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Përfshirja e OShC-ve shqiptare në negociatat për aderim në BE 

 

1.   Parafjalë 

Shqipëria është vend kandidat i BE-së, në përgatitje për të filluar negociatat e 

pranimit në Bashkimin Evropian. Kjo e bën përfaqësimin dhe kontributin e shoqërisë 

civile në procesin e aderimit një çështje madhore. Edhe pse, ka një mbështetje qytetare 

për integrimin në BE, përfshirja e tyre në këtë proces është e papërfillshme. Korniza 

aktuale për negociatat e pranimit është e kufizuar në masë të madhe nga natyra e vet e 

fokusuar në dinamikat e përshtatjes dhe zbatimit të acquis, duke përfshirë periudhat 

kalimtare dhe monitorimin e përmbushjes së detyrimeve sipas kapitujve të caktuar. Për 

më tepër, njohja e procesit, ekspertiza dhe besimi te institucionet mungon. 

Në Shqipëri, debati për përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e integrimit 

është intensifikuar në vitet e fundit. Ka pasur disa kërkime mbi këtë temë, duke trajtuar 

përfshirjen e OShC shqiptare në procesin e pranimit dhe kornizën institucionale.
1
 

Parakushtet institucionale dhe përfshirja ligjërisht detyruese e OShC në procesin e 

negociatave me BE-në është konsultuar dhe hartuar. Këshilli Kombëtar për Shoqërinë 

Civile pritet të bëhet veprues, pasi baza e tij ligjore e propozuar nga ana e sektorit të 

OShC është diskutuar në nivel ekspertësh nga institucione të ndryshme publike dhe 

përfaqësues të sektorit.
2
 Ky Këshill Kombëtar për Shoqërinë Civile, ndër të tjera, do të 

mbështesë përfshirjen e fuqishme të OShC në procesin e Integrimit Evropian. 

Parlamenti shqiptar ka hartuar një manual për pjesëmarrjen e publikut në procesin e 

vendimmarrjes dhe një projektligj për themelimin dhe funksionimin e Këshillit 

Kombëtar për Shoqërinë Civile, i cili është konsultuar me organizata dhe aktorë të 

tjerë të shoqërisë civile, të dyja këto dokumente synojnë transparencën dhe përfshirjen 

në procesin e negociatave. Për më tepër, iniciativa formale për aksesin ndaj 

informacionit
3
 dhe konsultimit publik tashmë janë miratuar. 

Megjithatë, pavarësisht nga formati formal, zbatimi i duhur dhe angazhimi 

kuptimplotë është një sfidë. Prandaj është me rëndësi gjetja e mekanizmave që 

                                                           
1 Shih: Jano, Dorian (2012) “‘Latent’ Interest Groups Involvement in Coping with the Challenges of EU 

Accession: The Case of Albania”, Institute for Democracy and Mediation, Tirana; and EMA, (2014) “EU 

accession negotiations institutional frame for Albania: In quest of efficiency and multi-actor involvement”, 

Policy Paper, July, European Movement Albania; Gjipali, Gledis et. al. (2014) “Albania” in Tomasz 

Żornaczuk (ed.) Civil Society in the EU Integration of the Western Balkans, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warsaw, tetor 2014. 
2 Janë kryer takime konsultative me përfaqësues të OSHC shqiptare, si dhe takime të tjera publike të Njësisë 

së Planifikimit Strategjik, si një njësi koordinuese, dhe anëtarët e Grupit Teknik të Punës. Shih: 

http://www.amshc.gov.al/ 
3 Ligji Nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare”, Fletare Zyrtare No. 

22, viti 1999, fq. 739. 

http://www.amshc.gov.al/
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garantojnë zbatimin efektiv dhe cilësor të këtyre masave formale, si dhe përcaktimin e 

kritereve të sakta për përzgjedhjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile në procesin e 

negociatave. Për më tepër, shoqëria civile është e nën-përfaqësuar dhe më e dobët 

krahasuar me grupet e tjera të interesit (sektorët e industrisë dhe të biznesit), të cilët jo 

vetëm që posedojnë burimet dhe kapacitete më të mira për t'u përfshirë në reformat 

strategjike të procesit të anëtarësimit në BE, por gjithashtu janë edhe më të privilegjuar 

dhe të preferuar nga institucionet e BE-së për të vendosur kontakte intensive dhe 

bashkëpunim të ngushtë.
4
 

Në udhëzimet e propozuara nga BE për mbështetjen e shoqërisë civile në vendet e 

zgjerimit, 2014-2020  

përfundimisht rekomandohet që praktikat e mira të përfshirjes së shoqërisë 

civile në procesin e negociatave duhet të raportohen në mënyrë të 

vazhdueshme, të diskutohet duke reflektuar mbi to, në mënyrë që ta mbajë 

në lëvizje këtë proces vërtet të rëndësishëm të të mësuarit shoqëror... 

(Komisioni Evropian, 2013)  

Prandaj, ne përqendrohemi kryesisht në "Modelin e ri" kroat të angazhimit të 

shoqërisë civile në negociatat për anëtarësim në BE dhe konsultojmë avantazhet dhe 

disavantazhet se si ky model është aplikuar në vendet e tjera të rajonit që kanë filluar 

negociatat e anëtarësimit (si Mali i Zi dhe Serbia). Kroacia paraqet modelin më 

inovativ dhe të suksesshëm të bashkëpunimit të institucionalizuar OShC-qeveri; është 

pjesë e një modeli të decentralizuar që ndërton një kuadër koherent institucional dhe 

ligjor për bashkëpunim ndër-sektorial, financimin e OShC dhe komunikimin e 

drejtpërdrejtë ndërmjet ministrive të ndryshme dhe OShC; është provuar si një proces 

aktiv i përshtatur sipas nevojave, i pajisur me kapacitete njerëzore dhe financiare 

(relativisht rreth 20 persona) të fokusuar në fushat strategjike për të maksimizuar 

ndikimin e mbështetjes financiare (përkrah më pak se 200 OShC me shuma relativisht 

të larta)
5
. Për më tepër, një nga përparësitë e Kornizës Kroate të Negociatave ishte 

qasja dhe struktura e gjerë e negocimit me pjesëmarrjen e shoqërisë kroate nga të 

gjitha fushat në pothuajse të gjitha grupet e punës për çdo kapitull, duke përfshirë 

                                                           
4 Shih: Jano 2012; dhe Pérez-Solórzano Borragán, Nieves (2004) “EU Accession and Interest Politics in 

Central and Eastern Europe”, Perspectives on European Politics and Society, Vol. 5 No. 2, fq. 245. 
5 Shih: Gerasimova, Maria (2005)”The Liaison Office as a Tool for Successful NGO-Government 

Cooperation: An Overview of the Central and Eastern European and Baltic Countries’ Experiences” 

International Journal of Not-for-Profit Law, 7(3): 17-18; dhe ICNL (no date) Models to Promote 

Cooperation between Civil Society and Public Authorities, p.11. Burimi http://www.icnl.org 

http://www.icnl.org/
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ekspertë të pavarur, përfaqësues të organizatave profesionale, komunitetin akademik, 

sindikatat dhe sektorin e biznesit.
6
 

Duke pasur parasysh kompleksitetin e procesit të integrimit në BE, është e 

rëndësishme të ketë një konsensus të përgjithshëm për çështjet më të rëndësishme. 

Duke gjykuar nga përvoja e vendeve të mëparshme kandidate, një pjesë e mirë e 

ekspertëve të angazhuar në grupet e punës për përgatitjen e negociatave nuk vinin nga 

administrata publike; p.sh në Kroaci, një e treta e 1800 ekspertëve, vinin kryesisht nga 

biznesi dhe akademia, dhe më pak nga sindikatat dhe organizatat e shoqërisë civile.
7
 

Në Mal të Zi, përfaqësuesit e OShC të përfshirë në secilin prej 33 grupeve negociatore 

të punës përbëjnë 381 prej 1,257 personave të angazhuar në grupet e punës së 

negociatave.
8
 

Studimet tregojnë se pengesat për bashkëpunim efektiv OShC-qeveri janë mjaft të 

ngjashme në të gjitha vendet kandidate dhe OShC kanë përjetuar një sërë pengesash 

për një pjesëmarrje domethënëse në procesin e anëtarësimit, të tilla si: 

të qenit OSHc e vogël ose lokale, mungesa e bashkëpunimit / rrjeteve; 

mungesë e njohurive të specializuara dhe lidhjeve me organizata dhe 

institucione me ekspertizë në fusha të caktuara; të kuptuarit e 

pamjaftueshëm të procesit dhe "rregulla loje" të panjohura ose të paqarta; 

Politika joformale e konfidencialitetit dhe dobësitë legjislative për lirinë e 

informacionit; procedurat urgjente të mbingarkuara legjislative dhe 

konsultimet publike të kufizuara; agjenci shtetërore të limituara dhe 

joadekuate si dhe strategjia e komunikimit për anëtarësim në BE, mungesa e 

përvojës në komunikimin ndër-sektorial; politizimi i shoqërisë dhe besimi i 

ndërsjellë i pamjaftueshëm ndërmjet OShC-ve dhe institucioneve shtetërore; 

përcaktimi se kush ka autoritet për të përfaqësuar OShC.9 

                                                           
6 Lazarević, Milena; Andrej Engelman; Malinka Ristevska-Jordanova; Jovana Marović (2014) 

“Coordination Requirements and Institutional Set-up in the EU Accession Process and Negotiations”, 

Background Paper for the Regional Workshop of the Network of EU Integration Offices in South East 

Europe, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Bonn, fq. 20. 
7 Škrabalo, Marina (2012) “Transparency in retrospect: preliminary lessons from Croatia's EU accession 

process, Discussion paper commissioned by the Greens / EFA in the European Parliament, GONG Research 

Centre, Zagreb, November 8, fq. 4. 
8 Të dhënat nga prezantimi i ambasadorit Aleksandar Andrija Pejovic, Kryenegociator, në tryezën e 

rrumbullakët “Effects of Croatia’s accession to the EU”, Podgoricë, 13 Maj 2013, fq.7. Burimi: 

http://www.mvpei.gov.me/vijesti/128845/Prezentacija-ambasadora-Pejovica-sa-okruglog-stola-Efekti-

hrvatskog-pristupa-EU.html 
9 Shih: Gerasimova 2005; Škrabalo 2012; and Bobic, Maja and Bozic, Relja (2012) “Civil society in the 

European integration process – from constructive dialogue to successful negotiations”, European Movement 

in Serbia, fq.5-6. Për një vlerësim më të detajuar dhe gjithëpërfshirëse të shoqërisë civile në Shqipëri dhe 

mjedisit përkatës të Shih: TACSO (2013) Albania: Needs Assessment Report (Final) Tirana, Technical 

Assistance for Civil Society Organizations in the IPA Countries TACSO EuropeAid/127427/C/SER/Multi/5. 

http://www.mvpei.gov.me/vijesti/128845/Prezentacija-ambasadora-Pejovica-sa-okruglog-stola-Efekti-hrvatskog-pristupa-EU.html
http://www.mvpei.gov.me/vijesti/128845/Prezentacija-ambasadora-Pejovica-sa-okruglog-stola-Efekti-hrvatskog-pristupa-EU.html
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Megjithatë, përfshirja kuptimplotë e OShC-ve në procesin e anëtarësimit në BE 

është shumë e rëndësishme, sidomos për vendet më të vogla pasi ajo siguron 

ekspertizën e nevojshme dhe rrit burimet njerëzore për çështjet që lidhen me BE-në, si 

dhe siguron më shumë legjitimitet demokratik në procesin e ofrimit të informacionit në 

kohë dhe të qartë si dhe është mbështetje për reformat, angazhimet dhe kusht për 

anëtarësim në BE.
10

 

 

2. Angazhimi i OShC-ve në negociatat e pranimit në BE 

2.1. PSE Përfshirja e OSHC-ve? 

Duke pasur parasysh faktin se negociatat e pranimit janë një fazë e rëndësishme e 

procesit të pranimit, është me rëndësi të madhe që shoqëria civile të përfshihet në 

mënyrë aktive. Për zyrtarët e BE-së, organizatat e shoqërisë civile përfaqësojnë një 

burim të rëndësishëm, të pavarur të informacionit dhe rekomandimeve, si dhe 

sigurojnë mbikëqyrjen e çështjeve politikisht problematike të vendit.
11

 Në anën tjetër, 

BE-ja siguron efektivitet dhe legjitimitet më të madh të procesit të anëtarësimit në BE 

përmes përfshirjes së grupeve të interesit.
12

 Për më tepër, procesi i aderimit në BE ka 

formëzuar përfaqësimin dhe advokimin e grupeve të interesit. Para anëtarësimit, BE-ja 

fuqizon aktorët jo-shtetërorë përmes stimujve të saj të veçantë të ndihmës financiare, 

reformave politike të detyruara nga BE-ja, si dhe rrjeteve transnacionale të BE-së, 

duke hapur rrugën për përfshirjen e këtyreaktorëve në qeverisjen me shumë nivele. 

Negociatat e anëtarësimit paraqesin një dilemë nga perspektiva e vendit aderues 

lidhur me negocimin midis “pranimit të shpejtë” dhe “përfaqësimit demokratik”. Për 

shembull, rritja e pjesëmarrjes demokratike përmes përfshirjes së aktorëve të shoqërisë 

civile në strukturën e negociatave mund të ndikojë në shpejtësinë e integrimit pasi 

konsensusi dhe koordinimi bëhet kompleks. Në të njëjtën kohë, qeveritë do të 

dëshirojnë anëtarësimin në BE brenda një periudhe të shkurtër kohore duke injoruar 

preferencat e qytetarëve dhe duke vënë më shumë stres dhe presion mbi ta përmes 

reformave të mëdha.
13

 Edhe pse “negociatat e pranimit janë ‘ora e ekzekutivit’” - 

                                                           
10 Bobic and Bozic 2012, fq. 15; si dhe Regional Cooperation Council (2014),“South East European civil 

society finding their way to EU accession negotiations”, Newsletter 24/2012 - Our South East Europe 
11 Drakić, Ivana and Jelena Kajganović (2012) Civil society - an important asset in EU accession 

negotiations in Serbia and Montenegro, Policy Paper, Center for Democratic Transition, fq. 2. 
12 Börzel, Tanja; Aron Buzogany, Sonja Guttenbrunner (2008) “New Modes of Governance in Accession 

Countries: The Role of Private Actors”, NEWGOV Cross-Cluster Workshop ‘Civil Society, New Modes of 

Governance and Enlargement’, 8 – 10 Maj, Free University Berlin, Germany. 
13 Shih: Maršić, Tomislav (2006) “Assessing the negotiation experience: quick accession or good 

representation?”, in Ott, Katarina (ed.) Croatian accession to the European Union: The challenges of 

participation, Vol. 4, Institute of Public Finance and Friedrich-Ebert-Stiftung Croatia, Zagreb, fq. 29-56. 
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duke huazuar termin nga Lippert et al,
14

 qeveritë dhe administrata ende kanë mungesë 

kapacitetesh dhe përvoje për të përmbushur afatin e shtrënguar dhe për të hartuar 

reforma cilësore, gjë që kërkon njohuri të specializuara të ekspertëve të jashtëm, të 

grupeve të interesit dhe aktorëve të shoqërisë civile, në mënyrë që të rrisin ekspertizën 

dhe aftësitë e rrjetëzimit (Škrabalo 2012: 1). Një model optimal i negociatave duhet të 

përfshijë Qeverinë, Parlamentin, një shoqëri civile aktive dhe qytetarët e mirë 

informuar, - të gjitha të lidhura me mekanizma të fortë dhe efikase të monitorimit dhe 

konsultimeve si dhe me dialog të vazhdueshëm (Drakić and Kajganović 2012: 7). Ky 

model ofron të gjitha llojet e kapaciteteve të dobishme për negociata të suksesshme për 

anëtarësim. Zakonisht ka tri mënyra në të cilat ekspertiza është e nevojshme në 

proceset negociuese të anëtarësimit: konsulentët që investigojnë efektet e politikave në 

fushat përkatëse, duke përdorur argumente shkencore ose teknike; autoritetet 

përgjegjëse për mbikëqyrjen e procesit të politikave sektoriale duke përdorur 

argumente teknike dhe burokratike; dhe OShC-të cilat priren të përdorin argumente 

sociale apo ‘qytetare’.
15

 

Përfshirja e shoqërisë civile në procesin e negociatave në BE-së nuk është e 

detyrueshme, por, veçanërisht për vendet me një administratë publike të vogël dhe 

joefektive, kontributi aktiv dhe thelbësor i niveleve të kualifikuara të shoqërisë civile 

mund të jetë me rëndësi të veçantë për t'iu përgjigjur në mënyrë adekuate sfidave që 

rrjedhin nga faza vendimtare e procesit të pranimit dhe për ta bërë procesin më 

transparent. 

Bashkëpunimi me të gjithë partnerët e interesuar (sektori privat, komuniteti 

akademik, sektori civil), kërkon një mekanizëm efikas koordinues që është i 

qëndrueshëm, funksional dhe i përshtatshëm për sistemin kombëtar politik, 

kapaciteteve institucionale dhe kulturës administrative (Lazareviç, 2014: 21).
16

  

Strukturat dhe mekanizmat e përshtatshme për bashkëpunimin e shoqërisë civile me 

institucionet publike, si dhe flukset e informacionit të lirë, të qartë dhe të arritshëm 

mbi çështjet e interesit publik përmes mekanizmave të qëndrueshme dhe të 

strukturuara, janë të një rëndësie kritike. 

                                                           
14 Lippert, Barbara; Gaby Umbach and Wolfgang Wessels (2001) “Europeanization of CEE executives: EU 

membership negotiations as a shaping power”, Journal of European Public Policy, 8 (6), 980- 1012. 
15 Fagan and Sircar (2010) përdorin të njëjtin argument në forumet konsultative shumë-nivelesh të dëgjime 

publike mbi vlerësimin e ndikimit mjedisor. Shih: Fagan, Adam and Indraneel Sircar (2010) “Compliance 

without governance: the role of NGOs in environmental impact assessment processes in Bosnia–

Herzegovina”, Environmental Politics 19(4), p. 600 (me referenca të tjera) 
16 Decentralizimi i bashkëpunimit jo i përqëndruar në një zyrë, por përmes pikave të veçanta i shërben 

diversitetit të nevojave dhe mundësive për bashkëpunim mes ministrive të ndryshme dhe OShC që punojnë 

në fushat e tyre respektive të politikave (kapituj). Shih: ICNL (no date), fq.10. 
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Për më tepër, për shkak se sektori i OSHC-ve në Shqipëri mund të jetë i dobët dhe 

i pa konsoliduar, OShC-të ose ekspertët individualë mund të jenë pjesë e grupeve të 

punës (me kusht që ata të jenë të kualifikuar dhe të justifikohet ekspertiza e tyre), duke 

i lejuar të kontribuojnë në formësimin e dokumenteve dhe politikave të negociatave 

apo për të ndjekur procesin përmes monitorimit dhe/ose në komentimin e akteve 

tashmë të përgatitura. 

 

2.2. SI mund të përfshihen OShC-të? 

Duke pasur parasysh dinamikat në procesin e anëtarësimit është e këshillueshme 

që të ketë një angazhim më të hershëm të OShC-ve në procesin e informacionit, 

konsultimeve, monitorimit dhe zbatimit të legjislacionit të ri. Meqenëse Shqipëria ende 

nuk ka filluar negociatat për anëtarësim, OShC-të janë në kohë për tu organizuar dhe 

përqendruar kapacitetet e tyre drejt një pjesëmarrje aktive në negociata dhe në 

monitorimin, jo vetëm të kapitullit 23 dhe 24, por edhe në kapitujt e tjerë. 

Në Shqipëri, në Ministrinë e Integrimit Evropian, brenda Drejtorisë për Zbatimin 

e Përparësive dhe Sekretariatit Evropian, ekziston Njësia e Shoqërisë Civile dhe 

Strategjive. Megjithatë, në përgjithësi ekziston një mungesë informacioni në lidhje me 

procedurat teknike për negociata (kjo është ndeshur në fazat e hershme të negociatave 

për anëtarësim edhe në vende si Kroacia). Meqënëse procesi lejon mundësinë e 

përfshirjes dhe konsultimit të shoqërisë civile, është e rëndësishme që ata të jenë të 

vetëdijshëm dhe të informuar për bazat e komunikimit zyrtar që përcaktojnë kornizat e 

politikave për zhvillimin e një dialogu të shoqërisë civile ndërmjet BE-së dhe vendeve 

kandidate
17

 si dhe kornizën negociatore që harton BE, dhe e paraqet atë në fillim të 

negociatave për anëtarësim, e cila përmban udhëzimet dhe parimet për negociatat për 

anëtarësim me secilin vend kandidat.
18

 Për më tepër, mbetet sfidë për institucionet e 

vendeve në proces pranimi, formalizimi ligjor i mënyrave se si do të kontribuojë 

shoqëria civile gjatë negociatave për anëtarësim (Gjipali et. al. 2014: 22). Siç është 

argumentuar në rastin e Kroacisë, do të kishte qenë e vështirë për organizatat e 

shoqërisë civile të  përfshiheshin në negociatat për anëtarësim në BE, pa ndërhyrjen e 

organizuar nga lart (Qeveria dhe Këshilli për Zhvillimin e Shoqërisë Civile)
19

. 

Nuk ka një model të vetëm për të përcaktuar mënyrat e mundshme të kontributit të 

OSHC-ve në negociatat për anëtarësim. Megjithatë, është i rekomandueshëm një kod i 

                                                           
17 Shih: Civil society dialogue between the EU and candidate countries, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:e50022  
18 Shih: European Commission: Enlargement, Negotiating framework 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/negotiating-framework_en.htm 
19 Đokić, Irena and Marijana Sumpor (2013) The Role of Croatian Civil Society Organisations in the 

European Union Accession Process, Zagreb, fq.42. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:e50022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:e50022
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/negotiating-framework_en.htm
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praktikës së mirë për pjesëmarrjen qytetare në procesin e negociatave që do të detyrojë 

organet e administratës shtetërore dhe ekipin negociator të respektojnë standardet 

minimale në lidhje me konsultimet me publikun dhe OShC-të; si dhe të miratohet një 

protokoll për koordinimin e politikave për pozicionet negociuese të BE-së për të 

angazhuar OSHC-të në grupet e punës (Lazarević et. al. 2014: 42). 

Strategjitë lidhur me pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe/ose informacionin rreth 

negociatave në BE nuk duhet të jetë vetëm në letër por të fuqizohet. 

 

2.3. Modeli miks për përfshirjen e OSHC-ve në negociatat për anëtarësim 

Bazuar në përvojën e mëparshme të vendeve që aderuan në BE apo aktualisht janë në 

procesin e negociatave, një model miks i pjesëmarrjes së shoqërisë civile do të mund 

të sugjerohej po të kemi parasysh nivelin, mënyrat, mekanizmin  dhe fazat e 

angazhimit të OSHC-ve në negociatat e anëtarësimit.  

OSHC-të mund të përfshihen në dy mënyra dhe në katër nivele. OSHC-të mund 

të angazhohen në strukturat e negocimit formal të anëtarësimit ose mund të 

konsultohen si aktorë të jashtëm. Pavarësisht pjesëmarrjes pasive ose aktive (direkt 

ose indirekt), procesi i negociatave duhet të ketë në dispozicion informacionin, 

konsultimin, përfshirjen dhe partneritetin e OShC-ve me autoritetet publike. Kështu, 

OShC-të mund të kontribuojnë në mënyrë substanciale në negociatat për anëtarësim 

brenda katër niveleve të pjesëmarrjes qytetare në negociatat e pranimit në BE:
 20

 

I. Informimi  

Pavarësisht nga qëllimi i përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e bisedimeve, 

duhet të ketë një detyrim minimal nga ana e autoriteteve për rritjen e 

transparencës dhe hapjen
21

 e procesit të anëtarësimit për palët e mundshme të 

interesuara. Informacioni është një mënyrë pasive e përfshirjes së OShC-ve. 

Qeveria informon OShC-të në mënyrë të njëanshme nëpërmjet kanaleve të 

komunikimit apo aktiviteteve për ndërgjegjësimin e publikut mbi gjendjen aktuale 

dhe nevojën për përmirësimin e reformave specifike. Informimi është një proces 

                                                           
20 Udhëzimet për përfshirjen e organizatave të shoqërisë civile në procesin e miratimit të rregulloreve, të 

miratuar më 26 gusht 2014 nga Qeveria e Serbisë, dallojnë katër nivele të pjesëmarrjes së organizatave të 

shoqërisë civile: Informimi, konsulence, përfshirje dhe partneritetit. Shih: Ćirković, Ivana (ed.) (2014) 

Guidelines for Inclusion of Civil Society Organisations in the Regulation Adoption Process, Government 

Office for Cooperation with Civil Society, Beograd. Burim http://civilnodrustvo.gov.rs  
21 Recommendation 16 of the European Economic and Social Committee at its 5th Western Balkans Civil 

Society Forum in Belgrade, 2-3 June 2015: note that in recent years, there have been a number of 

improvements to the transparency and inclusiveness of the accession process; however, stress that greater 

consistency is needed to ensure that both the EU institutions and the governments concerned adopt a 

transparent and inclusive approach throughout the accession process, across all policy areas and in all 

candidate and potential candidate countries. 

http://civilnodrustvo.gov.rs/
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njëkahësh pasi qeveria synon vetëm të informojë OShC-të dhe të thjeshtojë të 

kuptuarit e tyre mbi procesin. 

Metodat e zakonshme të informacionit duhet të jetë të paktën kanalet 

standarde qeveritare të komunikimit: portalet shtetërore me materiale të arritshme 

informative në internet, fushata mediatike, diskutime publike, komunikata për 

shtyp, prezantime, transmetim i drejtpërdrejtë, përmbledhje. Informacioni mbi 

OShC-të është shumë i rëndësishëm në fazën shpjeguese të shqyrtimit, duke 

dhënë një analizë shumë të detajuar për secilën fushë të politikave për të 

përcaktuar se sa është i përgatitur vendi për anëtarësim në BE. 

Mekanizmi i informacionit është efektiv nëse ka përmirësime ligjore dhe 

praktike në lidhje me të: 

- Standardet e larta në fushën e qasjes së lirë të informacionit 

- Udhëzime të qarta dhe të zbatueshme për kryerjen e debateve publike 

përfshirëse 

- Informim i rregullt, intensiv dhe aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit në 

lidhje me dinamikat e procesit  

- Format alternative të komunikimit, si transmetimi i drejtpërdrejtë,
22

 takime 

me qëllim informimin e përfaqësuesve të OSHC-ve të cilët ndjekin 

transmetimet online të videove shpjeguese për çështjet kryesore dhe detajet e 

shqyrtimit dypalësh. 

Në mënyrë që mekanizmi i informimit të jetë i besueshëm dhe të reflektojë në 

mënyrë adekuate progresin e arritur, është e rekomandueshme që përfaqësuesit e 

OShC-ve në grupet negociuese të punës të kenë të drejtë të komunikojnë 

mendimet e tyre dhe të publikojnë dokumente të rëndësishme për një çështje të 

caktuar të grupeve të punës.
23

 

Edhe pse informacioni është një proces njëkahësh, OShC-të duhet të kenë jo 

vetëm të drejtën e informacionit nëpërmjet aksesit të dokumentacionit
24

, por 

OshC-të duhet të inkurajohen dhe tju mundësohet paraqitja e sugjerimeve, 

komente dhe rekomandime. Avantazhi i kësaj mënyre thuajse aktive të përfshirjes 

                                                           
22 Psh në Serbi, më shumë se 300 përfaqësues të OShC-ve ndoqën web streaming e shqyrtimit shpjegues për 

të gjitha këto kapituj dhe 14 organizata dorëzuan raportet në përgatitjen e shqyrtimit dypalësh. Shih: “Report 

on the participation of CSOs in the negotiation process for the accession of the Republic of Serbia to the 

European Union”, Government Office for Cooperation with Civil Society, The Republic of Serbia, 

24.06.2014. Burimi http://www.civilnodrustvo.gov.rs  
23 Për shembull, në rastin e Malit të Zi, Rregullorja e Punës së Grupit të Punës të përshkruajnë se vetëm 

kryenegociatorit, negociatori për kapitullin e veçantë dhe shef i grupit të punës mund të paraqesë pikëpamjet 

mbi progresin në kuadër të procesit për publikun (Lazarević et. al 2014: 55) 
24 Të tilla si raportet e shqyrtimit, planeve të veprimit nga kapitujt e veçantë, raportet nga debatet publike, etj 

http://www.civilnodrustvo.gov.rs/
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në proces, por jo nëpërmjet strukturave për anëtarësim të negociatave i përket 

garantimit të lirisë së shprehjes dhe rekomandimeve të pavarura mbi progresin dhe 

rezultatet e sektorit. 

II. Konsultimi 

Niveli i parë i përfshirjes aktive të OShC-ve në negociatat e anëtarësimit kërkon 

nga institucionet publike të angazhohen në një proces të gjerë dhe sistematik 

konsultimi. Ky është një proces i dyanshëm gjatë të cilit organet shtetërore 

kërkojnë dhe marrin informacion nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile 

në fusha specifike në lidhje me planifikimin dhe hartimin e dokumenteve 

strategjike. OShC, përmes ekspertizës në fusha të veçanta, mund të japin reagime, 

analizat dhe rekomandimet e mundshme në kapitujt përkatës në të gjitha fazat e 

procesit të adoptimit të tyre. 

Metodat e zakonshme të konsultimit duhet të jenë: konsultim i shkruar, 

pyetësorë, intervista, fokus grupe, diskutime me ekspertë dhe publikun, 

tryeza të rrumbullakëta, takime, seminare dhe, konsultime online. 

Mekanizmi i konsultimit është efektiv nëse ka përmirësime ligjore dhe 

praktike në lidhje me të: 

- Procedurat dhe mekanizmat konkrete të konsultimit  

- Takimet e rregullta dhe reale të konsultimit, dialogu i vazhdueshëm dhe 

substancial 

- Krijimi i organeve konsultative të përbërë nga përfaqësuesit e OShC 

III. Përfshirja 

Pjesëmarrja direkt në strukturën e negociatave (p.sh. grupet negociuese të punës) 

paraqet një nivel më të lartë të procesit të dyanshëm në të cilin përfaqësuesit e 

organizatave të shoqërisë civile janë përfshirë në mënyrë aktive në procesin e 

hartimit të rregulloreve dhe dizajnimin e politikave publike. 

Metodat e zakonshme të përfshirjes janë: takimet e grupeve të punës, 

diskutimet me ekspertët dhe publikun (tryezat e rrumbullakëta) dhe 

seminaret. 

Përfshirja e përfaqësuesve të shoqërisë civile në strukturën e negociatave (në 

grupe pune negocimi) mund të konceptohet në: 

- Shqyrtimin analitik të legjislacionit të brendshëm dhe harmonizimin e tij me 

acquis communautaire të BE-së; 

- Përgatitja e planeve të veprimit për çdo kapitull 

- (draftimi) i Pozitave negociuese;
25

 

                                                           
25 Për shembull, menaxhimi i negociatave në slloveni u karakterizua nga një integrim i gjerë i shoqërisë 

civile dhe ekspertëve të pavarur të cilët ishin ftuar në mënyrë të qartë për të bashkëpunuar në formulimin e 

drafteve të pozicioneve negociuese (Maršić, 2006: 51 ft. viii). 
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Mekanizmi i përfshirjes kërkon që të gjitha procedurat dhe emërimet që 

rregullojnë strukturën e negociatave duhet të shpalosen publikisht në kohë dhe 

gjithashtu duhet të përfshijnë rregullat e brendshme të procedurës për menaxhimin 

e informacionit dhe pjesëmarrjen në hartimin e dokumenteve dhe në negociata 

(Đokić and Sumpor 2013: 17): 

- Përzgjedhja transparente dhe pjesëmarrja e përfaqësuesve të OShC
26

 në 

grupet e punës për hartimin e propozimeve legjislative. Në bazë të thirrjes 

publike dhe në bazë të kushteve të përcaktuara me dekret apo legjislacion tjetër 

që rregullon mënyrën dhe procedurën për bashkëpunim mes administratës 

shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile. Thirrja publike për pjesëmarrje 

në grupet e punës të negociatave duhet të përfshihet në rregulloren në të cilën 

zgjedhja e anëtarëve të bazohet në kritere të dyfishta - kualifikimet e 

kandidatëve dhe të organizatës. Përfaqësuesit e përzgjedhur të OShC të jenë 

anëtarë me të drejta të plota të grupeve të punës me vendim të Qeverisë, së 

bashku me anëtarë të tjerë nga administrata publike. Në përputhje me 

vendimin, përfaqësuesit e OShC të marrin pjesë në të gjitha detyrat dhe 

aktivitetet e Grupit të Punës gjatë procesit të negociatave. Duhet të plotësohen 

formularë të veçantë nga OShC të interesuara, lidhur me eksperiencën 

personale të përfaqësuesve për temën përkatëse, si dhe përvojën e organizatës 

që ai/ajo përfaqëson. 

– Të sigurohet një financim (i njëjtë) për përfaqësuesit e OShC-ve në grupet e 

punës, i cili të mbulojë jo vetëm pagat ose honoraret mujore për përfshirjen e 

tyre në hartimin e politikave, por të sigurohet edhe pjesëmarrja e barabartë e 

përfaqësuesve të OShC-ve në takimet me rëndësi për procesin e negociatave 

(për shembull, pjesëmarrja e takimeve në Bruksel). 

IV. Partneriteti 

Mënyra e partneritetit përfaqëson nivelin më të lartë të bashkëpunimit dhe 

llogaridhënies së ndërsjellë të organeve të administratës publike dhe 

përfaqësuesve të OShC-ve në procesin e miratimit të ligjeve/politikave dhe 

zbatimit të tyre. Objektivi më i rëndësishëm i kësaj mënyre të pjesëmarrjes aktive 

është që tu mundësojë OShC-ve, qoftë në mënyrë të pavarur ose si anëtarë të 

                                                           
26 Recommendation 18 of the European Economic and Social Committee at its 5th Western Balkans Civil 

Society Forum in Belgrade, 2-3 June 2015: ask the governments in the region to involve and support on an 

equal footing the social partners and other civil society organizations closely in their national strategies, 

policies and funding towards EU accession and negotiation structures, as well as in their programming and 

implementation of EU-funded projects. 
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grupeve të punës, mbikëqyrjen e procesit të zbatimit të planeve të veprimit, 

strategjive apo kapitujve të veçantë të negociatave.
27

 

Metodat e zakonshme të partneritetit do të jenë: takimet e organeve që 

përbëhen nga përfaqësues të administratës publike dhe përfaqësues të 

organizatave të shoqërisë civile (komitete, komisione, organet negociuese), 

konferenca tematike, apo rrjete të OShC-ve, veprime të përbashkëta, 

'raporte konfidenciale' (gjysmë)vjetore, monitorimi i pavarur i përbashkët i 

negociatave prej OShC-ve për kapitujt specifikë. 

Mekanizmi i partneritetit në monitorimin e pavarura dhe efektive të 

institucioneve shtetërore rezulton me përvoja pozitive në Shqipëri, të tilla si 

monitorimi i përmbushjes së detyrimeve dhe konsultimeve të Marrëveshjes së 

Stabilizim Asociimit (MSA) për Planin e Veprimit për adresimin e 12 prioriteteve 

të Komisionit Evropian (Gjipali et. al. 2014: 22). Përsëri, edhe monitorimi i 

përbashkët i negociatave prej OShC-ve brenda kapitujve të veçantë mund të jetë 

një praktikë e mirë për tu parë si model në vende të tjera. Rrjeti i OShC-ve (grupet 

e OJQ-ve në një përpjekje të përbashkët për të vlerësuar rrjedhën e negociatave), 

deri më tani ka qenë i themeluar në Kroaci, Mal të Zi dhe Serbi, ku aktiviteti 

kryesor i këtyre koalicioneve është përgatitja e ‘raporteve në hije’ me qëllim 

paraqitjen e “anës objektive” që qeveria mund ta fshehë ose ta paraqesë me tone 

pozitive. P.sh, në Kroaci, përfshirja e OShC-ve në strukturën e negociatave është 

paraparë për të gjithë kapitujt me përjashtim të grupeve të punës për kapitullin 23 

dhe 24 të cilat nuk përfshinë ndonjë përfaqësues të shoqërisë civile dhe strukturat 

e tyre përbëheshin vetëm prej përfaqësuesve të organeve qeveritare dhe gjykatat 

që merren me këto çështje. Natyra 'e mbyllur' e këtyre grupeve të punës ndaj 

shoqërisë civile mund të ketë qenë edhe pikënisja për mobilizimin ekstra-

institucional të OShC për të vepruar urgjentisht përpara mbylljes së negociatave të 

anëtarësimit, si një alternativë e përbashkët të OShC-ve për monitorimin dhe 

raportimin e progresit për kapitujt respektivë. 

Veprimet e përbashkëta të OShC-ve kanë: avantazhin e sigurimit të 

monitorimit të paanshëm, më sistematik, gjithëpërfshirës e cilësor të negociatave, 

veçanërisht të çështjeve që kanë qenë jo në fokus gjatë procesit, ose që kanë marrë 

më pak vëmendje nga institucionet shtetërore. Megjithatë, kjo formë përfshirjeje 

përballet me vështirësitë e koordinimit të pamjaftueshëm dhe mungesën e 

                                                           
27 Partneriteti midis shoqërisë civile dhe shtetit, veçanërisht në procesin e negociatave për anëtarësim shihet 

nga BE-ja si i nevojshëm për zbatimin e legjislacionit të BE-së. See: Orza, Amanda (2014) CSO 

Participation in Policy Making, European Policy Center,  

Burimi http://www.europeanpolicy.org/en/documentation-centre/cep-insight/417-cso-participation-in-

policy-making.html 

http://www.europeanpolicy.org/en/documentation-centre/cep-insight/417-cso-participation-in-policy-making.html
http://www.europeanpolicy.org/en/documentation-centre/cep-insight/417-cso-participation-in-policy-making.html
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burimeve financiare për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta dhe advokimit. 

Mangësi të tilla kërkojnë dalje publike në emër të koalicionit, mbledhjen e 

fondeve apo mbështetje dhe aleanca me aktorët transnacionalë që punojnë në të 

njëjtin sektor (nxitja e rrjeteve përtej kontekstit kombëtar). 

 

Tabela 1: Modelimi i përfshirjes së OSHC-ve në negociatat e pranimit në BE 

Niveli Mekanizmi 
Faza e negociatave të 

Pranimit në BE  

Mënyra e 

Angazhimit 

Informimi 

Kanalet e komunikimit: 

Materiale informuese online, fushata mediatike, 
diskutime publike, konferenca shtypi, prezantime, 

transmetime direkt, konferenca 

Vlerësim paraprak 

(shpjegues/ 
dypalësh) 

 

Përfshirja 
Pasive  

Konsultimi 

Dialog i vazhdueshëm dhe konsultime të 

rregullta: 
Konsultime me shkrim, pyetsorë, intervista, fokus 

grupe, diskutime me ekspertë dhe me publikun, 

Tryeza të rrumbullakëta, mbledhje, seminare, 
konsultime online 

Përgatitja e pozicionit 

negociuese: 
Draftimi i opinionit 

Përfshirja 

aktive 
indirekte 

Përfshirja 

 

Pjesëmarrje Direkt në strukturën e negociatave: 
Takimet e grupeve të punës, hartimi i politikave 

publike, diskutime me ekspertë dhe me publikun, 

(tryeza të rrumbullakëta), seminare 

Kriteret për hapjen e 

kapitullit: 

Planifikimi dhe hartimi 
i dokumenteve 

strategjike  

Përfshirja 

aktive 
indirekte 

Partneriteti 

Mbikëqyr dhe monitoro procesin e zbatimit 

(plane veprimi, strategji apo kapituj individualë 
negociues): 

Mbledhje të organeve të përbëra nga përfaqësues 

të  administratës publike dhe përfaqësues të 
OSHC-ve (komitete, komisione, organe 

negociuese), konferenca tematike, ose rrjete 

OSHC-sh, aksione të përbashkëta,raporte hije 
vjetore e gjysmë vjetore,monitorim i përbashkët 

dhe indipendent  i negociatave brenda kapitujve 

të veçantë 

Kriteret për mbylljen e 

kapitullit dhe zbatimi 

Përfshirja 
aktive 

indirekte 

Procesi i negociatave është në të gjitha fazat e tij (vlerësim paraprak, paraqitja e 

pozicioneve, hapja dhe mbyllja e kapitujve, zbatimi, etj.) detyrë e administratës 

shtetërore, dhe OShC-të duhet të informohen, konsultohen dhe përfshihen në 

negociatat e pranimit. Nuk ka “rregull të artë” se kur dhe si t’i angazhosh OShC-të. 

Model i përzier i përfshirjes së OShC-ve (Niveli i ndryshëm i përfshirjes në faza të 

ndryshme të procesit të negociatave) duket më i zbatueshëm dhe fleksibel si dhe mund 

të përshtatet sipas nevojave të vendit – duke konsideruar jo vetëm kontributin e  
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OShC-ve (ekspertizë dhe angazhim demokratik) por edhe duke mbajtur ritmin e 

integrimit (konsensus dhe koordinim).
28

 

 

3. Parapritje për përfshirjen e OShC-ve shqiptare në negociatat e pranimit 

Përfshirja e OShC-ve në negociatat për anëtarësim në BE është një pjesë e 

pashmangshme, për shkak të kushtëzimit nga ana e BE-së, ose edhe nga mungesa e 

kapaciteteve administrative të institucioneve shtetërore apo njohurive specifike që ka 

sektori civil. Kështu qeveria duhet të përfshijë të gjithë potencialin e mundshëm të 

shoqërisë së vendit. Modalitetet e ndryshme të bashkëpunimit midis qeverisë dhe 

OShC-ve në lidhje me negociatat e anëtarësimit nuk kanë qenë pa sfida, të cilat kanë 

kaluar nga çështjet e transparencës dhe konsultimit real, dialogut dhe bashkëpunimit, 

vullnetit dhe besimit, fondeve të bashkëpunimit për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 

shoqërisë civile në takimet jashtë vendit, për pagesën për pjesëmarrje në grupet e 

punës, lidhur me aktivitetet publike dhe të përbashkëta. Pengesa të tilla duhet të 

trajtohen në mënyrë konstruktive nga të dyja palët.
29

 Megjithatë, shoqëria civile nuk 

duhet të presë që qeveria të bëjë punën e saj, por në qoftë se kanë ekspertizë, duhet të 

angazhohen vetë dhe të kërkojnë informacion, mundësi konsultimi, pjesëmarrje dhe 

partneritet.
30

 Qeveria Shqiptare duhet të rrisë transparencën, hapjen, përgjegjësinë dhe 

llogaridhënien duke siguruar një mjedis gjithëpërfshirës për angazhimin e OShC-ve, 

ndërsa OShC shqiptare, për shkak të kërkesa komplekse të procesit të anëtarësimit 

duhet të adoptojnë strukturat dhe mënyrën operacionale të tyre.
31

 

 Modeli i ardhshëm i pjesëmarrjes së OShC shqiptare në procesin e negociatave 

duhet të jetë një përzierje e mekanizmave dhe niveleve të angazhimit në faza të 

ndryshme të negociatave të anëtarësimit, bazuar në përvojat e mira të bashkëpunimit 

OShC-qeveri në Shqipëri por edhe në vendet e tjera të rajonit. 

 

 

                                                           
28 Përvojat e mëparshme në vendet e tjera ka treguar se përfshirja e OShC-të praktikohej vetëm në fazat e 

para të procesit të negociatave dhe më pas, shoqëria civile ishte në shumicën e rasteve e përjashtuara nga 

puna aktuale e Grupeve negociatore ose nganjëherë edhe pa akses për të ndarë dokumentet me anëtarët e 

Grupit Negociator nga shoqëria civile (Lazarević, 2014: 31). 
29 Ky ka qenë rasti në Malin e Zi. Për më tepër: Marović, Jovana (2013), “Civil society involvement in 

accession negotiations - Too much to ask?” në Parliamentary Challenges in the EU Accession Process, IDM 
30 Ott, Katarina (2006) “Croatian accession to the European Union: the challenges of participation” in  

Katarina Ott (ed.), Croatian Accession to the European Union. Facing the Challenges of Participation, 

Vol.4, Zagreb, Institute of Public Finance and Friedrich-Ebert-Stiftung Kroatien, fq.11 
31 Një shembull i mirë mund të jetë ngritja e një Task Force të veçantë në negociatat për aderim e cila do të 

vlerësojë progresin e bërë në vend në fusha të veçanta (kapituj) duke bërë rekomandime për përmirësime. 



Përfshirja e Shoqërisë Civile Shqiptare në Negociatat për Aderim 

 

16 

16 

                      Praktikat më të mira  nga eksperiencat e mëparshëm 

 

 

      

 

 

 

AIPA, është një organizatë jofitimprurëse e krijuar 

në vitin 2011, e cila ka për qëllim të jetë një qendër  

edukimi dhe kërkimi shkencor për çështje që kanë të 

bëjnë me demokratizimin, qeverisjen e mirë, zhvillimin 

ekonomik dhe social në kuadër të proceseve të 

integrimit euro-atlantik të vendit. Instituti synon të jetë 

mbështetës i reformave modernizuese dhe gjithashtu një 

forum i debateve të aktorëve të ndryshëm në funksion të 

nxitjes dhe zbatimit të këtyre reformave. AIPA 

promovon vlerat dhe praktikat demokratike, angazhohet 

për ndërgjegjësimin dhe edukimin e qytetarëve aktivë, 

monitorimin e strategjive dhe politikave të ndryshme, 

duke ofruar njohuri mbështetur mbi kërkimet më të 

fundit dhe ekspertizë të kualifikuar dhe të pavarur për 

çështje politike, sociale, ekonomike dhe ligjore që 

lidhen me zhvillimin e vendit. 
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