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KUVENDI 

 

P R O J E K T L I G J 

 

Nr. __________/2019 

 

“PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 71/2016 “PËR KONTROLLIN KUFITAR” 

  

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  

 

KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 

 

Në ligjin nr. 71/2016 “Për Kontrollin Kufitar”, bëhet shtesa si më poshtë: 

 

Neni 1 

 

Në nenin 1, në fund të fjalisë të shtohet dhe togfjalëshi “...si dhe transmetimin e informacionit 

paraprak për pasagjerin (API)...”. 

 

Neni 2 

 

Në nenin 2, pas pikës 8, të shtohen pikat 9, 10 dhe 11 me përmbajtjen si më poshtë vijon: 

9.  “API”, është informacion paraprak për pasagjerin; 

10. “Autoritetet ligjzbatuese që operojnë në kufi”, janë Policia Kufitare dhe e Migracionit dhe 

Autoriteti Doganor i RSH. 

11. "Transportues", nënkupton çdo person fizik ose juridik, profesioni i të cilit është të sigurojë 

transportin e udhëtarëve nga ajri. 

 

Neni 3 

 

Pas nenit 15, shtohet neni 15/1 me përmbajtje si më poshtë vijon: 

 

Neni 15/1 
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Informacioni Paraprak për Pasagjerët 

 

Transportuesit duhet t’i dërgojnë Policisë Kufitare dhe të Migracionit informacion paraprak për 

pasagjerin (API) që udhëton me mjetin e tyre, me qellim parandalimin, zbulimin dhe luftën 

kundër migracionit të paligjshëm, terrorizmin, trafikimin, veprime te tjera te kundraligjshme si 

dhe lehtësimin e qarkullimit të pasagjereve. 

 

Çdo transportues duhet të dërgojë informacion si më poshtë: 

 Linja ajrore e fluturimit 

 Numri i fluturimit 

 Numri i dokumentit të udhëtimi 

 Lloji i dokumentit të udhëtimi 

 Shteti që ka prodhuar dokumentin 

 Shtetësia e pasagjerit 

 Emri i plotë i pasagjerit (emër mbiemër, sipas dokumentit të udhëtimit) 

 Datëlindja  

 Gjinia 

 Data e skadimit të dokumentit 

 Koha e nisjes së transportuesit 

 Koha e mbërritjes së transportuesit 

 Numri në total i pasagjerëve që transportohen 

 Numrin e bagazhit të pasagjeri (sipas çekinit për çdo pasagjer) 

 Pika e kalimit të kufirit për të hyrë në territor 

 Porti fillestar i imbarkimit 

 Vendi/porti i destinacionit të huaj.  

 

Informacioni paraprak i pasagjerit (API) duhet të dërgohet menjëherë sapo Autoritetet 

Aeroportuale të kenë dhëne lejen e nisjes për mjetin. 

 

Informacioni paraprak i pasagjerit (API) do te përpunohet nga autoritetet ligjzbatuese qe 

operojnë ne kufi. 

 

Procesi i implementimit të sistemit të informacionit paraprak i pasagjereve (API) rregullohet me 

Vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

“Neni  4 

 

Në nenin 20, pika 1, pas germës d) shtohen germat dh) dhe e) përmbajtje si më poshtë vijon: 

 

“dh) informacioni paraprak për pasagjerët (API) që merret në format PAXLIST nga 

transportuesit, do të ruhet  në një skedar të përkohshëm. 
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e) pas hyrjes së pasagjerëve, brenda 24 orëve, policia kufitare duhet të fshijë informacionin 

paraprak për pasagjerët (API), përveç rasteve kur ato janë të nevojshme për autoritetet 

ligjzbatuese në funksion të përmbushjes së përgjegjësive në kuadër të ruajtjes së rendit e sigurisë 

kombëtare, në përputhje me legjislacionin kombëtar të mbrojtjes së të dhënave personale. 

 

Neni 5 

 

Në nenin 21, pas pikës së 5,  të shtohen edhe pikat 6, 7, 8 dhe 9 me përmbajtjen si më poshtë 

vijon: 

 

“6. Transportuesi i pasagjerëve, i cili nuk transmeton të dhënat ose transmeton të dhëna të 

paplota apo të rreme, është subjekt i sanksioneve, nga autoriteti përgjegjës për kontrollin kufitar, 

për çdo udhëtim, nga 500.000 lek deri në 1.000.000 lek për çdo pasagjer, të dhënat e të cilit nuk 

janë transmetuar, ose të dhënat e transmetuara janë të paplota ose të rreme. 

 

7. Në rastet kur transportuesi shkel seriozisht detyrimet që rrjedhin nga dispozitat e këtij ligji, me 

kërkesën e autoritetit përgjegjës për kontrollin kufitar, mund të vendoset pezullimi i përkohshëm 

ose heqja e licencës së operimit. 

 

8. Gjatë procedurës së vendosjes së sanksioneve, subjekti ka të drejtë të paraqesë argumentat 

kunder asaj procedure. 

 

9. Kundër vendimit për vendosjen e sanksionit mund të bëhet ankim në Gjykatën 

Administrative”.  

 

Neni 6 

Efektet Financiare 

 

Efektet Financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij ligji do përballohen nga buxheti i shtetit.   

 

Neni 7 

Nxjerrja e akteve nënligjore 

 

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktin nënligjor në zbatim të nenit 15/1 të këtij ligji, 

brenda 1 muaj nga hyrja në fuqi të këtij ligji. 

 

Neni 9 

 

Ky ligj hyn në fuqi 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

K R Y E T A R I 

 

GRAMOZ  RUÇI 


