Buletini nr.1

Shtator 2018

Hyrje
Historia e kombit shqiptar është e pandarë nga historia që ka shkruajtur në
të diaspora shqiptare. Shoqëria shqiptare dhe diaspora e saj janë një
realitet i cili ka treguar në kohë se nuk mund të bëjnë pa njëra-tjetrën.
Shqipëria ka miratuar një politikë të re shtetërore për marrëdhëniet me
diasporën shqiptare. Ajo bazohet në legjislacionin e ri dhe strukturat
shtetërore për këtë qëllim. Dokumenti i Strategjisë Kombëtare të Diasporës
2018-2024, miratuar me vendimin nr.259, datë 9.5.2019, të Këshillit të
Ministrave, është hapi më i rëndësishëm i vlerësimit të reformës shtetërore
në këtë drejtim. Strategjia Kombëtare shoqërohet nga plani i veprimit me
72 masa për realizimin në kohë të qëllimeve të saj.
Ky është Buletini i parë për procesin e realizimit të masave të planit të
veprimit, i cili do t’i shërbejë informimit të institucioneve përgjegjëse dhe
publikut të interesuar.
Buletini kryen vlerësimin e veprimeve të institucioneve në trajtimin e
masave për të cilat ato janë përgjegjëse. Ai do të publikohet çdo tre muaj
duke e bërë transparente ecurinë e procesit.
Buletini është shprehës i faktit që Strategjia e Diasporës është dokument
qeveritar, por realizimi i saj është përgjegjësi publike. Buletini është një
eksperiencë e re e administratës shtetërore dhe i kushtohet interesave të
bashkëkombësve që janë larguar nga vendlindja. Ata janë të detyruar ta
ndjekin këtë veprimtari nga distanca e migracionit. Informimi i tyre është
detyrim.
Realizimi i këtij procesi është sfidues pasi për herë të parë shtetet e
Shqipërisë dhe Kosovës po integrojnë politikën e përbashkët ndaj diasporës
shqiptare.
Fjala "Komb" po ripërcakton veten në kushtet e integrimit dhe të globalizimit.
Ai nuk përkufizohet nga kufijtë shtetërorë. Kombi është aty ku janë njerëzit.

Pandeli Majko
Ministër i Shtetit për Diasporën

BULETINI Nr.1, SHTATOR 2018

QELLIMI I “BULETINIT PËR REALIZIMIN E STATEGJISË
KOMBËTARE TË DIASPORËS 2018 - 2024” KA TË BËJË ME:
1- INFORMIMIN E ANËTARËVE Ë KOMITETIT SHTETEROR TË DIASPORËS

PËR ECURINË E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBETARE
PËR DIASPORËN (2018 - 2024) E MIRATUAR ME VENDIMIN NR.259,
DATË 9.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE.

2- INFORMON

ANETARËT E NËNKOMISIONIT PËR DIASPORËN DHE
MIGRACIONIN NË PËRBËRJE TË KOMISIONIT TË POLITIKËS SË
JASHTME TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË TË NGRITUR ME VENDIMIN
NR.98, DATË 5.10.2017.

3- INFORMON INSTITUCIONET TË CILAT JANË TË PËRFSHIRA NË

PËRGJEGJËSITË E PLOTËSIMIT TË MASAVE TË PLANIT TË VEPRIMIT TË
STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN.

4- PUBLIKOHET PËR INTERES TË PUBLIKUT TË INTERESUAR PËR

ECURINË E REFORMËS NË FUSHËN E MARRËDHENIEVE ME DIASPORËN
SHQIPTARE.

MASAT E PLANIT TË VEPRIMIT

Masa nr. 1

NE PROCES

Bërja funksionale e institucioneve që legjislacioni i ri ngarkon për fushën e marrëdhënieve
shtetërore me diasporën, siç janë Agjencia Kombëtare për Diasporën, Fondi për Zhvillimin
e Diasporës dhe Qendra e Botimeve për Diasporën. Hartimi i një plani të detajuar për
përthithjen e fondeve të nevojshme për financimin e politikave dhe të masave të
parashikuara në Strategjinë Kombëtare. Ndarja e qartë e kompetencave midis strukturave
që do të merren me trajtimin e diasporës. Krijimi i një njësie të specializuar për rishikimin
e legjislacionit për diasporën për të ndërmarrë ndryshimet e nevojshme.

AFATI KOHOR: 6-mujori i parë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Zëvendëskryeministri
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministri i Financave dhe Ekonomisë̈

Info:
Janë miratuar në Kuvendin e Shqipërisë:
Ligji nr.115, datë 18.12.2017, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës”
Ligji nr.32, datë 7.6.2018, “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”,
Ligji nr.16, datë 5.4.2018, “Për Diasporën”.
Janë miratuar në Këshillin e Ministrave në përputhje me ligjin nr.115/2017:
Vendimi nr.114, datë 23.2.2018, “Për përcaktimin e rregullave për emërimin,
shkarkimin dhe shpërblimin e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit drejtues të
Agjencisë Kombëtare të Diasporës”.
Në përputhje me ligjin nr.16/2018:
Vendimi nr.340, datë 6.6.2018, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për
kushtet dhe mënyrën e zgjedhjes së përfaqësuesve të këshillit koordinues të
diasporës”.
Vendimi nr.339, datë 6.6.2018, “Kriteret dhe mënyrën e ndarjes së çmimit
“Ambasador i Kombit”.
Vendimi i miratuar më datë 26.7.2018, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e
Qendrës së Botimeve për Diasporën”.
Vendimi i miratuar më datë 26.7.2018, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e
Qendrave Kulturore për Diasporën”.
Janë në proces:
Për të përfunduar procedura e konkurrimit dhe shpallja e fituesve për pozicionet e lira
në Agjencinë Kombëtare të Diasporës, nga Departamenti i Administratës Publike.
Për tu miratuar në këshillin drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës,
Struktura e FSHZHD-së.
Projektvendimi “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të hollësishme për
administrimin e llogarive, krijimin dhe përdorimin e të ardhurave”. Projektvendimi i
Këshillit të Ministrave “Për emërimin, shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit
drejtues të FSHZHD-së”.

Masa nr.2

NË PROCES

Miratimi në Komitetin Shtetëror për Diasporën i programit vjetor për diasporën
(aktivitetet që përfshijnë librin, arsimin, kulturën dhe biznesin) dhe në bashkëpunim
me Kuvendin e Shqipërisë, vlerësimin e pjesëmarrjes e përfaqësimit në to. Përgatitja e
informacioneve vlerësuese për Komitetin Shtetëror të Diasporës dhe Nënkomisionin e
Kuvendit për Diasporën dhe Migracionin.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Ministri i
Ministria
Ministria
Ministri i

Shtetit për Diasporën
e Kulturës
e Arsimit, Rinisë dhe Sportit
Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Info:
Më datë 18.6.2018 është mbledhur Komiteti Shtetëror për Diasporën, ku u prezantua:
Struktura Shtetërore për Diasporën; Reforma Legjislative; Strategjia Kombëtare për
Diasporën dhe plani i veprimit 2018-2024; Samiti i II-të i Diasporës Shqiptare; Votimi i
Shtetasve të Republikës së Shqipërisë Jashtë Vendit; Raportimi i Vizitave dhe Pasqyra
Financiare.
Përgatitet mbledhja e radhës në funksion edhe të kësaj mase.
U miratua urdhri nr.138, datë 13.9.2018, i Kryeministrit, “Për ngritjen e grupit
ndërinstitucional të punës për zbatimin e masave 2 dhe 45, të planit të veprimit të
Strategjisë Kombëtare për Diasporën”.

Masa nr.3

NË PROCES

Ndjekja e procedurave të nevojshme, koordinatave për të diskutuar çdo vit në
Komitetin Shtetëror të Diasporës dhe për të parashikuar në buxhetin vjetor
(pasardhës) fondet e nevojshme për të zbatuar Strategjinë Kombëtare të Diasporës
dhe planin e veprimit deri në vitin 2024.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Ministria
Ministria
Ministria
Ministri i

e Financave dhe Ekonomisë
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
e Kulturës
Shtetit për Diasporën

Info:
•
•
•

Është miratuar, urdhri i Kryeministrit nr.98, datë 16.7.2018, “Për përcaktimin e
grupit të koordinatorëve për zbatimin e planit të veprimit të Strategjisë
Kombëtare për Diasporën 2018-2024”.
Nisur kërkesa institucioneve përgjegjëse në zbatim të urdhrit të Kryeministrit.
Bashkëpunim me Zyrën e IOM Tiranë për të asistuar grupin e koordinatorëve
me ekspertë.

Masa nr.4

E VONUAR

Krijimi i grupit të punës për përgatitjen dhe organizimin e Samitit të ̈Diasporës si
ngjarja më e rëndësishme e komuniteteve shqiptare jashtë vendit. Organizimi
periodik i Samitit të Diasporës Shqiptare, me qëllim shqyrtimin e politikave aktuale
për mobilizimin e diasporës shqiptare, ku do të shqyrtohen çështjet si ruajtja e gjuhës
dhe kulturës, fenomeni i ikjes së trurit dhe investimet në Shqipëri.

AFATI KOHOR: 6-mujori i parë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
Ministri i
Ministria
Ministria
Ministria

•
•
•
•

Shtetit për Diasporën
për Evropën dhe Punët e Jashtme
e Financave dhe Ekonomisë̈
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Info:

•

•

Me vendimin nr.494 datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e
komisionit shtetëror për organizimin e veprimtarive në kuadër të “Vitit
Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriot–Skënderbeut”, me vendimin nr.1,
datë 12.1.2018 të Komisionit Shtetëror, “Për miratimin e eventeve dhe
projekteve”, është përcaktuar mënyra e organizimit të Samitit të II-të Diasporës
Shqiptare.
Miratuar nga Kryeministri urdhri nr.96, datë 16.7.2018, “Për ngritjen e grupit
ndërinstitucional të punës për organizimin e Samitit të Diasporës”.

Masa nr.5

NË PROCES

Krijimi i Këshillit Koordinativ të Diasporës, si një strukturë koordinative për të punuar
për forcimin organizativ të komuniteteve shqiptare me qëllim përfshirjen dhe
partneritetin në zhvillimin e Shqipërisë.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Info:
• Në zbatim të vendimit nr.340, 6.6.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin
e rregullave të hollësishme për kushtet dhe mënyrën e zgjedhjes së përfaqësuesve
të Këshillit Koordinues të Diasporës”, kanë filluar procedurat për marrjen e
propozimeve.

Masa nr.6

NË PROCES

Vlerësimi i nivelit organizativ të komuniteteve shqiptare në diasporë dhe përgatitja e
një plani veprimi të veçantë për nxitjen e organizimit në nivel rajonal dhe shtetëror
në vendet pritëse. Promovimi i idesë për mbajtjen e aktiviteteve që nxisin këtë nivel
organizimi nëpërmjet informimit të komunitetit shqiptar dhe identifikimit të burimeve
njerëzore.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Ministri i
Ministria
Ministria
Ministria

Shtetit për Diasporën
për Evropën dhe Punët e Jashtme
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
e Kulturës

Info:

•

Në proces projekti për “Angazhimin e diasporës shqiptare për zhvillimin social
dhe ekonomik të Shqipërisë” në bashkëpunim me IOM, financuar nga
Kooperacioni Italian.

Masa nr.7

NË PROCES

Krijimi i një plani veprimi të përbashkët me shtetin e Kosovës për fushën e
marrëdhënieve me diasporën në ̈funksion dhe për pasurimin e marrëveshjeve
ekzistuese që ekzistojnë midis dy vendeve në këtë drejtim. Përgatitja dhe realizimi i
marrëveshjeve të nevojshme në fushën e diasporës me të gjitha vendet të cilat
vlerësohen të rëndësishme dhe “prodhuese” të diasporës shqiptare në botë.
AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministri i Shtetit për Diasporën

Info:
Janë miratuar në Këshillin e Ministrave:
• Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Kosovës, “Për bashkëpunimin në fushën e diasporës”,
datë 27.11.2017.
• Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Kosovës, “Për Qendrat Kulturore në Diasporë”, datë
27.11.2017.
• Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Kosovës, “Për financimin dhe organizimin e përbashkët
të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë”.
• Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Kosovës, “Për organizimin e përbashkët të mësimit të
gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë dhe në mërgatë”.
Janë në proces:
•

Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Maqedonisë, “Për bashkëpunimin në fushën e
diasporës”.

•

Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Mali të Zi, “Për bashkëpunimin në fushën e diasporës”.

Gjatë 6-mujorit të parë është realizuar një plan aktivitetesh jashtë vendit në
kuadrin e vizitave zyrtare të ministrave të Diasporës të Shqipërisë dhe të Kosovës.
Është miratuar një deklaratë për koordinim të përbashkët midis Shqipërisë,
Kosovës dhe Maqedonisë, në nivel ministrash për diasporën shqiptare.

Masa nr.10

NË PROCES

Vlerësimi i një pranie të re përfaqësimi diplomatik ose konsullor në vendet me një
prezencë të qenësishme të komuniteteve shqiptare dhe të një rëndësie të veçantë për
forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike të vendit pritës
me vendin e origjinës. Orientimi i planit të punës së trupës diplomatike dhe konsullore
me një fokus të veçantë drejt marrëdhënieve me komunitete shqiptare jashtë vendit.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministri i Shtetit për Diasporën

Info:
• Me shkresën nr.2796 prot, më datë 11.6.2018, i jemi drejtuar Ministrisë së
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë për Evropën dhe
Punët e Jashtme, “Për procedurat për emërimin e oficerëve koordinues pranë
ambasadave në Itali dhe Greqi”.
• Me shkresën nr.4008 prot, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë për Evropën
dhe Punët e Jashtme, “Për zbatimin e masës nr.10 të planit të veprimit të
Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018 – 2024”.

Masa nr.13

NË PROCES

Vlerësimi dhe zgjerimi i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile me të dhëna për
migrantët dhe rishikim periodik të bazës ligjore për regjistrimin e migrantëve.
Përcaktimi i përgjegjësive dhe të dhënave që duhen mbledhur si edhe identifikimi
dhe planifikimi i krijimit të rrjetit dhe infrastrukturës së duhur. Organizimi i
aktiviteteve publike për shoqërinë civile, mbi qëllimin e sistemit të regjistrimit dhe
votimit të shtetasve jashtë vendit.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Zëvendëskryeministri
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministri i Brendshëm
Ministri i Shtetit për Diasporën

Info:

• Me shkresën nr.6341/4 prot, datë 26.12.2017, Kryeministrit i është përcjellë
projektvendimi i Këshillit të Ministrave “Për regjistrimin e shtetasve shqiptar jashtë
territorit të Republikës së Shqipërisë“.
• Më datë 8.6.2018, është prezantuar raporti “Hartëzimi i popullsisë në rrezik të
pashtetësisë në Shqipëri”. Raporti është rezultat i një iniciative të ndërmarrë midis
UNHCR në Shqipëri dhe Shoqatës për Ndihmë Ligjore në Tiranë, për të koordinuar
përpjekjet me qeverinë, si dhe për të përmirësuar identifikimin dhe regjistrimin e
personave në rrezik të pashtetësisë.
• Përgatitur projektmemorandum ndërmjet UNHCR, INSTAT, MASR, MEPJ, MSHMS,
Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, MSHD, dhe Organizatës TALS.
• Më datë 20.7.2018, është zhvilluar në Kuvendin e Shqipërisë, mbledhja e grupit
parlamentar “Miqtë e Fëmijëve”, ku Ministri i Shtetit për Diasporën ka marr pjesë
dhe ka dhënë kontribut për bashkëkoordinim në fushën e ndryshimit të
legjislacionit për çështjen e “pashtetësisë”.
• Miratuar vendimi nr.405, datë 4.5.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e
rregullave mbi detyrimin për vetëdeklarim të adresës nga shtetasit shqiptarë që
jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe procedurave përkatëse që
do të ndiqen për këtë qëllim”.

Masa nr.15

NË PROCES

Mundësimi i informacioneve rreth diasporës shqiptare dhe zhvillimin e komuniteteve
jashtë vendit. Realizimi i një raporti vjetor ku të pasqyrohen të dhënat dhe vlerësimi i
shteteve ku duhet vepruar me përparësi nga politikat për diasporën.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Instituti i Statistikave INSTAT

Info:
U miratua urdhri nr.137, datë 13.9.2018, i Kryeministrit, “Për ngritjen e
grupit ndërinstitucional të punës për zbatimin e masës 15 të planit të
veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën”.

Masa nr.16

NË PROCES

Realizimi i trajnimeve të përgjithshme dhe të veçanta për fushën e migracionit dhe
përfshirja e tyre në programet e universiteteve shqiptare. Organizimi i trajnimeve
periodike në fushën e legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar për
nëpunësit që mbulojnë çështje të migracionit. Identifikimi i nevojave dhe ekspertëve
që kanë nevojë për trajnime ligjore. Hartimi i moduleve trajnuese në këtë fushë dhe
përfshirjen e një moduli të tillë në trajnimet e nëpunësve të shërbimit civil.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë i 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•

Zëvendëskryeministri
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria e Drejtësisë

Info:
• Në bashkëpunim me ASPA-n dhe me financim të qeverisë italiane dhe ekzekutim të
zyrës së IOM-it në Tiranë, në kuadër të projektit “Angazhimi i diasporës shqiptare
për zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë” do të kryhen trajnime të stafit të
Agjencisë Kombëtare për Diasporën. Në proces përgatitja e moduleve të
trajtimit, sipas kuadrit ligjor shqiptar për sektorë të administratës shtetërore
që do të konsiderohen të nevojshme.

Masa nr.19

NE PROCES

Hartimi i manualeve praktike që lidhen me çështjet e migracionit dhe vënia e tyre në
dispozicion të zyrtarëve që merren me zbatimin në praktikë të legjislacionit për
migracionin. Identifikimi i akteve ligjore/nënligjore që zbatohen në praktikë nga çdo
institucion i cili mbulon çështje të caktuara të diasporës dhe migracionit. Trajnimi dhe
certifikimi i trupit diplomatik të Shqipërisë lidhur me legjislacionin migrator dhe në
mënyrë të veçantë me të drejtat e komuniteteve shqiptare në diasporë.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë i 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•

Zëvendëskryeministri
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Brendshme
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria e Drejtësisë

Info:

Me shkresën nr.4009, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Zëvendëskryeministrit,
Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë
së Drejtësisë, “Për zbatimin e masës nr.19 të planit të veprimit të Strategjisë
Kombëtare për Diasporën 2018 – 2024”.

Masa nr.20

NË PROCES

Vendosja e kontakteve të rregullta me Grupin Evropian të Autoriteteve Rajonale dhe
Lokale në fushën e Imigracionit (ERLAI) me qendër në Bruksel, për të vlerësuar
mundësitë e mbështetjes së politikës të mbrojtjes së komuniteteve të shqiptarëve në̈
diasporë në vendet pritëse të BE-së.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë i 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministri i Shtetit për Diasporën - Agjencia Kombëtare për Diasporën
Ministria e Drejtësisë

Info:
Me shkresën nr.4010, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ministrisë së Drejtësisë, “Për zbatimin e masës nr.20 të planit të
veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018 – 2024”.

Masa nr.21

NË PROCES

Nxitja dhe intensifikimi i kontakteve të ngushta ndërmjet organizimeve shqiptare në̈
diasporë dhe shoqatave vendase për mbrojtjen e migrantëve. Identifikimi i
organizatave në vendet pritëse për mbrojtën e të drejtave të njeriut dhe të
migrantëve në këto vende. Ndërgjegjësim nëpërmjet informacioneve në internet,
tryezave dhe takimeve për mbrojtjen sociale dhe shëndetësore në vendet pritëse dhe
të origjinës.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Ministria
Ministri i
Ministria
Ministria

për Evropën dhe Punët e Jashtme
Shtetit për Diasporën - Agjencia Kombëtare për Diasporën
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
e Drejtësisë

Info:
•
•
•

Në proces realizimi i dosjeve të punës me informacione për organizimin dhe
veprimtaritë e komuniteteve shqiptare, për çdo shtet pritës në Diasporë.
Ka filluar puna për krijimin e rrjeteve të komunikimit me organizatat e
diasporës nga Agjencia Kombëtare e Diasporës.
Në proces plotësimi dhe publikimi i faqes për Agjencinë Kombëtare të Diasporës
nga AKSHI.

Masa nr.23

NË PROCES

Negocimi për të nënshkruar marrëveshjet dypalëshe për mbrojtjen sociale të
migrantëve me vendet pritëse, me qëllim që ata të transferojnë sigurimet shoqërore
edhe në Shqipëri. Rishikimi i praktikave të mbledhjes së kontributit vullnetar për
sigurimet shoqërore dhe nëse duhet nënshkrimi i marrëveshjeve ndërmjet Institutit të
Sigurimeve Shoqërore dhe bankave. (Rivlerësimi i një plani veprimi të veçantë për
çështjen e pensioneve të migrantëve shqiptarë).

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•

Ministria
Ministri i
Ministria
Ministria
Ministria

për Evropën dhe Punët e Jashtme
Shtetit për Diasporën
e Financave dhe Ekonomisë
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
e Drejtësisë

Info:

Me shkresën nr.4011, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, “Për zbatimin e masës
nr.23, të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018 – 2024”.

Masa nr.39

NË PROCES

Rivlerësim për përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve bankare në vendet pritëse të
diasporës si dhe për të afërmit e tyre në Shqipëri (kryesisht në zonat rurale). Nxitja e
bankave në vendet pritëse që me ndihmën e shoqatave të migrantëve shqiptarë, të
përcaktojnë shërbime "ad-hoc" për emigrantët (Brenda shkallës së mundësisë dhe
negociimit).

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministria e Financave dhe Ekonomisë̈
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Info:

Në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, organizimi i aktiviteteve për temën e
remitancave, i cili do të zhvillohet çdo vit.
• “Memorandum mirëkuptimi për remitancat në Republikën e Shqipërisë”, datë
11.12.2017, lidhur midis ministrit të Shtetit për Diasporën, Guvernatorit të
Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
• Komunikim fillestar me projektin e Bankës Botërore “Green project” që po
aplikohet në qarkun e Beratit për çështjen e remitancave dhe trajtimin e tyre
nga familjet e migrantëve.
•

Me shkresën nr.4012, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për zbatimin e
masës nr.39, të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018 –
2024”.

Masa nr.40

NË PROCES

Evidentimi i shoqatave kulturore, sportive, arsimore, sociale, shkencore që veprojnë
në vendet pritëse si dhe i individëve të talentuar dhe të suksesshëm që veprojnë në
diasporë. Krijimi i një regjistri të veçantë për këtë qëllim.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria e Kulturës
Ministri i Shtetit për Diasporën
Akademia e Shkencave

Info:
Miratimi nga Këshilli i Ministrave:
• Vendimi nr.339, datë 6.6.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për kriteret dhe mënyrën
e ndarjes së çmimit “Ambasador i Kombit”, dhe vendimit nr.340, datë 6.6.2018, i
Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për kushtet
dhe mënyrën e përzgjedhjes së përfaqësuesve të Këshillit Koordinues të
Diasporës”
• Diskutime me zyrën e IOM-it në Tiranë për organizimin dhe strukturimin e një
procesi për këtë qëllim.
• Fillimi i punës për një program të posaçëm për këtë masë me Fondin e
Zhvillimit të Diasporës.

Masa nr.45

NË PROCES

Koordinimi dhe organizimi i takimeve apo "Ditëve të Shqipërisë” në vendet pritëse të
komuniteteve shqiptare në diasporë mbi bazën e një programi vjetor si dhe aktivitete
të tjera periodike për turizmin shqiptar edhe lehtësirat lidhur me investimet në
Shqipëri.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria e Kulturës
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Info:
U miratua urdhri nr.138, datë 13.9.2018, i Kryeministrit, “Për ngritjen e grupit
ndërinstitucional të punës për zbatimin e masave 2 dhe 45, të planit të veprimit
të Strategjisë Kombëtare për Diasporën”.

Masa nr.47

NË PROCES

Organizimi periodik i takimeve me rrjetet e biznesit në diasporë dhe i shkëmbimit të
informacionit funksional për ta nga çdo institucion që mbulon fushën e interesit për të
investuar në vendlindje.
AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•
•

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Info:
•

Miratimi i ligjit nr.32, datë 7.6.2018, “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e
Diasporës”.

Me shkresën nr.4013, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë, “Për zbatimin e masës nr.47, të planit të veprimit të Strategjisë
Kombëtare për Diasporën 2018 – 2024”.

.

Masa nr.48

NË PROCES

MEPJ-ja përmes strukturave të saj të diplomacisë ekonomike do t’i kushtojë një vëmendje
të veçantë marrëdhënieve me diasporën shqiptare në botë, për shfrytëzimin e potencialit
ekonomik që kjo diasporë mbart në vetvete, në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe social
të vendit. Bashkëpunim me sektorin e biznesit privat dhe institucionet e linjës për
shpërndarjen e informacioneve të karakterit ekonomik dhe përpilimin e një programi
aktivitetesh vjetore periodike, që nxit marrëdhëniet e biznesit ndërmjet komuniteteve
shqiptare në diasporë me njëri-tjetrin dhe vendlindjen.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave dhe Ekonomisë̈
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Info:
•

Më datë 20.11.2017, është realizuar takimi treditor me ambasadorët e
Shqipërisë në botë “Për ridimensionimin e diplomacisë ekonomike shqiptare:
“Sfida dhe mundësi”, organizuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Në proces firmosja e dy memorandumeve:
• Memorandum mirëkuptimi midis ministrit të Shtetit për Diasporën, ministrit
Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes së Republikës së Shqipërisë dhe Dhomës
Biznesit në Itali
• Memorandum mirëkuptimi midis ministrit të Shtetit për Diasporën, ministrit
Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes së Republikës së Shqipërisë dhe Dhomës
Biznesit në Greqi.

të
së
të
së

Masa nr.51

NË PROCES

Vlerësimi i cilësisë së faqeve të internetit të institucioneve shtetërore për informacion të
detajuar për komunitetet shqiptare jashtë vendit duke hapur edhe një seksion që i
kushtohet kësaj teme (aty ku është e nevojshme). Realizimi i takimeve periodike (çdo 6
muaj) për vlerësimin dhe koordinimin me “kujdestarët" e faqeve të informacionit të
institucioneve për nivelin e informimit që këto faqe ofrojnë për diasporën shqiptare.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë i 2018 (periodike)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Agjencia kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Info:

U miratua urdhri nr.136, datë 13.9.2018, i Kryeministrit, “Për ngritjen e grupit
ndërinstitucional të punës për zbatimin e masës 51, të planit të veprimit të
Strategjisë Kombëtare për Diasporën”.

Masa nr.56

NË PROCES

Përfshirja e komunitetit të shqiptarëve të diasporës në jetën kulturore të vendit pritës
dhe në Shqipëri me qëllim promovimin e tyre (nënshkrimi dhe/ose amendimi i
marrëveshjeve dypalëshe me shtetet pritëse të diasporës duke përfshirë edhe interesat e
këtyre të fundit në to) dhe nxitja e krijimit i aktiviteteve vjetore për këtë qëllim.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministria e Kulturës
Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme
Ministri i Shtetit për Diasporën

Info:

•

•

Miratuar në Këshillin e Ministrave vendimi nr.470, datë 26.7.2018, “Për krijimin,
organizimin dhe funksionimin e qendrave Kulturore për Diasporën”.
Miratuar marrëveshja e bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për
Qendrat Kulturore në Diasporë, 27.11.2017.

Me shkresën nr.4014, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë për Evropën dhe
Punët e Jashtme dhe Ministrisë së Kulturës “Për zbatimin e masës nr.56, të planit
të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018–2024”.

Masa nr.59

NË PROCES

Vlerësimi vjetor i nevojave për mësimin në gjuhën shqipe dhe njohjen e trashëgimisë
kulturore shqiptare për fëmijët në diasporë. Përmirësim periodik i kurrikulave të
përbashkëta me Kosovën, për mësimdhënien në gjuhën shqipe. Mbështetje në
zbatimin e kurrikulave të përbashkëta.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Info:

Takimi i përbashkët midis Shqipërisë dhe Kosovës me mësuesit që japin
mësim në komunitetet shqiptare jashtë vendit (trajnimi vjetor).
• Miratuar ligji nr.48/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë”, ku janë përfshirë propozimet e parashtruara nga ministri i
Shtetit për Diasporën, propozime të cilat janë pasqyruar edhe në
strategjinë e re për diasporën.
•

Me shkresën nr.3662 prot., datë 31.7.2018, i jemi drejtuar Ministrisë për Evropën
dhe Punët e Jashtme, si dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për
zbatimin e masës nr.59, të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për
Diasporën 2018 – 2024”.

Masa nr.62

NË PROCES

Zhvillimi i projektit "e-book" (shkarkimi on-line i teksteve shkollore të vendosura në
programin arsimor për diasporën) me qëllim shpërndarjen e librave në të gjithë botën
dhe krijimin e lehtësirave për të furnizuar të gjithë me materialet e nevojshme për
mësimin e gjuhës dhe kulturës shqipe.
AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Akademia e Shkencave

Info:
Miratuar vendimi nr.469, datë 26.7.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për krijimin,
organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”.

Masa nr.63

NË PROCES

Rishikimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet arsimore
në vendet pritëse, për hapjen e kurseve në gjuhën shqipe në shkollat e ambientet
edukative ekzistuese në këto vende. (Krijimi dhe nxitja e programeve për
mësimdhënien e gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve shqiptarë në bashkëpunim
me strukturat përkatëse të vendeve pritëse). Nënshkrimi i marrëveshjeve të
bashkëpunimit me institucionet arsimore në vendet pritëse, për hapjen e kurseve në
gjuhën shqipe në shkollat e ambientet edukative ekzistuese në këto vende.
AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Info:

•

Miratimi i kurrikulës së përbashkët për arsimimin në diasporë midis Shqipërisë dhe
Kosovës. Në proces përgatitja e librave. Nga 1 janari 2019 hyn në fuqi vendimi
nr.469, datë 26.7.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe
funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”.

Masa nr.64

NË PROCES

Rishikimi dhe orientimi i programeve/donatorëve, të cilët ofrojnë bursa studimore për
jashtë vendit drejt fushave të ekspertizës për të cilat ka nevojë Shqipëria. Vlerësimi i
kryerjes së një studimi të thelluar mbi numrin e studentëve shqiptarë në universitetet
jashtë vendit dhe mbi fushat ku ata specializohen. Rivlerësimi për përfshirjen e kushtit
të kthimit në Shqipëri (për një periudhë jo më pak se një vit) për të gjithë studentët që
marrin bursa studimi për jashtë vendit në kuadër të programeve studimore të
donatorëve të ndryshëm për Shqipërinë.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Info:

•

Në proces diskutimi në komitetin e projektit “Angazhimin e diasporës shqiptare
për zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”, i cili zhvillohet në
bashkëpunim me qeverinë italiane.

U miratua urdhri nr.135, datë 13.9.2018, i Kryeministrit, “Për ngritjen e grupit
ndërinstitucional të punës për zbatimin e masës 64, të planit të veprimit të
Strategjisë Kombëtare për Diasporën”.

Masa nr.66

NË PROCES

Promovimi i programeve apo donatorëve të cilët ofrojnë bursa për studime jashtë
vendit, për Shqipërinë. Organizimi i aktiviteteve për informimin në shkollat e mesme
dhe të larta me qëllim njohjen e këtyre programeve dhe procedurave të aplikimit si
nga pedagogët, studentët apo nxënësit.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Info:
Filluar diskutimi me zyrën e IOM në Tiranë për të realizuar termat e referencës për
programe bursash për studentët në diasporë apo sapo të diplomuar të zhvillojnë
projekte të ndryshme në vendlindje.

Masa nr.68

NË PROCES

Rivlerësimi i politikave me qëllim nxitjen e kthimit të migrantëve të kualifikuar.
Vlerësimi i ofertës dhe i kërkesës për personel të kualifikuar, në tregun e punës
shqiptar dhe krijimi i kontakteve ndërmjet migrantëve dhe ndërmarrjeve të mesme e
të mëdha në Shqipëri, duke krijuar një bankë të dhënash elektronike me CV-në e
migrantëve të kualifikuar.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
•
•
•
•
•
•

Ministri i Shtetit për Diasporën
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Brendshme
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Info:

•
•
•

Krijimi i dosjeve të punës për komunitetet shqiptare të ndarë sipas shteteve
pritës pranë Agjencisë Kombëtare të Diasporës.
Firmosja e memorandumit me grupin e shoqërisë civile “Germin” për
regjistrimin e organizatave shqiptare në diasporë.
Pjesëmarrje në Grupin e Strategjisë për Migracionin në Ministrinë e Brendshme.

Me shkresën nr.4015 prot, datë 3.9.2018, i jemi drejtuar Ministrisë për Evropën
dhe Punët e Jashtme, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Arsimit,
Sportit dhe Rinisë, “Për zbatimin e masës nr.68, të planit të veprimit të
Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018 – 2024”.

Masa nr.71

NË PROCES

Vlerësimi, diskutimi dhe propozime për ndryshime për dokumentin e Strategjisë
Kombëtare dhe planin e veprimit në Samitin e Diasporës Shqiptare. Këto propozime do
shikohen si nismëtare për të̈ kryer ndryshimet e mundshme.

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodik)
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:
• Ministri i Shtetit për Diasporën
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Info:
• Më datë 18.6.2018, është paraqitur propozimi për organizimin e Samitit të II-të,
të Diasporës në mbledhjen e Komitetit Shtetëror të Diasporës.
• Më datë 21.6.2018, është zhvilluar nga ministri i Shtetit për Diasporën në
bashkëpunim me organizatën “Germin", interpelanca on-line me 15 përfaqësues
të shteteve të ndryshme të diasporës, “Për legjislacionin e ri për diasporën”.
• Përgatitja e një botimi të veçantë për këtë qëllim.

MASA (2018)

Në proces

Masa 1

X

Masa 5
Masa 3

X
X

Masa 4
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X

Masa 51
Masa 68

X
X

Masa 64

X

Masa 16
Masa 66

X
X

Masa 39

X

Masa 62
Masa 59

X
X

Masa 63
Masa 2

X
X

Masa 7

X

Masa 10
Masa 19

X
X

Masa 48

X

Masa 20
Masa 23

X
X

Masa 6
Masa 13

X
X

Masa 15

X

Masa 56
Masa 21

X
X

Masa 47

X

Masa 40
Masa 45

X
X

Masa 71

X

E përfunduar

VENDIM
Nr.690, datë 22. 11.
2017

PËR
KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT
SHTETËROR PËR DIASPORËN
Në mbështetje të neneve 95, pika 2, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e
ministrit të Shtetit për Diasporën, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Ngritjen e Komitetit Shtetëror për Diasporën, këtu e në vijim Komiteti, si organ
konsultativ i Këshillit të Ministrave për bashkërendimin e politikave e të veprimtarive
shtetërore në fushën e diasporës.
2. Komiteti kryesohet nga Kryeministri dhe ka në përbërje të tij këta anëtarë:
a) Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme;
b) Ministrin e Brendshëm;
c) Ministrin e Financave dhe Ekonomisë;
ç) Ministrin e Drejtësisë;
d) Ministrin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
dh) Ministrin e Kulturës;
e) Ministrin e Mjedisit dhe Turizmit;
ë) Ministrin e Shtetit për Diasporën;
f) Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë;
g) Kryetarin e Akademisë së Shkencave;
gj) Drejtorin e INSTAT-it.
3. Fusha e veprimtarisë së Komitetit përfshin:
a) përgatitjen e linjave orientuese për hartimin e politikave të reja aktive dhe
përcaktimin e prioriteteve strategjike në fushën e diasporës;
b) propozimin e mekanizmave ligjorë dhe institucionalë për çështje që lidhen me
përmirësimin e pozitës së anëtarëve të diasporës dhe mbrojtjen e të drejtave dhe
interesave të tyre në vendet ku jetojnë;

c) nxitjen dhe zhvillimin e dialogut për zbatimin e strategjisë, politikave dhe legjislacionit
në fushën e zhvillimit të komuniteteve të diasporës;
ç) koordinimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën;
d) mbështetjen dhe monitorimin e veprimtarisë së Agjencisë Kombëtare për Diasporën.
4. Komiteti mblidhet jo më pak se një herë në tre muaj dhe sa herë është e nevojshme, me
kërkesë të Kryeministrit.
5. Në mbledhjet e Komitetit mund të ftohen të marrin pjesë dhe përfaqësues të grupeve
parlamentare, të organeve të qeverisjes qendrore e vendore apo të institucioneve të tjera,
pjesëmarrja e të cilëve çmohet e vlefshme për përmbushjen e misionit.
6. Veprimtaria e Komitetit mbështetet nga sekretariati teknik. Përbërja dhe detyrat e
sekretariatit teknik përcaktohen me urdhër të Kryeministrit.
7. Urdhri nr.115, datë 11.5.2006, i Kryeministrit, “Për ngritjen dhe funksionimin e
Komitetit Ndërministror të Migracionit”, shfuqizohet.
8. Ngarkohen anëtarët e Komitetit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA
MINISTRI I SHTETIT PËR
DIASPORËN
PANDELI MAJKO

U R DH Ë R

Nr. 98, datë 16.07.2018

PËR
PËRCAKTIMIN E GRUPIT TË KOORDINATORËVE PËR ZBATIMIN PLANIT TË
VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës, dhe të nenit 12, të ligjit nr. 9000, datë
30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, të Vendimit nr. 259,
datë 09.05.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për
Diasporën 2018-2024 dhe planit të Veprimit”,
U R DH Ë R O J:
1. Përcaktimin e Grupit të Koordinatorëve për zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë
Kombëtare për Diasporën 2018-2024 të miratuar me VKM nr. 259, dt. 09. 05. 2018, “Për
miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe planit të Veprimit”.
2. Grupi i Koordinatorëve të kryesohet nga Ministri i Shtetit për Diasporën.
3. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e Planit të Veprimit të përfaqësohen në nivel
zëvendësministri, si edhe nga 2 (dy) përfaqësues të tjerë, specialistë të fushës dhe të jenë, si më
poshtë vijon:
- Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme;
- Ministria e Financave dhe Ekonomisë;
- Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
- Ministria e Kulturës;
- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit;
- Ministria e Brendshëm;
- Ministria e Drejtësisë;
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, të përfaqësohet nga Drejtori i Kabinetit.
Akademia e Shkencave, INSTAT-i si edhe Agjencia Kombëtare për Diasporën do të
përfaqësohen nga titullarët e vet.

4. Koordinatorët janë përgjegjës për bashkërendimin e punës për zbatimine masave të Planit të
Veprimit në institucionin të cilin përfaqësojnë.
5. Grupi i Koordinatorëve ka për detyrë:
a) ndjekjen dhe zbatimin e masave të përcaktuara në Planin e Veprimit të Strategjisë
Kombëtare për Diasporën 2018-2024.
b) përcaktimin e detajimin e kostove dhe të indikatorëve për të gjitha masat e parashikuara
në planin e veprimit.
6. Koordinatorët të mblidhen jo më pak se një herë në muaj dhe sa herë është e nevojshme, me
njoftim të kryetarit.
7. Në mbledhjet e grupit të koordinatorëve mund të ftohen të marrin pjesë edhe ekspertë të
strukturave të tjera, si organizata jofitimprurëse, organizmat ndërkombëtarë, universitetet dhe
personalitete të fushës.
8. Ngarkohen titullarët e institucioneve të përmendura në pikën 3, të këtij urdhri, që brenda 5
(pesë) ditësh nga hyrja në fuqi e tij, të caktojnë përfaqësuesit e tyre.
9. Ngarkohet Ministri i Shtetit për Diasporën, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme,
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e
Kulturës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë,
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,
Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, INSTAT-i, Akademia e Shkencave, Agjencia
Kombëtare për Diasporën, për ndjekjen e zbatimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA

REPUBLlKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRI

URDHËR

Nr. 135 , datë 13.09.2018

PËR
NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E
MASËS 64 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR
DIASPORËN

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 12, të ligjit
nr.9000, datë 30.1.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të
Ministrave", të vendimit nr.259, datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për
miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe të planit të
veprimit".

URDHËROJ:
1. Ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për zbatimin e masës 64 të planit të
veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën, miratuar me vendimin nr.259,
datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave.
2. Grupi ndërinstitucional i punës të përbëhet nga:
-

ministri përgjegjës për diasporën
zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për punët e jashtme
zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për arsimin
zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për financat
titullari i Agjencisë Kombëtare për Diasporën

kryetar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar.

3. Grupi ndërinstitucional i punës të kryejë vlerësimin për numrin e studentëve
shqiptarë në universitetet jashtë vendit, për fushat ku ata specializohen dhe të
konsiderojë përfshirjen e kushtit të kthimit në Shqipëri për studentët të cilët marrin
bursa studimi për jashtë vendit si dhe organizimin e informacionit e të mundësive
për punësimin e tyre në vendlindje.

4. Grupi ndërinstitucional i punës të mblidhet cdo 3 (tre) muaj dhe të raportojë me
shkrim në mbledhjen e Komitetit Shtetëror për Diasporën.
5. Ngarkohen Ministri i Shtetit për Diasporën, Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinise, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Agjencia Kombëtare për Diasporën për zbatimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA

REPUBLlKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRI

URDHËR

Nr. 136 , datë 13.09.2018

PËR
NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E
MASËS 51 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR
DIASPORËN

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 12, të ligjit
nr.9000, datë 30.1.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave",
të vendimit nr.259, datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e
Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe të planit të veprimit".

URDHËROJ:
1. Ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për zbatimin e masës 51 të planit të
veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën, miratuar me vendimin nr.259,
datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave.
2. Grupi ndërinstitucional i punës të përbëhet nga:
- ministri përgjegjës për diasporën;
- ministri përgjegjës për punët e jashtme
- ministri përgjegjës për financat
- ministri përgjegjës për arsimin
- ministri përgjegjës për kulturën
- ministri përgjegjës për turizmin
- ministri përgjegjës për punët e brendshme
- ministri përgjegjës për drejtësinë
- ministri përgjegjës për shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale
- ministri përgjegjës për bujqësinë dhe zhvillimin rural
- ministri përgjegjës për mbrojtjen e sipërmarrjes

kryetar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;

- titullari
- titullari
- titullari
- titullari

i Akademisë së Shkencave
i INSTAT-i;
i Agjencisë Kombëtare për Diasporën;
i AKSHI-t

anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar.

3. Titullari i AKSH-it, titullari i Agjencisë Kombëtare për Diasporën, si edhe anëtarët e
grupit ndërinstitucional t ë punës të realizojnë takime periodike (cdo 6 muaj) për
vlerësimin dhe koordinimin e faqeve t ë informacionit të institucioneve.
4. Ngarkohet titullari i AKSH-it që, brenda 5 (pesë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij urdhri,
të përcaktojë koordinatorët për cdo institucion përgjegjës.
5. Ngarkohen Ministri i Shtetit për Diasporën, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme,
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis ë, Ministria e
Kulturës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Brendshme, Ministria e
Shëndetesise dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Bujq ësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministri
i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Akademia e Shkencave, INSTAT-i, Agjencia
Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Agjencia Kombëtare për Diasporën
për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA

REPUBLlKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRI

URDHËR

Nr. 137 , datë 13.09.2018

PËR
NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E
MASËS 15 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR
DIASPORËN

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 12, të ligjit
nr.9000, datë 30.1.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të
Ministrave", të vendimit nr.259, datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për
miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe të planit të
veprimit".
,

URDHËROJ:
1. Ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për zbatimin e masës 15 të planit të
veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën, miratuar me vendimin nr.259,
datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave.
2. Grupi ndërinstitucional i punës të përbëhet nga:
-

Drejtori i Përgjithshëm i INSTAT -it
përfaqësuesi i ministrit përgjegjës për diasporën
zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për punët e jashtme
zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për arsimin
titullari i Agjencisë Kombëtare për Diasporën

kryetar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar.

3. Instituti i Statistikave, në përputhje me masën 15 te planit të veprimit të Strategjisë

Kombëtare për Diasporën, miratuar me vendimin nr.259, datë 9.5.2018, të
Këshillit të Ministrave, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të
përcaktuara në këtë urdhër, të hartojë raportin vjetor statistikor për diasporën
shqiptare, ku të pasqyrohen të dhënat dhe vlerësimi i shteteve ku duhet vepruar me
përparësi nga politikat për diasporën,

4. Struktura e raportit vjetor të INSTAT-it për diasporën shqiptare të realizohet në
bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare për Diasporën.
5. Ngarkohen Ministri i Shtetit për Diasporvn, Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Instituti i Statistikave
(INSTAT) dhe Agjencia Kombëtare për Diasporën për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA

REPUBLlKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRI

URDHËR

Nr. 138 , datë 13.09.2018

PËR
NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E
MASAVE 2 DHE 45 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE
PËR DIASPORËN

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 12, të ligjit
nr.9000, datë 30.1.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të
Ministrave", të vendimit nr.259, datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për
miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe të planit të
veprimit".
,

URDHËROJ:
1. Ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për zbatimin e masave 2 dhe 45 të
planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën, miratuar me vendimin
nr.259, datë 9.5.2018, të Këshillit të Ministrave.
2. Grupi ndërinstitucional i punës të përbëhet nga:
-ministri përgjegjës për diasporën
-zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për
-zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për
-zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për
-zëvendësministri në rninistrinë përgjegjëse për
-zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për
-zëvendësministri në ministrinë përgjegjëse për
-përfaqësues i ministrit përgjegjës për mbrojtjen
-titullari i Agjencisë Kombëtare për Diasporën

punët e jashtme
kulturën
arsimin
turizmin
financat
infrastrukturën
e sipërmarrjes

kryetar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar;
anëtar.

3. Ministri përgjegjës për diasporën të përcaktojë Programin Kombëtar Vjetor për
aktivitetet e përbashkëta në vendet pritëse të komuniteteve shqiptare në diasporë,si dhe të
aktiviteteve periodike për turizmin shqiptar dhe mundësitë lidhur me investime në
Shqipëri.

4. Programi vjetor për aktivitetet e përbashkëta për diasporën (aktivitetet që
përfshijnë librin, arsimin, kulturvn dhe biznesin) të propozohet dhe miratohet në
Komitetin Shtetëror për Diasporën.
5. Ngarkohen Ministri i Shtetit për Diasporën, Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Ministria e Kulturës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe
Agjencia Kombëtare për Diasporën për zbatimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA

