
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KRYEMINISTRI 

 

  

 

 

U R DH Ë R 

 

Nr.93, datë 20.05.2019 

 

PËR  

 

ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT TEKNIK TË GRUPEVE 

NDËRINSTITUCIONALE TË PUNËS  

 

 

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës dhe të pikës 8, të kreut VIII, të vendimit 

nr. 749, datë 19.12.2018 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin dhe 

funksionimin e strukturës shtetërore përgjegjëse, për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e 

Traktatit të Aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, 

 

U R DH Ë R O J: 

 

 

1. Komiteti teknik i grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian (në vijim 

“Komiteti teknik/KTGNP”) ka si qëllim të drejtojë, të vlerësojë, të monitorojë dhe të 

koordinojë realizimin e angazhimeve të grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin 

evropian (në vijim “GNPIE”), për çështje teknike specifike, që lindin në kuadër të:  

 

a) negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian; 

b) zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit; 

c) harmonizimit të së drejtës së Bashkimit Evropian në kuadrin e së drejtës vendase; 

ç) asistencës teknike të ndihmës së Bashkimit Evropian apo të donatorëve të tjerë për 

Shqipërinë, në kuadër të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. 

 

2. Komiteti teknik të kryesohet nga zëvendësministri përgjegjës për integrimin evropian në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në funksionin e kryetarit dhe në përbërje të ketë 

kryetarët e grupeve ndërinstitucionale të punës, në funksionin e anëtarëve. 

 

3. Në mbledhjen e komitetit teknik marrin pjesë sipas rastit, ministri për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, kryenegociatori dhe anëtarët e grupit negociator. 

 

4. Komiteti teknik mblidhet, si rregull, të paktën dy herë në muaj, me njoftim të kryetarit 

dhe/ose me kërkesë të anëtarëve. Kryenegociatori mund të kërkojë mbledhjen e KTGNP-së 

sa herë e gjykon të nevojshme. 

 

5. Thirrja e mbledhjes (njoftimi), së bashku me rendin e ditës (agjendën) të propozuar të 

mbledhjes dhe dokumentet për diskutim i njoftohet secilit anëtar të komitetit teknik, të paktën 
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7 (shtatë) përpara ditës së përcaktuar për mbajtjen e mbledhjes, në mënyrë elektronike. 

Thirrja përfshin informacionin mbi vendin, datën dhe kohën e mbajtjes të mbledhjes. 

 

6. Përjashtimisht dhe në raste urgjente, kryetari i komitetit teknik mund të thërrasë një 

mbledhje, pa njoftuar paraprakisht rendin e ditës dhe materialin për diskutim, jo më vonë se 1 

(një) ditë përpara ditës së përcaktuar për mbajtjen e mbledhjes. Në këtë rast, rendi i ditës i 

propozuar dhe materialin për diskutim vihen në dispozicion në fillim të mbledhjes. 

 

7.  Rendi i ditës i propozuar nga kryetari, sipas pikave 5 e 6, të këtij urdhri, miratohet në fillim 

të mbledhjes me votat e shumicës së anëtarëve pjesëmarrës në mbledhje. Çdo kërkesë për 

diskutimin e çështjeve të caktuara mund të miratohet, të bëhet pjesë e rendit të ditës, në të 

kundërt çështja diskutohet nën rubrikën “çështje të ndryshme”, përpara përfundimit të 

mbledhjes. 

 

8. Mbledhja e komitetit teknik drejtohet nga kryetari dhe në rast se kryetari mungon apo është 

në pamundësi për të ushtruar funksionin e tij, ai cakton një zëvendëskryetar, jo më vonë se 2 

(dy) ditë përpara datës së mbledhjes. 

 

9. Kryetari zgjedh si zëvendëskryetar dhe i delegon detyrën e tij njërit prej kryetarëve të 

grupeve ndërinstitucionale të punës, sipas tematikës së diskutimit në rendin e ditës. 

 

10. Sekretariati për integrimin evropian (në vijim “Sekretariati”), i siguron mbështetje teknike 

dhe administrative komitetit teknik, për zhvillimin e veprimtarisë të tij. 

 

11. Konkluzionet për çështjet në rendin e ditës votohen me shumicën e votave të anëtarëve 

pjesëmarrës në mbledhje. 

 

12. Votimi në mbledhjen e komitetit teknik është i hapur dhe çdo anëtar mund të shpjegojë 

votën e tij. Arsyetimi përfshihet në procesverbalin e mbledhjes. 

 

13. Procesverbali miratohet në fillim të mbledhjes së ardhshme/ radhës të komitetit teknik. 

 

14. Komiteti teknik ushtron këto funksione: 

 

a) Monitoron dhe koordinon angazhimet e GNPIE-ve, për procesin e integrimit evropian; 

b) Zbaton kërkesat dhe udhëzimet e Komitetit Shtetëror për Integrimin Evropian; 

c) Raporton në Komitetin Shtetëror për Integrimin Evropian, sipas nevojës, për 

veprimtaritë e grupeve ndërinstitucionale të punës, në kuadër të procesit të integrimit në 

Bashkimit Evropian; 

ç) Drejton dhe zgjidh problematikat që pengojnë kryetarët e GNP-ve të marrin 

informacionin e nevojshëm nga institucionet përgjegjëse për realizimin e funksioneve të 

tyre. 

d) Adreson mosmarrëveshjet e mundshme ndërmjet institucioneve duke përcaktuar 

përgjegjësinë për harmonizimin dhe zbatimin e acquis të BE-së për kapitullin përkatës tek 

institucionet përgjegjëse. 

 

15. Urdhri nr. 46, datë 1.04.2009 i Kryeministrit “Për ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e 

strukturave të bashkërendimit ndërministror, për realizimin e angazhimeve, të ndërmarra në 

kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit”, shfuqizohet. 
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16. Ngarkohen ministritë dhe institucionet qendrore në varësi të Kryeministrit/ ministrave për 

zbatimin e këtij urdhri. 

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 

 

KRYEMINISTRI 

 EDI RAMA  

 


