
Bashkimi Evropian : 
500 million banorë – Një bashkësi prej 28 
vendesh

Member states of the European Union

Candidate and potential candidate 

countries



Themeluesit e Bashkimit Evropian

Ide të reja për një paqe të qëndrueshme dhe 
prosperitet….

Konrad Adenauer

Robert Schuman

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Jean Monnet



Simbolet e Bashimit Evropian

Flamuri Evropian Himni Evropian

Dita e Evropës, 9 Maj Motoja : Të ndryshëm e të bashkuar.

Flamuri Evropian .

12 Yjet në rreth simbolizojnë idealet 

e unitetit, solidaritetit dhe harmonisë 

ndërmjet popujve të Evropës. 

Himni i Evropës. 

Melodia e e përdorur për të 

simbolizuar BE vjen nga simfonia e 

nëntë kompozuar nga L.V Bethoven 

në 1823 

Dita e Evropës

Idea e parë për krijimin e një 

Bashkimi të vendeve Evropiane u 

hodh për herë të parë në datën 9 Maj 

1950 nga ish Ministri i punëve të 

Jashtme të Francës. Z. Robert 

Schuman.  Kjo është arsyeja që data 

9 Maj përkujtohet si data kyçe për 

BE`në.

Motoja e BE`së

Motoja e BE`së "Të ndryshëm por të 

bashkuar” shpreh atë proces se si 

Evropianet u bashkuan në formën e 

Bashkimit Evropian ; të punojnë për 

paqen dhe për të ardhmen, 

ndërkohë që në të njëjtën kohë që 

kontinenti Evropian është një larmi 

kulturash, traditash dhe gjuhësh. 



24 Gjuhët zyrtare të BE`së

hravatskihravatski

hravatski

Gjuha Bullgare 

Gjuha çeke 

Gjuha Daneze

Gjuha Hollandeze

Gjuha Angleze 

Gjuha Estone

Gjuha Finlandeze

Gjuha Franceze

Gjuha Gjermane

Gjuha Greke

Gjuha Hungareze

Gjuha Irlandeze 

Gjuha Italiane

Gjuha Lituaneze

Gjuha Litvaneze

Gjuha Malteze

Gjuha Polake

Gjuha Portugeze

Gjuha Rumune

Gjuha Sllovake

Gjuha Sllovene

Gjuha Spanjolle

Gjuha Suedeze

Gjuha Kroate. 

Dt 26 Shtator, është dita Evropiane e Gjuhëve.



Kalendari i zgjerimit të BE`së: nga 6 në 28 vende

1952 1973 1981 1986

1990 1995 2004 2007 2013

Kalendari i zgjerimit të BE`së: nga 6 në 28 vende

• 1957: Gjermani, Francë, Itali, Beneluks.

• 1973: Britania e Madhe, Irlanda, Danimarka

• 1981: Greqia.

• 1986: Spanja dhe Portugalia

• 1995: Austria, Finlanda dhe Suedia

• 2004: Estonia, Polonia, Lituania, Letonia, 
Hungaria, Sllovakia, Republika Çeke, 
Sllovenia, Qipro dhe Malta.  

• 2007: Rumania and Bullgaria

• 2013: Kroacia



Zgjerimi i madh: 
Shërimi i ndarjes së Evropës

Rënia e Murit të Berlinit - Fundi i komunizmit.
BE-ja fillon ndihmën ekonomike : Programi 
PHARE

Vendosen Kriteret për një vend që do t'i bashkohet

BE-së:

• demokracia dhe sundimi i ligjit

• ekonomi tregu funksionale

• aftësi për të zbatuar ligjet e BE-së

Fillojnë negociatat paraprake për zgjerimin. 

Na Samitin e Copenhagen vendoset për 
zgjerimin. 

10 vende te reja i bashkohen BE`së : Qipro. 
Republika Ceke. Estonia, Hungaria, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe 
Sllovenia

41989

41992

41998

42002

42004

42007 Hyjnë në BE : Bullgaria and Rumania.
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42013 Kroacia hyn në BE në 1 Korrik 2013. 



Vendet kandidate dhe ato potencialisht 
kandidate për t`iu bashkuar BE`së.

Sipërfaqia
(1000 km²)

Popullata
(million)

Bosnja dhe Herzegovina 51 3.8

Mali i zi 13 0.6

Islanda 100 0.3

Kosova nën rezolutën e 
sigurisë së OKB Nr : 1244

11 2.2

Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë. 

25 2.1

Shqipëria 27 3.2

Serbia 77 7.3

Turqia 770 73.7

Të 28 Vendet Evropiane
Së bashku.

4 290 508



Traktatet - Bazat për bashkëpunim demokratik 
bazuar mbi ligjin

1952
Komuniteti Evropian i Çelikut dhe Qymyrit

1958
Traktatet e Romës:

Komuniteti Ekonomik Evropian

Komuniteti Europian I Energjisë Atomike

(EURATOM)

1987
Akti i Vetëm Evropian: 

Tregu i Vetëm

1993
Traktati i Bashkimit Evropian -

Maastricht 1999
Traktati I Amsterdamit

2003
Traktati i Nicës

2009
Traktati i Lisbonës



Karta Evropiane e të drejtave 
themelore. 

E aplikueshme për të gjitha aktivitetet e BE-së

54 artikuj nën 6 tituj:

-Dinjiteti
- Liritë

- Barazia
- Solidariteti

-Të drejtat e qytetarëve
- Drejtësia



Një Bashkim transparent në shërbimin tuaj

Faqet e internetit të Bashkimit Evropian. 

europa.eu
Një milion e gjysëm dokumenta në dispozicion

të publikut. 

Qëndra Evropiane për kontakt
të drejtëpërdrejtë

Pyetje dhe Përgjigje

00 800 6 7 8 9 10 11

Pikat e Kontaktit me Evropën
Më shumë se 400 EU Info Points në Evropë. 

Edokumenta të BE`së
Ju mund të lexoni dokumenta të BE`së pasi
të keni bërë një kërkesë.

Avokati Evropian i Popullit
Ai merret me ankesat e administratës
së BE`së. 

Nikoforos Diamandouros, është aktualisht  Avokati Evropian i Populit. 



EURO– monedha e vetme për Evropianët.  

Me të verdhë – vendet e BE që përdorin Euro
Ndërsa pjesa tjetër e vendeve që nuk e përdorin atë

Mund të përdoret në të gjitha vendet që 
përdoret EURO.

4Monedha: Në një anë të saj ka simbole nga 
secili vend i BE`së. Dhe në anën tjetër 
simbole të përbashkëta. 



Të lirë për të lëvizur

“Schengen”:

4 Nuk ka me polici apo doganierë ndërmjet pjesës më të 
madhe të vendeve të BE`së. 

4 Kontrolli rritet në ato vende të BE`së, kufinjtë e të 
cilëve preken nga vende jo anëtare të BE`së. 

4 Ka një bashkëpunim më të gjerë midis forcave policore 
të vendeve të ndryshme të BE`së. 

4 Ju mund të blini dhe çoni në vendin tuaj më shumë 
produkte personale duke udhëtuar në vendet e BE`së. 

Kujdes. Bërja pjesë në traktatin Shengen, nuk nënkupton 
hyrjen në BE, traktati shengen është vetëm për udhëtimin 
e lirë në disa vende të BE`së
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Përmirësimi i shëndetit dhe mjedisit 

Ndotja nuk njeh kufij - veprime të përbashkëta të nevojshme

Veprimet e BE`së kanë ndihmuar të sjellin:

• Pastrim i ujit të pijshëm

• Shumë më pak shi acid

• Kontroll të ndotjes nga automjetet. 

• Asgjësimin të lirë dhe të sigurt të pajisjeve të vjetra 
elektronike

• Rregulla të rrepta për sigurinë e ushqimit nga fermat në pjatat 
e ushqimit. 

• Bujqësi organike dhe cilësi produktesh bujqësore

• Më shumë paralajmërime efektive shëndetësore për duhanin

• Regjistrimi dhe kontrollin e të gjitha kimikateve (REACH)
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BE: përçues i paqes dhe prosperitetit

4 Regullat botërore të tregut

4 Politikë e përbashkët sigurie 
të jashtëme. 

4 Asistencë zhvillimi dhe 
ndihme humanitare. 



BE është kontribuesi më i madh i zhvillimit në
botë. 

Asistenca zyrtare e zhvillimit për qytetarët. 2011

110€

60€

70€

BE Japoni SH B A

BE ofron më shumë se gjysmën e ndihmës ekonomike

për zhvillim në botë. 



Tre aktoret Kryesore

1. Parlamenti Evropian, eshte zeri i popullit
evropian

2. Keshilli Evropian ( mos e ngaterroni me 
Keshillin e Evropes qe eshte institucion me 
vete). Zeri i vendeve anetare te BE –se

3. Komisioni Evropian. Promovon interesat e 
perbashketa te Bashkimit Evropian.



Parliamenti Evropian

Institucionet e BE`së.

Gjykata e 
Drejtësise

Gjykata e 
auditorëve
ekonomike

Komiteti Social dhe
ekonomik. 

Komiteti i Rajoneve

Këshilli i MInistrave

(Këshilli)
Komisioni Evropian

Banka Evropiane e 

Investimeve
Banka Qendrore EvropianeAgjensitë

Këshilli i Evropës. (samit)



Si ndërtohën ligjet në BE

Qytetarët, grupet e interesit, ekspertët: diskutime, këshillime

Komisioni Evropian: bën propozimin 

Parliamenti dhe Këshilli i Ministrave vendosin bashkarisht. 

Komisioni dhe Gjykata e Drejtësisë monitorojnë zbatimin e 

ligjeve.  

Autoritete vendore dhe kombëtare  të vendeve të BE`së 

implementojnë zbatimin e ligjeve. 



Parliamenti Evropian – Zëri i popullit Evropian

4 Vendos ligjet Evropiane si dhe buxhetin së bashku me Këshillin e 
Ministratve të BE. 
4Supervizon në mënyrë demokratike të gjithë punën e BE`së.

Numri i anëtarëve të zgjedhur për secilin vend të BE ( Korrik 2013) 

UK12

22

74

73

13

Italia

Irlanda

22Hungaria

Greqia

99Gjermania

France

Finlanda

6Estonia

13Denimarka

22Republika Ceke

6Qipro

12Kroatia

19Austria

22Belgjika

Total 766

72

20Suedia

54Spanja

8Sllovenia

13Sllovakia

33Romania

22Portugalia

51Polonia

26Hollanda

6Malta

6Luksembourg

12Lithania

9Latvania

Bullgaria 18



Këshilli i Ministrave– Zëri i vendeve anëtare. 

4Një minister për secilin vend të BE`së

4Presidenca: Secili vend merr presindecën e BE një 

herë në 6 muaj. 

4Vendos ligjet dhe buxhetin e BE`së së bashku me 

Parlamentin. 

4Menaxhon politikën e jashtëme dhe sigurinë. 



Samiti i Këshillit Evropian. 

Samiti i Kryetarëve të Shteteve dhe qeverive të të gjitha vendeve 
të BE`së.

4Mbahet të paktën 4 herë në vit. 
4Vendos rregullat e përgjithëshme të politikave Evropiane. 

4Presidenti: Herman Van Rompuy



Perfaqesuesi i Larte i ceshtjeve te marredhenieve
me jashte dhe Sigurise

Federica Mogherini

Ajo ka dy funksione

- Drejton takimin e  Keshillit per marredheniet me jashte, si dhe eshte
Zv Presidente e Komisionit Evropian.

- Menaxhon politikat e jashteme te perbashketa dhe ato te sigurise

- Drejtor Sherbimin Diplomatic te BE 



Komisioni Evropian– promovon interesat e 
përbashkëta. 

28 vende të pavarura. 
Një prej secilit vend të BE`së.

4Propozon ligje të reja.

4Eshtë organ ekzekutiv
4Ruajtës i traktateve të firmosura

4Përfaqëson BE`në në arenën ndërkombëtare.



Gjykata e Drejtësisë - mbështet ligjin

28 vende të pavarura. 
Një prej secilit vent të BE`së 

Vendos rregullat se si duhen të 
interpretohen ligjet e BE`së.
Siguron që vendet e BE të zbatojnë ligjet e 
BE-së në të njëjtën mënyrë



Gjykata Evropiane e Auditorëve: Ju jep vlerë 
parave tuaja

28 anëtarë të pavarur. 

4Siguron që fondet e BE janë

shpenzuar në mënyrë korrekte. 
4Mund të kontrollojë çdo person apo

organizatë që ka shpenzuar fonde të
BE`së.



4Siguron stabilitetin e çmimeve

4Kontrollon dhe vendos interesat bankare 

4Punon e pavarur nga qeveria. 

Banka Qëndrore Evropiane:
menaxhon monedhën Euro

Mario Draghi
President i Bankës Qëndrore



Komiteti Evropian Ekonomik dhe Social:
Zëri i Shoqërisë Civile

353 Anëtarë

4Përfaqëson biznesin, të punësuarit, 

fermerët, konsumatorët etj…

4Jep këshilla për ligje dhe politika të 

reja Evropiane. 

4Promovon përfshirjen e shoqërise 

civile në çështje të BE`së.



Komiteti i Rajoneve:
Zëri i qeverive vendore

353 Anëtarë 

4Përfaqësues i qyteteve dhe rajoneve. 
4Këshillon për ligje dhe politika të 

reja të BE`së. 
4Promovon përfshirjen e qeverive 

vendore në çështje që lidhen me 
BE`në.



Marrëdhëniet Shqipëri – BE 

Data Ngjarje të rëndësishme në marrëdhëniet Shqipëri – BE

1992 BE dhe Shqipëria firmosin për herë të parë, Marrëveshjen për regëtinë dhe bashkëpunimin ekonomik

1997
Këshilli i Ministrave të BE`së vendos kushtet ekonomike dhe politike me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve
dypalëshe Shqipëri – BE.

1999
Shqipëria përfiton nga marrëveshja me BE e quajtura “Performanca e tregut të pavarur”. Marrëveshje kjo që zgjat deri
në vitin 2015.

2000 Produkteve Shqiptare u lejohet tregtimi në dyqanet duty-free në të gjithë zonën e tregut Evropian.

2001
Në këtë vit, fillon programi CARDS i BE I cili është një program asistence financiare i BE për vendet e Ballkanit 
perëndimor, përfshi edhe Shqipërinë. 

Qershor 2001
Komisioni Evropian rekomandon ngritjen e negociatave për hartimin e Marrëveshjes së Stabilizim Aoscimit me
Shqipërinë.



Data Ngjarje të rëndësishme në marrëdhëniet Shqipëri – BE

1992

BE dhe Shqipëria firmosin për herë të parë, Marrëveshjen për tregëtinë dhe
bashkëpunimin ekonomik. Në këtë mënyrë, Shqipëria merr të drejtën për tu financuar
nga Programi PHARE i BE. Programi PHARE ishte një Program Ndihme i BE`së për
vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore. AI ishte instrumenti financiar më i madh për
strategjinë e para aderimit në BE të këtyre vendeve.

1997
Këshilli i Ministrave të BE`së vendos kushtet ekonomike dhe politike me qëllim
zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe Shqipëri – BE.

1999
BE propozon Procesin e ri të stabilizimit dhe Asocimit për 5 vende të Evropës Jug
lindore, përfshi Shqipërinë. Ky proces është një agjendë politike e BE për 5 vendet
Ballkanike.

1999

Shqipëria përfiton nga marrëveshja me BE e quajtura “ Autonomous Trade
Preferences” – “Performanca e tregut të pavarur”. Marrëveshje kjo që zgjat deri në
vitin 2015 dhe që i lejon Shqipërisë të eksportojë produkte në territorin e BE pa
detyrime të veçanta doganore dhe pa kufizim sasie të produkteve për eksport.
Përjashtohet nga kjo marrëveshje vera, mishi për fëmijët dhe disa produkte peshku.

2000
Produkteve Shqiptare u lejohet tregtimi në dyqanet duty-free në të gjithë zonën e
tregut Evropian.

Qershor
2000

Këshilli Evropian në Feira dhe procesi i Zgjerimit i Bashkimit Evropian, nënvizojnë që
vendet që ndodhen nën procesin e stabilizim asocimit, janë “kandidatë potencialë”
për tu anëtarësuar në BE.

Nëntor
2000

Në Samitin e Zagrebit, koncepti i vendeve që ndodhen nën procesin e stabilizim
asocimit merr një formë të qartë. Bëhet fjalë për vendet e Ballkanit të perëndimit,
duke përfshirë Shqipërinë.

2001

Në këtë vit, fillon programi CARDS i BE hartuar posaçërisht për vendet që ndodhen 
nën procesin e stabilizim asocimit.  CARDS është një program asistence financiare i BE 
për vendet e Ballkanit perëndimor, i cili mundësoi dhënien e një ndihme financiare 
prej 197 mil Euro këtyre vendeve, me qëllim zgjidhjen e problemeve rajonale të 
bashkëpunimit midis këtyre vendeve në lidhje me : menaxhimin e përbashkët të 
kufijve, rritjen e kapaciteteve të administratave publike, mbështetja e stabilitetit të 
demokracisë në këto vende, zhvillimi dhe integrimi në rajonin e Ballkanit të 
transportit, mjedisit, infrastrukturës dhe bashkëpunimit Evropian. 

Qershor
2001

Komisioni Evropian rekomandon ngritjen e negociatave për hartimin e Marrëveshjes
së Stabilizim Aoscimit me Shqipërinë. Këshilli i Evropës i Mbajtur në Göteborg fton
Komisionin Evropian të paraqesë një draft direktivash / negociatash me Shqipërinë.

2002
Në tetor të këtij viti aprovohen direktivat e negociatave dhe negociatat e BE me
Shqipërinë për marrëveshjen e Stabilizim Asocimit.

Janar
2003

President i Komisionit Evropian Romano Prodi, publikon zyrtarisht fillimin e
negociatave të marrëveshjes së Stabilizim Asocimit midis BE dhe Shqipërisë.

Qershor
2003

Në Samitin e Selanikut, konfirmohet marrëveshja e Stabilizim Aoscimit, si një prej
politikave kryesore të BE ndaj vendeve të Ballkanit perendimor. Në këtë mënyrë
konfirmohet qëllimi dhe perspektiva e BE për përpjekjen për të futur në BE të gjitha
këto vende në momentin që ato do të jenë gati

Dhjetor
2005

Aprovohet dhe publikohet Vendimi i Këshillit të Evropës mbi rishikimin e principeve
për të rishikuar marrëdhëniet midis BE dhe Shqipërisë.

Qershor
2006

Firmoset më në fund marrëveshja e Stabilizim Asocimit e BE me Shqipërinë.

Marrëdhëniet Shqipëri – BE 

Qershor 2006
Firmoset më në fund marrëveshja e Stabilizim Asocimit e BE me Shqipërinë. Marreveshje qe hyn në fuqi ne vitin
2009

Nëntor 2006 Komisioni Evropian fillon procedurën për të negociuar me Shqipërinë procesin e liberalizimit të vizave.

Prill 2009 Shqipëria aplikon formalisht për tu bërë vend anëtar i BE.

Maj 2010
Komisioni Evropian propozon heqjen e vizave për Shqipërinë. Dhe Keshilli I Evropes ne Nentor 2010
aprovon heqjen e vizave

Dhjetor 2010 Shqipëria hyn përfundimisht në traktatin Shengen.

Tetor 2012
Komisioni Evropian, rekomandon dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, me kusht
plotësimin e 12 reformave kyçe.

Tetor  2013 Komisioni Evropian vëren se 12 reformat Kyç janë ndërmarrë dhe i propozon Këshillit të Ministrave të BE, dhënin e 
Statusit kandidat Shqipërisë

Dhjetor 2013 Vendimi per dhënien ose jo të statusit të venditKandidatShqipëriseshtyhetpër në Qershor 2014



Mundësi për të studiuar jashtë vendit. 

Cdo vit, më shumë se 400 000 të rinj, studiojnë ose 
ndjekin kurse formimi dhe zhvillimi indivdual në vende të 
tjera Evropiane me mbështjetjen e Programeve të BE`se. 

4 Comenius: Edukimi shkollor

4 Erasmus: Arsimi i lartë

4 Leonardo da Vinci: Trainim profesional

4 Grundtvig: Edukim për të rriturit

4 Youth in Action: Program për punën vullnetare apo                

arsimin jo formal. 
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Faqe interneti të dobishme për studim kërkim
shkencor apo mundësi për të lëvizur në Evropë i
angazhuar në studime. 

Ploteus – i dedikuar për grup moshën tuaj.
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=el

Youth in Action – i dedikuar për grup moshën tuaj. 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/

Study in Europe – i dedikuar për grup moshën tuaj.
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Erasmus Placements – i dedikuar për grup moshën tuaj pas përfudimit të shkollës së mesme
http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm

Erasmus Mundus ose Erasmus PLUS - i dedikuar për grup moshën tuaj pas përfudimit të 
shkollës së mesme
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=el
http://eacea.ec.europa.eu/youth/
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm


Faqe interneti të dobishme për studim kërkim
shkencor apo mundësi për të lëvizur në Evropë i
angazhuar në studime. 

https://europa.eu


