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Përmbajtja

 Tabela përmbledhëse dhe konsiderata kryesore mbi 
standartet e mbledhjes së të dhënave

 Prezantimi i tabelave që kërkohen sipas mbledhjes së të 
dhënave të ndryshme sipas temës, p.sh.:

 Popullsia dhe Migracioni (M)

 Lejet e Qëndrimit (LQ/RP)

 Vizat (V)

 Azili dhe Mbrojtja Ndërkombëtare (A)

 Migracioni i jashtëligjshëm (IM) dhe Kthimi (R)

 Krahasimi i kërkesave me Raportin e Vlerësimit Teknik
dhe Udhëzimet e Programit dhe rekomandimet tashmë të 
nxjerra nga skuadra e projektit

 Krahasimi i Mbledhjes Pilot të të Dhënave nga UNODC 
dhe me të tjera mbledhje të të dhënave për hyrjet dhe 
qëndrimet e jashtëligjshme (EIL, FRAN/WBRAN)
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4.1.1.2 
Popullsia dhe Migracioni
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Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave e 
BE

a) Numri i popullsisë së huaj dhe
i të lindurve të huaj sipas…

b) Rrjedhja e imigrantëve dhe
emigrantëve me rezidence të
zakonshme (të paktën 12 
muaj) sipas … 

c)    Përftimi/humbja e shtetësisë…



Popullsia dhe Migracioni
(Pyetsor i Përbashkët
EUROSTAT/UNSD/UNECE/ILO)
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1. I1 – Immigrantë ndërkombëtarë, sipas shtetësisë, gjinisë dhe grupmoshës

2. I2 - Immigrantë ndërkombëtarë, sipas, gjinisë dhe moshës: vendas dhe të huaj

3. I3 - Immigrantë ndërkombëtarë, sipas vendlindjes, gjinisë dhe grupmoshës

4. I4 - Immigrantë ndërkombëtarë, sipas gjinisë dhe moshës: të lindur në vend dhe jashtë

5. I5 - Immigrantë ndërkombëtarë, sipas vendit tw rezidences së mëparshme të zakonshme, gjinisë dhe 

grupmoshës

6. I6 - Immigrantë ndërkombëtarë, sipas shtetësisë dhe gjinisë: të lindur në vend dhe jashtë

7. I7 - Immigrantë ndërkombëtarë, sipas shtetësisë, gjinisë dhe grupmoshës: vendase dhe jo-vendase

8. E1 – Emigrantë Ndërkombëtarë, sipas shtetësisë, gjinisë dhe grupmoshës

9. E2 – Emigrantë Ndërkombëtarë, sipas gjinisë dhe grupmoshës

10. E3 - Emigrantë Ndërkombëtarë, sipas vendlindjes, gjinisë dhe grupmoshës

11. E4 – Emigrantë Ndërkombëtarë, sipas vendit të rezidencës tjetër të zakonshme, gjinisë dhe 

grupmoshës

12. P1 - Popullsia zakonisht rezidente, sipas shtetësisë, gjinisë dhe grupmoshës

13. P2 - Popullsia zakonisht rezidente, sipas gjinisë dhe moshës: vendas dhe të huaj

14. P3 - Popullsia zakonisht rezidente, sipas vendlindjes, gjinisë dhe grupmoshës

15. P4 - Popullsia zakonisht rezidente, sipas gjinisë dhe moshës: të lindur në vend dhe jashtë

16. P5 - Popullsia zakonisht rezidente, sipas shtetësisë dhe gjinisë: të lindur në vend dhe jashtë

17. P6 - Popullsia zakonisht rezidente, sipas vendlindjes dhe gjinisë: shtetas dhe jo-shtetas

18. ACQ - Marrja e shtetësisë, sipas shtetësisë së huaj, gjinisë dhe grupmoshës

19. LCT - Humbja e shtetësisë, sipas shtetësisë së re dhe gjinisë



Popullsia dhe Migracioni
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Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave
e BE (EU)

a) Numri i popullsisë së huaj
dhe i të lindurve të huaj
sipas…

41. Të regjistrohen dhe të raportohen të dhënat për
rrjedhën e emigrantëve dhe imigrantëve (shtetas dhe të
huaj) sipas gjinisë, moshës, shtetësisë, vendit të
lindjes/rezidenca e mëparshme dhe e mëvonshme.

42. Për regjistrimin e numrit dhe të rrjedhës, një grup
pune ekspertësh nga MoJ dhe Enti i Statistikës mund të
konsiderojnë nëse regjistrat civile lokalë mund të
regjistrojnë detajet e të huajve rezidentë duke 
përjashtuar personat jo më rezidentë.  

43. Grupi i punës do të të vlerësojë nëse censusi tjeter i
popullsisë mund të përdoret për të numëruar të huajt dhe
të lindurit të huaj që kanë në Kosovë rezidencën e 
zakonshme. 

44. Subjekt i rekomandimeve të grupit të punës, censusi i
popullsisë do të përfshijë një pyetje të vecantë/modul për
të numëruar të huajt/të lindurit jashtë sipas gjinisë, 
grupmoshës, shtetësisë, vendlindjes/rezidencës së
mëparshme.

b) Rrjedhja e imigrantëve dhe
emigrantëve me rezidence
të zakonshme (të paktën 12 
muaj) sipas … 

c)    Përftimi i shtetësisë…



Amendamente të mundshme/ të
ardhme për mbledhjene e të
dhënave për migracionin

 Tabulimi i kryqëzuar i shtetësisë dhe vendit të lindjes

 Tendencat e statistikave të migracionit / Përfshirja e të 
dhënave mbi

- Data e imigracionit?

- Shtetësia në lindje?

- Vendlindja e prindërve? 

- …
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4.1.1.3
Lejet e Qëndrimit
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Standartet Rekomandimet

• Rregulloret e Statistikave të BE 
(EU)

a) Numri i lejeve të vlefshme të
qëndrimit në fund të vitit sipas …

b) Numri i lejeve të vlefshme afatgjat
të qëndrimit në fund të vitit sipas …

c) Numri i lejeve të qëndrimit të
lëshuara për herë të parë sipas …

d) Numri i ndryshimeve në lejet e 
qëndrimit sipas … 



Lejet e Qëndrimit
(tabelat e kërkuara sipas Rregullores së
Statistikave së BE)
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RP1 – Lejet e qëndrimit që u lëshohen qytetarëve të vendeve të treta për arsye që 

lidhen me formim familjeje dhe ribashkimit

RP2 – Lejet e qëndrimit që u lëshohen qytetarëve të vendeve të treta për arsye të 

edukimit dhe studimit

RP3 - Lejet e qëndrimit që u lëshohen qytetarëve të vendeve të treta për arsye që 

lidhen me aktivitetet e listuara

RP4 - Lejet e qëndrimit që u lëshohen qytetarëve të vendeve të treta për arsye të 

tjera

RP5 - Lejet e qëndrimit që u lëshohen qytetarëve të vendeve të treta në rastin kur 

një individ ndryshon statusin e emigrimit ose arsyen e qëndrimit

RP6 – Numri i lejeve të vlefshme të qëndrimit që mbahet nga shtetas të vendeve të 

treta në fund të periudhës së referuar 

RP7 – Popullsia e shtetasve të vendeve të treta që kanë status afatgjatë qëndrimi 

(rezidencë) në fund të periudhës së referuar



Lejet e Qëndrimit
Ndarja e arsyeve për Tabelën RP1
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Tabela RP1. Lejet e qëndrimit të lëshuara shtetasve të vendeve të treta për 

arsye që lidhen me formim familjeje ose ribashkim

1.1. Bashkimi me një shtetas të BE (EU citizen) 

1.1.1. Totali

1.1.2. Bashkëshorti(ja)/Partneri(ja) 

1.1.3. Fëmijë (Të Mitur/Rritur) 

1.1.4. Të tjerë  anëtarë të familjes 

1.2. Bashkimi me një jo-shtetas të BE (non-EU citizen) 

1.2.1. Totali

1.2.2. Bashkëshorti(ja)/Partneri(ja)

1.2.3. Fëmijë (Të Mitur/Rritur) 

1.2.4. Të tjerë  anëtarë të familjes 



Lejet e Qëndrimit
Ndarja e arsyeve për Tabelën RP2 
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Tabela RP2. Lejet e qëndrimit të lëshuara shtetasve të vendeve të treta për arsye 

që lidhen me edukim dhe studim

2.1. Lejet e vlefshme të paktën 3 muaj por më pak se 6 muaj 

2.1.1. Totali

2.1.2. Studentë

2.1.3. Të tjera që lidhen me edukimin

2.2. Lejet e vlefshme të paktën 6 muaj por më pak se 12 muaj 

2.2.1. Totali 

2.2.2. Studentë 

2.2.3. Të tjera që lidhen me edukimin

2.3. Lejet e vlefshme për 12 muaj ose më shumë 

2.3.1. Totali

2.3.2. Studentë

2.3.3. Të tjera që lidhen me edukimin



Lejet e Qëndrimit
Ndarja e arsyeve për Tabelën RP3 
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Tabela RP3. Lejet e qëndrimit të lëshuara shtetasve të vendeve të treta për arsye 

që lidhen me aktivitetet e listuara

3.1. Lejet e vlefshme të paktën 3 muaj por më pak se 6 muaj 

3.1.1. Totali

3.1.2. Punonjësit me aftësi të larta 

3.1.3. Studiues (kërkues) 

3.1.4. Punonjësit sezonalë 

3.1.5. Të tjera aktivitete të listuara 

3.2. Lejet e vlefshme të paktën 6 muaj por më pak se 12 muaj 

(të njëjtat nwndarje)

3.3. Lejet e vlefshme të paktën 12 muaj dhe më shumë 

(të njëjtat nwndarje)

3.4. Lejet e vlefshme më pak se 3 muaj (të dhëna vullnetarisht)

3.4.1. Punonjësit sezonalë



Lejet e Qëndrimit
Ndarja e arsyeve për Tabelën RP4
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Tabela RP4. Lejet e qëndrimit të lëshuara shtetasve të vendeve të treta për 

arsye të tjera

4.1. Totali

4.2. Statusi i mbrojtjes ndërkombëtare 

4.3. Vetëm rezidencë 

4.4. Arsye të tjera



Lejet e Qëndrimit
Ndarja e arsyeve për Tabelën RP5
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Tabela RP5. Lejet e qëndrimit të lëshuara shtetasve të vendeve të treta në rastin 

kur personi ndryshon statusin e imigrimit ose arsyen për të qëndruar

5.1. Kur leja e mëparshme ishte lëshuar për arsye lidhur me formim familje apo 
ribashkim

5.1.1. Arsye lidhur me edukim dhe studim
5.1.2. Arsye lidhur me aktivitetet  e listuara
5.1.3. Arsye të tjera

5.2. Kur leja e mëparshme ishte lëshuar për arsye lidhur me edukim dhe studim
5.2.1. Arsye lidhur me formim familje apo ribashkim
5.2.2. Arsye lidhur me aktivitetet  e listuara
5.2.3. Arsye të tjera

5.3. Kur leja e mëparshme ishte lëshuar për arsye lidhur me aktivitetet e listuara
5.3.1. Arsye lidhur me formim familje apo ribashkim
5.3.2 Arsye lidhur me edukim dhe studim 
5.3.3 Arsye të tjera

5.4. Kur leja e mëparshme ishte lëshuar për arsye të tjera
5.4.1. Arsye lidhur me formim familje apo ribashkim
5.4.2. Arsye lidhur me edukim dhe studim
5.4.3. Arsye lidhur me aktivitetet  e listuara



Amendamente të mundshme/ të ardhme 
të mbledhjes së të dhënave për lejet e 
qëndrimit (1)

 Rritja e frekuencës

- Mujore (shumë e vështirë) / tremujore (e vështirë) 
/gjashtëmujore (më e mundshme)

- Vullnetare /paketë të dhënash e kufizuar

 Karta Blu e BE-së (EU Blue Card)

- E detyrueshme (Neni 20.2 i Direktivës së Këshillit
2009/50/EC)

 Lejet e lëshuara 'Viktimave të trafikimit të qënieve
njerëzore' 

- E detyrueshme (Direktiva 2004/81/EC)

- Kategori e re e RP4
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Amendamente të mundshme/ të ardhme 
të mbledhjes së të dhënave për lejet e 
qëndrimit (2)

 Lejet e lëshuara ‘të miturve të pashoqëruar'

- Plan Veprimi për Të Miturit e Pashoqëruar (SEC(2010)534)

- Kategori e re e RP4

 Statusi afatgjatë i rezidencës sipas ligjit kombëtar

- Tani vetëm ata të cilëve iu është dhënë në përputhje me 
Direktivën e Këshillit 2003/109/EC

- Kategori e re e RP7

 Ndarje shtesë sipas moshës

- Neni 8 i Rregullores së BE-së (EU) 862/2007 (pa kontrolluar 
me të tjera ndryshore)
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4.1.1.3
Lejet e Qëndrimit

16

Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave e BE
(EU)

a) Numri i lejeve të qëndrimit të
vlefshme në fund të vitit sipas …

45. Publikimi i të dhënave për lejet
e qëndrimit në faqen elektronike të
Ministrisë së Brendshme me ndarje
të detajuar të dhënave të numrit
dhe të rrjedhjes (duke përfshirë
shtetësinë, tipin e lejes dhe
zgjatjen).

46. Të raportojë për numrin e 
lejeve të vlefshme të qëndrimit të
përkohshme dhe të përhershme në
fund të çdo viti (sipas shtetësisë; 
tipit; dhe zgjatjes) dhe për numrin
e ndryshimeve në lejet e qëndrimit
(sipas arsyes; dhe shtetësisë).

b) Numri i lejeve të qëndrimit
afatgjata në fund të vitit sipas …

c) Numri i lejeve të qëndrimit të
lëshuara për herë të parë sipas …

d) Numri i ndryshimeve në lejet e 
qëndrimit sipas … 



4.1.1.4
Përditësimi i rekordeve dhe regjistrave
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Situata Rekomandimet

Të dhëna për lejet e qëndrimit
të regjistruara në bazën e të
dhënave të lejeve të qëndrimit
të MPB (MoI) nuk përditësohen
sistematikisht kur dikush
largohet nga vendi ose ndryshon
statusin e vet.

47. Duhet të vlerësohet munësimi
dhe kostot e zhvillimit të një
sistemi për përditësim e bazës së
të dhënave për lejet e qëndrimit
me informacion nga baza të
dhënash dhe rekorde të tjera
administrative (përfshirë rekordet
hyrje-dalje nga sistemi PAISS dhe
të dhëna mbi marrjen e 
shtetësisë).



6.1.1.2
Visat

18

Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e BE-së (EU) VIS 
(propozimi i indikatorëve ende nuk
është i detyrueshëm për acquis e 
BE-së…)

a) Numri i personave me viza të
vlefshme

b) Numri i aplikimeve për viza

c) Numri i vizave të lëshuara

d) Numri i vizave të refuzuara



Kodi i Vizave
(neni 46 & Anexi XII)
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6.1.1.2
Visas
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Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e BE-së (EU) 
VIS 
(propozimi i indikatorëve
ende nuk është i detyrueshëm
për acquis e BE-së…)

56. Sapo Kosova të ketë vendosur
regjimin e vizave të hartojë dhe të
publikojë rregullisht:

• numrin e personave me viza të
vlefshme (sipas shtetësisë dhe tipit e 
afatit të vizës)

• numrin e aplikimeve për viza për vit
(sipas shtetësisë dhe vendit të
aplikimit)

• numrin e vizave të lëshuara për vit
(sipas shtetësisë, vendit të aplikimit, 
tipit dhe afatit të vizës)

• numrin e vizave të refuzuara (sipas
shtetësisë, vendit të aplikimit, tipit e 
afatit të vizës dhe arsyeve për
refuzim).

a) Numri i personave me viza të
vlefshme

b) Numri i aplikimeve për viza

c) Numri i vizave të lëshuara

d) Numri i vizave të refuzuara



5.1.1.2
Hyrja e të dhënave për Azilin
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Propozim drejt standartit Rekomandime

Regjistrimi i kërkesave individuale
për azil në njësitë e regjistrimit
(rekordet personale) të përmbajë
detaje të qarta në dispozitën e 
rastit dhe vendimin përfundimtar e 
kështu të lejojë një lidhje midis 
vendimeve dhe llogaritjes së
indikatorëve të performancës

52. Të vendosë njw regjistrim uniform 
dhe procedura të raportimit mbi azilin që
të mbledhë të gjithë informacionin në
dizpozitën e rastit dhe vendimet e 
shkallës së parë e të dytë për çdo
aplikant në njësitë e regjistrimit. 

53. Mund të ngrihet njw grup pune i
përbërë nga përfaqësues të seksionit për
azilin në DSHAM, qendra për azil dhe
‘Komisioni Kombëtar për Refugjatët’ si
autoriteti kompetent i shkallës së dytë. 
Ky grup pune mund të përcaktojë format 
dhe modelet e aplikueshme që do të
përdoren si edhe të vendosë kanalet
standarte të raportimit për transmetimin
e të dhënave mbi azilin.



5.1.1.3
Azili / 
Mbledhja e të dhënave për Azilin
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Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave të
BE-së (EU) /mbledhja e të
dhënave për azilin

Tabela A1 & 18 – Numri i personave
që aplikojnë (pë here të parë), 
sipas …

Tabela A2 – Numri i personave me 
aplikime per azil ende te hapura
në fund të vitit, sipas …

Tabela A3-A17 Numri i vendimeve për
aplikimet për azil, sipas …



Azili / Mbledhja e të dhënave për
Azilin (tabelat e kërkuara nga Stat. EU 

Rreg. vec 4.4)
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A1 – Aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare, sipas moshës, gjinisë, dhe shtetëisë 
(tabela e detyrueshme)

A2 – Personat që janë subjekt i aplikimeve për mbrojtje ndërkombëtare ende të 
hapura në fund të periudhës së referuar, sipas moshës, gjinisë dhe shtetësisë

A3 – Aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare që tërhiqen nga aplikanti, sipas moshës, 
gjinisë dhe shtetësisë  [Të gjitha shkallët]

A4 – Aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare të refuzuara, sipas moshës, gjinisë dhe 
shtetësisë [në shkallën e parë]

A5 – Personat, të cilëve në shkallën e parë, iu është dhënë statusi i refugjatit, sipas 
moshës, gjinisë dhe shtetësisë

A6 – Personat , të cilëve në shkallën e parë, iu jepet statusi i mbrojtjes suplementare, 
sipas moshës, gjinisë dhe shtetësisë

A7 - Personat , të cilëve në shkallën e parë, iu jepet mbrojtje e përkohshme, sipas 
moshës, gjinisë dhe shtetësisë

A8 - Personat , të cilëve në shkallën e parë, iu jepet autorizimi për të qëndruar për 
arsye humanitare, sipas moshës, gjinisë dhe shtetësisë

A9 – Tërheqja e vendimeve të shkallës së parë, sipas statusit të tërheqjes dhe 
shtetësisë

Frekuenca:

Mujore,

Tremujore,

Vjetore



5.1.1.3
Azili / 
Mbledhja e të dhënave për Azilin
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Standartet Rekomandime

• Rregullorja e Statistikave të
BE-së (EU) /mbledhja e të
dhënave për azilin

54. Hartimi i tabelave standarde
për aplikimet për azil dhe
vendimet, dhe raportimet për
aplikimet për azil dhe vendimet, 
të ndara sipas gjinisë, moshës, 
shtetësisë dhe tipit të vendimit.

Përfshini numrin e personave me 
aplikime për azil të hapur në fund 
të vitit (sipas gjinisë, moshës dhe
shtetësisë).

55. Shpërndarja e të dhënave për
aplikimet për azil mund të bëhet
çdo muaj.

Tabela A1 & 18 – Numri i personave
që aplikojnë (pë here të parë), 
sipas …

Tabela A2 – Numri i personave me 
aplikime per azil ende te hapura
në fund të vitit, sipas …

Tabela A3-A17 Numri i vendimeve
për aplikimet për azil, sipas …



5.1.1.3
Azili / Statistikat e Dublinit (1)
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Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave të BE-së
(EU) / mbledhja e të dhënave sipas
Dublinit

nap

(nuk mbulohet në
raport)

Ardhja e kërkesave për të kthyer ose për të
marrë në përgjegjësi një aplikant për azil

Pranimet e kërkesave për të kthyer ose për
të marrë në përgjegjësi një aplikant për
azil

Kërkesat për të kthyer ose për të marrë në
përgjegjësi një aplikant për azil, të
refuzuara

Transferimet si pasojë e kërkesave për të
kthyer ose për të marrë në përgjegjësinjë
aplikant për azil



5.1.1.3
Azili / Statistikat e Dublinit (2)
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Standartet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave të BE-së
(EU) / mbledhja e të dhënave sipas
Dublinit

nap

(not covered
by the report)

Kërkesat për të kthyer ose për të marrë në
përgjegjësi një aplikant për azil, të
derguara

Pranimet e kërkesave të dërguara për të
kthyer ose për të marrë në përgjegjësi
një aplikant për azil

Refuzimi i kërkesave të dërguara për të
kthyer ose për të marrë në përgjegjësi
një aplikant për azil

Transferimet si pasojë e kërkesave të
dërguara për të kthyer ose për të marrë
në përgjegjësi një aplikant për azil



Struktura e kërkesave për 
statistikat e Dublinit

Sipas vendit të origjinës / destinacionit

- Kërkesa për marrjen në përgjegjësi (Rreg. 343/2003), sipas arsyes

 Arsye familjare

 Dokumentacioni dhe arsyet e hyrjes

 Arsyet humanitare

- Kërkesa për kthim (Rreg. 343/2003) sipas arsyes

 Neni 4.5

 Neni 16.1.c

 Neni 16.1.d

 Neni 16.1.e

 Eurodac

- Kërkesa për marrje në përgjegjësi bazuar në EURODAC

- Kërkesa për kthim bazuar në EURODAC

 Kërkesa të varura (ende në shqyrtim)

 Kërkesat për informacion & Përgjigjet për kërkesat për 
informacion
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4.1.1.5
Hyrja/qëndrimi i paligjshëm dhe Kthimi
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Standardet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave të BE-së (EU) 

• (FRAN/WBFRAN)

• (UNDOC Pilot)

Tabela EIL Y1.x – Numri i personave që u 
refuzohet hyrja në kufi …

Tabela EIL Y2 – Numri i personave që gjenden se 
ndodhen ilegalisht brenda vendit sipas ligjit
vendas …

Tabela EIL Y3 – Numri i personave të cilëve iu
është lëshuar një urdhër për të lënë vendin
dhe personat që në fakt e lënë vendin pasi iu
është dhënë urdhri për tu larguar, sipas
shtetësisë



Hyrja/qëndrimi i paligjshëm dhe Kthimi
(tabelat e kërkuara sipas EIL)
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EIL Y1.1 – Shtetas të vendeve të treta, të cilëve u refuzohet hyrja në kufirin TOKESOR
të jashtëm, sipas shtetësisë dhe arsyes së refuzimit (Aneksi V, pjesa B e Kodit të 
Kufijve Schengen (Schengen Borders Code) (Neni 5.1.a)

EIL Y1.2 - Shtetas të vendeve të treta, të cilëve u refuzohet hyrja në kufirin DETAR të 
jashtëm, sipas shtetësisë dhe arsyes së refuzimit (Aneksi V, pjesa B e Kodit të 
Kufijve Schengen (Schengen Borders Code) (Neni 5.1.a) 

EIL Y1.3 - Shtetas të vendeve të treta, të cilëve u refuzohet hyrja në kufirin AJROR të 
jashtëm, sipas shtetësisë dhe arsyes së refuzimit (Aneksi V, pjesa B e Kodit të 
Kufijve Schengen (Schengen Borders Code) (Neni 5.1.a)

EIL Y2 - Shtetas të vendeve të treta që gjendet se ndodhen ilegalisht, sipas 
shtetësisë, të ndarë sipas moshës dhe gjinisë (bazuar në Nenin 5.1.b të Rreg. 
862/2007)

EIL Y3 - Shtetas të vendeve të treta, që janë subjekt i detyrimit për u larguar (Neni 
7.1.a i Rreg. 862/2007) dhe ata që aktualisht e lënë vendin (Neni 7.1.b) në vijim të 
vendimit ose aktit sipas Nenit 7.1.a, sipas shtetësisë



Arsyet për të refuzuar hyrjen sipasl EIL
(Aneksi V Pjesa B e Kodit të Kufirit Schengen
(Schengen Border Code)

30

A. Dokumenti i udhëtimit i pavlefshëm

B. Dokumenti i udhëtimit është falso/jo origjinal/i ndryshuar

C. Viza ose leja e qëndrimit nuk është e vlefshme

D. Viza ose leja e qëndrimit është falso/jo origjinale/e ndryshuar

E. Nuk ka dokumentat e përshtatshëm për të justifikuar qëllimin dhe 
kushtet e qëndrimit

F. Ka plotësuar afatin tremujor të qëndrimit brenda periudhës 
gjashtëmujore në territorin e një Shteti Anëtar të EU

G. Nuk ka mjete të mjaftueshme për të mbuluar periudhën dhe formën e 
qëndrimit, ose mjetet për tu kthyer në vendin e origjinës ose në tranzit

H. Personi për të cilin është lëshuar një paralajmërim me qëllim që t’i 
refuzohet hyrja

I. Personi konsiderohet kërcënim për politikën publike, sigurinë e 
brendshme, shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare të 
Shteteve Anëtare të BE-së (EU)



4.1.1.5
Hyrja/qëndrimi i paligjshëm dhe Kthimi
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Standardet Rekomandimet

• Rregullorja e Statistikave të
BE-së (EU) 

• (FRAN/WBFRAN)

• (UNDOC Pilot)

Tabela EIL Y1.x – Numri i personave
që u refuzohet hyrja në kufi …

39. Të raportohen të ndarë sipas
moshës dhe gjinisë.

Tabela EIL Y2 – Numri i personave që
gjenden se ndodhen ilegalisht
brenda vendit sipas ligjit vendas
…

40. Të raportohen të ndarë sipas
moshës; gjinisë; shtetësisë; 
arsyeve të kapjes; dhe vendit të
kapjes.

Tabela EIL Y3 – Numri i personave të
cilëve iu është lëshuar një urdhër
për të lënë vendin dhe personat
që në fakt e lënë vendin pasi iu
është dhënë urdhri për tu
larguar, sipas shtetësisë

41. Të ndahen në numrin e 
urdhëravee për të lënë vendin
dhe numrin e personave që
aktualisht largohen sipas
moshës; shtetësisë; dhe arsyes
së urdhrit.



Amendamentet e mundshme/ të ardhme
të mbledhjes së të dhënave të EIL

 Ndarje shtesë e të dhënave statistikore sipas ‘moshës’ 
dhe ‘gjinisë’, siç kërkohet nga Neni 5.1(a) (refuzimet)

 Ndarje shtesë e të dhënave statistikore sipas  ‘arsyet e 
kapjes' dhe ‘vendi i kapjes‘ siç kërkohet nga Neni 5.1(b) 
(kapjet)

 Ndarje shtesë e të dhënave statistikore sipas ‘arsyeve 
për vendimin ose veprimin që detyron largimin’, ‘moshës’ 
dhe ‘gjinisë’, siç kërkohet nga Neni 7 (kthimet)
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Hyrja/qëndrimi i paligjshëm dhe Azili
(tabelat e kërkuara nga FRAN/WFRAN)

33

1A – Hyrjet e paligjshme ndërmjet pikave kufitare

1B - Hyrjet e paligjshme në pikat kufitare

2 – Lehtësuesit 

3 – Qëndrimi i paligjshëm dhe dalja

4 – Refuzimet e hyrjes

5 – Aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare (aplikimet për azil)

6 – Personat që përdorin dokumenta udhëtimi falso për të hyrë në vend 
ilegalisht



4.1.1.6
Lehtësimi i migracionit të paligjshëm

34

Standardet Rekomandimet

• FRAN/WBRAN

Tabela 2 – Numri i kapjeve të
lehtësuesve, sipas shtetësisë

42. Me qëllim që të jepen të
dhëna të harmonizuara, të
dhënat lidhur me kapjen e 
lehtësuesve (kontrabandistët e 
migrantëve) duhet të mblidhen
dhe të hartohen sipas shtetësisë, 
së bashku me të dhënat mbi
numrin e kapjeve të shtetasve të
futur kontrabandë (migrantë të
kontrabanduar), sipas shtetësisë
dhe llojit të kufirit ku kanë hyrë
(tokë, det, ajër) në një
institucion qëndror.

??? Numri i joshtetasve të futur
kontrabandë të kapur, sipas
shtetësisë, dhe llojit të kufirit
ku ka hyrë



Hyrja/qëndrimi i paligjshëm: tabelat e 
kërkuara nga UNODC Mbledhja Pilot e të
Dhënave
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Tabela e UNODC-it Krahasuar me EIL Krahasuar me 
FRAN/WBRAN

27 – Numri i personave të cilëve u 
refuzohet hyrja në kufi, 2004-
2009

Pjesë e

Tabelës EIL Y1.x

Shuma e vlerave
mujore në Tabelën 4

28 – […] sipas shtetësisë, 2009 “ “

29 – Numri i personave që gjenden
se ndodhen ilegalisht …, 2004-
2009

Pjesë e Tabelës EIL Y2 Shuma e vlerave
mujore në Tabelën 3

30 – […] sipas vendit ku kapen, 
2009

Nuk mbulohet “

31 – […] sipas gjinisë, 2008-2009 Pjesë e Tabelës EIL Y2 Nuk mbulohet

32 – […] sipas grupmoshës, 2009 Pjesë e Tabelës EIL Y2, 
por ndryshojnë
grupmoshat

Nuk mbulohet

33 – […] sipas shtetësisë, 2009 Pjesë e Tabelës EIL Y2 Shuma e vlerave
mujore në Tabelën 3



Aktivitete/Përmirësime të propozuara
për të ardhmen
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Tema/tabela Afatshkurtër Afatmesëm Afatgjatë

M Popullsia dhe
Migracioni

Tabela …

RP Lejet e Qëndrimit

Tabela …

V Vizat

Tabela …

A Azili

Tabela …

IM Migracioni i
paligjshëm dhe
Kthimi

Tabela …

UNODC Mbledhja
Pilot e të dhënave

Tabela …


