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Hyrje 
Në përgjithësi besohet se pranimi në Bashkimin Evropian lidhet ngushtë me 
demokratizimin, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku BE-ja ka qenë një nga forcat 
kryesore shtytëse të demokratizimit në rajon. Për 15 vitet e fundit, perspektiva e 
anëtarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor është shtyrë nga Bashkimi Evropian. Në 
shkurt të vitit 2018, Komisioni Evropian (KE) riafirmoi perspektivën e qëndrueshme, e të 
bazuar në merita të anëtarësimit në BE për Ballkanin Perëndimor në komunikatën e saj 
“Një perspektivë e besueshme e zgjerimit dhe angazhim i zgjeruar i BE-së me Ballkanin 
Perëndimor”. Ky është pranuar si mesazh i fortë inkurajimi për të gjithë Ballkanin 
Perëndimor dhe si shenjë e përkushtimit të BE-së ndaj të ardhmes së tyre evropiane. 

Që nga Samiti i Selanikut i vitit 2003 – i cili shënon një kontratë sociale midis BE-së dhe 
shteteve të Ballkanit Perëndimor në përpjekjen e tyre për integrim – BE-ja i është qasur 
rajonit përmes lenteve të zgjerimit të BE-së. Rezultatet e Samitit i nxitën gjashtë vendet e 
rajonit që t’i forconin përpjekjet e tyre në miratimin dhe zbatimin e reformave të kërkuara, 
duke i afruar ato drejt anëtarësimit në BE. Në procesin e përgatitjes për t'u anëtarësuar 
në BE, vendet e Ballkanit Perëndimor u zotuan se do të krijonin hapësirë për reforma të 
nxitura nga brenda vendit për të transformuar mënyrën se si funksionojnë politika, 
ekonomitë dhe shoqëritë e tyre. Një pjesë e politikës së zgjerimit ka të bëjë me atë që 
vendet t’i përqafojnë reformat e nevojshme të BE-së dhe t'i bëjnë ato pjesë të agjendës së 
tyre politike. Ndonëse vendet e Ballkanit Perëndimor po shkojnë drejt anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian - dhe përgjatë procesit ato po u nënshtrohen reformave të mëdha – 
po dëshmohet se viteve të fundit standardet demokratike në këto vende po shënojnë 
rënie. Me pakot në rritje të kritereve të reformës që janë pjesë e procesit të integrimit në 
BE - i cili synon të përshpejtojë zhvillimin e rajonit, si dhe të thellojë marrëdhëniet formale 
me BE-në, demokratizimi i dëshiruar dhe transformimi politik i shoqërive të rajonit ende 
duhet të përshkojë një rrugë të gjatë.  

Kur bëhet vlerësimi i progresit që ka arritur Ballkani Perëndimor sa i përket miratimit dhe 
zbatimit nga ana e tij e reformave të gjera të BE-së, ato dëshmuan se po ngecnin në proces 
me boshllëqet e rëndësishme që mbeten. Që perspektiva e zgjerimit të bëhet realitet, një 
zotim i vendosur ndaj parimit së pari “parimet themelore”, që së pari trajton parimet 
ekonomike, mbetet thelbësore për anëtarët aspirues. Mangësitë strukturore vazhdojnë të 
ekzistojnë në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në fushat kryesore të sundimit të ligjit 
dhe ekonomisë. Kandidatët për anëtarësim duhet të tregojnë rezultate në sundimin e 
ligjit, reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në siguri, 
në të drejtat themelore, institucionet demokratike dhe reformën e administratës publike, 
si dhe zhvillim ekonomik dhe konkurrencë. 

Ekziston një kërcënim i menjëhershëm që diskursi i BE-së për “Evropianizimin” nuk do të 
jetë në gjendje të ndërtojë vlera të qëndrueshme demokratike në vendet e Ballkanit 
Perëndimor, dhe si i tillë e mbetur pa asnjë alternativë tjetër, demokracia do të shuhet. 
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Më së shumti janë prekur sundimi i ligjit, funksionimi parlamentar dhe liria e mediave, 
pasi që reformat janë shtyrë vetëm si pro-forma në vend se të sigurojnë ndonjë ndryshim 
thelbësor.  

Në rrethana të tilla, ky punim hulumtues synon të ofrojë një përmbledhje të gjithanshme 
të politikave të reformave tashmë të përcaktuara dhe të shqyrtojë shkallën e 
transformimit të synuar demokratik të reformave të cekura në Kosovë, Mal të Zi dhe 
Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij punimi hulumtues është të sigurojë zgjidhje për dy çështje 
kryesore: (a) si të luftohen mangësitë e reformave dhe të identifikohen kërcënimet e 
mundshme për demokracinë, dhe (b) të rekomandohen zgjidhje të politikave në nivelin 
sektorial që ndihmojnë në nxitjen e zbatimit të procesit të reformës. Kur e shikojmë 
aspektin e parë, të tre vendet që ne po i analizojmë në këtë punim, Mali i Zi, Shqipëria dhe 
Kosova, të gjitha merren me diskursin e përcaktuar nga BE-ja në lidhje me reformat e 
propozuara për secilin vend. Diskursi i përcaktuar, i njohur kryesisht si “qasja e karotave 
dhe shkopinjve”, do të analizohet në këtë punim për të parë efektin që ai ka pasur në 
procesin e demokratizimit të vendeve nën shqyrtim, dhe si krahasohet ai me vendet e 
tjera të rajonit. Si i tillë, analizimi i reformave në këtë mënyrë ka gjithashtu për synim të 
ofrojë rekomandime se si ato duhet të paraqiten gjatë gjithë ciklit të integrimit në BE; 
konkretisht, rregullat bazë që BE-ja i vendos për bashkëpunim, prezantim të reformave, 
sesi më pas reformat i paraqiten popullit nga qeveria, dhe veçanërisht se si ndërtohet 
konsensusi si katalizator i procesit. E ndërthurur me të gjitha këto është marrëdhënia mes 
ligjërimit të reformave dhe demokratizimit të vendit. Në aspektin e dytë, zgjidhjet e 
politikave në nivel sektori, fokusi kryesor është ofrimi i rekomandimeve që marrin 
parasysh kontekstin politik të Malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe të ofrojnë 
rekomandime që marrin parasysh praktikat më të mira nga vendet partnere.  
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Prezantimi i evropianizimit 
Nocioni evropianizim ka kuptime të shumëfishta. Ai përfaqëson si procesin e ndryshimeve 
brenda Bashkimit Evropian, politikat dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, ashtu edhe 
procesin e pranimit dhe zbatimin e standardeve evropiane në indin e endur të një vendi 
përmes përhapjes së modeleve dhe të ideve sociale.1 Radaelli e përkufizon evropianizimin 
si inkorporim të ‘normave që përcaktohen dhe konsolidohen së pari në procesin e 
politikave të BE-së’ në ‘logjikën e diskursit të brendshëm, identitetet, strukturat politike 
dhe politikat publike’.2 Metoda kryesore me të cilën BE-ja e ndjek këtë kurs është, sipas 
Anastasakis, procesi i pranimit: Bashkimi Evropian ka përcaktuar kritere që vendet duhet 
t’i përmbushin, dhe kështu ato evropianizohen, me qëllim që të fitojnë anëtarësimin3. 
Prandaj, afërsia që ka një shtet në përmbushjen e këtyre kritereve duhet të jetë masa që 
përdoret për të përcaktuar nivelin e saj të evropianizimit. Duke pasur parasysh natyrën e 
tij, evropianizimi është pra thelbësor për të sjellë legjislacionin kosovar, shqiptar dhe 
malazez, sidomos në fushën e demokratizimit, të drejtave dhe lirive themelore, 
prosperitetit ekonomik dhe shoqëror dhe sundimit të ligjit, në një pozicion përplotësues 
me standardet evropiane. 

Kushtet për anëtarësimin në BE përcaktohen në nenin 49 të Traktatit për Bashkimin 
Evropian, i cili parashikon që “çdo vend evropian që respekton parimet e përcaktuara në 
nenin 2 mund të aplikojë për t'u bërë anëtar i Bashkimit”. Parimet e përbashkëta, të 
renditura në nenin 2 që pasqyrojnë vlerat e Bashkimit Evropian janë këto: liria, 
demokracia, respektimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore si dhe sundimi i ligjit. 
Përveç kushteve të përcaktuara nga kontrata e Bashkimit Evropian, dokumenti më i 
rëndësishëm për procesin e pranimit janë kriteret e përcaktuara në Këshillin Evropian në 
Kopenhagë në vitin 1993. Ekzistojnë tri grupe të kritereve:4 

1. Kriteret politike që lidhen me sundimin e ligjit, respektimin e të drejtave dhe lirive të 
njeriut, mbrojtjen e pakicave dhe stabilitetin e institucioneve demokratike; 

2. Kriteret ekonomike në kuadër të të cilave vendit kandidat i kërkohet të sigurojë 
funksionimin e ekonomisë së tregut dhe aftësinë për ta përballuar presionin 
konkurrues dhe tregun e BE-së; 

3. Kriteret juridike reflektohen në aftësinë e vendit kandidat për të marrë përsipër 
detyrimet që nënkuptohen nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian, i cili, përveç 
harmonizimit të rregulloreve ligjore, nënkupton edhe objektivat e bashkimit ekonomik 
dhe monetar; 

 
1 Damir Banović, Evropeizacija kao demokratizacija, gjendet në: http://tiny.cc/3nn8cz 
2 Othon Anastasakis, ‘The Europeanization of the Balkans’, The Brown Journal of World Affairs, 12 (2005), f. 78. 
3 Po aty., f. 79. 
4 EUR-Lex, Accession Criteria (Kriteret e Kopenhagës), gjendet në: http://tiny.cc/qv2tcz 
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Në seancën e Këshillit Evropian të mbajtur në Madrid në vitin 1995, një grup i kritereve 
është zgjeruar, në lidhje me konsolidimin e strukturave administrative, menaxhuese dhe 
gjyqësore, sipas normave të BE-së.5 

Tani e shumë vite, që nga Samiti i Selanikut në vitin 2003, Bashkimi Evropian i ka 
mbështetur në mënyrë aktive përpjekjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u bërë 
pjesë e tij integrale në të ardhmen. Ballkani Perëndimor është term i përdorur nga 
Bashkimi Evropian për një rajon që përfshin Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, 
Bosnje-Hercegovinën, Shqipërinë, Kosovën dhe Kroacinë, e cila u bë anëtare e BE-së në 
vitin 2013. Aktualisht Bashkimi Evropian po i shqyrton pesë kandidatë dhe dy vende 
kandidate me perspektivë për anëtarësim në Bashkimin Evropian: Turqia, Maqedonia e 
Veriut, Mali i Zi, Shqipëria, Serbia (vendet kandidate), Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova 
(vendet e mundshme kandidate). Këto vende janë nën mbikëqyrjen e Politikës Evropiane 
të Zgjerimit. Në vitin 2015, Komisioni Evropian publikoi një Strategji të Zgjerimit që 
përshkruante dy masa kryesore (‘shkallët e harmonizuara të vlerësimit’) që do të zbatohen 
ndaj të gjitha raporteve të vendeve të përfshira nën mbikëqyrjen e Politikës Evropiane të 
Zgjerimit: gjendja aktuale dhe progresi.6 E para mund të përdoret për të përcaktuar se sa 
afër është një vend për t’i përmbushur kërkesat e tij për pranim në BE, pasi mat 
gatishmërinë e një vendi për të marrë pjesë në BE si shtet anëtar.7 Prandaj, duke pasur 
parasysh që evropianizimi përcaktohet nga fakti se sa afër është vendi sa i përket 
pjesëmarrjes së plotë në institucionet e BE-së, gjendja ekzistuese e një vendi është e 
dobishme si tregues i nivelit të saj të evropianizimit. Në kuadër të kësaj strategjie ishte një 
grup i kritereve universale për pranimin në BE që do të zbatohen për të gjitha vendet 
kandidate dhe kandidatët e ardhshëm të mundshëm dhe që maten sipas ‘shkallëve të 
harmonizuara të vlerësimit ’. Qëllimi i këtyre kritereve, së bashku me 'shkallët e 
harmonizuara të vlerësimit' ishte që të sigurojë transparencë më të madhe të procesit të 
zgjerimit për të gjithë palët e interesuara, duke u mundësuar atyre që t’i analizojnë dhe 
krahasojnë afërsitë e vendeve të ndryshme për të arritur anëtarësimin në BE.8 

Këto kritere universale janë renditur nën nëntë pilot fusha në Strategjinë e Zgjerimit 2015: 

 funksionimi i gjyqësorit; 
 lufta kundër korrupsionit; 
 lufta kundër krimit të organizuar; 
 liria e shprehjes; 
 reforma e administratës publike; 
 kriteret ekonomike (pasja e një ekonomie funksionale të tregut dhe që është 

konkurruese në kuadër të BE-së); 
 prokurimi publik; 

 
5 EUR-Lex, Joining the EU - the accession process, gjendet në: http://tiny.cc/h12tcz   
6 Komisioni Evropian, ‘Strategjia e Zgjerimit të BE-së’ (2015), f. 32. 
7 Po aty., f. 4. 
8 Po aty., f. 31. 



Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi 

 

9 

 statistikat; 
 kontrolli financiar.9 

Pesë fushat e para kanë të bëjnë me funksionimin e demokracisë: pasi vendet jo anëtare 
kërkojnë qasje në përfitimet ekonomike të integrimit në BE (në formën e traktateve, 
marrëveshjeve tregtare etj.), Ato janë të detyruara t’i plotësojnë kriteret demokratizuese.10 
Siç e pranon Komisioni Evropian, ‘Perspektiva e anëtarësimit në BE [hapi i fundit në 
evropianizim] ka një efekt të fuqishëm transformues në vendet në fjalë, përfshirë 
rrënjosjen e ndryshimit pozitiv demokratik...’11 Në të vërtetë, promovimi i demokracisë, 
sundimi i ligjit dhe respektimi i të drejtave themelore është ‘në interesin e vet politik, të 
sigurisë dhe ekonomik të Unionit. Është investim në një Evropë të qëndrueshme, të fortë 
dhe të bashkuar.’12 Kështu që, evropianizimi bëhet mjet për demokratizimin e shteteve jo 
anëtare. 

Në Strategjinë e Zgjerimit të vitit 2016, nëntë fushat fillestare pilot u zgjeruan për të 
përfshirë: 

 lëvizjen e lirë të mallrave; 
 konkurrencën; 
 transportin; 
 energjinë; 
 migrimin; 
 kontrollin e kufijve; 
 azilin; 
 luftën kundër terrorizmit; 
 mjedisin dhe ndryshimet klimatike.13 

Që nga viti 2019, fushat e përcaktuara në Strategjitë e Zgjerimit 2015 dhe 2016 janë fushat 
e vetme në raportet e saj vjetore të vendeve që ceken nga Komisioni, e që mund të 
përdoren për krahasime ndër-shtetërore. 

Në Strategjinë e Zgjerimit 2015, Komisioni identifikoi nën-çështje që lidhen me secilën nga 
nëntë fushat pilot. Në secilën nën-çështje përcaktohen qartë kriteret kundrejt të cilave do 
të vlerësohej secili vend.14 Kjo u mundëson organizatave të shoqërisë civile t’i kuptojnë 
kërkesat e Komisionit për anëtarësim në Union dhe t’i interpretojnë dhe krahasojnë 
vlerësimet e Komisionit ndërmjet vendeve gjatë një periudhe të zgjatur. Sidoqoftë, në 

 
9 Po aty., ff. 33-41. 
10 rank Schimmelfennig, ‘Europeanisation beyond the member states’, Journal for Comparative Government and 
European Policy, 8 (2010), f. 326. 
11 Komisioni, ‘Zgjerimi 2015’, f. 2. 
12 Komisioni, ‘Një perspektivë e besueshme e zgjerimit dhe angazhim i zgjeruar i BE-së me Ballkanin 
Perëndimor’ (2018), f. 1. 
13 Komisioni Evropian, ‘Strategjia e Zgjerimit të BE-së’ (2016), f. 8. 
14 Komisioni, ‘Zgjerimi 2015’, ff. 33-41. 
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Strategjinë e Zgjerimit 2016, nuk u përcaktua asnjë nën-çështje dhe asnjë kriter për 
vlerësim për fushat e reja. 

Si rezultat, vlerësimi i Komisionit për fushat e shtuara në Strategjinë 2016 është i vështirë 
për t’u interpretuar dhe për t'u krahasuar ndërmjet vendeve. Komisioni nuk paraqiti 
kriteret për vlerësimin e tyre ose përshkruante një gjendje gatishmërie në ato fusha në të 
cilat një vend do t’i përmbushte standardet e kërkuara për pranim në BE. Një zgjidhje për 
këtë problem mund të jetë të punoni duke marrë si pikënisje konkluzionet e Komisionit 
për caktimin e kritereve e tyre: krahasoni vlerësimet për vendet e veçanta në fushat që 
janë shtuar në vitin 2016, si dhe identifikoni referencat për standardet e kërkuara. 
Megjithatë, kjo do të kërkonte kohë dhe nuk do të ishte patjetër e saktë. Që nga viti 2019, 
fushat e përcaktuara në Strategjitë e Zgjerimit 2015 dhe 2016 janë fushat e vetme në 
raportet e saj vjetore të vendeve që ceken nga Komisioni, e që mund të përdoren për 
krahasime ndër-shtetërore. 

Në vitin 2018, së bashku me Strategjinë e Zgjerimit, Komisioni Evropian publikoi një 
komunikatë që ripërtëriu angazhimin e tij për zgjerim në Ballkanin Perëndimor15 dhe 
zhvillimin e tij. Komunikata zgjeroi kriteret për pothuajse të gjitha nëntë fushat fillestare.16 
Këto kritere të zgjeruara nuk përfshin ndonjë kërkesë plotësisht të re, por komunikata 
është më i saktë se çfarë nënkuptohet me kriteret. Duke pasur parasysh theksin e 
komunikatës në zotimin e ripërtërirë ndaj rajonit, mund të supozojmë se elementët e 
zgjeruar të këtyre kritereve nuk kanë qenë në përdorim para vitit 2018, megjithëse 
dokumenti nuk e bën të qartë këtë. Si të tilla, krahasimet ndërmjet të dhënave të 
papërpunuara nga 2015-16 dhe 2018 e tutje duhet të analizohen dhe të shpjegohen në 
kontekstin e zgjerimeve në komunikatën e vitit 2018. 

BE vlerësohet si një fuqi transformuese në lidhje me demokracinë, të drejtat themelore, 
sundimin e ligjit për vendet e rajonit të Ballkanit. Procesi i përgatitjes për integrimin e 
vendit në Bashkimin Evropian, domethënë vendi tashmë i ka përmbushur të gjitha kushtet 
(Kriteret e Kopenhagës) nga shumë studiues quhet si procesi i 'Evropianizimit'. Ky proces 
ka disa dimensione, ku përfshin: politikën; ekonominë; teknike dhe dimensionin e vlerave 
dhe të identitetit. Sipas Johan Olsen, ne mund të dëshmojmë katër tipare të 
evropianizimit: 1) eksportin e modelit evropian përtej kufijve të tij; 2) forcën e 
institucioneve qeveritare në nivelin mbikombëtar; 3) elementin mbikombëtar që jep 
ndikim në nivelin kombëtar dhe nën-kombëtar; dhe 4) intensifikimin e procesit të 
unifikimit të BE-së. 

Siç u cek, BE ofron mundësinë e anëtarësimit për të gjitha vendet që i plotësojnë kriteret 
në: 1. aftësia ekonomike – të kesh një ekonomi funksionale të tregut; 2. kriteret politike – 
sundimi i ligjit, demokracia, qëndrueshmëria dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe 3. 
Të ketë harmonizuar dhe përshtatur legjislacionin kombëtar me atë të BE-së, ndërsa, 4. të 

 
15 Komisioni, ‘Perspektiva kredibile e zgjerimit’, f. 9. 
16 Po aty., ff. 10-14. 
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ketë aftësi administrative dhe institucionale për t’i përmbushur të gjitha detyrimet që 
rrjedhin nga anëtarësimi. Në këtë drejtim, procesi i pranimit pas plotësimit të kritereve, 
shpesh quhet si evropianizim me kushtëzim17 (Hasa, 2019) ose politika e “shkopit dhe 
karotës” (Grabbe, 2002, Zoukui, 2010). Por këto aspekte teknike të aftësisë ekonomike dhe 
politike, procedurat administrative dhe legjislative duhet të kombinohen me elementin 
normativ, që do të thotë se vendi duhet të përqafojë dhe promovojë të gjitha vlerat 
evropiane gjatë këtij procesi. Kështu që, BE-ja në të vërtetë ‘ia imponon’ politikën dhe 
modelin e saj vendit që pranohet. 

Në ditët e sotme evropianizimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor barazohet me 
demokratizimin dhe stabilizimin e rajonit dhe të vendeve brenda për brenda. Në këto 
vende është thelbësore që të fillojë dhe të vazhdojë procesi i reformimit të shumë 
sektorëve për t’i arritur standardet e BE-së. Ky proces i ka dhënë BE-së rolin e një ‘fuqie 
reformuese’ – forcë lëvizëse prapa motivimit të vendit për të ndërmarrë reforma të thella. 
Nëse nuk do të ishte kushtëzimi i BE-së, këto reforma nuk do të ndërmerreshin.18 (Beshku 
& Mullisi 2018). Në këtë drejtim, procesi i demokratizimit të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor është i ndërlidhur me atë të evropianizimit. Për të mbështetur vendet në këtë 
proces në qëllimet kryesore, në rritjen e aftësive institucionale, forcimin e demokracisë 
dhe të sundimit të ligjit, përmirësimin e treguesve ekonomikë dhe socialë, BE-ja që nga viti 
2001 ka ndarë afro 20 miliardë Euro për rajonin nën instrumente të ndryshme financiare 
si: CARDS (Ndihma e Komunitetit për Zhvillimin e Rindërtimit dhe Stabilizimin), PHARE dhe 
IPA (Instrumenti i Para-Anëtarësimit) I & II.19 

 Shumicën e kohës, reformat janë të justifikuara për të bërë progres drejt integrimit në BE, 
dhe për të arritur stabilitetin brenda vendeve dhe stabilitetin rajonal gjithashtu. Meqenëse 
të gjitha vendet në të vërtetë po punojnë për të njëjtin qëllim, është e domosdoshme të 
vlerësohet që ato ta fillojnë bashkëpunimin dhe të krijojnë partneritete me njëra-tjetrën, 
në mënyrë që të përshpejtohet progresi sa i përket integrimit në BE. 

  

 
17 Hasa T., From normative to tangible governance: Time to change strategy of the EU enlargement process 
towards Western Balkans, Bruges Political Research Papers 74/2019, f. 10 
18 Beshku & Mullisi 2018 
19 Hasa, 2019 
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Kosova 
Hyrje 
Kosova konsiderohet vend kandidat potencial për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. 
Që nga pavarësia e saj në vitin 2008, rruga e integrimit në BE, e mishëruar edhe në 
deklaratën e pavarësisë, ka qenë edhe një prioritet i pavarur dhe i ndërlidhur i politikës së 
jashtme për Kosovën. Që nga pavarësia e saj, diskutimi dhe retorika e partive politike 
është përqendruar shumë në integrimin në BE, megjithatë, Kosova e festoi vitin e 11-të të 
shtetësisë me pak suksese të prekshme drejt synimit për integrim në BE. Çështje të tilla si 
politizimi i administratës publike, korrupsioni dhe krimi i organizuar, si dhe një sistem 
gjyqësor joefikas mbeten fajtorët kryesorë të ngecjes së Kosovës. 

BE-ja mbetet aktori kryesor ekonomik në Kosovë dhe një nga aktorët më të rëndësishëm, 
përfshirë SHBA-të, në përpjekjet për ndërtimin e shtetit. Që nga Samiti i Selanikut i mbajtur 
në vitin 2003, rruga e Kosovës ishte e ndërlidhur me integrimin në BE dhe Perspektivën e 
BE-së. Edhe shpallja e pavarësisë së Kosovës e riafirmon drejtimin e saj, duke përcaktuar 
“... qëllimi ynë për të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të lehtësuar anëtarësimin 
e plotë në Bashkimin Evropian sa më shpejt që të jetë e mundur dhe zbatimin e reformave 
të kërkuara për integrim evropian dhe euro-atlantik”20. Arritja kryesore në marrëdhëniet 
Kosovë-BE ishte nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA) në vitin 2015, jo 
vetëm për shkak të përfitimeve ekonomike, por sepse në nivel simbolik, ajo përfshinte 
marrëveshjen e parë midis Kosovës dhe BE-së që përmbante obligime kontraktuale. 
Përveç MSA-së, qeveria e Kosovës u pajtua po ashtu që të hartonte një Agjendë Evropiane 
të Reformës, qëllimi i së cilës është që t’i shtyjë reformat e Kosovës që kanë të bëjnë me 
integrimin në BE21.  

Shumica e qytetarëve të Kosovës, rreth 60%, që përfshin periudhën 2010-2015, e 
perceptonin BE-në si pozitive dhe/ose shumë pozitive 22. Përpjekjet politike dhe 
institucionale, të ndërlidhura me këto perceptime, duhet të kishin sjellë një momentum 
në rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE, por kjo nuk ndodhi në praktikë. Edhe pse 
Kosova nënshkroi MSA-në dhe po ashtu hartoi Agjendën Evropiane të Reformës për 
përcaktimin e prioriteteve afatshkurtra, raporti i KE-së për Kosovën në vitin 2019 tregoi se 

 
20 Kuvendi i Kosovës. Deklarata e Pavarësisë. E nxjerrë nga: http://www.assembly-
kosova.org/common/docs/Kosovo%20Declaration%20of%20Independence%20-%20English%20Version.pdf 
21 Ministria e Integrimeve Evropiane. (2016). Dialogu i Nivelit të Lartë Kosovë-BE mbi Prioritetet Kyçe – Agjenda 
e Reformave Evropiane (ERA). E nxjerrë nga: https://www.mei-ks.net/repository/docs/era_final.pdf 
22 Grupi për Studime Juridike dhe Politike. (2017). Kosovë-Integrimi Evropian dhe MSA. E nxjerrë nga: 
http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2017/11/GLPS-Kosovo-European-Integration-and-the-
SAA-An-analysis-on-citizens’-perceptions.pdf 
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të dyja këto po ngecnin në prodhimin e rezultateve substanciale23. Në vitin 2017, Jean-
Claude Juncker, President i Komisionit Evropian, në fjalimin e tij theksoi se stabiliteti i 
Ballkanit Perëndimor lidhur me një perspektivë të besueshme të zgjerimit 24. Menjëherë 
pas kësaj, në vitin 2018, BE nxori publikimin “Një perspektivë e besueshme e zgjerimit dhe 
angazhimi i zgjeruar i BE-së me Ballkanin Perëndimor”. Përveç theksit se normalizimi i 
marrëdhënieve Kosovë-Serbi është faktor thelbësor në avancimin e rrugëve të tyre 
përkatëse evropiane, dokumenti, në masë të madhe, e lidh integrimin e Kosovës në BE me 
zbatimin e MSA-së. Në mënyrë të veçantë, në dokument thuhet se “Kosova ka mundësi 
për progres të qëndrueshëm përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe 
të avancojë në rrugën e saj evropiane porsa këtë ta lejojnë rrethanat objektive.”25.  

MSA, si marrëveshja e parë zyrtare kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe BE-së, e gjithashtu 
si mënyra kryesore e prekshme që Kosova të shkojë drejt integrimit në BE, si rrjedhojë 
është me rëndësi thelbësore. Në një anketë të realizuar në vitin 2016, më pak se 50% e 
kosovarëve kishin perceptimin se Kosova do të përfitonte ekonomikisht dhe politikisht 
nga MSA26.  Më pak se gjysma e popullsisë ende nuk i sheh përfitimet nga marrëveshjet e 
tilla, duke treguar kështu që institucionet e Kosovës nuk po arrijnë të japin rezultate të 
prekshme dhe t’i përfshijnë qytetarët e saj në proceset e përmendura.   

Qasja retrospektive  

Pikëpamjet e qytetarëve mbi BE-në 
Barometri Ballkanik, i publikuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (KBR), ofron një 
përmbledhje gjithëpërfshirëse të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe perceptimet e tyre 
në një gamë të gjerë të çështjeve sociale, politike dhe ekonomike.27. Në aspektin ekonomik, 
kur u pyetën, shumica (69%) e qytetarëve të Kosovës deklaruan se anëtarësimi në BE do 
të ishte gjë e mirë për ekonominë e vendit. Sidoqoftë, një gjë e rëndësishme që duhet të 
theksohet në lidhje me këtë pyetje është gjithashtu se 21% e të anketuarve deklaruan se 
anëtarësimin në BE e perceptojnë si me ndikim as të mirë e as të keq në ekonomi. Prandaj, 

 
23 Raporti i KE-së për Kosovën. (2019) 
24 KE. (2017). Fjala e PRESIDENTIT JEAN-CLAUDE JUNCKER mbi Gjendjen e Bashkimit Evropian 2017. E nxjerrë 
nga: https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm 
25 KE. (2018).  

Një perspektivë e besueshme e zgjerimit dhe angazhim i zgjeruar i BE-së me Ballkanin Perëndimor. E nxjerrë 
nga: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-
perspective-western-balkans_en.pdf 
26 Grupi për Studime Juridike dhe Politike. (2017). Kosovë-Integrimi Evropian dhe MSA. (f. 14). E nxjerrë 
nga:http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2017/11/GLPS-Kosovo-European-Integration-and-
the-SAA-An-analysis-on-citizens’-perceptions.pdf 
27 Këshilli për Bashkëpunim Rajonal. (2019). Barometri Ballkanik 2019: Anketa e Opinionit Publik. E nxjerrë nga: 
https://www.rcc.int/pubs/89/balkan-barometer-2019-public-opinion-survey 
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një në pesë persona ose ka mungesë informacioni, nuk është i bindur, ose nuk e kupton 
se si anëtarësimi në BE e favorizon ose nuk e favorizon ekonominë e një vendi. Për ta 
mbështetur këtë fakt, ka pasur një rënie në numrin e kosovarëve që besojnë se ekonomia 
do të përfitonte nga BE-ja; pasi që në vitin 2017, një shifër dërmuese prej 84% 
anëtarësimin në BE e perceptonte si të mirë. Rënia prej 15%, sipas raportit, mund t'i 
atribuohet procesit të liberalizimit të vizave në Kosovë që ka ngecur. 

Kur u pyetën se çfarë përfshinte anëtarësimi në BE për qytetarët personalisht, kosovarët 
ishin i vetmi popull nga Ballkani Perëndimor që e renditnin lirinë e udhëtimit si përfitimin 
kryesor të anëtarësimit në BE. Kjo do të tregojë rëndësinë e liberalizimit të vizave për 
kosovarët. Kjo rënie sa i përket perceptimit të tyre për përfitimet ekonomike nga 
anëtarësimi në BE kontribuon në idenë se sa të shkëputur janë qytetarët nga procesi i 
integrimit në BE. Megjithatë, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës (43%) kanë 
deklaruar se ata presin që deri në vitin 2020 të ndodhë hyrja e ekonomisë së Kosovës në 
BE.  

Narrativa sa u përket reformave  
BE ka qenë pjesë integrale e procesit të ndërtimit të shtetit, prandaj, marrëdhënia 
ndërmjet Kosovës dhe BE-së është e veçantë dhe e papërsëritshme për t'u analizuar, 
sidomos në aspektin e marrëdhënieve të pushtetit. Ngjarjet specifike në afatin kohor 
tregojnë se si evropianizimi ka ndikuar në demokracinë e brendshme të Kosovës. Ndërtimi 
i shtetit i Kosovës karakterizohej nga politikë bërje vetëm për të pasur politika; kjo ka 
ndodhur gjatë periudhës së Misionit të Kombit të Kombeve të Bashkuara (UNMIK), nën 
pavarësinë e mbikëqyrur dhe të pambikëqyrur. 

Pas luftës, konkretisht nga viti 1999 deri në vitin 2000, Misioni i Kombit të Bashkuara në 
Kosovë ishte pushteti ekzekutiv. Dalëngadalë filloi transferimi i disa prej kompetencave të 
tij në komunat e Kosovës. Kompetencat që ata transferuan ishin më shumë masa 
administrative ndërsa UNMIK-u ishte, të paktën de-fakto, pushteti ekzekutiv. UNMIK-u i 
kishte hapur rrugën zhvillimit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ). 
IPVQ-të i kishin si kompetencat legjislative, ashtu edhe ato ekzekutive të përfshira në të. 
Fokusi strategjik i IPVQ-ve ishte transferimi gradual i këtyre kompetencave tek 
institucionet e Kosovës, posaçërisht pasi që në atë moment kohor, Kosova ishte në 
procesin e ndërtimit të natyrës së institucioneve të veta. Çështja qëndron në nocionin e 
ndarjes së kompetencave dhe transferimin e kompetencave. Literatura tregon se si 
ndërhyrjet ndërkombëtare mund të jenë veçanërisht kundër-produktive për arritjen e 
objektivat e përcaktuara të një vendi. 

Pasi transferimi i kompetencave filloi të hynte në fuqi, me situatën politike të Kosovës 
ende të papërcaktuar, Kosova filloi të ndërtojë institucione bazuar në një përzierje të të 
mësuarit duke bërë dhe përmes udhëzimeve. E para u bazua në vëzhgimin se si 
funksiononin institucionet e bashkësisë ndërkombëtare, ndërsa kjo e fundit imitohej nga 
rregullat, procedurat dhe legjislacioni konkret, pjesa më e madhe e të cilave u përpiluan 
drejtpërdrejt nga bashkësia ndërkombëtare. Isaiah Berlin e ka kapur këtë fenomen, siç e 
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ka quajtur ai me termin, si “liri negative”28. Gashi & Gashi vënë në pah dualizmin pasi që 
kjo konsiston në “lirinë që vjen nga mungesa e pengesave” dhe “lirinë për të vepruar dhe 
marrë nën kontroll qëllimet e saj themelore.”29.  

Çështja kryesore që rrjedh nga ndërhyrjet ndërkombëtare, ose nga çdo ndërhyrje në fjalë, 
është çështja e pronësisë. Çështja e pronësisë ndodh kur ekziston një disonancë ndërmjet 
marrësit dhe transmetuesit. Marrësi, në këtë rast Kosova dhe institucionet e saj, me status 
të paqartë politik, nuk e kuptuan plotësisht nocionin e pronësisë, dhe si rrjedhojë edhe 
llogaridhënia u kuptua dhe u praktikua në mënyrë të mjegullt. Duke i shtuar në gjithë këtë, 
faktin se bashkësia ndërkombëtare po përdorte vlera kulturore perëndimore, të cilat ishin 
në variantin më të mirë nuk po depërtonin.  

Miratimi i valutave të huaja. Një nga vendimet e parat, në mos edhe i pari, nga vendimet 
e bashkësisë ndërkombëtare ishte prezantimi i markës gjermane si monedhë e Kosovës 
dhe bërja e Kosovës zonë të pavarur doganore. Kosova më vonë e adoptoi EURO-n si 
monedhën e saj zyrtare. Megjithëse një vendim i tillë, pa vlerësuar këtu nëse ishte i gabuar 
apo i duhur, ishte ndërhyrje e drejtpërdrejtë në politikat monetare të një vendi, ai nuk hasi 
në ndonjë rezistencë as nga shoqëria në përgjithësi, e as nga politikanët vendorë.  

Ligjet si shenjë në rubrikë se diçka është e kryer. UNMIK-u ishte pushteti legjislativ dhe 
kështu i vinte në fuqi ligjet. Shumica e ligjeve të vëna në fuqi nga UNMIK janë përshtatur 
paksa edhe pas transferimit të pushtetit të tij tek institucionet kosovare. Si shembull, 
UNMIK-u miratoi 69 rregullore në afatin e shkurtër kohor prej një viti - kjo ndodhi në vitin 
2000. Në studimin e tij Ligjet pa politika – të papërdorshme, të pazbatueshme dhe të kota, Ilir 
Dugolli shpjegon fenomenet e agjendës legjislative gjersa ato hartoheshin me nxitim30. 
Dugolli shpjegon se si agjenda legjislative e Kosovës u hartua brenda disa orësh nga 
nëpunësit civilë dhe ekspertët juridikë të cilët emërtonin ligje që ata i konsideronin të 
nevojshme. Ndonëse studimi i Dugollit fokusohet në kohërat e UNMIK-ut, i njëjti vëzhgim 
mund të vlejë edhe sot e kësaj dite. 

Deri në vitin 2008, institucionet kosovare po e shfrytëzonin mungesën e kompetencave si 
argumentin e tyre kryesor kur ata përballeshin me llogaridhënien. Në shkurt të vitit 2008, 
Kosova shpalli pavarësinë e saj dhe ajo që pasoi ishte një qasje relativisht e shpejtë ndaj 
shtet ndërtimit. Institucionet e reja po krijoheshin dhe agjenda legjislative ishte përpiluar. 
Tani e shohim edhe një herë se, ndonëse tani i kishin kompetencat, nxitimi i ndërtimit të 
shtetit po bartej nga e kaluara. Vetëm në vitin 2008, nga parlamenti u miratuan 91 ligje pa 

 
28 Berlin, I. (1969) Two Concepts of Liberty, Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press 
29 Demokracia për Zhvillim. Gashi, K. , Gashi, G. (2018). Zanafilla plus dhjetë. E nxjerrë nga: https://d4d-
ks.org/wp-content/uploads/2018/11/D4D_PI_15_ENG.pdf 
30 Dugolli, I. (2006). P. 4. Ligjet pa politika – të papërdorshme, të pazbatueshme dhe të kota. E nxjerrë nga: 
http://www.kipred.org/repository/docs/Laws_Without__Policy_–Waste,_Dead_Letter_and_Futility_618084.pdf 
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diskutime paraprake31. Diskursi i përgjithshëm nga partitë politike në pushtet ishte se këto 
ligje po imponoheshin nga bashkësia ndërkombëtare dhe si rrjedhojë kishte pak gjëra që 
vendorët mund t’i bënin. Kosova po e justifikonte sërish sjelljen e saj, këtë herë duke 
zëvendësuar argumentin e mungesës së kompetencave me atë që fajësonin ndikimin e 
fuqishëm ndërkombëtar në përcaktimin e agjendës. Këto raste kontribuojnë në 
argumentin kryesor se demokracia e Kosovës po pësonte rënie në fazën fillestare të 
shtetndërtimit.     

Vlerësimi i fushave prioritare  
Raportet e BE-së sa u përket vendeve, e kanë matur progresin e Kosovës në fusha të 
ndryshme përmes nivelit të progresit dhe gjendjes së nivelit të përgatitjes. Dy tabelat më 
poshtë japin në detaje nivelin e progresit të Kosovës dhe gjendjen sa i përket nivelit të 
përgatitjes bazuar në raportet e KE-së kushtuar vendeve nga 2015 - 2019, kështu që këto 
janë vitet në të cilat do të përqendrohemi. Niveli i progresit është relativ pasi që matet 
nëse ka pasur progres në vend krahasuar me një vit më parë, dhe gjendja sa i përket nivelit 
të përgatitjes ofron një përmbledhje përkitazi me atë se sa i gatshëm është vendi në një 
fushë specifike. Fushat prioritare të Kosovës janë administrata publike, sistemi gjyqësor, 
lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të drejtat themelore dhe liria e 
shprehjes. Këto fusha, sidomos të drejtat themelore dhe liria e shprehjes paraqesin 
demokratizimin e brendshëm të vendit. Në vitin 2017, KE nuk paraqiti asnjë raport të 
vendit, kështu që ai vit mungon në tabela. Në vitet 2018 dhe 2019, niveli i progresit për të 
drejtat themelore nuk u raportua në mënyrë të qartë, e po ashtu edhe gjendja e 
përgatitjes mungon tërësisht për këtë fushë në të katër vitet, me raportin e fundit në vitin 
2019 ku vihet në dukje se “Kuadri ligjor e garanton gjerësisht mbrojtjen e të drejtave 
themelore të njeriut në përputhje me standardet evropiane.”  

Reforma në administratën publike është vërejtur se ka njëfarë progresi nga viti 2016 - 
2019, me vetëm vitin 2015 që është përdorur termi si progres i mirë. Gjendja e përgatitjes 
për reformën në administratën publike ka ngecur çdo vit në njëfarë niveli të përgatitjes. 
Raporti i vendit për vitin 2019 vuri në dukje se pjesa më e madhe e progresit i atribuohej 
përshtatjes së legjislacionit, megjithatë çështje kryesore mbetet e ndikimit politik në 
rekrutimin e shërbyesve të lartë civilë. Sistemi gjyqësor po pengonte progresin, ai është 
renditur vazhdimisht në një fazë të hershme të përgatitjes, përveç në vitin 2016 kur u rendit 
si progres i mirë. Ngjashëm me fushat e tjera prioritare, progresi në sistemin gjyqësor 
lidhet shumë me legjislacionin dhe po përballet me probleme praktike. Raporti i vendit i 
KE-së vë në dukje se politizimi dhe administrimi i ngadaltë i drejtësisë po pengon progresin 
në këtë fushë. Pothuajse i njëjti vlerësim është dhënë për luftën kundër korrupsionit 
dhe luftën kundër krimit të organizuar. Këto vlerësime tregojnë se Kosova po shënon 
progres me të madhe dhe me nxitim në legjislacion, megjithatë, mungojnë diskutimet 

 
31 Republika e Kosovës. E nxjerrë nga: http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Evidenca%20e% 
20ligjeve.pdf 
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publike mbi procesin, dhe në vend të kësaj ai trajtohet si vënia e shenjës kaluese në 
rubrikë; kjo gjë e minon zbatimin e tij dhe kështu e dobëson demokracinë e Kosovës. 

Tabela 1: Raporti i KE-së për Kosovën – Niveli i progresit 

Niveli i progresit 

Fushat Vitet 

2015 2016 2018 2019 

Administrata publike Progres i mirë Njëfarë progresi Njëfarë progresi Njëfarë progresi 

Sistemi gjyqësor Njëfarë progresi Progres i mirë Njëfarë progresi Njëfarë progresi 

Lufta kundër korrupsionit Njëfarë progresi Progres i mirë Njëfarë progresi Njëfarë progresi 

Lufta kundër krimit të organizuar Njëfarë progresi Progres i mirë Njëfarë progresi Njëfarë progresi 

Të drejtat themelore  Njëfarë progresi Njëfarë progresi N/A N/A 

Liria e shprehjes Nuk ka progres Nuk ka progres Nuk ka progres Progres i kufizuar 

Tabela 2: Raporti i KE-së për Kosovën - Gjendja e përgatitjes  

Gjendja e nivelit të përgatitjes 

Fushat Vitet 

2015 2016 2018 2019 

Administrata 
publike 

Njëfarë 
niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Sistemi gjyqësor Në fazë të 
hershme 

Në fazë të hershme Në fazë të 
hershme/Njëfarë 
niveli i përgatitjes 

Në fazë të hershme 

Lufta kundër 
korrupsionit 

Në fazë të 
hershme 

Në fazë të 
hershme/Njëfarë 
niveli i përgatitjes 

Në fazë të 
hershme/Njëfarë 
niveli i përgatitjes 

Në fazë të 
hershme/Njëfarë 
niveli i përgatitjes 

Lufta kundër 
krimit të 
organizuar 

Në fazë të 
hershme 

Në fazë të hershme Në fazë të hershme Në fazë të hershme 

Të drejtat 
themelore  

Njëfarë 
niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 
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Çfarë është ndërmarrë dhe çfarë prodhoi kjo: Afati kohor i 
marrëdhënieve BE-Kosovë  
Kosova është kandidat potencial për t'u anëtarësuar në BE. Kjo pjesë e studimit ofron 
përmbledhjen dhe afatin kohor të marrëdhënieve BE-Kosovë, duke nënvizuar ngjarjet 
kryesore. Analiza më e thellë dhe më përshkruese e progresit të Kosovës përshkruhet në 
kapitullin që pason raportet të vendit. 

Tabela 3: Ngjarjet ndër vite 

Data Ngjarja 

11/1/2000 
Samiti i Zagrebit e fillon Procesin e Stabilizim-Asociimit (PSA) për 5 vendet e Evropës jug-
lindore 

1/4/2005 Komisioni miraton komunikatën me temën “E ardhmja evropiane për Kosovën” 

1/2/2006 I dërguari special i Kombeve të Bashkuara i fillon negociatat për statusin 

4/2/2008 
Këshilli miraton Veprimin të Përbashkët për krijimin e misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit 
në Kosovë EULEX 

18/2/2008 
Këshilli e merr në dijeni shpalljen e pavarësisë së Kosovës, nënvizon bindjen e BE-së se 
Kosova është një çështje sui generis. 

15/6/2008 Kosova e miraton Kushtetutën e saj 

9/12/2008 EULEX bëhet operacional 

14/10/2009 Komisioni lëshon komunikatën 'Kosova - Duke përmbushur perspektivën e saj evropiane' 

22/7/2010 
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë jep opinionin këshillëdhënës mbi shpalljen e pavarësisë 
së Kosovës 

8/3/2011 Pas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të KB-ve, fillon dialogu teknik Kosovë-Serbi 

19/1/2012 Komisioni fillon dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën 

30/5/2012 Komisioni fillon Dialogun e Strukturuar mbi Sundimin e Ligjit 

14/6/2012 Komisioni nxjerr hartën e rrugës për liberalizimin e vizave të Kosovës 

10/9/2012 Kosova shpall fundin e pavarësisë së mbikëqyrur 
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10/10/2012 
Komisioni nxjerr studimin e tij të fizibilitetit për një Marrëveshje të Stabilizim-Asociimit 
ndërmjet BE-së dhe Kosovës 

19/10/2012 
Fillon dialogu i nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Përfaqësuesja e 
Lartë, Zëvendës Presidentja e Komisionit (PLZPK) Ashton. 

25/7/2014 
Negociatorët kryesorë të BE-së dhe Kosovës vendosën inicialët në Marrëveshjen e Stabilizim 
Asociimit ndërmjet BE-së dhe Kosovës në Bruksel. 

1/4/2016 Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ndërmjet BE-së dhe Kosovës hyn në fuqi. 

1/7/2018 
Komisioni konfirmon që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e mbetura të liberalizimit të 
vizave. Vendimi mbi propozimin e Komisionit është në pritje në PE dhe Këshill. 

Në vitin 2005, Komisioni Evropian miratoi komunikatën të quajtur “E ardhmja evropiane 
për Kosovën”32. Dokumenti paraqiti një analizë të asaj që kishte bërë Komisioni Evropian 
nga viti 1999 deri në vitin 2005, dhe planet e tij për të ardhmen e Kosovës. Nga viti 1999 
deri në vitin 2005, angazhimi i BE-së është vlerësuar si një investim në shumën prej 1.6 
miliardë eurosh, dhe megjithatë ajo e cilëson territorin si të brishtë. Komunikata ishte 
komunikimi i pare i këtij lloji tij i drejtuar Kosovës nga KE-ja. Aty përfshihen sektorë që nga 
zhvillimi ekonomik, kapaciteti institucional, ndihma financiare dhe iniciativat rajonale, 
përfshirë këtu marrëdhëniet me Beogradin. Duke pasur parasysh se në atë moment kohor 
statusi i Kosovës ende nuk ishte përcaktuar zyrtarisht, KE-ja theksoi se reformat duhej të 
ndërmerreshin përmes një konsultimi aktiv me aktorët ndërkombëtarë. Më e 
rëndësishmja, kjo nënkuptonte që KE-ja do të ofronte mbështetje vetëm në procesin e 
rivitalizimit, nëse mund të vërente se udhëheqësit politikë të Kosovës zotohen se do të 
respektonin “parimet demokratike, të drejtat e njeriut, mbrojtjen e pakicave, sundimin e 
ligjit, reformën dhe vlerat e ekonomisë së tregut mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian”. 
Kontekstualisht, siç e kemi vërejtur edhe në kapitujt e mëparshëm kur shpjegojmë se si 
është përpiluar agjenda legjislative, popullata e përgjithshme ishte lënë plotësisht jashtë 
procesit. Megjithatë, në atë komunikatë, KE-ja thekson se “Në fund të fundit, e ardhmja e 
Kosovës është në duart e popullit të saj”. 

Në vitin 2006, Kombet e Bashkuara i filluan negociatat për statusin e Kosovës përmes të 
dërguarit të saj të posaçëm. Pas një viti, i Dërguari i Posaçëm i Kombeve të Bashkuara, 
Martti Ahtisaari, e përpiloi raportin në të cilin, ndër të tjera, thuhej se ri-integrimi në Serbi 
nuk është një opsion i realizueshëm, se administrimi i vazhdueshëm ndërkombëtar nuk 

 
32 E drejta e Bashkimit Evropian. (2005). Komunikata nga Komisioni– E ardhmja evropiane për Kosovën. E 
nxjerrë nga: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0156 
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është i qëndrueshëm, dhe se pavarësia me mbikëqyrje ndërkombëtare është i vetmi 
opsion i realizueshëm33. Kjo sërish e përforconte rolin e bashkësisë ndërkombëtare. 

Në vitin 2008 - Këshilli miratoi Veprimin e Përbashkët për krijimin e Misionit të Bashkimit 
Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX). Katërmbëdhjetë ditë më vonë, Këshilli 
mori në dijeni deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe nënvizoi bindjen e BE-së se Kosova 
është një rast sui generis. Kosova e miratoi Kushtetutën e saj në korrik të vitit 2008, dhe 
EULEX-i u bë operacional në fund të vitit 2008. Në po të njëjtin vit, d.m.th., në vitin 2008, 
Kosova e shpalli pavarësinë dhe sovranitetin e saj përmes deklaratës së pavarësisë. 
Shumë shpejt në vitin 2010, ka një ngjarje të rëndësishme në afatin kohor të Kosovës pasi 
që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) nxjerr opinionin e saj këshillëdhënës mbi 
shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Si përmbledhje, GJND-ja arriti në përfundimin se 
deklarata e pavarësisë nuk e shkel të drejtën ndërkombëtare, dhe/ose Rezolutën  1244 të 
KSKB-së. Në vitin 2018, pavarësia e Kosovës u njoh nga 116 vende, ku i fundit ishte 
Barbadosi34.  

Viti 2012 u përcoll me pesë ngjarje të rëndësishme që prekën Kosovën dhe marrëdhëniet 
Kosovë-BE. Brenda një viti, Komisioni i BE-së filloi dialogun me Kosovën përkitazi me 
liberalizimin e vizave dhe nxori hartën e rrugës për liberalizimin e vizave, nisi dialogun e 
strukturuar për sundimin e ligjit, si dhe nxori studimin e tij të fizibilitetit për Marrëveshjen 
e Stabilizim-Asociimit (MSA) ndërmjet BE-së dhe Kosovës. Kosova shpalli fundin e 
pavarësisë së saj të mbikëqyrur dhe filloi dialogu i nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe 
Serbisë, i lehtësuar nga PLZP Ashton. Këto ngjarje ishin për të rikonfirmuar rrugën e 
Kosovës drejt integrimit në BE, por më e rëndësishmja është se ato ndodhën të gjitha 
brenda një viti, gjë që po tregonte një rrugë mjaft të shpejtë të një integrimi të tillë. Historia 
do të diktonte ndryshe! Vetëm katër vjet më pas, përkatësisht në vitin 2016 do të hynte në 
fuqi MSA-ja, ndërsa edhe sot e kësaj dite liberalizimi i vizave mbetet çështje e përsëritur, 
ndërsa në rastin më të mirë njerëzit janë skeptikë sa i përket zgjidhjes që do të dilte nga 
dialogu Kosovë-Serbi. 

Demokracia dhe integrimi në BE  

Kultura politike dhe evropianizimi  
Nuk mund të flitet për evropianizim pa e trajtuar kulturën politike të një shoqërie të 
caktuar. Legjislacioni i BE-së në vetvete është një formë e kulturimit politik në shkallë të 
gjerë. Për disa kultura, zbatimi i sundimit të ligjit të BE-së mund të vijë natyrshëm, për të 
tjerët mund të vijë si shok. Për të kuptuar më mirë shoqërinë kosovare dhe procesin e saj 

 
33 OSBE. Nisma për Mbështetje të Kuvendit. (2007). Raporti i të Dërguarit të Posaçëm të Kombeve të Bashkuara 
për statusin e Kosovës, Kosova meriton qartësi për të ardhmen e saj. E nxjerrë nga: 
https://www.osce.org/kosovo/24787?download=true 
34 Baliu D. Barbadosi e njeh Kosovën. Prishtina Insight. 2018. E nxjerrë nga: 
https://prishtinainsight.com/barbadosrecognizes-kosovo/ 
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të evropianizimit, duhet të merresh me kulturën e saj politike. Ndërsa për ta trajtuar 
kulturën politike të një vendi është e nevojshme të shihet diskursi në lidhje me historinë 
e tij, sepse një shoqëri ndërtohet nga ngjarjet historike që e formësojnë të ardhmen e saj. 

Kultura politike në Kosovë është e përzier dhe një nga fushat më pak të zhvilluara të 
shoqërisë kosovare. Duke marrë parasysh që historia e Kosovës është histori e konfliktit, 
nuk është çudi që kultura politike ka pabarazi të tilla. Historikisht, Kosova ka qenë 
kryesisht krahinë ose pjesë e ndonjë krahine më të madhe. Duke filluar prej vitit 1400 deri 
në vitin 1999, statusi qeverisës i Kosovës ishte ai i një krahine. Së pari në Perandorinë 
Osmane, pastaj duke vazhduar në mbretëritë serbe dhe jugosllave e deri te Federata 
Jugosllave. Nëse e shikojmë këtë përmbledhje të shkurtër historike, është e qartë se 
shoqëria kosovare është formësuar kryesisht nga konflikti dhe tensioni. Vetëm ky fakt e 
bënte shumë të vështirë zhvillimin e një kulture politike. Duke e ditur që arsimi luan rol të 
madh në kulturën politike, është alarmante të kuptosh që qytetarët kosovarë nuk kanë 
pasur qasje të lehtë në arsimin e lartë deri në vitin 1969, kur u themelua Universiteti i 
Prishtinës. Për më tepër, cilido politikan që pati mjaft fat të merrte arsim në pjesën më të 
madhe ishte i indoktrinuar nga ideologjia komuniste, ndërsa qasje pro-perëndimore 
praktikisht ishte jo ekzistente deri në vitet 1990-ta. 

Për t’i kuptuar më mirë temat që e mbizotërojnë shoqërinë kosovare dhe kulturën politike, 
është e domosdoshme të kuptohet situata e përgjithshme në Perandorinë Osmane dhe 
më tej. Në atë kohë, shumica e qeverisë ishte e përqendruar në nivelin qendror, dhe 
vetëm disa ligje dhe rregullime të vogla u lejuan të diskutohen dhe të viheshin në fuqi në 
nivelin lokal. Ky konflikt i detyruar midis vepruesve lokalë dhe qendror, që përfundimisht 
e largoi popullsinë nga procesi i vendim-marrjes, duke u dhënë atyre përparësi për t'u 
përfshirë në sjellje provinciale. Megjithatë  vendim-marrja dhe zbatimi u bënë, duke 
detyruar kështu popullsinë që të kultivonte një kulturë provinciale. 

Pas rreth 500 vjet sundimi osman, dhe një kulturë politike praktiktikisht provinciale brenda 
shoqërisë kosovare, ndryshimet e mëtejshme vetëm se do ta forconin këtë mospërputhje 
ndërmjet shtetit dhe njerëzve. Në konferencën e Ambasadorëve në vitin 1913, Kosova do 
të përfshihej në Mbretërinë e Serbisë si provincë, duke e humbur përfundimisht edhe 
nivelin e vogël të administratës provinciale që kishte nën sundimin osman. Kosova, duke 
qenë kryesisht shoqëri agrare në atë kohë, ishte e detyruar të përvetësonte një formë të 
vetëqeverisjes, të zbatuar përgjithësisht në rajonet malore, që rrjedhin nga Shqipëria, 
duke vënë në zbatim Kanunin (që përkthehet si “Kod”) e Lekë Dukagjinit. Kanuni ishte një 
tërësi ligjesh dhe normash të miratuara nga shoqëria kosovare, që tregonte për herë të 
parë një sens të logjikës së qeverisjes dhe të kulturës politike. Ndonëse është e 
pamohueshme që Kanuni i ka zëvendësuar komponentët legjislativ të një qeverie, është 
e kuptueshme çfarë ndodh kur vetë popullata e zëvendësonte ekzekutivin e qeverisë në 
fjalë, duhet të merret parasysh efikasiteti i këtij sistemi. Rregullat e rrepta mbi sjelljen të 
dhëna nga Kanuni vetëm sa i forcuan marrëdhëniet familjare dhe konceptet e kontratave 
verbale kundrejt ligjit të shkruar. Të gjithë këta faktorë kanë luajtur një rol të madh në 
krijimin e kulturës politike të Kosovës. 
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Nga sundimi osman dhe më tutje, popullsia e Kosovës kishte kryesisht kulturë me bazë 
familjare, që si rrjedhojë çonte në kolektivizëm. Përfundimisht, individi në Kosovë 
kryesisht e identifikon veten si pjesë të një strukture më të madhe dhe do të masë 
madhësinë e strukturës dhe do të vlerësojë rolin e vet brenda saj. Për më tepër, individi si 
veprues politik statistikisht do të ndjek sjelljen mesatare të familjes, dhe sa më e madhe 
të jetë madhësia e familjes, aq më praktik do të jetë roli i vepruesit brenda familjes së 
dhënë. Kjo sjellje, e tillë për shkaqe historike, ka luajtur rol të madh në evropianizimin e 
Kosovës dhe natyrën e saj mbresëlënëse.  

Shkaku dhe pasoja: Demokratizimi dhe integrimi në BE  
Historia ka luajtur rol, mjaft të nënvetëdijshëm, ndonëse me intensitet të lartë, në 
formësimin e kulturës politike dhe të ideologjive të përgjithshme të popullatës së Kosovës. 
Një nga pyetjet më të rëndësishme që duhet të trajtohen në rastin e Kosovës është aspekti 
i sasisë për sa i përket evropianizimit. Kjo bëhet duke e parë evropianizimin përmes 
thjerrëzave kritike, duke u fokusuar në atë se si demokracia në Kosovë është thjesht një 
sistem tjetër që ofrohet si vënia e një shenje në rubrikë. Duke pasur parasysh perceptimin 
kosovar të qeverisë së vet si një organ rregullues, por që ka një kulturë të brendshme 
provinciale me prirje materiale, nuk është çudi që fuqia transformuese e Bashkimit 
Evropian ka pasur një depërtim pothuajse të qëndrueshëm në Kosovë. Pas luftës së vitit 
1999, Kosova hyri në një gjendje riparimi të qenies ku u dhanë sasi të mëdha të ndihmës 
ndërkombëtare për të ndihmuar në përpjekjet për rindërtimin e shtetit dhe të shoqërisë. 
Kjo përpjekje për rindërtim u dha qytetarëve shpresë të rreme, ku ata e panë Bashkimin 
Evropian si një tokë të premtuar, të atillë ku të gjitha aspektet e jetës – si qeverisja e mirë, 
ligjet e duhura dhe prosperiteti më i mirë – do të bëheshin të mundshme. Sidoqoftë, 
portreti nuk u shfaq plotësisht, pikësëpari për shkak se rruga deri në evropianizim, 
veçanërisht kur përpjekja u fokusua në vendet me histori kolektiviste, kërkon shumë më 
tepër sesa vetëm vullnetin e qytetarëve. Kosova, duke qenë një kulturë politike provinciale 
dhe mbresëlënëse, në një moment kohor gjatë procesit të evropianizimit miratoi rreth 91 
ligje me pothuajse asnjë debat apo analizë paraprake të politikave. Kjo formë e pranimit 
të padiskutueshëm të ligjeve dhe të politikave të reja tregon se ndonëse Bashkimi 
Evropian gabimisht mund ta perceptojë këtë si përshpejtimin të progresit drejt 
evropianizimit, themelet nuk janë aspak ato çfarë dëshiron BE-ja. Nga ana tjetër, duket se 
thjesht Kosova vë shenjën në çdo rubrikë që i del përpara në rrugën e saj, kryesisht për 
shkak të pikëve politike që fitohen nga partitë politike që i shfrytëzojnë këto pikë për 
avancimin e agjendave të tyre. Kosova dhe BE-ja e mbajtën takimin e tyre të parë të 
Këshillit të Stabilizim-Asociimit në vitin 2016, dhe prej asaj kohe, janë ndryshuar ligje të 
ndryshme, janë miratuar ligje të reja, kufijtë janë modifikuar dhe ende faktori kryesor që 
po pengon pranimin e Kosovës apo edhe një bisedë të thjeshtë për anëtarësim është 
performanca e dobët në sundim të ligjit35. Një nga faktorët kryesorë që kërkon Evropa në 

 
35 Marko Kmezić, EU Rule of Law Conditionality: Democracy or ‘Stabilitocracy’ Promotion in the Western 
Balkans? (2019) 
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potencialin e pranimit të një vendi, është sundimi korrekt i ligjit. Kjo më tej mbështetet 
nga teknikat e reja të negociatave të Bashkimit Evropian në të cilat ata kanë future në 
përdorim konceptet si 'Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore' dhe 'Drejtësia, Liria dhe 
Siguria', konceptet të cilat u përdorën për herë të parë në negociatat me Kroacinë, por tani 
janë shumë më të integruara në të gjitha diskutimet e tjera dhe do të përfshihen në të 
gjitha negociatat e ardhshme me vendet kandidate. Maqedonia është shembull i mirë i 
kësaj, ku rrjedhjet e materialeve të klasifikuara treguan kontrollin e qeverisë mbi 
gjyqësorin deri në atë shkallë ku madje bëhej edhe ndjekja penale dhe frikësimi i 
kundërshtarëve politikë; kjo e ka vendosur Maqedoninë në pozitë shumë të keqe. Në 
retrospektivë, Maqedonia ishte vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që kishte nënshkruar 
Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit në vitin 2001, dhe ka qenë në pritje të negociatave të 
pranimit tani e 18 vjet. Kjo tregon sesa i paepur është Bashkimi Evropian në zbatimin siç 
duhet të sundimit të ligjit, dhe me të vërtetë vendet kandidate i përgjigjen kësaj. 

Ndonëse mund të thuhet se gati çdo vend është i veçantë dhe i papërsëritshëm, çështja e 
Kosovës është pothuajse e pashembullt në temën e negociatave të pranimit dhe të 
demokracisë. Popullsia e Kosovës ka pasur pjesën e vet të vështirësisë për ta kuptuar se 
cilat janë interesat e Bashkimit Evropian për sa i përket demokracisë dhe zbatimit teknik 
– për shembull – në rastin e veprimit të Kosovës në përputhje me standardet evropiane, 
është vlerësuar se Kosova ka përmirësuar pozitat e saj nga viti në vit. Për më tepër, Kosova 
ka bërë progres të konsiderueshëm në fushën e lëvizjes së mallrave, përkatësisht me 
zbatimin e dy investimeve kapitale në autostrada – njëra me Shqipërinë dhe tjetra me 
Maqedoninë e Veriut. Këto autostrada kanë luajtur rol të madh në lëvizjen e mallrave, 
megjithatë ka pasur debate në popullatën civile nëse këto autostradë ishin mjaft me 
rëndësi për të justifikuar investimet deri në 1.2 miliardë euro. Për ta përmbledhur, 
Bashkimi Evropian duhet të bëjë punë më të mirë në përcjelljen e mesazheve që dëshiron 
t’i transmetojë36. Kosova po ecën tepër shpejt në zbatimin e ligjeve dhe të ideve të 
evropianizuara, gjersa ekonomia dhe sundimi i ligjit po ngecin prapa. Rasti i Kroacisë 
mund të krahasohet me Kosovën në kuptimin që rreth njëzet vjet pasi Kroacia kishte 
shpallur pavarësinë nga Jugosllavia, ajo u integrua në Bashkimin Evropian. Ndonëse ky 
qartazi ishte një hap historik për Kroacinë, shumë njerëz – madje edhe brenda Kroacisë – 
pretendonin se vendimi ishte i nxituar dhe se duhej të ishin ndërmarrë hapat e duhur 
para pranimit. Ata përmendën ekonominë e dobët me pak kapacitet eksporti, një problem 
që e ka pllakosur edhe Kosovën. Ndërmjet Kroacisë dhe Kosovës mund të tërhiqen 
paralele edhe sa i përket fuqisë punëtore; në kohën e pranimit, Kroacia kishte një 
papunësi prej 18%.37 Ngjashëm, aktualisht Kosova e ka shkallën e papunësisë prej 16.3%, 

 
36 George Kostakis, The “Europeanization” of the Western Balkans; Is European Conditionality Fostering 
Democracy? 
37 EuroNews. 2012. Croatia’s Euro Leap. E nxjerrë nga: https://www.euronews.com/2012/01/23/croatia-s-eu-
leap 
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sipas një studimi të kryer nga standardet e Eurostat-it 38. Duke qenë se Bashkimi Evropian 
më shumë konsiderohet si bashkim ekonomik, një vend me vlera të ulëta të eksportit 
duhet të mbajë një distancë nga BE, derisa të ketë një pozitë më të mirë në këtë aspekt. 
Partnerët kryesorë të eksportit të Kosovës janë Shqipëria, India, Serbia dhe Maqedonia e 
Veriut, me një pjesëmarrje kumulative prej afro 40% të të gjitha eksporteve39. Ndonëse po 
miratohen politika të forta në mënyrë të padiskutueshme siç rekomandohet nga Bashkimi 
Evropian, këto politika do të ishin më efektive nëse vendim-marrja e bazuar në të dhëna 
do të zbatohej në shkallë më të madhe sesa që është aktualisht. Në vitin 2019, treguesi i 
bilancit tregtar të Kosovës është afërsisht -250 milion euro, dhe trendi ka qenë negativ në 
shkallë të përshpejtuar40. Edhe pse nga këndvështrimi ekonomik duket se Kosova duhet 
të miratojë ligje që forcojnë kapacitetin e eksportit dhe të shqyrtojë rekomandimet e 
Bashkimit Evropian, ka shumë raste kur rekomandimet nga BE-ja kanë qenë shumë të 
frytshme. Një nga shqetësimet kryesore të Bashkimit Evropian që ka ndikuar pozitivisht 
në mënyrë të konsiderueshme në Kosovë është lufta kundër ekonomisë joformale; BE-ja 
promovon forcimin e infrastrukturës për kompanitë ekzistuese dhe hap rrugën për 
bizneset e reja. Sipas udhëzimit të Bashkimit Evropian, Kosova ka filluar disa reforma të 
forta në aspektin e përgjegjësisë fiskale, duke përfshirë planet për krijimin e një organi të 
pavarur të mbikëqyrjes fiskale që do të siguronte konsultime të mëtutjeshme me të gjithë 
palët e interesuara, përfshirë këtu Bashkimin Evropian41. Po debatohen dhe shqyrtohen 
ndryshimet e politikave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me tatimet dhe doganat shumë 
më shumë në lidhje me bizneset në përpjekje për të marrë qasje të tilla që nxisin rritjen e 
punësimit dhe aktivitetin ekonomik. Në të njëjtin frymë, po bëhen reforma për të provuar 
dhe minimizuar kontaktin ndërmjet tatimpaguesve dhe zyrtarëve të tatimeve me 
shpresën që të zvogëlohen gabimet njerëzore, sjelljet e paligjshme të mundshme dhe 
faktorët e tjerë. Në vitin 2018, Kosova pati një vit të mirë fiskal për sa i përket ekzekutimit, 
me një deficit të vlerësuar prej vetëm 1,02% të PBB-së42.  

Ndonëse këto shifra tregojnë një këndvështrim pozitiv mbi punën e qeverisë, Bashkimi 
Evropian ka vlerësuar se megjithëse rritja ekonomike ka qenë e fuqishme, ende ka fusha 
për t'u përmirësuar. Për sa i përket shpenzimeve qeveritare dhe përgjegjësisë së 
përgjithshme fiskale, BE-ja ka deklaruar se Kosova i ka respektuar mirë planet, por kritikoi 
përfitimet e saj sociale për grupe të veçanta dhe pagat publike që pengojnë punësimin në 

 
38 Fondacioni i Mileniumit të Kosovës, Raporti Hulumtues Studimor i Përdorimit të Fuqisë Punëtore të Kosovës 
(2018)  
39 Agjencia e Statistikave të Kosovës. ASKDATA. E nxjerrë nga: http://askdata.rks-
gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/  
40 Ekonomikat Tregtare. Bilanci i Tregtisë. E nxjerrë nga: https://tradingeconomics.com/kosovo/balance-of-
trade  
41 MFK, Programi i Reformës Ekonomike (PRE) 2019-2021 
42 MFK, Programi i Reformës Ekonomike (PRE) 2019-2021 
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sektorin privat43. Për sa i përket demokracisë së përgjithshme dhe legjislacionit të BE-së, 
Kosova është vlerësuar për zbatimin e reformave në lidhje me sundimin e ligjit dhe 
administratën publike, por është kritikuar për vendime të tilla si tarifa prej 100% e 
vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina. Konsiderohet se kjo tarifë 
shkel Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe është në 
kundërshtim të drejtpërdrejtë me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA)44. Rritja e 
numrit të zëvendësministrave dhe madhësia e përgjithshme e qeverisë është parë si 
kundër-produktive dhe shprehet qartë në Raportin e KE-së për Kosovën. Mungesa e 
kuorumit që çonte në vonesat sa i përket miratimit të ligjeve, po ashtu shihet si dobësi në 
procesin demokratik. Sa i përket sigurisë së popullatës, Bashkimi Evropian ndihet në siklet 
me situatën në veri të Kosovës, ku ende ekzistojnë tensione ndërmjet popullatës kosovare 
dhe serbe. Sa u përket zgjedhjeve, Kosovës i janë ofruar shumë rekomandime nga 
Bashkimi Evropian, kryesisht si rezultat i zgjedhjeve të viteve 2014 dhe 2017, megjithatë 
ato nuk janë adresuar ende nga Kosova. BE-ja citon qëndrimin e gjatë dhe dobësitë 
tradicionale sa i përket mbikëqyrjes efektive të financave të fushatës, brengosës është 
përfaqësimi i paktë i grave në partitë politike, pasaktësitë e listave të votuesve dhe skema 
krejtësisht defektoze e votimit për diasporën. Në vitin 2019, Kosova është lavdëruar për 
aftësinë e saj për të fituar në mënyrë koherente momentumin në miratimin e ligjeve dhe 
politikave në lidhje me çështjet kryesore strategjike siç ishte çështja e demarkacionit të 
kufirit me Malin e Zi dhe reformat e ndryshme legjislative që lidhen me Bashkimin 
Evropian. Parlamenti kryesisht është kritikuar për planifikim joefektiv të seancave dhe të 
procedurave përcjellëse që rezultojnë me vonesa të mëtejshme në aktivitetin demokratik. 
Njëri nga mekanizmat kryesorë të demokracisë, ai i mbikëqyrjes parlamentare ndaj 
ekzekutivit, është kritikuar shumë, dhe nga Bashkimi Evropian konsiderohet i dobët – kjo 
është kryesisht për shkak se qeveria e zvarriste përgjigjet në pyetjet parlamentare, nuk 
jepte përgjigje në kohën e duhur, dhe është vlerësuar se Kuvendi nuk ka ekspertizë nëpër 
komisionet e ndryshme. Sa i përket qeverisjes, çështjet e përgjithshme me Kosovën ishin, 
dhe tradicionalisht janë, çështja e nën-përfaqësimit të grave në hartimin e politikave në 
nivelin lokal, ku viti 2019 ka numra të tillë si 100% e kryetarëve të komunave në Kosovë 
janë burra, dhe rreth 85% e të gjithë kryesuesve në kuvendet komunale janë burra. Në 
frymën e evropianizimit dhe respektimin e duhur të ligjeve të barazisë gjinore, janë 
vërejtur shumë përmirësime si në shumicën e kuvendeve komunale ka shpërndarje të 
barabartë të burrave dhe grave. Historikisht, Kosova ka vuajtur edhe nga një qeverisje e 
dobët lokale që kryesisht ndikohej shumë nga qeveria qendrore, me një mbikëqyrje të 
ulët të efikasitetit duke qenë një nga aktorët kryesorë në këtë situatë. Ndonëse po 
miratohen shumë ligje që lidhen me BE-në, kjo çështje po vazhdon dhe citohet në raport 
e që është ndodh për shkak të mungesës së zbatimit efektiv dhe mosrespektimit të duhur 
të procedurave që e dëmtojnë cilësinë e qeverisjes lokale. Sa i përket bashkëpunimit 

 
43 Komisioni Evropian. Gjetjet kryesore të Raportit për Kosovën 2019. E nxjerrë nga: 
https://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2776_en.htm 
44 Komisioni i BE-së, Raporti për Kosovën 2019  
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ndërmjet shoqërisë civile dhe qeverisë, Kosova ka pasur reagime pozitive edhe në 
retrospektivë, dhe duke filluar nga viti 2019 e më tej është përgatitur një strategji e re që 
veçse do ta forcojë pjesëmarrjen dhe do ta sigurojë më tej qëndrueshmërinë e 
organizatave si shpresë për avokim më të mirë. Në të njëjtën frymë, një rritje e monitorimit 
nga ana e shoqërisë civile pranohet gjerësisht si gravitim drejt reformave të Bashkimit 
Evropian dhe si progres i fortë drejt rrugës evropiane. Ndonëse shumica e vlerësimeve në 
lidhje me shoqërinë civile kanë qenë pozitive si në raportin e fundit ashtu edhe 
tradicionalisht, një çështje ende vazhdon dhe konsiderohet të jetë me një rëndësi mjaft 
domethënëse – domethënë çështja e transparencës në shpërndarjen e fondeve publike. 
Në përputhje me evropianizimin dhe mbikëqyrjen e duhur, në të vërtetë ministritë dhe 
komunat e ndryshme e kanë përmirësuar këtë fushë, megjithatë, shumë ministri përfshirë 
disa nga ato kryesore nuk kanë mekanizma të duhur për trajtimin e kësaj çështje. Me 
gjithë rekomandimet e vazhdueshme të Bashkimit Evropian në këtë fushë, ende ka 
praktika të diskutueshme, sidomos sa u përket vendimeve për dhënien e granteve. 
Çështjet kryesore janë kryesisht ato që kanë të bëjnë me rrezikun nga konflikti i interesit 
dhe shpresat për rritjen e profesionalizmit dhe të transparencës në vlerësime. Sipas 
ligjeve të Kosovës, e që posaçërisht kanë të bëjnë me OJQ-të, ekzistojnë direktiva specifike 
që OJQ-të duhet t’i respektojnë për të operuar në mënyrë të përshtatshme brenda kufijve 
të Kosovës. Ekziston raporti vjetor që duhet të dorëzohet tek organet e duhura, e që 
përmban parametra të ndryshëm, përfshirë aktivitete dhe arritje të përplotësuara me 
raporte financiare. Për të parandaluar ndonjë problem të mundshëm dhe gabim njerëzor, 
si dhe për të qenë në frymën e evropianizimit, ekziston një rregull plotësues ku nga OJQ-
të që kanë tejkaluar të ardhura në shumën prej 100,000 (njëqind mijë) euro kërkohet që 
të paraqesin një memorandum të nënshkruar nga një analist i jashtëm për të konfirmuar 
konsistencën logjike në qarkullimin financiar. 

Sa i përket administratës publike, siç u cek në paragrafët e mëparshëm, qeveria e 
stërmadhe është një problem që është vlerësuar brengosës nga Bashkimi Evropian dhe 
kundër-produktiv në rrugën evropiane të Kosovës. Ligji i ri i miratuar për pagat në sektorin 
publik u vlerësua si sistem më transparent, por është vënë në pikëpyetje ndikimi i tij në 
buxhet. Historikisht, Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime për sa i përket procesit 
të përzgjedhjes së posteve të larta në shërbimin civil, dhe megjithëse kohëve të fundit u 
miratuan rregullore për këtë çështje, ndikimi politik dhe punësimi me të njohshëm ende 
mbetet një çështje dhe është përshkruar shumë në raportin për Kosovën. Në përgjithësi, 
shqetësimi më i madh nga BE-ja, si historikisht ashtu edhe kohëve të fundit, ka qenë se 
bashkëpunimi i dobët ndërministror e që po e pengon progresin në çështje të ndryshme. 
Kosovës i është rekomanduar që të promovojë politikë bërje të bazuara në dëshmi dhe të 
fokusohet në politika gjithëpërfshirëse, posaçërisht pasi ekziston shqetësimi për krijimin 
e politikave me interes të veçantë në vend. Mbështetja për reformat, veçanërisht në 
administratën publike, është vlerësuar pozitive dhe inkurajuese. 

Si përfundim, Kosova ka patur një rrugë të fortë drejt evropianizimit, ndonëse vetë rruga 
është e re. Nga këndvështrimi historik, Kosova dhe popullata e saj janë përgjithësisht 
provinciale në kulturën politike, prandaj rreziku që partitë politike ta keqpërdorin këtë 
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faktor për agjendat e tyre është problem i vërtetë. Sidoqoftë, roli intensiv i shoqërisë civile 
është përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve të fundit dhe është lavdëruar nga Bashkimi 
Evropian, prandaj një program më i fortë monitorimi nga shoqëria civile mundet që, në 
parim, t’i lehtësojë disa nga simptomat e një kulture politike provinciale me tendenca 
subjektive. Si rekomandim i përgjithshëm për një proces më të fortë evropianizimi dhe një 
rol më të mirë të BE-së, do të ishte logjike që BE-ja të përgatiste plane më të qarta specifike 
për vendin. 

Shqipëria 
Hyrje 
Shqipëria menjëherë pas rënies së regjimit totalitar dhe vendosjes së demokracisë inicioi 
marrëdhëniet me Komunitetin Ekonomik Evropian të atëhershëm (Bashkimi Evropian i 
sotëm) në qershor 1991. Pothuajse 12 vjet më vonë, në vitin 2003 Shqipëria hapi 
negociatat me BE në lidhje me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit. Kjo Marrëveshje u 
nënshkrua ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së në vitin 2006 dhe hyri në fuqi tre vjet më vonë, 
në vitin 2009. Në të njëjtin vit, më 28 prill 2009 Shqipëria aplikoi zyrtarisht për anëtarësim 
në Bashkimin Evropian. MSA-ja përfaqëson kontratën ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë, 
duke nënkuptuar që vendi (Shqipëria) është zotuar të përafrojë kornizën e saj ligjore 
kombëtare me legjislacionin e BE-së që mbulon të gjitha fushat e politikave të njohura si 
kapituj të acquis (legjislacionit) të BE-së. Është thelbësore të ceket se pas anëtarësimit të 
Rumanisë dhe Bullgarisë, kur perceptimi i përgjithshëm ishte që ndodhi shumë shpejt dhe 
se si këto dy vende, ashtu edhe BE-ja u përballën me shumë vështirësi, kanë bërë që BE-
ja të adoptojë një qasje më të rreptë në lidhje me kriteret e anëtarësimit që nga viti 2007. 
Kështu që Komisioni Evropian ka vënë në fokus faktorë që mund të ndikojnë në 
demokracinë në vendet e rajonit, si korrupsioni dhe/ose krimi i organizuar. “Ata 
(korrupsioni dhe krimi i organizuar) janë çështje kryesore për funksionimin e demokracisë 
dhe ekonomisë, ato ndikojnë në interesin dhe sigurinë e BE-së dhe ndikojnë shumë në 
procesin e pranimit në BE. Ato po ashtu ndikojnë, ndonjëherë në mënyrë 
disproporcionale, edhe në perceptimet e publikut për sa i përket zgjerimit në BE”45. 

Një vit më vonë, në dhjetor të vitit 2010, opinionit i Komisionit për aplikimin e vendit ishte 
që të mos i jepte statusin e kandidatit dhe i renditi 12 prioritete kryesore që vendi duhej 
të përmbushte. Në të njëjtin vit, Shqipërisë iu dha liberalizimi i vizave me BE-në, që ka hyrë 
në fuqi në dhjetor të vitit 2010, duke qenë vendi i fundit së bashku me Bosnjë dhe 
Hercegovinën (me përjashtim të Kosovës) që i jepet liberalizimi i vizave në rajon. Viti 2014 
ishte vit i rëndësishëm për Shqipërinë, pasi Këshilli pranoi rekomandimin e Komisionit që 
Shqipërisë t’i jepej statusi i vendit kandidat. Ky ishte një kujtim i rëndësishëm për 

 
45 Lëvizja Europiane në Shqipëri, dokument politikash: Përtej statusit të kandidatit – qasja e re drejt pranimit në 
BE, 2012, f. 7  
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Shqipërinë që të vazhdonte edhe më tej procesin e saj të integrimit në Bashkimin 
Evropian. Kur u miratua Komisioni i ri (2014-2019) i Presidentit Jean-Claude-Juncker, u pa 
se zgjerimi nuk ishte prioritet i Komisionit, ndërsa vetë Juncker kishte deklaruar se “nuk 
do të ndodhë zgjerim i mëtejshëm në 5 vitet e ardhshme”. Kjo zhvendosje nga zgjerimi i 
BE-së ka ardhur për shkak se dukej se BE-ja gjatë asaj kohe po përballej me shumë 
probleme të brendshme dhe çështje, si: Kriza financiare dhe masat shtrënguese për disa 
vende të BE-së, ‘ashtuquajtura kriza e refugjatëve’, ose kriza e migracionit, ngritja e euro-
skepticizmit dhe e populizmit kundër BE-së, ndërsa BREXIT-i priste te dera.   

Në vitin 2017, në të cilën nuk u publikua asnjë Strategji e Zgjerimit, e as paketa e Zgjerimit 
me raportet e vendit, Komisioni Evropian filloi të jepte sinjalet e tij të para që politika e saj 
drejt zgjerimit dhe rajonit kishte filluar të ndryshonte. Edhe pse ishte parashikuar që asnjë 
vend nuk do të anëtarësohet në BE gjatë këtij mandati të Komisionit, BE-ja filloi të tregojë 
zotimin e saj për perspektivën evropiane të Ballkanit. Kështu që, në vitin 2018 Komisioni 
e publikoi Strategjinë e tij të Zgjerimit për vitin 2018: “Një perspektivë e besueshme e 
zgjerimit dhe angazhim i zgjeruar i BE-së me Ballkanin Perëndimor” dhe raporte të vendit 
për secilin shtet të Ballkanit. Në të njëjtin vit, Komisioni i rekomandoi Këshillit hapjen e 
negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, megjithatë Këshilli i BE-së erdhi në 
përfundim më 26 qershor 2018, se negociatat e pranimit nuk do të hapeshin atë vit, por 
që një tjetër vendim do të merrej më vonë. Këshilli i BE-së “mirëpret dhe është i 
vetëdijshëm për progresin që ka bërë Shqipëria, që është bërë në lidhje me përmbushjen 
e pesë prioriteteve kryesore të mbetura që Bashkimi Evropian i ka caktuar Shqipërisë, 
përkatësisht: i) lufta kundër korrupsionit; ii) lufta kundër krimit të organizuar; iii) reforma 
e gjyqësorit; iv) reforma e administratës publike; dhe v) mbrojtja e të drejtave të njeriut, 
përfshirë të drejtat e personave që u përkasin pakicave dhe zbatimin e të drejtave 
pronësore.”46  

Më 29 maj 2019, Komisioni, në kuadër të publikimit të Strategjisë së re për Zgjerimin dhe 
të raporteve të vendit për rajonin e Ballkanit, rikonfirmoi rekomandimin e saj për hapjen 
e negociatave. Në përfundimet e tij një muaj më vonë, Këshilli deklaroi se ata do të shtynin 
përgjigjen e tyre së paku deri në tetor të vitit 2019: “Këshilli e merr parasysh mirë 
rekomandimin e Komisionit për hapjen e negociatave të pranimit me Republikën e 
Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërinë, bazuar në vlerësimin e vet pozitiv të progresit të 
bërë dhe përmbushjen e kushteve të identifikuara nga Këshilli. Në dritën e kohës së 
kufizuar në dispozicion dhe duke pasur parasysh rëndësinë e çështjes, Këshilli do t'i 
rikthehet çështjes me qëllim të arritjes së një vendimi të qartë dhe funksional sa më shpejt 
që të jetë e mundur dhe jo më vonë se tetori i vitit 2019.”47 

  

 
46 Konkluzionet e Këshillit të BE-së 2018 
47Konkluzionet e Këshillit të BE-së 2019 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/ 
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Tabela 4: Gurët kilometrik të marrëdhënies BE-Shqipëri  

17-18 tetor 2019 Vendimi i Këshillit se a të hapte negociatat me Shqipërinë 

Qershor 2019 
Këshilli vendosi të japë vendimin e tij për hapjen e negociatave jo më vonë se tetori 
2019 

Maj 2019 KE rikonfirmon qëndrimin e vet për hapjen e negociatave me Shqipërinë 

26 qershor 2018 
Këshilli pajtohet të përgjigjet pozitivisht për progresin e bërë nga Shqipëria dhe 
përcakton rrugën drejt hapjes së negociatave për pranim në qershor 2019. 

27 qershor 2014 
Këshilli i BE-së vendos t'i japë Shqipërisë statusin e kandidatit, në varësi të mbështetjes 
nga Këshilli Evropian. Mbledhja e Këshillit Evropian më 26-27 qershor 2014 vendosi që 
Shqipëria ishte një vend kandidat. 

16 tetor 2013 
Komisioni, bazuar në progresin e arritur i rekomandoi Këshillit Evropian dhënien e 
statusit të kandidatit për Shqipërinë dhe vendi duhet të vazhdonte të ndërmerrte 
veprime në luftën kundër korrupsionit. 

9 nëntor 2010 

KE jep Opinionin e saj mbi Kërkesën e Shqipërisë për anëtarësim në BE, duke mos ia 
dhënë statusin e kandidatit, e as duke mos propozuar hapjen e negociatave. Opinioni 
përcaktoi 12 prioritetet kryesore që duhen adresuar nga Shqipëria në mënyrë që të 
shënohej progres në rrugën e saj evropiane 

8 nëntor 2010 
Mbështetja nga Këshilli i vendimit për dhënien e liberalizimit të vizave për shtetasit 
shqiptarë. 

28 prill 2009 Qeveria e Shqipërisë e dorëzon kërkesën e saj për anëtarësim në BE. 

1 prill 2009 Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA). 

12 qershor 2006 
Nënshkrimi i MSA-së ndërmjet Komuniteteve Evropiane dhe Shteteve Anëtare të saj, 
nga njëra anë, dhe Shqipërisë, nga ana tjetër. 

21 qershor 2003 
Samiti i Selanikut konfirmon perspektivën e BE-së të vendeve të Ballkanit Perëndimor 
si dhe PSA-në si kornizë politike e kursit të tyre të BE-së. 

Qershor 1991 
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Komunitetit 
Ekonomik Evropian. 

Një element thelbësor i pasuar nga vendimi i Këshillit të Ministrave në qershor të vitit 
2018, ishte fillimi i procesit të para-shqyrtimit (pre-screening), punë përgatitore kjo për 
shqyrtimin e legjislacionit kombëtar krahasuar me legjislacionin e BE-së. Kështu që, edhe 
pse procesi i shqyrtimit fillon normalisht pas hapjes së negociatave me vendin, në rastin 
e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut u vendos që të iniciohej procesi i para-shqyrtimit. 
Ky proces përfshin disa faza, duke filluar me takimet shpjeguese ndërmjet përfaqësuesve 
të Shqipërisë, përfshirë ministrin dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Evropës dhe Punëve të 
Jashtme, nga Ministritë përkatëse ose nga agjencitë e tjera publike, në përputhje me 
Kapitullin e diskutuar, ekspertët e BE-së dhe përfaqësuesit e asaj fushe të caktuar. 
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Kapitujt e parë të diskutuar në kuadër të procesit të para-shqyrtimit për Shqipërinë ishin 
Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të Drejtat e Njeriut, dhe Kapitulli 24: Drejtësi, Liri, Siguri. Në këtë 
drejtim, u organizuan takimet e para shpjeguese në lidhje me këta dy kapituj, takimi 
shpjegues për Kapitullin 23, i organizuar në 27-28 shtator 2018 si takimi i parë dhe, takimi 
në lidhje me Kapitullin 24 në 12-15 nëntor 2018. Deri më tani janë vetëm 3 kapituj në 
mesin e 34 sosh për të cilët takimi ende nuk është organizuar, por ato u planifikuan të 
organizoheshin në javën e fundit të shtatorit të vitit2019.48 Pas takimit shpjegues, një takim 
dypalëshe për secilin kapitull do të organizohet si fazë tjetër e procesit të shqyrtimit, në të 
cilën Shqipëria duhet të tregojë dhe paraqesë nivelin e përafrimit dhe transpozimit të 
legjislacionit kombëtar me legjislacionin e BE-së dhe planet e veprimit dhe strategjitë për 
zhvillimin e mëtejme të këtij procesi për secilin kapitull.  

Narrativa sa u përket reformave  
BE gjatë viteve 2000 tërhoqi vëmendjen e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke 
prezantuar politikën e saj të zgjerimit dhe perspektivën evropiane të rajonit. Kjo politikë, 
para së gjithash, do të thoshte rritjen e BE-së në rajon si aktor politik dhe financiar që tani 
prezantonte një sërë kushtesh dhe kriteresh që vendet e Ballkanit duhet t’i arrinin dhe 
përmbushnin në mënyrë që të ishin pjesë e Bashkimit. Ky proces i zgjerimit shtytej “nga 
një sërë shpërblimesh materiale, kryesisht premtimi i fazave të anëtarësimit dhe i 
ndihmës, të cilat i mundësonin palës së BE-së të vendosë kushte për vendet e 
targetuara”.49 Në këtë drejtim, kushtet kombinohen me mjete shpërblimi, si: ndihma dhe 
asistenca në dimensionin teknik dhe financiar, progresi në fazat e anëtarësimit dhe 
udhëzimet për reformat dhe trajtimin e çështjeve. Kjo politikë e “shkopit dhe karotës” ka 
bërë të mundur që BE-ja të jetë një aktor i rëndësishëm në rajon dhe të përfshihet në 
çështjet dhe proceset më të brendshme të vendeve. 

Ekzistojnë disa shembuj kur BE-ja dhe aktorë të tjerë ndërkombëtarë kanë vendosur 
kushte për t'u përmbushur nga aktorët vendas, si parakusht për t'u dhënë një shpërblim. 
Një nga këta shembuj ishte marrëveshja ndërmjet dy partive kryesore politike në Shqipëri 
në qershor të vitit 2002, Partia Socialiste (PS) me udhëheqësin e saj Fatos Nano (në atë 
periudhë kryeministri i Shqipërisë) dhe partia Demokratike (PD) e udhëhequr nga Sali 
Berisha. Marrëveshja e arritur në qershor 2002, hyri “nën presionin ndërkombëtar”50 të 
nominonin një president konsensual dhe BE-ja e bëri zgjedhjen e presidentit “një nga 
kërkesat e saj përpara se të hapte negociatat që do të çonin në Marrëveshjen Stabilizim-
Asociimit”51. Kështu që, më 24 qershor 2002 - Aleksandër Moisiu u zgjodh si president, si 

 
48 Faqja zyrtare në internet e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, http://punetejashtme.gov.al/pre-
screening/ 
49 Elbasani A, Reformimi i Administratës Publike në Shqipëri: Europianizim  ose Vazhdojmë si Zakonisht?, 
50 Shqipëria: Gjendja e Shtetit 2003, Raporti i Grupit Ndërkombëtar të Krizës (ICG) për Ballkanin N°140, 11 mars 
2003 
51 Shtetet në Transicion –Raporti mbi Shqipërinë 2003 
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zgjedhje konsensusi nga të dyja palët. Në të vërtetë, BE-ja ishte aktori kryesor që 
ndërmjetësoi një marrëveshje të tillë me synimin qenësor për t'i dhënë fund bojkotit të 
institucioneve të qeverisjes vendore nga partia opozitare PD që e kishte paralizuar 
procesin e reformimit, si dhe të fillonte një dialog politik ndërmjet këtyre palëve. Vetëm 
pasi u arrit kjo marrëveshje, BE-ja filloi negociatat preliminare për MSA-në me Shqipërinë, 
më saktësisht në shkurt të vitit 2003. 

Kjo marrëveshje, e njohur si marrëveshja Nano-Berisha ose marrëveshja PS-PD filloi me 
zgjedhjen e një presidenti konsensual dhe vazhdoi me emërimin dhe përzgjedhjen 
bashkërisht të drejtuesve të institucioneve të tilla, si: Shërbimi Sekret i Shqipërisë, 
Komisioni i Kontrollit të Shtetit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Këshillin Drejtues të 
Radios dhe Televizionit, si dhe Këshillit Kombëtar të Radio-Televizionit, ndërsa arriti 
marrëveshje joformale për reformën zgjedhore. 

Megjithatë, në fillim të vitit 2003, ndarjet tradicionale kishin filluar të rishfaqeshin përpara 
zgjedhjeve lokale të tetorit 2003, dhe shkëmbimet e ashpra u rishfaqën përsëri ndërmjet 
drejtuesve të partive drejt njëri-tjetrit.52 Kështu që kjo marrëveshje nuk zgjati shumë, duke 
treguar se ishte e brishtë dhe partitë politike në të vërtetë nuk ishin të përfshira në arritjen 
e reformave dhe përshpejtimin e zhvillimit të vendit, por ishin më të shqetësuar për 
interesin e tyre politik. Konflikti ndërmjet liderëve të partive ka qenë gjithmonë i ashpër 
me retorikë të fortë dhe akuza të ashpra kundër njëri-tjetrit për përfshirje në krimin e 
organizuar, trafikimin ose korrupsionin. Kjo lloj mosmarrëveshje e cila ka pësuar me vite 
është një tipar thelbësor i kulturës politike. Në këtë drejtim, krijohet perceptimi që partitë 
politike dhe liderët e tyre ishin më të interesuar ta vazhdonin këtë mosmarrëveshje dhe 
të pengonin progresin e reformave dhe procesin e integrimit në BE që vendi po i bënte. 

Bojkotet e parlamentit të institucioneve vendore, mos pranimi i rezultateve të zgjedhjeve, 
mos votimi i ligjeve për të cilat duhet një konsensus i madh janë veprime dhe mekanizma 
që përdoren në mënyrë të përsëritur nga të dyja palët, kryesisht kur janë në opozitë. Kjo 
marrëveshje edhe pse afatgjatë, duhet të vlerësohet si një shembull pozitiv se kur ekziston 
vullneti dhe kur aktorët ndërkombëtarë luajnë rolin e tyre, mund të ndodhin zhvillime. 
Marrëveshja e vitit 2002, u pasua nga marrëveshje të tjera si ajo në vitin 2008 ose në vitin 
2012. Këto marrëveshje gjithashtu nuk kishin ndikime afatgjata dhe u iniciuan nga aktorët 
ndërkombëtarë në Shqipëri, por për fat të keq aktorët politikë nuk ishin plotësisht të 
angazhuar dhe të përfshirë në realizimin e kushteve.   

Evropianizimi dhe demokracia  
Komisioni Evropian nxori një Opinion në vitin 2010 në lidhje me kërkesën e anëtarësimit 
të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa vlerësoi se vendi nuk është ende gati, 
Komisioni renditi 12 prioritetet kryesore në të cilat vendi duhej të përqendronte punën e 
tij, në mënyrë që të përmbushte kriteret. Për t’i përmbushur detyrimet dhe kërkesa të tilla, 

 
52 Shqipëria: Gjendja e Shtetit 2003, Raporti i ICG-së për Ballkanin N°, 11 mars 2003 
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BE ka mbështetur Shqipërinë përmes këtij procesi të evropianizimit dhe demokratizimit, 
me instrumente të ndryshme financiare të miratuara ndër vite duke filluar me: a) PHARE 
(1991-2000) ndërsa fondi i përgjithshëm i alokuar për Shqipërinë arriti në 631.5 milion 
Euro, e përqendruar në forcimin e kapacitetit të administratës publike që është një nga 
prioritetet kryesore që nuk janë përmbushur ende. 

b) CARDS u miratua në vitin 2000 dhe u zbatua në Shqipëri gjatë periudhës 2001-2006, 
ndërsa alokimi i përgjithshëm i fondeve për vendin ishte: 282.10 milion Euro. CARDS 
synonte të ndihmonte rajonin e Ballkanit në katër fusha kryesore: - stabilizimin dhe 
pajtimin demokratik; - zhvillimi institucional dhe legjislativ, përfshirë harmonizimin me 
politikat e BE-së dhe aktet ligjore; - zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe social, përfshirë 
këtu bashkëpunimin rajonal. Në lidhje me Shqipërinë, CARDS implementoi projekte që 
mbështesin 5 sektorë, si: 1. Drejtësia dhe Çështjet e Brendshme - të përqendruara në 
Drejtësi dhe Azil/Menaxhimin e Kufijve; 2. Ndërtimi i Kapacitetit Administrativ duke i 
kushtuar vëmendje Reformës së Administratës Publike; 3. Zhvillimi Ekonomik dhe Social - 
me fokus kryesor Arsimin dhe Trajnimin Profesional dhe Tregun e Brendshëm; 4.Mjedisi 
dhe Burimet Natyrore dhe; 5. Zhvillimi i Shoqërisë Civile. Vetëm për sektorin e parë – 
vetëm për fondin e Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme janë dhënë 121 milion Euro53 
ose 43% e fondit total. c) Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA) u prezantua 
në vitin 2007, dhe i zëvendësoi të gjitha instrumentet e tjera financiare të BE-së që 
mbështesin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Qëllimi i tij kryesor është 
të mbështesë vendet për të përmbushur detyrimet dhe arritjen e standardeve në lidhje 
me kriteret politike dhe ekonomike, si dhe procesin e harmonizimit të ligjit kombëtar me 
atë evropian. Kështu, IPA I e periudhës 2007-20013 kishte në fokus pesë fusha prioritare: 
Ndihma për Transicion dhe Ndërtimi i Institucioneve; Bashkëpunimi Rajonal dhe 
Ndërkufitar; Zhvillimi Rajonal; Zhvillimi i Burimeve Njerëzore; Zhvillimi Rural. Shqipëria ka 
përfituar nga dy komponentë të IPA-së 1) Ndihma për Transicion dhe Ndërtimi i 
Institucioneve, dhe 2) Bashkëpunimi Ndërkufitar që ka marrë një alokim total prej afro 
594 milion €.54 Aktualisht IPA II e periudhës 2014-2020, alokimi i fondeve të të cilit është: 
649.4 milion € siç parashikohet nga faqja zyrtare e Komisionit Evropian. Sektorët prioritarë 
për këtë periudhë janë më shumë sesa në IPA I, ata janë 9, ndërsa dy prej tyre janë të 
ngjashëm me IPA I: Demokracia dhe Qeverisja e Mirë; Sundimi i Ligjit dhe të Drejtat 
Themelore; Mjedisi dhe Veprimi për Klimën; Transporti; Konkurrenca dhe Inovacioni; 
Edukimi, Punësimi dhe Politikat Sociale; Bujqësia dhe Zhvillimi Rural; Bashkëpunimi 
Rajonal dhe Territorial. 

 
53 Komisioni Evropian, Vlerësimi Ad Hoc i Programeve CARDS (Shqipëri), 2008, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/ad_hoc_albania_cards_final_report_171
208_en.pdf, f. 19  
54Raporti i KE-së 2014 për Shqipërinë 
https://drive.google.com/file/d/1_Fht2xMlqGzqfU7E5If7Szq_JZCVqdQN/view 
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Ndër këto 12 prioritete, që nga viti 2014, vetëm 5 prej tyre ende nuk janë arritur plotësisht 
nga Shqipëria, përfshirë këtu:55 1. Reformën e administratës publike - me nevojën për 
të ndryshuar ligjin e shërbimit civil, forcimin e de-politizimit dhe profesionalizmit si dhe 
për të bërë të mundur një proces të bazuar në meritë sa i përket emërimit dhe promovimit 
të profesionistëve të administratës publike; 2. Luftën kundër korrupsionit - opinioni i 
Komisionit vlerësohet si qenësor për të pasur një strategji anti-korrupsion për heqjen e të 
gjitha pengesave gjatë hetimit, për të pasur një rekord të fortë në korrupsion, veçanërisht 
në rastet e nivelit të lartë. 3. Luftën kundër krimit të organizuar - edhe në këtë fushë 
duhet të ndërtohet një evidencë e fortë e performancës në të kaluarën, ndërsa një 
bashkëpunim i shtuar në mes institucioneve kombëtare ndërmjet tyre dhe me BE-në 
është i rëndësishëm për një koordinim më të mirë. 4. Reformën në drejtësi - kjo reformë 
është qenësore për të forcuar sundimin e ligjit, si dhe për të siguruar: pavarësinë, 
llogaridhënien dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor. 5. Të drejtat themelore - duhen hapa 
konkretë për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të njeriut posaçërisht ndaj grupeve të 
cenueshme si gratë, komuniteti rom dhe fëmijët, ndërkohë që zbatojnë politika kundër 
diskriminimit. 

Këto pesë prioritete janë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2014-
2020 (SKZHI II) të vendit. Në këtë strategji është cekur se qëllimi kryesor i Shqipërisë është 
integrimi në BE, duke nënkuptuar që të gjitha reformat dhe politikat e ndërmarra kanë një 
qëllim të përbashkët, për të arritur në destinacionin përfundimtar që është BE-ja. Kjo 
bëhet e qartë edhe me emrin e Strategjisë në të cilën Zhvillimi i vendit është i ndërlidhur 
me Integrimin në BE.  

Siç shihet nga dy tabelat më poshtë Shqipërisë është përgatitur në mënyrë të moderuar56 
vetëm në lidhje me Prioritetin: Reforma në Administratën Publike ndërsa në 4 të tjerat ka 
njëfarë niveli të përgatitjes. Gjatë vitit 2015 dhe 2016 për të gjitha prioritetet (përveç 
Administratës Publike në vitin 2015 dhe Reformës në Drejtësi në vitin 2016) vendi ka bërë 
njëfarë progresi sipas fjalëve të Komisionit Evropian. Nga ana tjetër, në raportin e tij të vitit 
2019, Komisioni ka vlerësuar se Shqipëria ka bërë progres të mirë në lidhje me Reformën 
në Gjyqësor (vendi ka bërë progres të mirë edhe në 2018 dhe 2016), në luftën kundër 
krimit të organizuar dhe luftën kundër korrupsionit, që vlerësohet me progres të mirë 
edhe në vitin 2018. Vitin e kaluar vetëm një prioritet: Të Drejtat Themelore vlerësohen me 
progres të kufizuar, por vetëm sa i përket lirisë së mediave, për llojet e tjera të të drejtave 
themelore Komisioni nuk ka specifikuar nivelin e progresit. 

 
55Opinion i Komisionit Evropian 2010, 12 prioritetet kryesore - 
https://drive.google.com/file/d/1jzkmiNLQR8K30z0dArlirvrySe-hm-L2/view  
56 Komisioni Evropian në raportet e tij për vendet e veçanta vlerëson nivelin e përgatitjes dhe progresin për 
secilin kapitull dhe prioritet të vendit. Metodologjia e përdorur nga Komisioni është: Ekzistojnë pesë faza të 
përgatitjes: 1) Faza e hershme; 2) Njëfarë niveli i përgatitjes; 3) E përgatitur në mënyrë të moderuar; 4) Niveli i 
mirë i përgatitjes; 5) Niveli i lartë i përgatitjes dhe ekzistojnë pesë nivele të progresit: 1) Nuk ka progres; 2) 
Progres i kufizuar; 3) Njëfarë progresi; 4) Progres i mirë; 5) Progres thelbësor. 
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Tabela 5: Niveli i përgatitjes së Shqipërisë për 5 prioritetet kryesore  

5 prioritetet 2019 2018 2016 2015 

1.Reforma e 
administratës 
publike 

e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar 

e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar 

e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar 

e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar 

2.Lufta kundër 
korrupsionit 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

3.Lufta kundër 
krimit të organizuar 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

4.Reforma në 
gjyqësor 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

fazë e hershme e 
përgatitjes. 

5.Të drejtat 
themelore 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Njëfarë niveli i 
përgatitjes 

Burimi: Raportet e KE-së për Shqipërinë (2015; 2016; 2018; 2019)57 

Tabela 6: Progresi i vlerësuar i Shqipërisë për 5 prioritetet kryesore  

5 prioritetet 2019 2018 2016 2015 

1.Reforma e 
administratës publike 

Njëfarë progresi 
Njëfarë 
progresi 

Njëfarë 
progresi 

Progres i 
mirë 

2.Lufta kundër 
korrupsionit 

Progres i mirë 
Progres i 
mirë 

Njëfarë 
progresi 

Njëfarë 
progresi 

3.Lufta kundër krimit të 
organizuar 

Progres i mirë 
Njëfarë 
progresi 

Njëfarë 
progresi 

Njëfarë 
progresi 

4.Reforma në gjyqësor Progres i mirë 
Progres i 
mirë 

Progres i 
mirë 

Njëfarë 
progresi 

5.Të drejtat themelore 
Progres i kufizuar (i raportuar 
vetëm për Lirinë e shprehjes 

Njëfarë 
progresi 

Njëfarë 
progresi 

Njëfarë 
progresi 

Burimi: Raportet e KE-së për Shqipërinë (2015; 2016; 2018; 2019) 

Si po shkon procesi i reformimit në lidhje me 5 prioritetet 
kryesore?  
Termi ‘reformë’ përdoret më së shumti në çdo sektor në Shqipëri. Strategjitë dhe planet e 
veprimit që qeveria ka miratuar dhe janë duke u zbatuar, diskutimi me ekspertë në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar, deklaratat e aktorëve politikë ose përfaqësuesve të BE-së 

 
57 Komisioni Evropian nuk ka publikuar asnjë raport për vendet për vitin 2017 
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gjithmonë pyesin, kërkojnë dhe/ose promovojnë ‘reformimin’ e të gjithë atyre sektorëve 
që nuk janë ‘duke funksionuar mirë’. Sot në Shqipëri ka: Reforma në Administratën 
Publike, Reforma në Gjyqësor, Reforma Territoriale-Administrative, Reforma e Arsimit të 
Lartë, Reforma Energjetike, etj., Megjithëse, ndonëse të gjithë sektorët po u nënshtrohen 
ndryshimeve transformuese dhe reformave, Shqipëria ende nuk është e gatshme të jetë 
pjesë të BE-së. Në këtë drejtim, mund të shtrohet pyetja nëse këto reforma nuk kanë pasur 
apo nuk kanë rezultatet e pritura dhe të dëshiruara; ose nuk u zbatuan në mënyrë 
efektive; ose përshtatja e tyre nuk ishte në përputhje me çështjet reale dhe çështjet që 
duheshin zgjidhur, duke e bërë efektin e tyre të pavlefshëm dhe duke mos sjellë ndonjë 
ndryshim thelbësor pozitiv. Siç e tregon raporti i vitit 2019, ekziston vetëm një kapitull ku 
Shqipëria ka nivel të mirë të përgatitjes (Kapitulli 31: Politika e Jashtme, Siguria dhe Mbrojtja) 
dhe 20 kapitujt janë në mes – kanë njëfarë niveli të përgatitjes, dhe asnjë kapitull nuk është 
në nivele të larta të përgatitjes. Për më tepër, vetëm në dy kapituj ka pasur progres të mirë: 
Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore; dhe Kapitulli 11: Bujqësia dhe Zhvillimi 
Rural, ndërsa në pjesën më të madhe të kapitujve Shqipëria ka pasur njëfarë progresi. 

5 prioritetet kryesore të caktuara nga Komisioni Evropian, si kusht që Shqipëria të hapë 
negociatat për pranim, edhe pse dëshmohet ndonjë njëfarë progresi ose progres i mire, 
deri më tani ky proces nuk ka qenë i mjaftueshëm që BE të japë dritën e gjelbër për vendin 
sa i përket hapjes së negociatave. 

Përpjekjet për Reformimin e administratës publike në vend po vazhdojnë. Synimi 
kryesor që të sigurohet efikasitet, transparencë, llogaridhënie, depolitizim dhe 
profesionalizëm nuk është arritur ende. Për të arritur këto objektiva të caktuara nga BE-
ja, Qeveria ka planifikuar të ndërmarrë veprime në Menaxhimin e Financave Publike, 
Decentralizim, Cilësinë e Shërbimeve Publike, Anti-Korrupsion, etj., të cilat janë të 
përfshira në Strategjinë Ndër-Sektoriale për Reformën e Administratës Publike (RAP 2015-
2020). Kjo Strategji përbëhet nga katër pjesë kryesore: 1) hartimi i politikave dhe cilësia e 
legjislacionit; 2) organizimi dhe funksioni i AP-së; 3) Shërbimi civil: Menaxhimi i burimeve 
njerëzore; 4) Procedura administrative dhe monitorimi. Por ende ka disa sfida, siç 
dëshmohet nga kjo Strategji: mungesa e kapaciteteve të administratës publike sa i përket 
numrit, por edhe mungesa e shkathtësive dhe aftësive të tyre; mungesa e burimeve 
financiare; ekziston çështja e mbivendosjes së përgjegjësive midis institucioneve dhe 
agjencive ose nganjëherë ka problematika dhe çështje kur mungon agjencia/institucioni i 
caktuar dhe përgjegjës; burokracia e lartë, procedura të gjata dhe të ndërlikuara që rrisin 
nxitjen e qytetarëve që ta përdorin korrupsionin për t’i përfunduar ato procedura. 

Në këtë drejtim, miratimi i Ligjit Nr. 152/2013 për Shërbimin Publik (i ndryshuar) edhe pse 
në përputhje me të gjitha kushtet e përcaktuara nga BE-ja, është me të vërtetë i vështirë 
për t’u zbatuar për shkak të procedurave të reja të miratuara, që janë të reja dhe të 
panjohura nga stafi përgjegjës dhe disi komplekse dhe të ndërlikuara. Për më tepër, në 
Strategji raportohet se zbatimi i këtij ligji kishte filluar menjëherë pas miratimit të tij, duke 
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mos lënë hapësirë për stafin që do ta zbatonte atë, të aftësohej dhe të njihej me të gjitha 
procedurat dhe elementet e reja që ky legjislacion po ofronte.58  

Ky shembull konkret tregon se ka raste kur miratimi i ligjeve dhe zbatimi i tyre iniciohet 
ndonëse mungojnë kapacitetet njerëzore ose institucionale, dhe institucionet përgjegjëse 
nuk janë në gjendje t'i zbatojnë ato ligje duke shkaktuar më shumë efekte negative sesa 
pozitive. Në këtë mënyrë, vlerësohet se miratimi i ligjeve dhe i legjislacionit ndodh vetëm 
sepse ishte caktuar si kriter nga BE, edhe pse nuk ekzistojnë strukturat dhe mekanizmat 
e domosdoshëm për të bërë të mundur zbatimin efektiv të këtyre ligjeve. Kështu, 
raportimi i miratimit të një numri ligjesh në harmonizim me legjislacionin e BE-së mund të 
duket i mirë 'në letër', fakti që disa prej tyre nuk mund të zbatohen në realitet tregon se 
procesi i miratimit nuk shkon paralelisht me krijimin e strukturave të reja ose rritjet e 
kapaciteteve të atyre ekzistuese. 

Lufta kundër korrupsionit është një tjetër prioritet kryesor për Shqipërinë. Shqipëria ka 
vuajtur shumë kur bëhet fjalë për korrupsionin në të gjithë sektorët e shoqërisë, duke 
filluar nga politika e nivelit të lartë, e deri te sistemi gjyqësor, administrata publike, arsimi 
dhe sektori shëndetësor, kur njerëzit 'detyrohen' ose 'janë mësuar' të japin ryshfet për të 
marrë shërbimin që ata në shumicën e rasteve e meritojnë. Edhe pse, Shqipëria 
vlerësohet si vend me njëfarë niveli të përgatitjes për luftën kundër korrupsionit, gjersa 
shumë reforma janë duke u zhvilluar dhe Shqipëria duket se ka pasur progres të mirë në 
dy vitet e fundit, perceptimi i qytetarëve është shumë i ndryshëm. Në mesin e qytetarëve 
shqiptarë 69% e tyre raportojnë se korrupsioni është “i përhapur gjerësisht” në sektorin 
publik dhe 49% pranojnë se ata kishin dhënë ryshfet ose dhuratë “për të zgjidhur një 
problem‟.59 Sipas, Freedom House, në raportin e saj vjetor të Indeksit të Perceptimit të 
Korrupsionit, Shqipëria renditet në vendin e 99-të (në mesin e 180 vendeve) në vitin 2018. 
Për më tepër, për katër vitet e fundit (2016-2018) rezultati i Shqipërisë ka ndryshuar nga 
39 në vitin 2016 në 38 në vitin 2017 dhe në 36 në vitin 2018.60 Ndër të tjera, Barometri 
Ballkanik61 tregon se 50% e të anketuarve kanë raportuar se kishin dhënë ryshfet në 12 
muajt e fundit në shërbimet shëndetësore dhe mjekësore, 13% raportonin dhënien e 
ryshfetit në sistemin arsimor dhe e njëjta përqindje ka raportuar dhënie të ryshfetit në 
sistemin gjyqësor. Këto vlera janë më të larta për secilin sektor në të gjithë rajonin e 
Ballkanit. Është interesante se për tre sektorët që numri më i madh i të anketuarve 
mendon se janë më të korruptuarit në vend janë: Partitë politike (87); Sistemi shëndetësor 
dhe mjekësor (87%) dhe sistemi i drejtësisë (85%). Kështu që, për qytetarët, Shqipëria 
mbetet vend shumë i korruptuar, edhe pse janë shënuar një numër përpjekjesh pozitive 

 
58 RAP 2015-2020, http://dap.gov.al/publikime/dokumenta-strategjik/64-strategjia-ndersektoriale-e-reformes-
ne-administraten-publike-2015-2020 
59 SKZHI 2014-2020 
60 Pikët në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit 2018 sillen prej 0 (shumë i korruptuar) deri 100 (shumë i 
pastër), gjersa vendi i parë është më pak i korruptuari, ndërsa vendi i 180-të është vendi më i korruptuar.  
61 Barometri Ballkanik 2019 https://www.rcc.int/pubs/89/balkan-barometer-2019-public-opinion-survey 
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dhe ‘progres’ siç thuhet nga Komisioni Evropian. Ekziston një listë e ligjeve të miratuara 
dhe të ndryshuara gjatë viteve të fundit, si: Ligji për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, 
Ligjin për Prokurimin Publik, Kodi i Sjelljes për Anëtarët e Parlamentit dhe Strategjia Ndër-
Sektoriale Anti-Korrupsion 2015-2020 me Planin e ri të Veprimit 2018-202062. Sipas 
vlerësimit të raportit Shtetet në Transicion, kjo strategji është fokusohet vetëm në lidhje 
me korrupsionin administrativ, duke lënë pas dore korrupsionin politik dhe atë që quhet: 
kapja e shtetit. Në lidhje me kapjen e shtetit, ende mungon rregullorja për lobimin, 
kufizimet e zyrtarëve publik për t'u transferuar në sektorin privat pas jetës publike ose 
fakti që korniza ligjore për konflikt interesi nuk është e përshtatshme. Strategjia ka 
dështuar të adresojë ndonjërën prej këtyre çështjeve.63 

Në të vërtetë, procesi i miratimit të ligjeve të reja shoqërohet me krijimin e institucioneve 
dhe agjencive të reja të specializuara për anti-korrupsion (edhe pse ka pasur vonesa n`ë 
krijimin e tyre për shkak të mungesës së bashkëpunimit politik dhe bojkotit të opozitës në 
vitin 2017). Këto institucione përfshijnë: Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP), Strukturën 
e Posaçme Anti-Korrupsion dhe Krimin e Organizuar (SPAK) dhe Byronë Kombëtare të 
Hetimit (BKH). Komisioni ka vlerësuar si progres të mirë forcimin evidencës së 
performancës në të kaluarën, ndërkohë që llogarit numrin e rasteve që janë raportuar. Siç 
raporton Qeveria e Shqipërisë gjatë periudhës maj-dhjetor 2018 janë monitoruar më 
shumë se 50 institucione dhe Task-Forca Anti-Korrupsion ka rekomanduar: 108 pezullime 
nga shërbimi civil dhe 36 pretendime penale. Megjithatë, ky vlerësim i dhënë nga BE-ja 
është më shumë sasior, sesa cilësor dhe i plotë. Kështu që, duke deklaruar se vendi ka 
shënuar progres sepse numri i pretendimeve ose i ndjekjeve penale është rritur ose është 
më i lartë, në të vërtetë nuk tregon progresin e vërtetë në luftën kundër korrupsionit. Këta 
numra do të kishin një kuptim, nëse: a) ato krahasohen si përqindje e numrit të 
përgjithshëm të njerëzve të hetuar dhe të ndjekur penalisht; b) evidentohet profili i 
personave të akuzuar dhe të dërguar para gjykatave – nëse janë në pozita të nivelit të 
lartë; dhe çfarë është më e rëndësishmja; c) duhet të analizohet dhe të vlerësohet 
korrelacioni ndërmjet asaj se sa i rëndë është krimi dhe niveli i dënimit. Në raportin e KE-
së të vitit 2019 raportohet se “ka pasur 102 raste të reja kundër zyrtarëve të nivelit të lartë 
shtetëror që janë dërguar në ndjekje penale në vitin 2018 (7 persona të akuzuar), që është 
rritur krahasuar me 61 në vitin 2017 (10 persona të akuzuar).”64 Megjithatë, në raport 
shprehet shqetësimi se “këto hetime të shpeshta vitet e fundit deri më tani nuk kanë 
rezultuar në numër të konsiderueshëm të dënimeve të formës së prerë të zyrtarëve të 
lartë të shtetit. Kjo rrezikon të nxisë kulturën e pandëshkueshmërisë.”65 Siç tregoi rasti i 

 
62 Raporti i KE-së 2019 - https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-
report.pdf, 
63Shtetet në Transicion, Raporti mbi Shqipërinë 2018 - 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/NiT2018_Albania_0.pdf, f. 10 
64 Raporti i KE-së 2019 – https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-
report.pdf f.19 
65 Po aty 
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ish-ministrit të Brendshëm në Shqipëri. Edhe pse ishte akuzuar për akuza të rënda si 
trafikimi i lëndëve narkotike dhe të qenit pjesë e një grupi të organizuar kriminal ku 
prokurorët kërkuan të paktën 12 vjet burgim, ish-ministri u shpall fajtor nga gjykata vetëm 
për shpërdorim të pushtetit. 

 ”Shqipëria ka një fare niveli të përgatitjes në luftën kundër krimit të organizuar.” - 
thuhet në raportin e KE-së. Vërehet rritje e bashkëpunimit policor ndërkombëtar dhe 
vërehet se në vitin e kaluar në territorin e vendit nuk ka ndodhur pothuajse asnjë kultivim 
i kanabisit. Megjithatë, duket se Komisioni nuk po arrin të analizojë në mënyrë cilësore 
progresin e vërtetë të vendit në këtë fushë. Siç ceket në raport “disa operacione policore 
rezultuan me arrestime të shumta, dhe ndjekje penale të drejtuesve të njohur të grupeve 
të organizuara kriminale”, megjithatë kjo në realitet nuk tregon progresin e vërtetë. Kjo 
sepse numri i personave të arrestuar mund të jetë një përqindje e vogël e atyre që duhet 
të arrestohen; rritja e numrit të arrestimeve dhe i ndjekjeve penale mund të vijë sepse në 
të njëjtin nivel është rritur edhe krimi i organizuar. Megjithëse, raporti nxjerr në pah 
hendekun që ekziston ndërmjet rasteve dhe dënimeve të formës së prerë. “Ndonëse 
numërohen 51 raste të reja në vitin 2018, vetëm një rast ka pasur dënimin e formës së 
prerë”.66 Ajo që mungon kur bëhet fjalë për luftën kundër krimit të organizuar është se 
lufta ndaj tij duhet të jetë masa e fundit, ndërsa thelbësore është që t’i keni të gjitha 
strategjitë dhe veprimet për ta parandaluar atë dhe për të zvogëluar nxitjen e njerëzve 
për të qenë pjesë e grupeve të tilla dhe për t’u përfshirë në aktivitete të tilla, kjo përmes 
miratimit të ligjeve të reja dhe mekanizmave të rinj. 

Reforma në gjyqësor është një nga reformat më të rëndësishme të cilës i është 
nënshtruar vendi gjatë 30 viteve të veta të demokracisë. Kjo reformë e iniciuar në vitin 
2016 ka sjellë ndryshime kushtetuese dhe miratimin e ligjeve të reja (20 ligje janë miratuar 
deri më tani nga gjithsej 27 propozime ligjore), ka krijuar institucione të reja si Këshilli i 
Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, gjersa 
ndryshon funksionin dhe rolin për ato ekzistuese. Këto ndryshime kanë për qëllim 
forcimin e pavarësisë, transparencës dhe llogaridhënies së sistemit të drejtësisë, ndërsa 
është thelbësore të përmendet që kjo reformë lidhet drejtpërdrejt me të gjitha prioritetet 
e tjera. Në raportin e Komisionit vlerësohet se Shqipëria ka njëfarë niveli të përgatitjes dhe 
ka bërë progres të mirë. Një nga proceset që ka qenë më shumë në fokusin e kornizës së 
reformës është i ashtuquajturi “procesi i vetingut” që është rivlerësimi i të gjithë gjyqtarëve 
dhe prokurorëve të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Kjo do të thotë se 358 gjyqtarë me 
orar të plotë dhe 336 prokurorë me orar të plotë (gati 800 magjistratë) po i nënshtrohen 
procesit të vetingut. Në të vërtetë, Ligji për procesin e vetingut ishte ligji i parë që u miratua 
në kuadrin e Reformës në Drejtësi në Shqipëri. Ekzistojnë tre elementë që vlerësohen për 
secilin person: 1) a) vlerësimi i pasurive financiare; b) verifikimi i të kaluarës; c) vlerësimi i 
aftësisë. Deri më tani janë proceduar 140 dosje, që kanë rezultuar në 88 
shkarkime/dorëheqje të magjistratëve nga postet dhe 53 konfirmime, shumica e rasteve 

 
66 Po aty, f.35 
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nuk i kanë kaluar kriteret e justifikimit të pasurive të tyre financiare.67  Është me rëndësi të 
ceket se BE-ja me Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM) që përbëhet nga 
ekspertë ndërkombëtarë nga BE-ja dhe SHBA-të (partnerë evropianë dhe trans-atlantikë) 
është aktor i rëndësishëm i këtij procesi, roli i saj është për të monitoruar dhe mbikëqyrur 
të gjithë procesin. Dislokimi i tyre në Shqipëri ishte parashikuar me kushtetutë, pasi shihej 
si vendimtare për ta bërë procesin kredibil. Roli i ONM-së është i dyfishtë: 1) Mbikëqyr 
procesin e krijimit të institucioneve të vetingut dhe jep rekomandime për procesin e 
përzgjedhjes së kandidatëve në ato organe, dhe 2) Pas themelimit të këtyre organeve 
vëzhguesit ndërkombëtarë të ONM-së do ta monitorojnë procesin e vetingut deri sa të 
vlerësohen të gjithë anëtarët e gjyqësorit. Për ta përmbyllur, mund të thuhet se ONM 
është një aktor i rëndësishëm që mbikëqyr dhe monitoron se si po shkon procedura e 
vetingut dhe ndonëse nuk ka ndonjë kompetencë ekzekutive, ajo mund të ndikojë në 
vendimet dhe vlerësimet përfundimtare përmes rekomandimeve dhe sugjerimeve të saj. 
Në këtë drejtim, prania e 'aktorëve ndërkombëtarë' në procesin e vetingut dhe reformës 
në drejtësi vlerësohet nga autoritetet shqiptare si e nevojshme (duke pasur parasysh 
faktin se është parashikuar në ndryshimet e Kushtetutës) dhe kjo tregon se: 1) ata nuk 
kishin besim se reforma do të ishte e suksesshme nëse do të zbatohej vetëm nga 
institucionet shqiptare, por faktorët ndërkombëtarë ishin të nevojshëm; 2) Se besimi i 
qytetarëve është më i madh ndaj institucioneve ndërkombëtare si BE dhe SHBA, 
krahasuar me besimin ndaj aktorëve kombëtarë; 3) Aktorët ndërkombëtarë më 
konkretisht BE-ja luan ende rolin e 'kujdestarit' në Shqipëri, e cila ka nevojë për miratimin 
e BE-së lidhur me hapat që ndërmerr ajo drejt konsolidimit të demokracisë.  

Të drejtat themelore janë element i veçantë që Shqipëria duhet t'i kushtojë vëmendje në 
lidhje me masat dhe veprimet në këtë drejtim. Shqipëria ka ratifikuar instrumentet 
kryesore juridike ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe ka harmonizuar legjislacionin 
e saj kryesor me standardet evropiane. Megjithatë, ajo duhet të ratifikojë Protokollin 
Opsional të Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Protokollin 
Opsional të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore.68 
Siç thuhet në raportin e Komisioni të vitit 2019, sektorët ku Shqipëria ka më shumë 
mungesa, janë: 1) Përmirësimi i mekanizmave institucional për përmirësimin e 
mëtutjeshëm të mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e grupeve të cenueshme, si: 
viktimat e dhunës në familje, fëmijët, të dënuarit, gratë dhe garantimi i të drejtave sociale. 
2) Miratimi i akteve të ndryshme juridike ose akteve nënligjore për çështje që lidhen me 
masat kundër diskriminimit, strehimin social ose mbrojtjen e pakicave kombëtare. 3) 
Progresi thelbësor dhe masat e mëtutjeshme janë të nevojshme posaçërisht në lidhje me 
të drejtat e pronës, ndërsa nevojitet avancim në rishikimin e akteve të pronësisë, skemës 
së kompensimit, digjitalizimin dhe hartën e pronave. 4) Vëmendje e veçantë duhet t’i 
kushtohet lirisë së shprehjes/lirisë së mendimit. Në këtë fushë progresi i Shqipërisë u 

 
67 Raporti i KE-së 2019 
68 Raporti i KE-së 2019 - https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-
report.pdf, f.22 
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vlerësua si i kufizuar, pasi që vërehen gjuha frikësuese ose kërcënimet ndaj gazetarëve, 
ku 13 raste kundër gazetarëve janë regjistruar në gjykatat e shkallës së parë gjatë vitit 
raportues. Për më tepër, nuk është arritur plotësisht zbatimi i legjislacionit të lirisë së 
shprehjes i kombinuar me kornizën tjetër ligjore siç është Kodi i Punës. Vetë-censura është 
shqetësim në Shqipëri. Gazetarët janë të prirë për t’u vetë-censuruar për shkak të 
kërcënimeve dhe frikësimit në njërën anë, por edhe për shkak se puna e tyre nuk është e 
sigurt (shumë prej tyre nuk kanë kontratë të punës) që do të thotë se nëse ata shkojnë 
kundër orientimit redaktorial të mediave për të cilat ata punojnë (që në shumicën e 
rasteve është objekt i interesit politik dhe financiar), ata mund ta humbasin punën e tyre.  

Demokracia dhe integrimi në BE  

Rasti i Shqipërisë: Demokratizimi për hir të evropianizimit? 
Shqipëria është ende një nga vendet ku shumica e qytetarëve e mbështesin integrimin në 
BE. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, sipas Barometrit Ballkanik69 të vitit 2019, 86% 
e shqiptarëve besojnë se anëtarësimi në BE do të ishte gjë e mirë për ekonominë e vendit 
(që në të vërtetë është një numër i lartë) krahasuar me vendin e dytë me mbështetjen më 
të lartë, Kosova që ka vetëm 69%. Për më tepër, vetëm 2% e shqiptarëve mendojnë se 
integrimi në BE do të ishte gjë e keqe, domethënë një numër i parëndësishëm. Në një 
pyetje tjetër se çfarë do të thoshte anëtarësimi për qytetarët, 1% e shqiptarëve e shohin 
anëtarësimin në BE si gjë të keqe ose aspak pozitive, që është shifra më e ulët krahasuar 
me vendet e tjera të rajonit. Qytetarët shqiptarë aspirojnë që sa më shpejt të jenë pjesë e 
familjes evropiane, gjersa ata e lidhin anëtarësimin në BE me prosperitetin ekonomik, 
lirinë për të punuar dhe studiuar, me paqen dhe stabilitetin. Është interesante të ceket se 
mbështetja dhe aspirata për të qenë pjesë e BE-së ka mbetur ende e lartë në Shqipëri, 
edhe pse procesi nuk po shkon aq shpejt sa do të dëshironin qytetarët. Kanë kaluar 5 vjet 
që nga koha kur Shqipërisë iu dha statusi i kandidatit, dhe vendi ende pret të kalojë në 
fazën tjetër: Hapja e Negociatave, ndonëse Këshilli ende duhet të vendosë më 17-18 tetor 
2019. 

Procesi i integrimit të vendit karakterizohet nga ajo që njihet si ‘politika e shkopit dhe e 
karotës’ – ku kushtet dhe shpërblimet shkojnë krah për krah njëra-tjetrës. Statusi i 
kandidatit do të jepej vetëm pas përmbushjes së 12 prioriteteve kryesore, bisedimet e 
pranimit do të hapen vetëm pasi të shihet një progres substancial i 5 prioriteteve kryesore 
e kështu me radhë. Do të thotë që të gjitha shpërblimet e Shqipërisë kishin ardhur me 
‘por’, ndërsa vendi duhej të tregonte se ata janë plotësisht të angazhuar në këtë proces 
dhe janë të gatshëm t’i kryejnë të gjitha ‘detyrat e shtëpisë’ që po ua kërkon BE-ja. Kjo 
njihet edhe si ‘anëtarësimi me kushte’. Shembulli më i fundit është votimi në favor i 
Bundestagut Gjerman më 26 shtator 2019 për të hapur negociatat me Shqipërinë, 

 
69 Barometri Ballkanik 2019 https://www.rcc.int/pubs/89/balkan-barometer-2019-public-opinion-survey 
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megjithatë me 9 kushte që vendi duhet të përmbushë, përfshirë: Reformën Zgjedhore dhe 
Vazhdimin e Reformës në Drejtësi dhe prioritetet e tjera që janë caktuar edhe nga BE-ja.70  

Ekziston debati nëse të gjitha këto reforma dhe zhvillimet juridike/politike po ndodhin në 
Shqipëri me synimin për të konsoliduar demokracinë dhe sundimin e ligjit në vend, për të 
siguruar stabilitetin dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut, që në fund do ta çonte vendin 
drejt të qenit pjesë e BE-së; ose për hir të këtij qëllimi të madh nga BE, për shkak vendi po 
i nënshtrohet këtij procesi të demokratizimit. Rrjedhimisht, pyetja që lind gjatë këtij 
procesi është se a ekziston kjo lidhje ndërmjet demokratizimit dhe evropianizimit, dhe 
nëse njëri prej tyre po ndodh për hir të tjetrit. A jemi duke u evropianizuar për ta forcuar 
demokracinë tonë, apo është demokratizimi mjeti i nevojshëm për anëtarësim në BE? 

Një pyetje tjetër e rëndësishme që duhet të analizohet është nëse evropianizimi i vendit 
domosdoshmërisht çon në demokratizimin e tij? Nëse jo, cilat janë arsyet që e bëjnë këtë 
korrelacion të mos funksionojë siç duhet? 

Në rastin e Shqipërisë ekzistojnë një numër faktorësh që mund të shkaktojnë lidhje të 
gabuar ndërmjet këtyre dy proceseve: 

Së pari, historia e shtet ndërtimit tonë dhe asociimit i shkurtër që kemi ne me 
demokracinë. Pasi që vendi drejtohej nga një regjim totalitar për gati 45 vjet, që nga fundi 
i Luftës së Dytë Botërore demokracia ishte një fjalë e re dhe proces i panjohur për 
Shqipërinë. Edhe pse demokracia konsiderohej një ‘ëndërr’, procesi i demokratizimit nuk 
ka qenë i lehtë dhe nuk ka ecur i papenguar. Demokratizimi është transformim i të gjitha 
strukturave shtetërore, dimensioni i tij ekonomik, social, duke mos lënë pas edhe 
ndryshimin e vlerave. Ky proces është i gjatë dhe ka disa faza si vendosja e demokracisë, 
transicioni demokratik dhe më pas konsolidimi i demokracisë. 

Pas vendosjes së regjimit demokratik në 1990, Shqipëria, sipas Kushtetutës së saj të 
miratuar në vitin 1998, konsiderohet demokraci parlamentare dhe kishte përjetuar një 
fazë të gjatë transicioni të proceseve demokratike, gati 20 vjet. Vetëm kohëve të fundit, 
nocioni ‘transformim’ dhe ‘demokraci në transicion’ nuk përdoren më, megjithëse 
demokracia ende nuk është e konsoliduar dhe ajo ende vlerësohet si e brishtë, jo e 
qëndrueshme, disi hibride ose gjithmonë e kërcënuar nga aktorë dhe faktorë të tjerë. 
Pikët e rezultatit sa i përket demokracisë së vendit ishin 4.11/7 sipas raportit të Shteteve 
në Transicion të vitit 201871. Ky rezultat është relativisht e lartë dhe gati nuk ka ndryshuar 
gjatë viteve të kaluara, ndonëse vërehet një përkeqësim i lehtë i demokracisë në Shqipëri. 

 
70 Ballkani Perëndimor Evropian - https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/27/bundestag-adopts-nine-
conditions-for-tirana-and-general-guidelines-for-negotiations/ 
71 Shtetet në Transicion, Raporti për Shqipërinë 2018, https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2018/albania 

Vlerësimet janë bazuar në një shkallë prej 1 deri 7, ku 1 paraqet nivelin më të lartë të progresit demokratik, 
ndërsa 7 më të ulëtin. Pikët për Demokracinë është një mesatare e vlerësimeve për kategoritë e evidentuara 
në një vit të dhënë.  
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Në fjalët e raportit Shtetet në Transicion, mund të vlerësohet se Shqipëria është pjesërisht 
vend demokratik. Mungesa e kulturës demokratike reflektohet në të gjithë sektorët e 
shoqërisë: në institucione dhe funksionimin e tyre; tek partitë politike dhe akterët; tek 
qytetarët dhe se si ata pajtohen me dhe i pranojnë madje edhe ato veprime që nuk janë 
në të vërtetë njëqind përqind demokratike. Nuk ka transparencë, nuk ka llogaridhënie, 
nuk ka respekt për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, nivelet e larta të korrupsionit 
dhe pranimi i gjerë të sjelljeve të korruptuara në të vërtetë për një periudhë të gjatë kanë 
qenë pjesë e ‘kulturës politike’ të vendit. Kjo mungesë e integrimit të vlerave demokratike, 
ka penguar progresin në konsolidimin e procesit demokratik. Edhe pse vendi ka kornizën 
institucionale dhe ligjore të ngjashme me një vend demokratik, vlerat demokratike nuk 
përqafohen nga brenda për brenda, që në të vërtetë do të thotë se në Shqipëri ende 
mungon demokracia substanciale. 

Kjo shkakton një çështje tjetër për vendin tonë, mungesën e kapaciteteve 
institucionale për të zbatuar proceset demokratike në vend. Kuadri institucional është 
relativisht i ri ose i ndryshuar disa herë. Pas rënies së regjimit diktatorial, krahas kornizës 
së re ligjore u paraqit nevoja edhe për një kornizë të re institucionale. Megjithatë, ishte 
gati e pamundur që korniza institucionale e karakterizuar nga një burokraci, jo efikasitet, 
korrupsion, mungesë transparence, llogaridhënie ose profesionalizmi befas të 
ndryshonte substancën dhe filozofinë e saj të punës. Institucionet nuk kanë qenë në 
gjendje ta menaxhojnë mirë procesin e transformimit, pasi që ato në ditët e sotme nuk 
janë në gjendje të menaxhojnë proceset komplekse të demokratizimit dhe të 
evropianizimit. Meqë këto dy procese shkojnë paralelisht, institucioneve u mungojnë 
burimet njerëzore dhe kapacitetet e tyre financiare, ato nuk janë efikase dhe efektive, 
burokracia e pengon reformimin e shpejtë edhe pse ka progres në luftimin e korrupsionit 
në administratën publike, mungesa e llogaridhënies dhe e transparencës në punësimin e 
profesionistëve dhe në ofrimin e shërbimeve mbetet e lartë dhe ende është një problem 
i madh. Prandaj, meqë BE-ja kërkon që miratimi i ligjeve të reja kombëtare të jetë në 
përputhje me legjislacionin e BE-së, zbatimi i tyre në disa raste është me të vërtetë i 
vështirë dhe gati i pamundur. 

Këtu shohim një problem tjetër të ‘demokratizimit’/’evropianizimit’ të vendit. 
Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me atë të BE-së pa shqyrtuar së pari në mënyrë 
të gjithanshme ‘realitetin shqiptar’ dhe pajtueshmërinë e tij me ato ligje. Ndonëse BE-ja e 
merr në shënim numrin e ligjeve të miratuara nga Shqipëria dhe i vlerëson ato si ‘progres’, 
mungon një analizë e hollësishme dhe e thelluar se si do të zbatohet një ligj i BE-së në 
Shqipëri, së pari nëse ekzistojnë arsyet për zbatimin e tij; dhe së dyti, a ekzistojnë të gjithë 
elementët e nevojshëm për zbatimin e tij të plotë: institucionet, çështjet logjistike dhe 
teknike, kapacitetet financiare, niveli i informacionit dhe i të kuptuarit e ligjit nga qytetarët. 
Ka pasur raste kur ligji i miratuar ‘në kuadër të procesit të integrimit në BE’ nuk është 
zbatuar në Shqipëri ose efekti i tyre nuk ka qenë ai që pritej. 

Proceset e demokratizimit dhe evropianizimit i prekin të gjithë sektorët e një shoqërie dhe 
ekonomie, dhe është lehtësisht e kuptueshme që qytetarët janë ata që preken nga të 
gjitha këto procese dhe rezultatet e tyre. Siç u cek, qytetarët shqiptarë e mbështesin me 
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padurim integrimin në BE dhe e vlerësojnë atë si gjë të mirë për të ardhmen e vendit, Deri 
më tani, aspiratat dhe dëshirat e tyre në të vërtetë nuk kanë korrelacion pozitiv me 
njohuritë dhe të kuptuarin e tyre për procesin e përmendur. Procesi i integrimit në BE dhe 
BE-ja si e tillë gjithmonë vlerësohet pozitivisht nga qytetarët shqiptarë, por ata dinë pak 
për procesin e gjatë dhe kompleks të integrimit në BE. Kjo mungesë e informacionit e bën 
të pamundur që qytetarët së pari ta kuptojnë plotësisht procesin. Njohja dhe të kuptuarit 
e procesit të anëtarësimit në BE, se cilat janë negociatat dhe çfarë do të negociohet, a do 
të ketë vetëm rezultate pozitive dhe përfitime nga BE-ja, apo a janë ato detyrime, 
përgjegjësi, 'barrë' që ne duhet t’i pranojmë, do t'u jepnin atyre mundësinë që ta 
analizojnë në mënyrë objektive procesin dhe të jenë të vetëdijshëm për të gjitha 'të mirat' 
dhe 'të këqijat' që do të rrjedhin nga procesi i anëtarësimit në BE. Një tjetër element i 
rëndësishëm që duhet të shqyrtohet është se a është Shqipëria e gatshme të 
anëtarësohet në Bashkimin Evropian, dhe nëse jo, pse dhe çfarë mund të bëhet. Të gjitha 
këto vlerësime dhe analiza mungojnë kohëve të fundit dhe rrallë diskutohen në sferën 
politike, sociale, akademike ose mediatike.    

Ndonëse BE-ja është më shumë si një ‘ëndërr’, një vend i përsosur që të gjithë ëndërrojnë 
ta arrijnë, askush nuk guxon të fillojë e ta analizojë atë në një mënyrë më objektive, 
racionale dhe realiste. Kjo është thelbësore për t'u përgatitur për të gjitha efektet që do t'i 
shkaktojë vendit një aderim i ardhshëm. Ky ‘adhurim’ i BE-së, e bën gati të pamundur këtë 
lloj debati në Shqipëri. Në këtë drejtim, publiku dhe qytetarët nuk janë të informuar në 
mënyrë objektive, por BE-ja është diçka që premtohet dhe ofrohet nga partitë politike, 
përkundrejt mbështetjes politike dhe votave në zgjedhje. I gjithë progresi i bërë drejt BE-
së pa e analizuar atë më tej është shpallur si fitore politike e qeverisë aktuale, ndërsa nëse 
e kundërta ndodhë është faji dhe përgjegjësia e qeverisë. Akterët politikë e përdorin 
integrimin në BE si mënyrë për të fituar kolateral politik. Të gjitha partitë politike, përveç 
ideologjive dhe interesave të tyre, janë bashkuar në një synim dhe qëllim të përbashkët: 
ta bëjnë Shqipërinë pjesë të BE-së, dhe në të gjitha veprimet dhe politikat e tyre 
deklarohen se e kanë parasysh këtë synim përfundimtar. Megjithatë, përdorimi i këtij 
procesi aq shumë të kërkuar nga shqiptarët e ka penguar progresin e vërtetë të 
demokratizimit dhe të evropianizimit të vendit. Reformat dhe ndryshimet e nevojshme 
nuk janë bërë në mënyrë substanciale, por vetëm për të treguar se vendi është i 
angazhuar në procesin e integrimit në BE dhe se janë të gatshëm t’i ndërmarrin dhe 
përshpejtojnë të gjitha reformat e nevojshme që kërkohen nga BE. Ajo çfarë BE thotë dhe 
kërkon mbizotëro mbi të gjitha veprimet dhe premtimet e cilësdo partie politike në 
Shqipëri. Nëse BE kërkon miratimin/zbatimin e një reforme, të gjitha partitë duhet ta 
pranojnë atë dhe të punojnë drejt saj, nëse jo, kjo do të thotë ‘vetëvrasje politike’ për atë 
aktor. 

Progresi drejt integrimit në BE shfrytëzohet nga partitë politike për të fituar kredite dhe 
merita politike. Të gjitha reformat e duartrokitura nga Bashkimi Evropian, janë më shumë 
kredite për qeverinë aktuale dhe anasjelltas. Kështu që, integrimi në BE tani ka më shumë 
retorikë sesa veprim real dhe substancë. Për shembull, gjersa reforma në drejtësi është 
duke u zbatuar, fakti që kjo mbështetet me padurim nga BE-ja dhe po vlerësohet si 
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progres dhe arritje e mirë për vendin, kjo e bën gati të pamundur të ketë një debat të 
hapur dhe realist për të, lidhur me progresin e saj të vërtetë, çështjet dhe sfidat dhe çfarë 
është më e rëndësishmja zbatimin e saj të suksesshëm.  

Mali i Zi 
Hyrje 
Mali i Zi e filloi fazën më kërkuese të procesit të integrimit evropian, negociatat e pranimit 
për anëtarësim në BE, në vitin 2012. Që nga atëherë, ai ka hapur tridhjetë e dy kapituj 
negociues,72 ku tre prej tyre janë mbyllur në mënyrë provizore,73 dhe ndryshoi një numër 
ligjesh dhe dokumentesh strategjike. Duke pasur parasysh se Mali i Zi është i vetmi vend 
i Ballkanit Perëndimor, krahas Serbisë, që negocion anëtarësimin në BE, por edhe për 
shkak të dinamikës së hapjes së kapitujve negociues (vetëm Kapitulli 8 mbetet për t’u 
hapur)74, shpesh Mali i Zi quhet prijatar sa i përket pranimit në BE.75 Në këtë pozicion 
kontribuon edhe fakti se Mali i Zi ka një numër të vogël çështjesh të hapura, dhe në 
përgjithësi, ka marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjët e saj. Megjithatë, ende mungojnë 
reformat kryesore, veçanërisht në formën e zbatimit të zgjidhjeve ligjore të miratuara dhe 
eliminimin e ndikimit të papërshtatshëm politik nga puna e institucioneve. Nga njëra anë, 
duke parë në kuptim rreptësisht teknik, Mali i Zi ka bërë më së shumti në krahasim me 
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në përmbushjen e parakushteve zyrtare që e bëjnë 
procesin e pranimit. Nga ana tjetër, arritje të tilla janë sfiduar nga kritika të vazhdueshme: 
nga qytetarët, të cilët nuk vërejnë ndonjë përparim domethënës në jetën e tyre të 
përditshme; nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të), përmes nënvizimit të shkeljeve 
serioze të ligjeve dhe të drejtave të njeriut në raportet e saj; nga Komisioni Evropian, i cili 
tregon në Strategjinë e tij për Ballkanin Perëndimor 2018 që Mali i Zi ndan të njëjtat sfida 
me vendet e tjera të rajonit, duke përfshirë lidhjet e elitës politike me grupet e krimit të 
organizuar.76 Vendi vazhdon të përballet me pengesa të mëdha në përmbushjen e 

 
72 Legjislacioni i BE-së (acquis) është i ndarë në 35 kapituj, ku përfshihen aspektet kryesore të politikës së 
Bashkimit Evropian. Kapitulli 34 - Institucionet hapet në fund të procesit të negociatave, kur është e sigurt që 
vendi kandidat do të bëhet shtet anëtar i BE-së, dhe kapitulli i fundit 35 - Çështje të tjera, përmban çështje që 
nuk janë të përfshira në kapituj të tjerë dhe që duhet të adresohen, Shihni: Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe 
Negociatat e Zgjerimit, Kapitujt e Legjislacionit të BE-së : https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en 
73 25 – Shkenca dhe kërkimet, 26 – Arsimi dhe kultura 30 – Marrëdhëniet e jashtme  
74 Politikat e konkurrencës  
75 “Tusk: Mali i Zi është 'prijatar' që t’i bashkohet BE-së”, EU observer, 29 mars 2016, 
https://euobserver.com/tickers/132827 
76 “Një perspektivë kredibile e zgjerimit dhe angazhim më i shtuar i BE-së me Ballkanin Perëndimor”,  Komisioni 
Evropian, 2018, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication-credible-enlargement-perspective-
western-balkans_en.pdf 



Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi 

 

45 

kushteve të BE-së. Çështjet e mbetura që e kanë karakterizuar gjerësisht këtë proces janë: 
mangësitë në sundimin e ligjit, institucionet të dobëta dhe fort të politizuara, që pasohen 
nga një shpejtësi e ngadaltë e transicionit politik dhe transformimit të shoqërisë që 
përfundimisht kanë çuar në intensifikimin e problemeve strukturale politike, sociale dhe 
ekonomike. 

Progresi teknik kundrejt rezultateve të matshme  
Në përmbushjen e asaj që nënkupton anëtarësimi në BE, i udhëhequr nga postulati “cilësi 
para shpejtësisë”,77 Mali i Zi është zotuar të harmonizojë legjislacionin dhe ekonominë e tij 
me standardet dhe parimet evropiane. Duke pasur parasysh natyrën e evropianizimit,78 
është thelbësore që legjislacioni malazez të sillet në një pozicion përplotësues me 
standardet evropiane. Ky proces përfundimisht mund të shihet përmes tre prizmave: 
juridik, objektiv dhe subjektiv.  

Diagrami 1: Kronologjia kohore e procesit të integrimit të Malit të Zi në BE  

 

Në përputhje me metodologjinë dhe qasjen e re të Komisionit Evropian, të cilën ai ka filluar 
ta zbatojë me negociatat e pranimit të Malit të Zi, kapitujt 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat 
Themelore) dhe 24 (Drejtësia, Liria dhe Siguria) duhet të hapen në fillim dhe të mbyllen në 
fund të procesit, dhe që do të përcillen nga monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm. Ideja 
që qëndron pas kësaj qasjeje është t'i lejojë vendit kandidat kohë të mjaftueshme, nën 
mentorimin e BE-së, që t’i përmbushë të gjitha parakushtet e nevojshme për të 
konsoliduar demokracinë e vet. Prandaj, procesi, para së gjithash, përfshin përmbushjen 
e kërkesave teknike me qëllim të përmirësimit të legjislacionit dhe reformimin e 
institucioneve. Sidoqoftë, pika kryesore e qasjes së re të Komisionit dhe e monitorimit të 
tij të zgjeruar është parandalimi i pengesave, kështu që vendi kandidat duhet të sigurojë 
rezultate të matshme dhe evidencë të performancës në të kaluarën që tregon se 

 
77 “Në procesin e pranimit në BE Mali i Zi udhëhiqet nga parimi i “cilësisë përpara shpejtësisë”. Kjo do të thotë 
se përparësi i jepet cilësisë së reformave të implementuara në krahasim me kornizën kohore, d.m.th. 
kohëzgjatjen e procesit “, Mali i Zi dhe BE :https://www.eu.me/en/montenegro-and-eu/faq 
78 Nocioni Evropianizim ka kuptime të shumëfishta. Ai përfaqëson si procesin e ndryshimeve brenda Bashkimit 
Evropian, politikat dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, si dhe procesin e pranimit dhe zbatimin e standardeve 
evropiane në indet e endura të një vendi përmes përhapjes së modeleve dhe ideve sociale. Shih: Damir 
Banović, “Evropianizimi si demokratizim”, 

Marrëveshja e 
Stabilizim-Asociimit 

(MSA) e nënshkruar në 
vitin 2007, ka hyrë në 
fuqi më 1 maj 2010

Vend kandidat në 2010

Hapja e negociatave për 
pranim, qershor 2012
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institucionet janë të pavarura, ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë, ndërsa 
korrupsioni po çrrënjoset gradualisht nga të gjitha nivelet. Një mekanizëm shtesë në 
dispozicion të Bashkimit Evropian është futja e një klauzole të bilancit, e cila bllokon hapjen 
e mëtutjeshme të kapitujve negociues nëse nuk regjistrohen rezultate të kënaqshme në 
Kapitujt 23 dhe 24. Komisioni Evropian në raportet e tij vjetore gjithashtu tregon prioritetet 
kryesore për kapituj të caktuar, por pa një vlerësim të qartë nëse janë adresuar prioritetet 
e mëparshme. 

Gjersa Mali i Zi ka arritur rezultate në të ashtuquajturin nivelin e parë të kushtëzimit, arritje 
të tilla pothuajse plotësisht mungojnë nga niveli i dytë. Deri në një shkallë të caktuar, 
Qeveria do të jetë më e suksesshme në përmbushjen e kritereve për kapitujt e tjerë, pasi 
ajo ka arritur të hapë tridhjetë e dy, nga të cilat tre janë mbyllur në mënyrë provizore. 
Qeveria ka miratuar informatën dhe planifikon plotësimin e kritereve përmbyllëse për 
njëzet e nëntë kapituj.79 

  

 
79 “Komunikata nga Mbledhja e 91-të e Qeverisë së Malit të Zi, 27 shtator 2018, 
http://www.gsv.gov.me/vijesti/192020/Saopstenje-sa-91-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html, Documents from the 
eighty-seventh session of the Government of Montenegro, 26 July 2018, 
http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/87, Dokumentet nga mbledhja e nëntëdhjetë e gjashtë e Qeverisë, 1 
nëntor 2018, http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/96, Dokumentet nga mbledhja e 115-të e Qeverisë, 28 
mars 2019, http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/115 
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Tabela 7: Gjendja aktuale e negociatave sipas kapitujve  

Kapitujt80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Të hapur                  

Kriteret 
përmbyllëse  

                 

Të mbyllura 
në mënyrë 
provizore  

                 

Kapitulli 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  

Të hapur                  

Kriteret 
përmbyllëse  

                 

Të mbyllura 
në mënyrë 
provizore  

                 

Kur bëhet fjalë për Kapitujt 23 dhe 24, Mali i Zi ka përgatitur dhe miratuar plane 
gjithëpërfshirëse të veprimit për to, që ishte parakusht për hapjen e tij.81 Gjithashtu, në 
përputhje me kriteret e përkohshme të Komisionit Evropian për kapitujt 23 dhe 24 (45 
kritere për Kapitullin 23 dhe 38 për Kapitullin 24) Mali i Zi miratoi një tërësi ligjesh dhe 
dokumentesh strategjike, përfshirë Strategjinë e re për Reformën e Administratës Publike 
(2016), Ligji për Parandalimin e Korrupsionit (2015), dhe në janar 2016, Agjencia për 
Parandalimin e Korrupsionit (APK) filloi me punën e saj. Meqenëse kritika dhe vlerësimi i 
Komisionit për një kornizë të dobët institucionale për luftën kundër korrupsionit në radhë 
të parë ndikoi në themelimin e Agjencisë, publiku i ka kushtuar vëmendje të veçantë punës 

 
80 Kapitujt e legjislacionit të BE-së (Acquis): 1. Lëvizja e lirë e mallrave; 2. Liria e lëvizjes për punëtorët; 3. E drejta 
e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime; 4. Lëvizja e lirë e kapitalit; 5. Prokurimi publik; 6. Ligji i 
ndërmarrjes; 7. Ligji i pronësisë intelektuale; 8. Politika e konkurrencës; 9. Shërbimet financiare; 10. Shoqëria e 
informacionit dhe media; 11. Bujqësia dhe zhvillimi rural; 12. Siguria e ushqimit, politika veterinare dhe fito-
sanitare; 13. Peshkimi; 14. Politika e transportit; 15. Energjia; 16. Taksimi; 17. Politika ekonomike dhe 
monetare; 18. Statistikat; 19. Politika sociale dhe punësimi; 20. Ndërmarrja dhe politika industriale; 21. Rrjetet 
trans-evropiane; 22. Politika rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturorë; 23. Gjyqësori dhe të drejtat 
themelore; 24. Drejtësi, liri dhe siguri; 25. Shkencë dhe hulumtim; 26. Edukimi dhe kultura; 27. Mjedisi; 28. 
Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit; 29. Bashkimi Doganor; 30. Marrëdhëniet e jashtme; 31. Politika e 
jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes; 32. Kontrolli financiar; 33. Dispozitat financiare dhe buxhetore; 34. 
Institucionet; 35Çështje të tjera 
81 Kapitujt janë hapur në dhjetor 2013 
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së Agjencisë dhe ajo ia ka arritur ta tërheqë atë, por jo në mënyrë të mirë. Themelimi i saj 
u shënua me shkelje të shpeshta të ligjit;82 drejtori i saj ka lidhje familjare me kryeministrin 
malazez, ndërsa palët e interesuara dhe vetë Komisioni Evropian po e kritikojnë 
vazhdimisht mungesën e proaktivitetit dhe pavarësisë në punën e saj. OJQ-të lokale po 
theksojnë se Agjencia po shërben si një lloj baze të dhënash, dhe për shkak të mungesës 
së aftësive dhe pavarësisë, ajo nuk kontrollon (ose po e bën këtë në mënyrë selektive) 
informacionin e paraqitur nga autoritetet publike dhe partitë politike. Vetë Agjencia ishte 
në qendër të vëmendjes në vitin 2018, pas shkarkimit të paligjshëm të përfaqësuesit të 
OJQ-ve, Vanja Ćalović, nga Këshilli i APK. Të njëjtin rol kishte Agjencia në rastin e shkarkimit 
të dy anëtarëve të orientuar në mënyrë kritike të Këshillit të Transmetuesit Publik (RTCG). 
Gjykatat lokale konstatuan se vendimet e tilla të APK-së mbi konfliktin e interesit të këtyre 
anëtarëve ishin të paligjshme.83 Besimi i qytetarëve në punën e APK-së asnjëherë nuk ka 
qenë në nivel të lartë. Konkretisht, sondazhi i Institutit Alternativa nga dhjetori 2017 tregon 
se rreth 57% e atyre që kanë dëgjuar për APK-në nuk konsiderojnë se ky institucion ka 
kontribuar në luftën kundër korrupsionit.84 Për shkak të besimit të ulët në punën e 
Agjencisë, palët e interesuara po e humbasin interesin e tyre për të paraqitur ankesa 
pranë këtij institucioni. Gjatë zgjedhjeve presidenciale në vitin 2018, nuk u ngrit asnjë 
ankesë nga palët e interesuara, shoqëria civile apo qytetarët, ndërsa në vitin 2016, kur u 
mbajtën zgjedhjet parlamentare, gjithsej 2373 ankesa u paraqitën në Agjenci për shkelje 
të shpeshta dhe të ndryshme të ligjit gjatë fushatës zgjedhore.85 Të gjitha këto ankesa 
pothuajse si rregull hidheshin poshtë nga Agjencia, kështu që duhet ta shikoni këtë fakt 
për të kuptuar se pse palët e interesuara janë bërë pasive. Prandaj, mund të thuhet se 
Agjencia po tërheq vëmendjen për shkak të kundërthënieve të saj, e jo për shkak të 
ndikimit ose të rezultateve të saj. 

Sa i përket degës gjyqësore, themelimi i Prokurorisë së Posaçme të Shtetit në vitin 2015 
nuk i bindi qytetarët se lufta kundër praktikave jodemokratike ishte e paanshme. Më 

 
82 Jovana Marović, Stevo Muk “Gëzuar Agjencia e Re! – Themelimi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit 
në Mal të Zi”, Instituti Alternativa, janar 2016, https://institut-alternativa.org/en/happy-new-agency-
establishment-of-the-agency-for-prevention-of-corruption-in-montenegro/ 
83 “Vendimi i Gjykatës Themelore në Podgoricë - Goran Djurovic ishte shkarkuar në  mënyrë të paligjshme nga 
Këshilli i Radio Televizionit të Malit të Zi”, Aksioni për të Drejtat e  Njeriut, 4 mars 2019, 
https://www.hraction.org/2019/03/04/4-3-2019-prvostepena-odluka-osnovnog-suda-upodgorici-goran-durovic-
nezakonito-razrijesen-clanstva-u-savjetu-radio-televizije- above black /  
84 “Qëndrimet e qytetarëve të Malit të Zi ndaj korrupsionit”, Instituti Alternativa, dhjetor 2017, 
http://media.institutalternativa.org/2018/02/stavovi-gradjana-cg-o-korupciji.pdf 
85 Raport mbi kontrollin e kryer gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjen e deputetëve në Parlamentin e Malit të 
Zi dhe zgjedhjen e anëtarëve në asambletë lokale të Andrijevicës, Budvës, Gucisë dhe Kotorrit, të mbajtura më 
16 tetor 2016”, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, dhjetor 2016, 
https://www.antikorupcija.me/media/documents/Izvjestaj_o_sprovedenom_nadzoru_u_toku_izborne_kampa 

nje.pdf  
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shumë se gjysma e qytetarëve malazez, 59%, nuk pajtohen se ligji po zbatohet në mënyrë 
të barabartë për të gjithë, ndërsa vetëm 6% pajtohen plotësisht me një vlerësim të tillë.86 

Ndonëse procesi i negociatave ka filluar që më shumë se shtatë vjet, për shkak të 
mungesës së reformave të nevojshme dhe qëndrimit të BE-së ndaj politikës së zgjerimit, 
tendenca e përkeqësimit të zgjidhjeve ligjore është e dukshme. Shembulli më ilustrues 
është Ligji për Qasje të Lirë në Informata. Vendimi i koalicionit qeverisës për të miratuar 
ndryshime në Ligjin për Qasje të Lirë në Informata në vitin 2017, dhe t'u japë autoriteteve 
të drejtën të përcaktojnë në mënyrë subjektive nëse do t’i shpallin informata të caktuara 
si të klasifikuara dhe t'i mbajnë ndonjë të dhënë të fshehur nga publiku, ishte një hap 
prapa në sigurimin e punës transparente të institucioneve malazeze. Raportet e 
Komisionit Evropian dhe rezolutat e Parlamentit Evropian i kanë kërkuar vazhdimisht 
Qeverisë së Malit të Zi të rrisë transparencën e punës së saj dhe qasjen e publikut në 
informata, por pa sukses të madh. Përkundrazi, ndryshimet e reja në të njëjtin Ligj janë 
njoftuar së fundmi (2019) nga Qeveria, e cila planifikon të rregullojë “shpërdorimin e së 
drejtës në informata”, i cili do t'u ofronte autoriteteve bazë ligjore për të vlerësuar në 
mënyrë arbitrare arsyet dhe interesat e aplikantëve, gjë që është shkelje e drejtpërdrejtë 
të lirisë së qasje në informata me interes publik.87 Në rast të zbatimit të tij efektiv, kjo do 
të hapte derën për një bllokim të plotë të organizatave dhe mediave për të mbikëqyrur 
sjelljen e administratës publike dhe do të kufizonte qasjen në informata praktike. Raste të 
shumta të zbuluara përmes shfrytëzimit të këtij Ligji, më parë kanë demonstruar 
rëndësinë e OSHC-ve në luftën kundër korrupsionit, abuzimit të pushtetit politik dhe të 
burimeve, dhe formave të ndryshme të shkeljeve të të drejtave të njeriut. Kjo tendencë 
është posaçërisht shqetësuese pasi që mohon edhe progresin e bërë në nivelin teknik 
gjatë viteve të para të negociatave. 

Përfshirja e OSHC-ve kundrejt efektit të OSHC-ve  
Kur bëhet fjalë për bashkëpunimin e autoriteteve shtetërore me shoqërinë civile, të cilin 
Komisioni e ka vendosur në zemër të politikës së kushtëzimit që nga opinioni i saj për 
gatishmërinë e Malit të Zi për të filluar negociatat e pranimit,88 pjesa më e madhe është 
bërë, sërish, në fushën legjislative. Në fund të vitit 2011 dhe fillim të vitit 2012, qeveria 

 
86 “ Barometri Ballkanik 2019: Anketa e Opinionit Publik”, KBR, 3 korrik 2019, 
https://www.rcc.int/pubs/89/balkan-barometer-2019-public-opinion-survey  
87 “Letër e hapur bashkësisë ndërkombëtare në Mal të Zi në lidhje me amendamentet  e propozuar në Ligjin 
për Qasje të Lirë në Informata”, 3 tetor 2019, https://www.mans.co.me/otvoreno-pismo-predstavnicima-
medunarodne-zajednice-u-crnoj-gori-povodom-predlozenih-izmjena-zakona-o-spi/, “Letër e hapur nga 44 OJQ 
para Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informata”, 27 shtator 2019, 
https://politikon.me/2019/09/27/open-letter-from-44-ngos-ahead-of-the-international-day-for-universal-access-
to-information/ 
88 “Opinioni i Komisionit mbi kërkesën e Malit të Zi për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, 2010, 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mn_opinion_2010_en_0.pdf 
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miratoi rregulloret 89 me të cilat lejonte pjesëmarrje të gjerë të përfaqësuesve të sektorit 
civil në grupet e punës për hartimin e legjislacionit dhe parashihte dëgjimin publik të 
detyrueshëm, me dy përjashtime.90 Me gjithë kornizën e mirë për pjesëmarrjen e 
shoqërisë civile në vendim-marrje, ndikimi i OSHC-ve mbetet i kufizuar. Disa nga arsyet 
përfshijnë numrin jashtëzakonisht të ulët të propozimeve që qeveria i pranon, dhe ende 
numrin e madh të dokumenteve që fshihen nga syri i publikut. Komisioni Evropian 
gjithashtu e nënvizoi këtë problem në një raport të kohëve të fundit duke i rekomanduar 
Qeverisë që t'u përgjigjet kontributeve të sektorit civil në mënyrë domethënëse.91 Në mars 
të vitit 2012, Qeveria përfshiu sektorin civil në grupet punuese për negocim, që sigurisht 
është një hap përpara deri në atë kohë krahasuar me vendet që kanë negociuar për 
anëtarësim. Që nga fillimi i negociatave, shoqëria civile ka arritur të luftojë për publikimin 
e dokumenteve të rëndësishme brenda procesit (siç janë statistikat mbi konfliktin e 
interesit dhe raste të tjera të rëndësishme konkrete, të cilat paraqiten nga Qeveria në 
Bruksel) dhe, në përgjithësi, ka rritur transparencën e procesit. Sidoqoftë, problemet 
qendrore mbetën të njëjta ashtu siç kanë qenë në fillim. Zëri i përfaqësuesve të shoqërisë 
civile shpesh heshtet pasi ato përfaqësojnë një pakicë (p.sh. 8 nga 47 anëtarët e grupit të 
punës të Kapitullit 23) në grupet punuese për negocim. Me krijimin e Këshillit të Sundimit 
të Ligjit në vitin 2014, i cili ka autoritetin të adresojë të gjitha çështjet kryesore në fushat 
që janë vendimtare për demokratizimin dhe të bëjë presion ndaj institucioneve 
kompetente të cilat nuk i zbatojnë masat nga Plani i Veprimit brenda afateve të 
parashikuara, dhe me mbylljen e seancave të saj për përfaqësuesit e publikut dhe 
shoqërisë civile në grupet punuese për negocim, Qeveria ka krijuar një strukturë paralele 
të negociatave dhe ka vënë në shkallë më të ulët detyrën dhe punën e grupeve punuese 
për negocim në një nivel thjesht teknik. Në fund, në shkurt të vitit 2018, Qeveria miratoi 
Planin Dinamik për Plotësimin e Kritereve të Përkohshme brenda Kapitujve 23 dhe 24, por 
nuk e bëri atë publik, edhe pasi kjo gjë iu kërkua nga OJQ-ja lokale, bazuar në ligjin për 
qasje të lirë në informata.92 Për më tepër, anëtarët e OJQ-ve të Grupeve Punuese për 
Kapitujt 23 dhe 24 nuk janë në gjendje ta marrin këtë dokument, i cili jo vetëm që ndikon 
në transparencën e procesit, por gjithashtu flet për qasjen dhe angazhimin tejet të 
diskutueshëm të Qeverisë për të mos u mbështetur në të gjitha kapacitetet e mundshme 
të shoqërisë në përgjigjen ndaj sfidave. Po ashtu nuk dihet nëse Qeveria po e zbaton këtë 
plan fare. 

Për më tepër, kur bëhet fjalë për mundësimin e një mjedisi për organizatat e shoqërisë 
civile, i cili është me rëndësinë të madhe për funksionimin e sistemit demokratik, raporti i 

 
89 Në korrik 2018, dy rregullore janë shkrirë në një  
90 Nuk ka asnjë detyrim ligjor që të konsultohet publiku për ligjet e sigurisë dhe mbrojtjes, as gjatë hartimit të 
buxhetit të nivelit shtetëror 
91Raporti për Malin e Zi  2019, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-
montenegro-report.pdf 
92 “Qeveria po e Fsheh Planin Dinamik”, Instituti Alternativa, 4 korrik 2018, https://institut-
alternativa.org/en/government-hiding-the-dynamic-plan/ 
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Komisioneve për vitin 2019 tregon përsëri progres në nivel teknik. Për më tepër, 
nënvizohet se fushatat mediatike që targetojnë aktivistët e shoqërisë civile të orientuar në 
mënyrë kritike janë ende të pranishme në shoqërinë malazeze. Kjo me shkarkimet e 
OSHC-ve të orientuara në mënyrë kritike ndaj organeve dhe praktikave të ndryshme të 
institucioneve për t’i shpallur informata të rëndësishme si të klasifikuara, ka bërë që 
Komisioni Evropian të shfaq shqetësim të madh në lidhje me bashkëpunimin midis 
qeverisë dhe shoqërisë civile.93 Hapësira për kritikë konstruktive po ngushtohet nga llojet 
e ndryshme të censurës të zbatuara nga autoritetet shtetërore. Zvogëlimi i demokracisë 
së brendshme po afirmon më tej censurimin brutal të organizatave joqeveritare dhe 
mediave që shërbejnë si zë i njerëzve.  

Reformat kundrejt aferave  
Reforma gjithëpërfshirëse e legjislacionit zgjedhor që çon në zgjedhje të lira dhe të 
ndershme është një nga rekomandimet kryesore të OSBE/ODIHR dhe GRECO, por edhe 
kërkesa e BE-së gjatë procesit të demokratizimit, përkatësisht një nga shtyllat kryesore të 
një shoqërie demokratike. Shpesh thuhet se elitat politike në Ballkanin Perëndimor nuk 
janë pa paragjykime vetëm sa i përket mënyrës së qeverisjes së tyre, por edhe në mënyrën 
se si zgjidhen ato. Zgjedhjet e reja parlamentare në Mal të Zi janë caktuar për vitin 2020, 
por kushtet themelore të nevojshme për reforma akoma nuk janë realizuar. Partia 
qeverisëse ende e kundërshton kategorikisht kërkesën e partive opozitare për formimin 
e një qeverie teknike, si një nga parakushtet për organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve 
të ndershme dhe të lira. Për më tepër, një nga pengesat më të mëdha për Malin e Zi në 
integrimin evropian viteve të fundit buron nga arsyet prapa krizës politike të mishëruar 
në bojkotimin e Parlamentit nga partitë politike të opozitës. Kriza filloi pas zgjedhjeve 
parlamentare në vitin 2016. Gjatë vitit 2018 dukej sikur problemet në skenën politike po 
përmirësoheshin, kur një pjesë e deputetëve që bojkotuan punën e Parlamentit u kthyen 
në këtë institucion. Por kjo nuk zgjati. Konteksti politik i Malit të Zi karakterizohet nga 
pamundësia e vendosjes së një dialogu pozitiv dhe konstruktiv ndërmjet partive politike, i 
cili është penguar më tej pas ndarjes së “çështjes së zarfit” të fundit.94 Dhe vendimi i një 
pjese të konsiderueshme të opozitës për t'u rikthyer në bojkotimin e Parlamentit. Akuzat 
për korrupsionin dhe financimin e paligjshëm të Partisë Demokratike të Socialistëve në 
kohën e zgjedhjeve parlamentare në vitin 2016 ishin një motiv mjaft i madh për fillimin e 
protestave të qytetarëve dhe kërkesat për formimin e një qeverie teknike, e cila do të 

 
93Raporti për Malin e Zi  2019, Komisioni Evropian, f.10, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf 
94 Samir Kajošević, “ Afera‘Zarfi’ ngre dyshime lidhur me fondet e partive malazeze”, Balkan Insight, 25 janar 
1029, https://balkaninsight.com/2019/01/25/envelope-affair-raises-suspicion-over-montenegrin-party-funds-
01-24-2019/ 
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lejonte tejkalimin e krizës politike dhe do të kontribuonte në zhvillimin e shtetit të së 
drejtës në vend.95 

Në qendër të aferës ishte Partia Demokratike e Socialistëve (DPS) së bashku me një nga 
zyrtarët e vet të nivelit të lartë dhe ish-kryetarin e Podgoricës, Slavoljub Stijepović, i cili u 
regjistrua në video duke marrë një zarf nga manjati lokal, me 97.500 euro të destinuara 
për financimin e fushatës së DPS-it në vitin 2016.96 Ky rast u pasua nga zbulimi shtesë i 
fondeve të zeza dhe i veprimtarive të tjera të paligjshme të zyrtarëve shtetërorë dhe 
vëmendja është vendosur te dëshmitarët dhe financimi i partive politike, të cilat, deri në 
atë pikë, kishin përfaqësuar një lloj sekreti të hapur. 

Përveç vazhdimit të bojkotimit të Parlamentit nga disa parti opozitare, afera u pasua nga 
protestat e qytetarëve. Deri më tani, sanksioni i vetëm i shqiptuar ndaj DPS-it ishte një 
gjobë mjaft simbolike prej 20,000 eurosh e shqiptuar nga Agjencia për parandalimin e 
korrupsionit97 në lidhje me vetëm një pjesë të shumës së pretenduar prej 97,500 euro.98 
Ngjashëm me kritikat e OJQ-ve lokale, Komisioni Evropian u ka bërë thirrje autoriteteve 
kompetente t'u përgjigjen pretendimeve për “fonde të zeza” në mënyrë “të pavarur, të 
besueshme dhe efektive”. Profesionalizimi dhe depolitizimi i APK-së, si autoriteti kryesor i 
pavarur, kompetenca e të cilit është kontrolli dhe monitorimi i financimit të subjekteve 
politike dhe fushatave elektorale, dhe përveç kësaj përmirësimi i legjislacionit ekzistues që 
ka të bëjë me hetimet financiare, mbetet një parakusht i domosdoshëm për marrjen e 
kritereve përmbyllëse për kapitujt 23 dhe 24. Si pasojë e pamundësisë së tyre për të 
vepruar, ekziston një nivel i ulët besimi në institucione që është një problem i 
vazhdueshëm në Mal të Zi. Vetëm 36.8% e qytetarëve janë të kënaqur me punën e 
Institucionit Shtetëror të Auditimit (ISHA), ndërsa 39.4% e të anketuarve po e vlerësojnë 
pozitivisht Gjykatën Kushtetuese kur vendos për ankesa në kuadër të procesit zgjedhor.99   

Ky vit u shënua nga afera korruptive, e njohur si “Apartamentet”, e cila sillet rreth dhënies 
së kredive për strehim të përballueshëm për shumë zyrtarë shtetërorë dhe lokalë.100 Afera 
vë në pikëpyetje arsyetimin e dhënies së kredisë për këta zyrtarë në kontekstin e pasurive 
të tyre ekzistuese. Aspekti tjetër i aferës, i cili në pjesën më të madhe po injorohet, përfshin 

 
95 Raporti për Malin e Zi 2019, Komisioni Evropian, f. 3, 6, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf 
96 “Knezevic ia dorëzon një zarf Stijepovic-it”, Portal Analitika, 11 janar 2019, 
https://portalanalitika.me/clanak/323056/knezevic-urucio-kovertu-stijepovicu 
97 “Zgjedhjet në Mal të Zi: Stuck in and Envelope”, Politikon Network, July 2019, https://politikon.me/rol-in-wb-
reinventing-the-rules-of-the-game/ 
98 “APC: DPS i ka kthyer 47,500€ dhe e ka paguar dënimin prej 20,000€”, Antena M, 27 shkurt 2019, 
https://www.antenam.net/politika/111816-ask-dps-vratio-47-500-eura-i-platio-kaznu-od-20-000 
99 “Qytetarët nuk besojnë në institucionet shtetërore për zgjedhjet”, CEMI, qershor 2018, 
http://cemi.org.me/2018/06/gradani-nemaju-povjerenje-u-rad-drzavnih-organa-u-izbornom-procesu/ 
100 “Popovic: Apartamentet janë një aferë piramidale” ,CDM, 1 shtator 2019, 
https://www.cdm.me/ekonomija/popovic-stanovi-su-piramidalna-afera-sacinjena-od-viseslojnog-bezakonja/ 
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problemin e pavarësisë së zyrtarëve, roli i të cilëve është që t’i kontrollojnë zyrtarët dhe 
institucionet. Është një fakt emblematik që drejtori i Agjencisë për Parandalimin e 
Korrupsionit është gjithashtu në listën e 96 zyrtarëve që kanë marrë kredinë. Për t'i bërë 
gjërat më absurde, kredia nuk është raportuar në raportin e tij vjetor të pasurisë (ndërsa 
Agjencia po i mbledh këto raporte).101 

Është e saktë që këto çështje të përshkruhen si simptoma të një demokracie liberale. Nga 
njëra anë, zbulimet e aferave të ndryshme politike mund të përshkruheshin si progres. 
Asnjë nga këto afera nuk sillet rreth çështjeve të reja, por përkundrazi çështje që janë 
fshehur nga syri i publikut për dekada. Duke pasur parasysh këtë, mund të argumentohet 
se procesi i integrimit evropian është të paktën pjesërisht dhe indirekt përgjegjës për 
krijimin e kushteve të nevojshme që çojnë deri te këto zbulime. Nga ana tjetër, zgjidhja e 
këtyre aferave duket se asnjëherë nuk jep rezultate të prekshme.   

Retorika kundrejt praktikës  
Demokratizimi, si proces i rrënjosur në kriteret e Kopenhagës,102 dhe është një nga pasojat 
më të rëndësishme të procesit të integrimit në BE, që jo gjithmonë prek plotësisht elitat 
politike dhe sjelljen e tyre. Kjo ndodh sidomos në vendet ku hapja e kapitujve po ndodh 
me ritëm të shpejtë, dhe Mali i Zi që u vlerësua si prijatar rajonal është njëri nga këto 
vende. Ky është një mësim i nxjerrë nga zgjerimi 2004-2007 në vendet e Evropës Qendrore 
dhe Lindore, ku siç e vërejtën Grzymala-Busse dhe Luong, “(...) elitat i ri-kombinojnë 
praktikat e vjetra dhe të reja, formale dhe joformale. Kështu që ri-kombinimi i tillë nuk 
kufizohet vetëm në transicionet politike dhe ekonomike — ai është edhe parakushti 
kryesor i rindërtimit të autoritetit publik “.103 Kushtëzimi i BE-së ishte nxitje e madhe për 
procesin e reformës dhe demokratizimin në Mal të Zi, megjithatë me ndryshimin e 
kontekstit politik, paaftësia e BE-së për të futur mekanizma më të rreptë dhe më konkretë 
për të ndikuar në ritmin e reformave, kanë bërë që DPS-i në pushtet të humbasë edhe 
interesin minimal ndaj proceseve të reformës. Prandaj, pas një periudhe të caktuar 
kohore që konsiderohej si udhëheqës rajonal dhe vendi më progresiv kur bëhet fjalë për 

 
101 “Drejtori i APK-së po ashtu ka marrë një kredi të favorshme e cila nuk është në të dhënat e tij mbi pronën”, 
11 gusht 2019, https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/i-direktor-ask-a-dobio-povoljni-kredit-a-nema-ga-u-
imovinskom-kartonu 
102 Të definuara në Këshillin Evropian në vitin1993: si politike, në lidhje me sundimin e ligjit, respektimin e të 
drejtave dhe lirive të njeriut, mbrojtjen e pakicave dhe stabilitetin e institucioneve demokratike; ekonomike, në 
kuadër të së cilës vendit kandidat kërkohet të sigurojë funksionimin e ekonomisë së tregut dhe aftësinë për të 
përballuar presionin konkurrues dhe tregun e BE-së; juridike, të cilat pasqyrohen në aftësinë e vendit kandidat 
për të marrë përsipër detyrimet e parashikuara nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian. 
103 Grzymala-Busse, A. and Luong, P, “Re-conceptualizing the State: Lessons from Post-communism. Political 
Theory”, 2002, f. 547, https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.ed.ac.uk/doi/pdf/10.1177/003232902237825   
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zbatimin e legjislacionit të BE-së, demokracia e gjysmë-konsoliduar104 në Mal të Zi ka filluar 
të tregojë shenja të prapakthimit. Mekanizmat e kushtëzimit të BE-së që ishin forca 
shtytëse në procesin e negocimit 105 dhe ishin shkak i veprimeve të ndryshme që lidhen me 
demokratizimin qartazi janë duke u dobësuar për shkak të lodhjes nga zgjerimi në 
Bashkimin Evropian, por edhe në vend. 

Shpesh zyrtarët qeveritarë e vlerësojnë gatishmërinë e vendit për të marrë kriteret 
përmbyllëse në Kapitujt 23 dhe 24. Ministri i Drejtësisë për shembull, njoftoi se Mali i Zi do 
të përmbushë kriteret e përkohshme në vitin 2018, por kjo nuk ndodhi.106 Ngjashëm, 
raporti i fundit i Komisionit Evropian nga maji i vitit 2019 nuk jep të dhëna inkurajuese. 
Përveç kësaj, që nga fillimi i negociatave të pranimit, Mali i Zi vetëm një here i ka përshtatur 
planet e veprimit për Kapitujt 23 dhe 24, dhe ndërsa tani ato janë plotësisht të vjetruara, 
me aktivitete që nuk i adresojnë si duhet kriteret e përkohshme të Komisionit Evropian 
krahas me treguesit e definuar dobët, Qeveria refuzon ta përditësojë atë ose të hartojë 
plane plotësisht të reja veprimi me arsyetimin se procesi i tillë do të fillohet vetëm pasi KE-
ja të definonte kriteret e mbylljes.107 Mali i Zi nuk ka plan ose strategji specifike anti-
korrupsion, por të gjitha aktivitetet janë grupuar rreth masave nga Plani i Veprimit për 
Kapitullin 23. 

Ndonëse shumë mund të kritikohet mënyrën se si Komisioni Evropian i paraqet rezultatet 
e arritura në kapitujt e legjislacionit të BE-së në raportet e veta vjetore,108 të njëjtat 
vlerësime nga viti në vit sugjerojnë se zotimi i Qeverisë për reforma është i diskutueshëm: 

Tabela 8: Reforma ndër vite 

2019 2018 2016 2015 2014 

Reforma në 
gjyqësor 

– e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Lufta kundër 
korrupsionit – 
përgatitja në 
njëfarë niveli; 

Reforma në 
gjyqësor 

– e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Lufta kundër 
korrupsionit- 
përgatitja në 
njëfarë niveli 

Reforma në 
gjyqësor 

– e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Lufta kundër 
korrupsionit  - 
përgatitja në 
njëfarë niveli; 

Reforma në 
gjyqësor 

– e përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Lufta kundër 
korrupsionit  - 
përgatitja në 
njëfarë niveli; 

Reforma në 
gjyqësor 

– është bërë 
njëfarë progresi 

Lufta kundër 
korrupsionit  - 
progresi ka 
qenë i kufizuar 

 
104 Tipologji e dizajnuar nga Freedom House, Shih: Raportet Kombet në Transicion, Freedom House, 
https://freedomhouse.org/report-types/nations-transit 
105 Džankić, J., Keil, S. and Kmezić,, M., “Evropianizimi i Ballkanit Perëndimor”, Palgrave Macmillan, 2019 
106 “Mali i Zi do t’i përmbush standardet në kuadër të Kapitujve 23 dhe 24 në vitin 2018”, RTCG, 29 tetor 2017, 
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/182759/mjerila-poglavlja-23-i-24-ispunicemo-2018.html 
107 Informatë nga Sesionet e Grupit Punues pwr Negociata për Kapitullin 23 
108 “Strengthening the Rule of Law in the Western Balkans: Call for a Revolution against Particularism”, BiEPAG, 
January 2019, http://biepag.eu/wp-content/uploads/2019/03/Strengthening-the-Rule-of-Law.pdf 
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Reforma në 
administratën 
publike – e 
përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Reforma në 
administratën 
publike – e 
përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar 

Reforma në 
administratën 
publike – e 
përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Reforma në 
administratën 
publike – e 
përgatitur në 
mënyrë të 
moderuar; 

Për më tepër, Brukseli zyrtar në disa raste theksoi se shkalla e zotimit të Malit të Zi për të 
bërë progres të rëndësishëm kur bëhet fjalë për zbatimin e reformave të matshme dhe 
strukturore ishte më e ulët në raport me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.109 

Një shembull tjetër i hendekut midis retorikës dhe praktikës që e dobëson kushtëzimin e 
BE-së dhe ndikon në marrëdhëniet e BE-së me elitat politike përgjegjëse për reformat dhe 
demokratizimin e përgjithshëm mund të shihet në nganjëherë euro-skepticizmin e butë 
të Presidentit aktual Milo Djukanovic.110 Shembuj të tillë shpesh përdoren për të dërguar 
mesazhin se BE-ja nuk është “loja e vetme në qytet”. Udhëheqësi i partisë qeverisëse për 
një kohë të gjatë në Mal të Zi, shpesh vë në dukje kërcënimet e vazhdueshme për 
stabilitetin e vendit dhe shkëputjen e mundshme (bazuar në ndikimet e jashtme) nga 
rruga evropiane.111 Në këtë mënyrë, Djukanovic përpiqet ta bindë BE-në se është më pak 
e dhimbshme nëse e integron Malin e Zi pa marrë parasysh nivelin jo të kënaqshëm të 
demokratizimit, në vend se ta lërë atë vend të vogël dhe të pambrojtur të ndikohet nga 
aktorët jo-perëndimorë. Duke vepruar kështu, Djukanoviç dhe partia e tij shfaqin 
pamundësinë për të marrë shkurtime vendimtare, gjë që do të thoshte rrëzimin e 
pushtetit të tyre. Si rikujtim, procesi i demokratizimit po zhvillohet brenda vendit që nuk e 
ka ndryshuar kurrë qeverinë e saj në zgjedhje që nga themelimi i sistemit shumë partiak 
në vitin 1990.   

Konkluzione dhe rekomandime  
Mali i Zi ka arritur rezultate në nivelin teknik që nga fillimi i negociatave për pranim, duke 
vendosur një precedent ndaj pjesës tjetër të vendeve kandidate. Procesi i transicionit, i cili 
në të shumtën e rasteve paraqet një proces modernizimi, e ndoshta edhe pranimi në BE, 
nënkupton një periudhë të gjatë. Prandaj, ky afat kohor duhet të përqafohet, përdoret si 
udhëzues dhe hartohet në atë mënyrë që të gjithë ata që janë në gjendje të ndikojnë në 
proces të mund të punojnë në mënyrë adekuate dhe plotësuese, drejt të njëjtit qëllim. 
Sidoqoftë, duke pasur parasysh që pikat më të dobëta të Malit të Zi, siç thuhet në raportet 

 
109 “Instituti Alternativa përkitazi me Raportin mbi Malin e Zi”, Vijesti, 29 maj 2019, 
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/institut-alternativa-o-izvjestaju-o-crnoj-gori-prvi-u-trci-a-daleko-od-
odlikasa 
110 Predrag Tomovic, “Tensionet mes Djukanovic-it dhe Brukselit”, Radio Evropa e Lirë, 14 qershor 2018, 
https://www.slobodnaevropa.org/a/djukanovic-brisel-tenzije/29290418.html  
111 “Djukanovic: BE-ja ende është duke vepruar si nuse”, Vijesti, 3 nëntor 2017, 
https://www.vijesti.me/vijesti/politika/dukanovic-eu-se-i-dalje-ponasa-kao-nevjesta 
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e vendit të KE-së, janë krimi i organizuar dhe korrupsioni që do të thotë Kapitujt 23 dhe 
24, reformat gjithëpërfshirëse ende nuk do të vijnë. Anëtarësimi në BE mbetet një ideal i 
vendosur të cilin dëshiron ta arrijë Mali i Zi, arritja e të cilit do të kontribuonte në forcimin 
e demokracisë, të sundimit të ligjit dhe prosperitetit në nivelin socio-ekonomik. Nga njëra 
anë, rritja e nivelit të informatave për integrimin në BE dhe forcimi i kapaciteteve të 
sektorit civil janë baza e nevojshme për të bërë presion mbi elitat politike për të 
përmirësuar zbatimin e reformave strukturore dhe thelbësore; e nga ana tjetër, për të 
mbajtur horizontin evropian afër dhe për të rritur më tej besimin e publikut në objektivat 
dhe qëllimin e anëtarësimit në BE. 

Për ta arritur këtë, ekziston nevoja për:  

 Dialog të hapur dhe konstruktiv ndërmjet qeverisë dhe opozitës, si dhe qeverisë dhe 
sektorit civil. Reformat që janë përpara janë kërkuese dhe gjithëpërfshirëse, kështu që 
Qeveria duhet t’i përfshijë të gjithë kapacitetet që janë në dispozicion në vend. Kështu 
që, kritikat nuk duhet të heshtën, por duhet të mirëpriten dhe transparenca duhet të 
ngritët në nivel më të lartë në mënyrë që palët e interesuara të kontribuojnë në 
zhvillimin e politikës publike. Të gjitha dokumentet nga procesi i negociatave duhet të 
jenë në dispozicion të publikut, ndërsa e drejta e qasjes së lirë në informata nuk mund 
të jetë objekt i vendimeve arbitrare; 

 Si shenjë e parë e përgjigjes ndaj kërkesave të Komisionit Evropian dhe palëve të 
interesuara, të gjitha aferat duhet të zgjidhen dhe implikimet e plota ligjore dhe 
përgjegjësia politike duhet të jenë të qarta për të gjithë. Pas më shumë se shtatë vjet 
negociatash, evidenca e performancës në të kaluarën duhet të përfshijë më shumë 
sesa miratimin e një ligji; 

 Ndërtimi i një institucioni të pavarur përfshin më shumë sesa ngritje të kapaciteteve, 
dhe forcimi i disa prej tyre, si Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, duhet të fillojë 
nga ndërrimi i udhëheqjes; 

 Planet e veprimit për Kapitujt 23 dhe 24 duhet të përditësohen në përputhje me 
prioritetet e përcaktuara në baza vjetore; 

 Qeveria duhet të përgatisë informata mbi sfidat kryesore brenda Kapitujve 23 dhe 24 
dhe t'i paraqesë Komisionit Evropian një model të ri raportimi që do të mundësonte 
një qasje më të targetuar dhe që t’i adresojë çështjet e nxehta.  

Rekomandimet për Bashkimin Evropian  
Ekziston nevoja për instrumente të reja për të matur nivelin e demokratizimit në vend që 
do të motivonin elitën politike për ta kuptuar se “kostoja politike” e mos progresit me 
reformat shumë të nevojshme është shumë e lartë dhe e dëmshme për veten e tyre dhe 
tërë shoqërinë. Prandaj, BE-ja duhet të:  

 Përshtat përmbajtjen dhe mesazhet në raportet e vendit që ato të jenë më të qarta 
dhe më konkrete dhe t’i përshtaten mungesës së progresit në fushat kryesore. Duhet 
po ashtu të përfshihen progresi ose mungesa e tij në lidhje me prioritetet kryesore 
vjetore; 
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 Zvogëlojë mbështetjen financiare nëse ka mungesë të progresit në Kapitujt 23 dhe 24, 
d.m.th., shpërdorimi i pushtetit dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut; 

 Përshtat dhe zbatojë mekanizma që ai ka krijuar në nivelin mbikombëtar për të 
forcuar demokracinë edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor; 

 Përdor misione ad hoc për të ndihmuar në tejkalimin e krizave si dhe për të ofruar 
rekomandime detyruese për të gjitha palët. 

Rekomandimet 
Rekomandime për:  

 Vendet e Ballkanit Perëndimor: 
1. dryshimi i kulturës demokratike - nevoja e parë që kanë vendet e Ballkanit 

Perëndimor është transformimi i kulturës politike dhe konsolidimi i marrëdhënieve 
që aktorët politikë, grupet e ndryshme të interesit dhe qytetarët kanë me 
demokracinë dhe vlerat demokratike. Kjo do të thotë, se ka nevojë të bëhet një 
rivlerësim i vlerave dhe ndryshimi i tyre për të qenë në përputhje me vlerat 
demokratike, përfshirë këtu: sundimin e ligjit, lirinë, tolerancën, drejtësinë, 
barazinë, etj.. Si vende me histori të gjatë nën regjimet totalitare, këto vende dhe 
qytetarët e tyre ende nuk kanë arritur të distancohen nga praktikat dhe kultura 
jodemokratike e së kaluarës. Duke qenë se demokracia ende nuk është e integruar 
dhe e konsoliduar si identitet për institucionet, aktorët politikë dhe qytetarët, 
atëherë duhet të bëhet më shumë punë në promovimin e demokracisë, praktikave 
demokratike dhe vlerave për të gjithë ata, duke u fokusuar edhe në gjeneratat më 
të reja. 

2. Informata dhe mirëkuptim real i BE-së dhe i procesit të integrimit. Pasi që BE-ja 
mbetet temë kryesore diskutimit për vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe nxitësi 
kryesor për reformim dhe zhvillim, megjithatë kur bëhet fjalë për njohuri dhe 
informata mbi Bashkimin Evropian, ose procesin e integrimit në BE, të dhënat kanë 
treguar se një përqindje e konsiderueshme e qytetarëve të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor nuk kanë informatat e duhura dhe/ose njohuritë përkatëse. Ndërsa 
56% e qytetarëve të të vendeve të Ballkanit Perëndimor besojnë se integrimi në BE 
do të ishte gjë e mirë për vendin e tyre siç tregohet në Raportin e Barometrit 
Ballkanik të vitit 2019, megjithatë ata nuk janë plotësisht të qartë se çfarë do të thotë 
procesi i negociatave, apo Kapitulli i legjislacionit të BE-së, ose cilat janë detyrimet 
që vendet duhet t’i përmbushin. Në këtë drejtim, një debat dhe diskutim i gjerë për 
dimensionin teknik të integrimit në BE dhe se si do të përkthehet ky proces në 
aspektin administrativ, legjislativ dhe financiar për institucionet, grupet e interesit 
dhe për qytetarët e këtyre vendeve. Të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces 
duhet të marrin në konsideratë ofrimin e informatave për një proces të tillë dhe për 
atë se çfarë do të thotë në të vërtetë që vendi të mundësojë një të kuptuar më të 
qartë dhe të thellë të këtij procesi nga të gjitha pjesët e shoqërisë. 
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3. Integrimi në BE nuk është vetëm për politikën. U përket të gjithëve. Procesi dhe 
progresi i integrimit evropian nga aktorët politikë të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor kryesisht përdoret si vlerësim për politikat e tyre dhe reformat që ata 
kanë ndërmarrë. Në këtë drejtim, integrimi në BE është shfrytëzuar nga elitat 
politike si mjet për të rritur besueshmërinë e tyre, mbështetjen e tyre elektorale, në 
vend se të jetë një qëllim dhe objektiv për vendin. Kështu që, reformat dhe politikat 
e ndërmarra në emër të integrimit në BE nuk janë realizuar në tërësi dhe për hir të 
zhvillimit të vendit, por më shumë si një hap tjetër për t’u treguar aktorëve 
ndërkombëtarë dhe qytetarëve se aktorët politikë po punojnë drejt integrimit në BE 
dhe demokratizimit të vendit. 

4. Demokratizimi të jetë si synim kryesor. Qëllimi kryesor i vendeve të Ballkanit 
Perëndimor duhet të jetë: reformimi dhe demokratizimi i vendit. Procesi i integrimit 
në BE duhet të shihet si një nga promotorët ose nxitësit që do t'i shtyjë aktorët të 
hartojnë, të miratojnë dhe zbatojnë reforma të tilla. Meqenëse hallka ndërmjet 
demokratizimit dhe evropianizimit nuk është gjithmonë e dukshme, qëllimi kryesor 
i shoqërive të vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të jetë se si ta konsolidojnë 
demokracinë e tyre, si ta vënë në jetë sundimin e ligjit, si ta fuqizojnë drejtësinë dhe 
si t’i promovojnë të drejtat e njeriut dhe të gjitha vlerat demokratike. Dhe atëherë, 
në fund do të ndodhë progresi drejt integrimit në BE. 

 

 BE-në: 
1. BE-ja duhet të tregojë para së gjithash kredibilitet në procesin e saj të zgjerimit në 

lidhje me vendet e Ballkanit Perëndimor. Meqenëse procesi është i gjatë dhe 
kompleks, ka shumë të ngjarë që vendet aspiruese dhe qytetarët e tyre të fillojnë të 
lodhen, fenomen i njohur ky si “lodhja nga zgjerimi”. Nëse kjo ndodh, vendet do të 
humbisnin motivimin e tyre për përshpejtimin, vazhdimin ose fillimin e reformave 
dhe për forcimin e sundimit të ligjit, demokracisë dhe stabilitetit të tyre. 

2. Të ketë më shumë financime dhe investime. BE-ja ka ofruar instrumente të 
ndryshme financiare për t’i mbështetur dhe ndihmuar vendet e Ballkanit 
Perëndimor, megjithatë kjo vlerësohet si jo e mjaftueshme për këto vende për të 
vazhduar zhvillimin e tyre. Fokusi kryesor i fondeve IPA mbetet rritja e ngritjes së 
kapaciteteve dhe e asistencës teknike, ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor kanë 
nevojë edhe për investime në infrastrukturë, teknologji, ekonomi, punësim, bujqësi, 
etj.. Vlerësohet se vendet e Ballkanit Perëndimor marrin asistencë para pranimit 
nga IPA II në shumën prej 0.27% e PBB-së (BeH) deri në 1.48% të PBB-së (Kosova) 
në vit112, që do të thotë se këto vlera janë me të vërtetë të ulëta dhe nuk shkaktojnë 
ndonjë ndryshim substancial në këto vende. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë 
nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, kanë problem të mëdha me papunësinë dhe 

 
112 Lëvizja Evropiane në Serbi, Dymbëdhjetë propozime për Zgjerim të BE-së nga Ballkani Perëndimor, maj 2019 
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tregun e punës, nivelin e lartë të borxheve, investime të ulëta dhe PBB të ulët për 
kokë banori krahasuar me vendet e BE-së. Dhe ajo gropë të cilën BE-ja nuk është në 
gjendje ta mbushë financiarisht, mbushet ose mund të mbushet nga vende të tjera 
si Turqia, Kina dhe/ose Rusia, që do të fillonin të luftonin për ndikimin strategjik, për 
t'u bërë aktorë dhe faktorë në rajon.   

3. Të bëhet vlerësim më i thelluar i progresit të vendeve, si dhe gjatë vlerësimit të 
progresit dhe të procesit të merren parasysh veçoritë e secilit vend. Meqë 
standardet që BE ka vendosur janë të njëjta për të gjitha vendet aspiruese, të 
njohura si kriteret e Kopenhagës, procesi nuk mund të jetë i njëjtë për të gjitha ato. 
Parimi ‘madhësia u përshtatet të gjithave’ nuk duhet dhe nuk mund t’u imponohet 
të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Historia e tyre, situata e tyre politike, 
relacioni që ato kanë me demokracinë dhe proceset demokratike janë elementë 
qenësorë që duhen të merren në konsideratë dhe të analizohen, për të vlerësuar 
progresin e tyre në mënyrë realiste dhe objektive për secilin vend të caktuar. Vetëm 
në këtë aspekt vlerësimi i vendeve dhe i procesit të pranimit mund të jetë i saktë 
dhe i drejtë për vendet dhe rajonin në tërësi. Nga ana tjetër, cilësia duhet të jetë mbi 
sasinë. Siç thuhet: ‘më shumë ligje nuk do të thotë ligje më të mira’. Fakti që vendet 
po bëjnë progres drejt zbatimit të ligjeve dhe në harmonizimin e kornizës së tyre 
ligjore kombëtare me atë të BE-së, jo gjithmonë përkthehet në atë se reformat dhe 
politikat janë duke u zbatuar në mënyrë korrekte dhe në plotni. 

4. Politika e zgjerimit duhet të jetë më teknike dhe më pak politike. Çfarë tregoi 
Vendimi i Këshillit Evropian ishte se, politika e zgjerimit nuk ka vetëm dimensionin 
teknik dhe normativ, megjithatë dimensioni politik është vërtet i fortë. Vendimi ndaj 
vendeve nuk bazohet vetëm në vlerësim objektiv dhe teknik të përmbushjes së 
kritereve, por në lojë janë edhe elementë të tjerë, si interesat kombëtare të disa 
vendeve të BE-së ndaj zgjerimit ose rajonit. Shembuj si Greqia që ishte kundër 
Maqedonisë së Veriut deri sa arritën marrëveshje, Sllovenia që e pengon progresin 
e Kroacisë dhe që tani e refuzon anëtarësimin e saj në zonën Schengen, Franca që i 
thotë jo Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në këtë drejtim, pasi procesi i 
vendim-marrjes i BE-së është kompleks, interesat e BE-së si organizatë ndërlidhen 
me interesat nacionale dhe shtetërore, dhe në disa raste interesat individuale mund 
të mbizotërojnë ndaj atyre të BE-së. Kështu që, mbase është koha që BE-ja ta 
reformojë procesin në atë mënyrë që vendimet individuale të disa vendeve të mos 
e minojnë gjithë procesin e zgjerimit
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