VENDIM1
Nr. 569, datë 3.10.2018
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 513, DATË 13.6.2013, TË
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË
PROCEDURAVE E TË DOKUMENTACIONIT PËR HYRJEN, QËNDRIMIN DHE
TRAJTIMIN E TË HUAJVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6, pika 1, shkronja “e”, 16, pika 8, 20, pika
4, 22, pika 5, 24, pikat 1, 5 e 6, 30, pikat 1 e 6, 34, pika 5, 38, pika 1, 42, pika 5, 56, pika 1, shkronjat “a”
e “dh”, 65, pika 3, dhe 145, pika 3, të ligjit nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, me propozimin e
ministrit të Brendshëm dhe të ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
I. Në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime
dhe shtesa:
1. Në kreun I, “Dokumentacioni dhe procedura për hyrjen e qëndrimin e të huajve në Republikën e
Shqipërisë”, bëhen ndryshimet si më poshtë vijojnë:
a) Në pikën 1 bëhen këto ndryshime:
i. shkronja “c” ndryshohet si më poshtë vijon:
“c) Çdo lloj dokumenti, i cili vërteton akomodimin e personit”;
ii. në shkronjën “ç”, pas fjalëve “... Leja e punës ...” shtohen fjalët “... kopje certifikate regjistrimi në
punë ...”;
iii. në fund të shkronjës “d”, shtohen fjalët “... në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë për ditë qëndrimi për
të rriturin dhe 2 500 (dy mijë e pesëqind) lekë për të miturin.”.
b) Në shkronjën “b”, të pikës 2, fjalët “... hyrja në territor ...” zëvendësohen me “... hyrja/dalja në/nga
territori ...”.
c) Pas pikës 2 shtohet pika 2/1, me këtë përmbajtje:
“2/1 Të huajit të pajisur me leje qëndrimi të përkohshme, i cili qëndron jashtë territorit për një
periudhë më shumë së 6 muaj pa ndërprerje, pa arsye të bazuar në dokumente dhe pa njoftuar autoritetin
vendor për migracionin, i ndalohet hyrja me këtë leje qëndrimi.”.
2. Në kreun II, “Kriteret dhe dokumentacioni për pajisjen me vizë”, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) Në ndarjen A bëhen ndryshimet si më poshtë vijon:
i. në pikën 3 bëhen këto ndryshime:
- Në fjalinë e parë, pas fjalëve “... në Republikën e Shqipërisë me vizë, ...” shtohen fjalët “... përfaqësitë ku
mund të bëhet aplikimi, ...”;
- Në fjalinë e dytë, fjalët “... dhe me miratimin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe
të ambasadorëve të Republikës së Shqipërisë, në përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit.”, zëvendësohen
me “... ose të ambasadorëve dhe konsujve të përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë dhe me miratimin
e autoritetit përgjegjës në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme.”.
ii. në pikën 4 bëhen këto ndryshime:
- Në fund të shkronjës “b” shtohen fjalët “... në respekt dhe në zbatim të parimit të reciprocitetit;”;
- Shkronjat “c”, “ç”, “d” dhe “e” hiqen.
iii. pas pikës 4 shtohet pika 4/1, me këtë përmbajtje:
“4.1 I huaji mund të aplikojë për vizë jashtë listës së aneksit 4, me kusht që të jetë rezident mbi 12
muaj në vendin ku kërkon të aplikojë. Në këto raste, aplikuesi, krahas dokumentacionit të kërkuar për
aplikim, duhet të paraqesë dhe kopje të lejes së qëndrimit, me vlefshmëri të paktën 3 (tre) muaj më shumë
së afati i vizës së kërkuar.”.
iv. në pikën 5, pas fjalëve “... bëhet vetëm me miratim të ... “ shtohen fjalët “... transferimit të aplikimit
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Ky vendim është përafruar pjesërisht me:
- Direktivën 2004/114/KE, datë 13 dhjetor 2004, “Mbi kushtet e pranimit të shtetasve të vendeve të treta për qëllime studimi, trajnime pa
pagesë ose shërbime vullnetare”, numri CELEX 32004L0114, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 375, datë 23.12.2004, faqe
12–18;
- Direktivën e Këshillit 2003/86/KE, datë 22 shtator 2003, “Mbi të drejtën e bashkimit familjar”, numri CELEX 32003L0086, Fletorja
Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 251, datë 3.10.2003, faqe 12–18;
- Direktivën e Këshillit 2009/50/KE, datë 25 maj 2009, “Mbi kushtet e hyrjes dhe të qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta, me qëllim
pune tepër të kualifikuar”, numri CELEX 32009L0050, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 155, datë 18.6.2009, faqe 17–29.

nga ...”.
v. pas shkronjës “c”, të pikës 6, shtohet një paragraf, me këtë përmbajtje:
“Përditësimi i listës në anekset 2 dhe 3, për kategorinë e shtetasve sipas shkronjës “c”, të pikës 6 të
këtij vendimi, bëhet nga autoriteti përgjegjës në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në mënyrë
periodike ose në varësi të ndryshimeve që kërkohet të reflektohen.”.
vi. në pikën 7 bëhen këto ndryshime:
- Para fjalisë së parë shtohet një fjali, me këtë përmbajtje:
“Aplikimi për vizë bëhet kryesisht online.”.
- Pas shkronjës “dh” shtohen shkronjat “e” dhe “ë”, me këtë përmbajtje:
“e) Të huajt, sipas përcaktimeve në pikën 6, të nenit 24, të ligjit nr. 108/2013, të ndryshuar;
ë) Të huajt, të cilët aplikojnë pranë zyrave konsullore të nderit të Republikës së Shqipërisë, si dhe
pranë zyrave të agjentëve të tjerë të kontraktuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në shtete
të huaja, për këtë qëllim.”.
b) Në ndarjen B bëhen këto ndryshime:
i. në paragrafin e parë, pas fjalëve “... të përfaqësive të Republikës së Shqipërisë jashtë shtetit, ...”
shtohen fjalët “... zyrave konsullore të nderit të Republikës së Shqipërisë, si dhe zyrave të agjentëve të
tjerë të kontraktuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në shtete të huaja, ...”;
ii. në pikën 6, në fund të paragrafit të dytë, shtohet një fjali, me këtë përmbajtje:
“Përjashtohen nga detyrimi i depozitimit të ftesës, aplikuesi për vizë të tipit C - turizëm, si dhe i huaji
investitor/administrator/i vetëpunësuar në Republikën e Shqipërisë, që aplikon për vizë D/APU, me
kusht depozitimin e një numri kontakti në Republikën e Shqipërisë.”.
c) Në ndarjen C bëhen këto ndryshime:
i. pas shkronjës “c”, të pikës 2, shtohet shkronja “ç”, me këtë përmbajtje:
“ç) Dokument, që vërteton ekzistencën e një marrëdhënieje punësimi të qëndrueshme në vendin e
origjinës/qëndrimit. Në mungesë të kësaj marrëdhënieje punësimi, i huaji duhet të vërtetojë se ka interesa
për t’u kthyer në vendin e origjinës/qëndrimit.”.
ii. në pikën 8 bëhen këto ndryshime:
- Në fund të shkronjës “a” shtohen fjalët “... me përjashtim të rastit kur i huaji është
investitor/administrator/i vetëpunësuar në Republikën e Shqipërisë;”.
- Pas shkronjës “ç” shtohet shkronja “d”, me këtë përmbajtje:
“d) Kopje të vërtetimit të gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) e legalizuar ose e apostiluar.”.
iii. pas shkronjës “d”, të pikës 9, shtohet shkronja “dh”, me këtë përmbajtje:
“dh) Kopje të vërtetimit të gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) e legalizuar ose e apostiluar.
iv. pas shkronjës “d”, të pikës 10, shtohen shkronjat “dh” dhe “e”, me këtë përmbajtje:
“dh) Për rastet e përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 1, të nenit 65, të ligjit nr. 108/2013, “Për të
huajt”, të ndryshuar, dokument i lëshuar nga institucionet shqiptare apo shteti ku aplikuesi banon, me të
cilin provohet se i huaji ka apo ka pasur së paku njërin prind ose gjysh me shtetësi shqiptare;
e) Kopje të vërtetimit të gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) e legalizuar ose e apostiluar.”.
v. Pas shkronjës “c”, të pikës 11, shtohet shkronja “ç”, me këtë përmbajtje:
“ç) Kopje të vërtetimit të gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) e legalizuar ose e apostiluar.”.
vi. Pas shkronjës “ç”, të pikës 13, shtohet shkronja “d”, me këtë përmbajtje:
“d) Kopje të vërtetimit të gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) e legalizuar ose e apostiluar.”.
3. Në kreun III, “Kriteret dhe dokumentacioni për pajisjen me leje qëndrimi”, bëhen këto ndryshime:
a) Në ndarjen A bëhen këto ndryshime:
i. Pika 1 ndryshohet si më poshtë vijon:
“1. Aplikimi për leje qëndrimi për herë të parë depozitohet personalisht, ndërsa për ripërtëritjen e
lejes së qëndrimit depozitohet personalisht ose nëpërmjet një personi të autorizuar (në rast se aplikuesi
është i mitur, autorizimi mund të bëhet nga njëri prind), me kusht që i huaji të ndodhet brenda territorit
të Republikës së Shqipërisë në momentin e aplikimit, sipas afateve të përcaktuara në pikën 1, të nenit 38,
të ligjit nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, si më poshtë vijon:
a) Brenda 30 ditëve pas hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë;
b) Deri në 60 ditë përpara përfundimit të afatit të lejes ekzistuese të qëndrimit për ripërtëritjen e saj;
c) Përtej afatit të përcaktuar në shkronjën “b”, të kësaj pike, për ripërtëritjen e lejes së qëndrimit në
rrethana të jashtëzakonshme, pas vlerësimit të tyre nga autoriteti vendor për kufirin dhe migracionin.”.
ii. në pikën 2, në fund të fjalisë së parë, shtohen fjalët “... me përjashtim të lejes së qëndrimit tipi A
...”.
iii. pikat 4, 5 e 6 ndryshohen dhe pas tyre shtohen pikat 7, 8, 9 e 10, me këtë përmbajtje:

“4. Përjashtohen nga pagesa e tarifës së shërbimit dhe/ose vlera e dokumentit biometrik leje qëndrimi
kategoritë, si më poshtë vijojnë:
a) Për të huajt, që punojnë në organizata dhe shoqata jofitimprurëse, bamirëse, humanitare, fondacione
dhe shoqata fetare, në bazë të parashikimeve në marrëveshje ndërkombëtare dypalëshe të lidhura me
shtetin shqiptar për përjashtimin nga taksat, si dhe për kategoritë e përcaktuara në pikën 1/1, të nenit
105, të ligjit nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, është falas vetëm tarifa e shërbimit të pajisjes me
leje qëndrimi, ndërsa vlera e dokumentit biometrik leje qëndrimi do të përballohet nga vetë personi;
b) Për kategoritë e përcaktuara në nenet 54, 58 dhe 61, pika 1, shkronja “dh”, të ligjit nr. 108/2013,
“Për të huajt”, të ndryshuar, tarifa e shërbimit të pajisjes me leje qëndrimi është falas, ndërsa vlera e
dokumentit biometrik leje qëndrimi mbulohet nga buxheti i autoritetit shtetëror që trajton këto kategori;
c) Për kategoritë që, në bazë të ligjit nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, përfitojnë leje qëndrimi
tipi A, në format A4, sipas anekseve 6/1 e 6/2, pjesë përbërëse e këtij vendimi, tarifa e shërbimit të
pajisjes me leje qëndrimi është falas.
5. Dokumentacioni i marrë në vendin e origjinës dhe/ose në vendin ku i interesuari ka pasur qëndrim të
ligjshëm për 6 muajt e fundit, duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i noterizuar, i vërtetuar dhe i
legalizuar, bazuar në legjislacionin në fuqi për vërtetimin e legalizimin e dokumenteve të lëshuara në
Republikën e Shqipërisë për përdorim jashtë vendit dhe të dokumenteve të huaja për përdorim brenda vendit.
Fotokopjet e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, që depozitohen në momentin e
aplikimit për leje qëndrimi, duhet të jenë të shoqëruara me dokumentin origjinal para punonjësit të autoritetit
rajonal për kufirin dhe migracionin që pranon aplikimin.
6. Dëshmi të burimeve të mjaftueshme financiare për jetesën në Republikën e Shqipërisë, e cila konsiston
në paraqitjen e një vërtetimi depozite bankare në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri ose të ardhura personale
apo familjare, në përputhje me koston e jetesës, që përkon të paktën me standardin minimal të jetesës në
Shqipëri dhe, respektivisht:
a) Depozitë bankare, jo më pak se 300 000 (treqind mijë) lekë për person (për një vit kalendarik);
b) Të ardhura mujore, jo më pak se 24 000 (njëzet e katër mijë) lekë për person.
7. Leja e qëndrimit për herë të parë jepet në përputhje me motivin e vizës, në bazë të të cilit i huaji ka hyrë
në Republikën e Shqipërisë, si dhe tipin e afatin e lejes së punës për personat e punësuar apo të vetëpunësuar.
Afati i lejes së qëndrimit nuk mund të jetë më shumë se 3 (tre) muaj nga data e përfundimit të vlefshmërisë së
lejes së punës.
8. Ripërtëritja e lejes së qëndrimit refuzohet nëse i huaji ka munguar në territor për një periudhë totale mbi
6 muaj brenda një viti kalendarik dhe atij nuk i është miratuar paraprakisht nga autoriteti vendor për kufirin
dhe migracionin kërkesa ku ka motivuar mungesën në territor për këtë periudhë.
9. Për të huajt që aplikojnë për leje të përhershme qëndrimi, periudha e ndërprerjeve në mes lejeve të
qëndrimit deri në 6 (gjashtë) muaj, kur në total nuk i kalojnë 10 (dhjetë) muaj, brenda 5 (pesë) viteve të
qëndrimit me leje qëndrimi, nuk konsiderohet pengesë për lëshimin e lejes së përhershme të qëndrimit.
10. I huaji që ka përfituar leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë mund të aplikojë për ripërtëritjen e saj
për një motiv të ndryshëm nga motivi i lejes paraardhëse, me kusht që:
a) Të plotësojë kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë vendim për motivin e kërkuar;
b) Afati i lejes së qëndrimit të mos jetë më shumë se 1 (një) vit.
Nëse i huaji kërkon të ndryshojë motivin e lejes së qëndrimit, brenda afatit të vlefshmërisë së lejes (me
përjashtim të lejes për herë të parë), ai mund të aplikojë për një leje të re qëndrimi me afat jo më shumë se 1
vit, pas dorëzimit të lejes së vlefshme të qëndrimit pranë autoritetit vendor për kufirin dhe migracionin dhe
plotësimit të kushteve të përmendura në shkronjat “a” e “b” të kësaj pike.”.
b) Në ndarjen B bëhen këto ndryshime:
i. në pikën 1, pas fjalëve “... aplikimit për leje qëndrimi ...” shtohen fjalët “..., që përmban dhe kërkesën, ...”.
ii. në pikën 2, fjalët “Dy fotografi ...” zëvendësohen me fjalët “Tri fotografi ...”.
iii. në pikën 3 hiqet paragrafi i dytë.
iv. pika 4 ndryshohet si më poshtë vijon:
“4. Kontratën e blerjes ose të marrjes me qira të ndërtesës së banimit, në përputhje me standardet e banimit
në Republikën e Shqipërisë (minimumi 20 (njëzet) m2 për person) ose çdo dokument tjetër që provon
strehimin e garantuar në Republikën e Shqipërisë. Kontrata e qirasë duhet të hartohet në përputhje me Kodin
Civil të Republikës së Shqipërisë.”.
c) Në ndarjen C bëhen këto ndryshime:
i. Në shkronjën “c”, të pikës 1, pas fjalëve “... kontratës së punës ...” shtohen fjalët “... ku ndër të tjera të
përcaktohet edhe paga ...” dhe pas saj shtohet shkronja “ç”, me këtë përmbajtje:
“ç) Vërtetim të regjistrimit në zyrën e tatimeve për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe

shëndetësore.”.
ii. Në pikën 2 bëhen këto ndryshime:
- Pas shkronjës “a” shtohen nënndarjet “i” “ii” dhe “iii”, me këtë përmbajtje:
“i. në rast se i huaji kryen veprimtari të pavarur ekonomike, i regjistruar pranë QKB-së si “person fizik”,
fotokopje e lejes së punës e tipit B/VP ose e certifikatës së regjistrimit në punë, sipas rasteve të përcaktuara
në ligj.
ii. Në rast se i huaji kryen veprimtari të pavarur ekonomike si investitor, fotokopje e lejes së punës së tipit
B/I ose e certifikatës së regjistrimit në punë, sipas rasteve të përcaktuara në ligj.
iii. në rast se i huaji është “ortak” i një shoqërie tregtare, por nuk është i punësuar në këtë shoqëri, nuk
kërkohet leje pune.”.
- Në shkronjën “c”, në fund të fjalisë, shtohen fjalët “... dhe ekstraktin e muajit të fundit të shoqërisë të
nxjerrë nga QKB-ja.”.
iii. në pikën 3, pas shkronjës “b” shtohen shkronjat “c” e “ç”, me këtë përmbajtje:
“c) Dokument kualifikimi për punë specifike;
ç) Vërtetim të regjistrimit në zyrën e tatimeve për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore.”.
iv. në pikën 4 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
- Në nënndarjen “iii”, të pikës “c”, shtohen fjalët “... me të cilën do t’i zhvillojë studimet në Republikën e
Shqipërisë, për shtetasit e huaj joshqipfolës.”;
- Në shkronjën “ç”, para fjalisë ekzistuese, shtohen fjalët “Fotokopjen e lejes së punës ose ...”;
- Në shkronjën “d”, pas fjalëve “organizatave jofitimprurëse”, shtohet fjala “të huaja”.
- Në nënndarjen “i”, të shkronjës “d”, pas fjalës “Fotokopja” shtohen fjalët “... e lejes së punës ose ...”.
v. në shkronjën “a”, të pikës 6, në fund të fjalisë, shtohen fjalët “... ku të shprehet shlyerja e detyrimit
financiar ...”.
vi. pika 7 ndryshohet si më poshtë vijon:
“7. Dokumente shtesë për leje të përkohshme qëndrimi për bashkim familjar të tipit B janë si më poshtë
vijon:
a) Kur ftuesi është shtetas i huaj, paraqitet:
i. kopje e lejes së qëndrimit të familjarit ftues prezent në territor (përjashtohen të huajt me qëndrim për
motiv bashkimi familjar dhe studentët);
ii. certifikata e lindjes dhe/ose familjare dhe/ose e martesës, ku të tregohet, sipas rastit, lidhja me ftuesin
(kur ky dokumentacion jepet vetëm një herë nga vendi i origjinës së aplikuesit, kopje e këtij dokumenti së
bashku me deklaratën noteriale të ftuesit, në të cilën deklarohet lidhja familjare e tij me aplikuesin);
iii. dëshmia e burimeve financiare të ftuesit të huaj për përballimin e jetesës, e cila të përkojë të paktën me
standardin minimal të jetesës në Shqipëri;
iv. deklarata noteriale/marrëveshja noteriale e personave bashkëjetues, ku të shprehet një bashkëjetesë për
më shumë së 12 muaj, shoqëruar me certifikatat personale që vërtetojnë statusin civil pa lidhje martesore të
partnerëve;
v. dokument ku vërtetohet dhënia e pëlqimit të prindit tjetër/prindërve, kur kërkohet bashkimi familjar i
të miturit/miturve;
vi. për rastet e bashkimit familjar me të huaj me status mbrojtjeje ndërkombëtare, Autoriteti Shtetëror për
Azilin dëshmon se ftuesi ka burime të mjaftueshme financiare dhe mundësi akomodimi, në përputhje me
standardet në Republikën e Shqipërisë.
b) Kur ftuesi është shtetas shqiptar, paraqitet:
i. kopje e dokumentit të identifikimit të shtetasit shqiptar;
ii. certifikatë familjare dhe/ose e martesës, ku të tregohet sipas rastit lidhja me ftuesin;
iii. deklarata noteriale/marrëveshja noteriale e personave bashkëjetues, ku të shprehet një bashkëjetesë për
më shumë se 12 muaj, shoqëruar me certifikatat personale që vërtetojnë statusin civil pa lidhje martesore të
partnerëve;
iv. për rastin e përcaktuar në shkronjën “c”, dëshmia e burimeve financiare të mjaftueshme të ftuesit për
përballimin e jetesës brenda standardeve në Republikën e Shqipërisë.”.
vii. pika 8 ndryshohet si më poshtë vijon:
“8. Dokumentet për trajtimin me leje qëndrimi për raste humanitare, tipi A, janë si më poshtë vijojnë:
a) Kopje e dokumentit të udhëtimit (nëse i huaji e ka);
b) Kërkesë nga autoritetet përgjegjëse që trajtojnë të huajin, për pajisje me leje qëndrimi, ku përcaktohet
statusi ose parashtrohet arsyeja për çdo rast.”.
ç) Ndarja Ç ndryshohet si më poshtë vijon:

“Ç. Për ripërtëritjen e lejes së përkohshme të qëndrimit, tipi B, nevojiten këto dokumente:
a) Dokumentacioni i përcaktuar në ndarjen “B”, duke përjashtuar pikën 6, dhe dokumentacioni shtesë i
përcaktuar në ndarjen C të këtij kreu;
b) Vërtetim i regjistrimit të vendbanimit nga zyra e gjendjes civile në juridiksionin territorial të së cilës është
regjistruar vendbanimi i deklaruar;
c) Për kategoritë e përcaktuara në pikat 1, 2 e 3, të ndarjes C, të këtij kreu, dëshminë e shlyerjes së
detyrimeve tatimore, vërtetimin e derdhjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe
ato të taksave vendore për vitin e fundit kalendarik, sipas specifikave të motivit të lejes së qëndrimit;
ç) Për kategorinë e përcaktuar në nënndarjen “iii”, të shkronjës “a”, të pikës 1, të ndarjes C, të këtij kreu,
vërtetimin e shlyerjes se detyrimeve tatimore të shoqërisë, si dhe dokumentacionin me të cilin provohet se
shoqëria ka kryer aktivitet për periudhën paraardhëse dhe ka rezultat financiar me fitim;
d) Për kategorinë “punonjës të transferuar”, vërtetimin e derdhjes së kontributeve në vendin e origjinës, të
legalizuar, të përkthyer dhe të noterizuar;
dh) Për kategorinë “Studentë dhe nxënës shkolle”, vërtetim për frekuentimin dhe kalueshmërinë 50% në
lëndët e vitit paraardhës.”.
d) Në shkronjën “b”, të pikës 2, të ndarjes DH, fjalët “... 1 (një) milion euro ...” zëvendësohen me “... 2
(dy) milionë euro ...” dhe fjalët “... 10 (dhjetë) shtetas shqiptarë” zëvendësohen me “... 100 (njëqind) shtetas
...”.
dh) Në ndarjen E, pas pikës 3, shtohen pikat 4, 5 e 6, me këtë përmbajtje:
“4. Personat pa shtetësi të lindur në Republikën e Shqipërisë, pajisen me leje qëndrimi për raste të veçanta,
tipi C, sipas kërkesave të ndarjes DH të këtij kreu, pasi dorëzojnë një akt të lëshuar nga autoritetet zyrtare
shqiptare, i cili vërteton lindjen në Shqipëri të personit.
5. Në rastet e aplikimit për leje qëndrimi në kushte favorizuese dhe lehtësuese të përcaktuara në
marrëveshjet e miratuara nga Republika e Shqipërisë, i huaji paraqet, përveç sa është parashikuar në
marrëveshje, minimalisht:
i. kopje të dokumentit të tij të udhëtimit, me të cilin ka hyrë në Republikën e Shqipërisë;
ii. kopje të marrëveshjes në të cilën përcaktohen detyrime specifike për pajisjen me leje qëndrimi;
iii. dokument që provon qëndrimin/banimin në Republikën e Shqipërisë;
iv. kërkesën nga institucioni i interesuar për pajisjen me leje qëndrimi.
6. Autoriteti shtetëror qendror përgjegjës për trajtimin e të huajve që kërkojnë të hyjnë dhe të qëndrojnë
në Republikën e Shqipërisë vlerëson rastet e ndryshme nga ato të parashikuara në këtë vendim dhe autorizon
autoritetin vendor për kufirin dhe migracionin për trajtimin e këtyre rasteve në përputhje me parashikimet
ligjore.”.
4. Në kreun IV, “Dispozita të fundit dhe kalimtare”, bëhen këto ndryshime:
a) Pas pikës 1 shtohet pika 1/1, me këtë përmbajtje:
“1/1 Pas prodhimit dhe vënies në qarkullim të modelit të vizës pullë dhe të kartës biometrike leje qëndrimi
për të huajt, leja e qëndrimit provizore dhe leja e qëndrimit tipi A do të lëshohet sipas modelit dhe
specifikimeve teknike, sipas anekseve 6/1 e 6/2, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të
tij.”.
b) Në pikën 2 bëhen këto ndryshime:
i. fjalët “... në nenin 104 ...” zëvendësohen me “... në nenin 145 ...”;
ii. aneksi nr. 9 zëvendësohet me aneksin me të njëjtin numër, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është
pjesë përbërëse e tij.
II. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama

ANEKSI 6/1
SPECIFIKIME TEKNIKE PËR DOKUMENTIN “LEJE QËNDRIMI PËR SHTETAS TË HUAJ”
(PROVIZORE OSE TIPI A)
- Leja e qëndrimit (provizore /tipi A) për shtetasit e huaj do të jetë letër në përmasat 210X297 (format
A4);
- Pesha specifike e letrës që do të përdoret për leje kalimi do të jetë 100–120 gr/m2;
- Dokumenti “Leje qëndrimi” provizore ose tipi A do të përmbajë këto elemente sigurie:
- Shtyp me bojë të padukshme (të dukshme vetëm nën veprimin e dritës UV);
- Numri i serisë 7-shifror me bojë fluoreshente;
- Leja e qëndrimit për të huajt do të ketë përmbajtjen si formati në vijim.

ANEKSI 6/2
NS._________

Nr.__________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN DHE MIGRACIONIN
Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin __________
LEJE QËNDRIMI PËR TË HUAJT
RESIDENCE PERMIT OF THE ALIEN
TIPI
Type

EMRI/AT,
First name(s),

MBIEMRI
Family name

____________

_______________________
Foto
Photograph

VENDLINDJA __________
Place of birth
Date of birth

DATËLINDJA dd.mm.yyyy

DOKUMENTI UDHËTIMIT _________________________________
Travel document
SHTETËSIA __________
Nationality
Civil Status

GJINIA ___

GJENDJA CIVILE ____________
Sex

MOTIVI I QËNDRIMIT _______________________________________________
Purpose of Stay
ADRESA NË SHQIPËRI ________________________________________________
Address in Albania
Kjo leje qëndrimi është e vlefshme nga data dd.mm.vvvv deri në datën dd.mm.vvvv.
This residence permit is valid from
DREJTORI
___________________________
Nënshkrimi, vula e autoritetit

until

ANEKSI 9

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Nr. 00000000000
MINISTRIA E BRENDSHME
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit,
Nr. regj. _____
Departamenti për Kufirin dhe Migracionin
Drejtoria Rajonale për Kufirin dhe Migracionin
Komisariati i Policisë Kufitare dhe Migracionit
______, më ___.___.20___

Data, vendi, konstatuesi
Date, place, authority,

PROCESVERBAL I KONSTATIMIT TË KUNDËRVAJTJES
RECORD OF FINDING OF THE OFFENCE
Sot, më ____. _________. _____, ora ______, në vendin _____________________________,
Today on data/date muaji/month viti/year

at

at the place

shkruhet emri i plotë i vendit / write full denomination of the place

Unë ________________________________,
me detyrë ________________________,
in the position of
funksioni/ function
I grada, emri, mbiemri i punonjësit të policisë / rank, first name, family name of police employee
Konstatova se: _____________________________________________________________
found
_____________________________________________________________________________

Kundërvajtësi
Offender

emri i plotë, atësia, mbiemri i kundërvajtësit / first name, father’s name, family name of the offender

Pasaportë nr. ______________, lëshuar në: ___________________________________________
Passport no.
issued on:
Adresa në Republikën e Shqipërisë ________________________________________
Address in the Republic of Albania
___________________________________________________________________

Shkelja e konstatuar
Found violation

Ka shkelur ligjin nr. _______, datë ___________, “____________________________________”,
Has violated law no.
of
neni ___, pika ____,
shkronja _______:
article paragraph
letter ________:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Deklaratë
Statement

adresa e plotë e kundërvajtësit / full address of the offender

Kundërvajtësi deklaron/Offender states:
_____________________________________
____________________________________________________________________

Write the law reference for the found violation and a description of the offence

Për shkaqet e sipërshënuara, vendosa/Considering the foregoing reasons, I decided:
SANKSIONI: Të gjobitet me ________________ (_____________________________________) lekë.
SANCTION: Imposition of a fine All.
KUNDËRVAJTËSI/OFFENDER
NGA/ RECORD PREPARED BY
_____________________________________
____________________________________
Emri, mbiemri i kundërvajtësit / First name, family name of the offender
of the police employee

U

PËRPILUA

Grada, emri, mbiemri i punonjësit të policisë/ Rank, first name, family name

Shënim. Pagesa për kundërvajtjen mund të bëhet menjëherë ose në numrin e llogarisë sipas fishës bashkëlidhur.
Note: The fine related to the offence may be paid immediately or to the bank account number in the attachment herewith.

