon me 
organizata të tjera për arritjen 
e qëllimeve të tij, madje edhe 
me organizata që shtrihen 
përtej Euroës, sidomos për 
çështje që lidhen me TË 
DREJTAT E NJERIUT, 
DEMOKRACINË dhe 
SHTETIN E SË DREJTËS. 
ORGANIZMAT 
EUROPIANË : SI T’I 
DALLOJMË ? Shumë njerëz 
e ngatërrojnë Këshillin e 
Europës me Bashkimin 
Europian (BE)! Kjo është e 
kuptueshme, pasi ata kanë të 
njëjtat simbole, por në realitet 
janë dy institucione  të 
ndryshme . 

Vendet e para te BE: Gjermania, Franca, Belgjika, Italia, 
Holanda, dhe Luksemburgu. 
Çfarë do të thotë të jesh vend kandidat në të vërtëtë? 
Njohja si vend kandidat i bashkimit Europian ka disa implikime 
për Shqipërinë. Është një sinjal i fuqishëm politik për vendin dhe 
qytetarët, i cili tregon se vendi po ecën drejt një faze tjetër në 
proçesin e integrimit Europian. Nga pikëpamja ekonomike, 
statusi kandidat do të inkurajojë më shumë investime të huaja, 
dhe si rrjedhojë rritje të punësimit. 
Çfarë na pret? 
Komisioni Europian do të vazhdoje të punojë me Shqipërinë, për 
të mbështetur reformat e mëtejshme dhe për ta pregatitur 
vendin për hapat e rradhës në proçesin e integrimit dhe hapjen 
e negociatave të hyrjes në BE. Megjithatë, ministrat e jashtëm 
kanë theksuar se hapja e negociatave do të varet nga masa të 
mëtejshme konkrete dhe reformat të qëndrushme në Shqipëri. 
Gjithashtu, të gjitha vendet anëtare do të duhet të bien dakord 
mbi hapjen e negociatave. 

 

Vendet e para te Bashkimit Europian 

Europa 
BE-ja, tregu I 
përbashkët dhe zona 
Shengen 
Luksemburgu është një nga tri shtetet 
që ka nënshkruar Marrëveshjen e 
Beneluksit, më 1944, me të cilën 
Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu 
qenë bashkuar si një zonë doganore – 
p.sh. heqja e kontrolleve kufitare 
ndërmjet tyre Kështu, ato ishin 
pionere të tregut të unifikuar evropian. 
 

Tregu I unifikuar  

Në tregun e unifikuar evropian, të themeluar, më 1992, njerëzit, mallrat, 

shërbimet e paratë mund të qrkullojn lirshë, sit ë ishin duke Brenda një shteti. 

Njerëzit mund të udhëtojnë kurdo që duan anekënd BE – së për bizne apo për 

të bërë qejfe; ose nëse pëlqejne mund eshe të rrinë në shtëpi dhe të kënaqen 

me krejt të mirat që u vijnë nga e gjithë Evropa. Ndonësë sot nuk shihet si diç 

me rëndësi, tregu I unifikuar është një nga arritjet më mëdha të BE-së. Që prej 

1992-s, tregu I unifikuar ka krijuar miliona vende pune dhe ka gjeneruar më 

shumë se 800 miliardë pasuri më shumë. Është I mirepër bizneset që sot kanë 

qasje të pakufizuar tek afro 500 milionë konsumatorë nga mbarë BE-ja. Kur 

barrierat tregtare hiqen, atëherë më shumë kompani mund të konkurrojnë njëra 

– tjetren, që nënkupton çmime më të ulëta e zgjedhe më të madhe për 

konsumatorët. Si rezultat, telefona në Evropë paguhen shumëfish më pak nga 

ç’janë paguar, më 2000; taksat ajrore janë zvogëluar dhe shmë rrugë janë 

hapur. Mallrat e importuara qarkullojnë lirshëm, që është mirë për eksportuesit 

e jashtëm. Të gjithë fitojnë! 

 

Marrëveshja Shengen 

Marrëveshja Shengen ( e emëruar sipas një qyteze në Luksemburg ku është 

nënshkruar) ka avancuar dhe ka hequr kontrollet nga kufijtë e brendshëm, 

ashtu që njerëzit që ushëtojnë nëpër territoin e 22 shteteve anëtare mund ta 

bëjnë këtë pa pasur nevojë që t’u nënshtohen kontrolleve kufitare. Pesë shtete 

aktualisht kanë mbajtur kontrollet kufitare shtetërore per ushëtim nëpë BE: 

Qiproja, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria dhe Rumunia. 

BE-ja, punësimi dhe çështjet sociale  

Qëllimi kryesor I Bashkimit Europian. 



Gjate samitit të Nicës më 7-11 dhjetor 
2000, kryetarët e shteteve dhe të 
qeverive si dhe ministrat e jashtëm të 
shteteve anëtare, pas një maratone të 
gjatë bisedimesh, ranë dakord për 
miratimin e një kushtetute për 
Bashkimin Evropian. Traktati i Nicës 
përmban dispozita mbi ndarjen e 
pushteteve dhe procedurat 
vendimmarrëse të BE-së. 
Traktati u miratua në mënyrë 
përfundimtare nga qeveritë e shteteve 
anëtare më 26 shkurt të vitit 2001, 
datë kur u nënshkrua nga ministrat e 
jashtëm. Pas kësaj, hyri në fuqi më 1 
shkurt 2003, pas ratifikimit nga 
parlamentet e të gjitha shteteve 
anëtare. 

G 
uri i themelit për krijimin 
e Bashkimit Evropian u 
vendos nga Ministri i 
Jashtëm Francez, 

Robert Schuman, në deklaratën e 
tij të 9 majit të vitit 1950, për bash-
kimin e industrive evropiane të 
qymyrit dhe çelikut. Sipas tij, kjo 
do të përbënte një nismë historike 
për ndërtimin e një “Evrope të 
organizuar dhe vitale”, pa të cilën 
paqja në botë do të ishte e pamun-
dur. Plani Schuman u bë realitet 
me nënshkrimin në Paris të Trak-
tatit Themelues të Komunitetit 
Evropian të Qymyrit dhe Çelikut 
më 18 prill të vitit1951.Në 
nënshkrimin e traktatit merrnin 
pjesë Gjermania, Franca, Belgjika, 
Italia, Holanda, dhe Luksemburgu. 
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm 
erdhi disa vjet më vonë me 
Traktatet e Romës, të 25 marsit të 
vitit 1957, të cilat krijuan 
Komunitetin Ekonomik Evropian 
dhe Komunitetin Evropian të 
Energjisë Atomike (EUROATOM). 
Këto komunitete filluan nga puna 
me hyrjen në fuqi të traktateve më 
1 janar të vitit 1958. Krijimi i 
Bashkimit Evropian me Traktatin e 
Mastrihtit shënoi një hap te 
mëtejshëm në rrugën e bashkimit 
politik të Evropës. Megjithëse ky 
traktat u nënshkrua më 7 shkurt të 
vitit 1992, një numër pengesash 
gjatë procesit të ratifikimit (miratimi 
nga qytetarët e Danimarkës vetëm 
pas një referendumi të dytë; 
procesi gjyqësor në Gjermani për 
deklarimin antikushtetues të 
miratimit) bënë që Traktati të mos 
hynte në fuqi deri më 1 nëntor të 

vitit 1993. Traktati i Mastrihtit i 
referohet vetvetes si “një fazë e re 
në procesin e krijimit të bashkimit 
akoma më të ngushtë ndërmjet 
popujve të Evropës”. Krahas një 
numri ndryshimesh për Traktatet e 
Komunitetit Evropian dhe 
Euroatomit, ai përmban edhe 
instrumentin për krijimin e 
Bashkimit Evropian - proçesi për 
krijimin e së cilit ende konsiderohej 
si i papërfunduar. Traktati përbën 
hapin e parë në rrugën drejt krijimit 
të një sistemi kushtetues Evropian, 
në të cilin do të përfshihen edhe 
vetë komunitetet. 
Bashkimi Evropian mori një 
zhvillim të mëtejshëm me Traktatin 
e Amsterdamit i cili u nënshkrua 
me 1 tetor të vitit 1997 dhe hyri në 
fuqi më 1 maj të vitit 1999 pas 
ratifikimit nga të gjitha shtetet 
anëtare. Traktati i Amsterdamit ka 
modifikuar përmbajtjen e Traktatit 
të Mastrihtit në katër fusha 
kryesore: 
1-Liria, siguria dhe drejtësia, 
2-Qytetaria e Bashkimit, 
3-Politika e jashtme, 
4-Institucionet e BE-së. 
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 Qëllimi kryesor I 

Bashkimit Europian. 

(Qëllimi themelor I Bash-

kimit Europian është 

promovimi I vlerave 

sociale, 

politike dhe 

harmonia 

ekonomike )  

 

 Përfitimet që do të ketë 

BE-ja në rast se 

Shqipëria I bashkohet 

Familjes së 

Ne brendësi 

Qëllimi kryesor I Bashki-
mit Europian. 

Fq.2 

Vendet e para të Bashki-
mit Europian 

Fq.2 

Europa Fq.2 

Bashkimi Europian dhe 
të drejtat e njeriut 

Fq.3 

Pesë prioritetet për 
statusin  

Fq.3 
 
 

  
Përfitimet që do të ketë 
BE-ja në rast se 
Shqipëria I bashkohet 
Familjes së Madhe Eu-
ropiane. 

Fq.3 

ESE: “Bashkimi Eu-
ropian” 

Fq.4 

Reformës në administratën publike, 

forcimi i shtetit të së drejtës, për 

luftën  kundër korrupsionit, në lidhje me 

luftën kundër krimit te organizuar, për 

të drejtat e njeriut, të drejtës se 

pronësisë. 

faqe nr.2 

faqe nr.3 

faqe nr.3 

Pesë prioritetet për statusin 

EDHE UNË JAM PJESË 
ndërtimi i Evropës nga perspektiva shqiptare  


