
 

Tabelë  Përputhshmërie 

 
Direktivë e Këshillit 2004/82/EC e datës 29 prill 2004 për detyrimin e 
komunikimit të të dhënave të pasagjerëve nga transportuesit  

 

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 71/2016, datë 07.07.2016 “Për kontrollin kufitar” 
Shkalla e përafrimit: I plote 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Neni Teksti Referenca Neni Teksti Përputhshmëria Shënime 

 
Në këtë kolonë 

shënohet 

vetëm numri i 

nenit të 

instrumentit 

të acquis së 

BE-së që 

përafrohet ose 

i paragrafit 

apo 

nënparagrafit. 

Në këtë kolonë shënohet teksti i nenit që i 

korrespondon numri në kolonën e parë. Sipas 

rastit, çdo nen mund të copëzohet në paragrafë apo 

nënparagrafë, duke vendosur secilin në një rresht të 

veçantë. 

Në rastin kur 

projektaktet 

që 

përafrohen 

janë më 

shumë se një, 

atëherë ato 

numërtohen 

dhe në këtë 

kolonë 

shënohet 

numri 

përkatës i 

referencës 

Në këtë kolonë 

shënohet 

numri i nenit 

të projekaktit 

Në këtë kolonë shënohet teksti i nenit, ose i 

pjesëve të nenit, që i korrespondon numri në 

kolonën e katërt dhe që ka përafruar kërkesat e 

nenit të acquis së BE-së në kolonën e dytë.  

 

 

Në këtë 

kolonë 

shënohet 

shkalla e 

përafrimit për 

çdo nen të 

veçantë. 

Në këtë kolonë jepen 

shënime në lidhje me 

shkallën e përafrimit. 

Kur përafrimi nuk është 

i plotë, jepen arsyet dhe 

afatet se kur do të bëhet 

përafrimi i plotë. 

Neni 1 
Kjo Direktivë ka si objektiv përmirësimin e 

kontrolleve kufitare dhe luftën ndaj emigracionit të 

jashtëligjshëm nëpërmjet transmetimit të të dhënave të 

përparuara të pasagjerëve (API) nga transportuesit tek 

autoritetet përgjegjëse kombëtare. 

 

Projektligj 

“Për disa 
shtesa dhe 

ndryshime në 
Ligjin nr. 

71/2016, datë 

07.07.2016 
“Për 

kontrollin 

kufitar” 
 

Neni 1 Në nenin 1, në fund të fjalisë të shtohet dhe 

togfjalëshi “...si dhe transmetimin e informacionit 
paraprak për pasagjerin (API)...” 

 

I plote  



Neni 2/a "Transportues" nënkupton çdo person fizik ose juridik, 

profesioni i të cilit është të sigurojë transportin e 

udhëtarëve nga ajri  

Projektligj 

“Për disa 

shtesa dhe 

ndryshime në 

Ligjin nr. 

71/2016, datë 
07.07.2016 

“Për 

kontrollin 
kufitar” 

 

Neni 2 "Transportues" nënkupton çdo person fizik ose 

juridik, profesioni i të cilit është të sigurojë 

transportin e udhëtarëve nga ajri, deti dhe toka; 

 

  

Article 3/1 1.   Vendet Anëtare të ndërmarrin hapat e nevojshëm 

për të ngritur detyrimin e transportuesit që të 

transmetojnë me kërkesë të autoriteteve përgjegjëse për 

të kryer kontrollet e personave në kufijtë e jashtëm, me 

përfundimin e “check-in”-it, informacion në lidhje me 

pasagjerët që ata do mbartin drejt një pike kalimi 

kufitar të autorizuar nga e cila këta persona do të futen 

në territorin e një Vendi Anëtar. 

 

Projektligj 
“Për disa 

shtesa dhe 

ndryshime në 
Ligjin nr. 

71/2016, datë 

07.07.2016 
“Për 

kontrollin 

kufitar” 

 

 

Neni 3  Pas nenit 15, shtohet neni 15/1 me përmbajtje si më 
poshtë vijon: 

 
1. Transportuesit duhet t’i dërgojnë Policisë 

Kufitare dhe të Migracionit informacion paraprak 

per pasagjerin (API)  qe udhëton me mjetin e tyre, 

me qellim parandalimin, zbulimin dhe luften 

kundër migracionit te paligjshëm, terrorizmin, 

trafikimin, veprime te tjera te kundraligjshme si 

dhe lehtësimin e qarkullimit te pasagjereve. 
3. Informacioni paraprak i pasagjerit (API) duhet te 

dërgohet menjëherë sapo Autoritetet Aeroportuale 

te kenë dhëne lejen e nisjes për mjetin. 

 

4. Informacioni paraprak i pasagjerit (API) do te 

përpunohet nga autoritetet ligjzbatuese qe operojnë 

ne kufi. 

 
 

I plote  



Article 3/2 Informacioni i përmendur më lart të përmbajë: 

 

 Numrin dhe llojin e dokumentit të udhëtimit të 

përdorur 

 kombësinë, 

 emrin e plotë, 

 datëlindjen, 

 pikën e kalimit kufitar të hyrjes për në territorin e 

Vendit Anëtar, 

 kodi i transportit, 

 koha e nisjes dhe e mbërritjes së transportit, 

 numri total i pasagjerëve të mbartur në atë mjet 

transporti, 

 pika fillestare e imbarkimit. 

 

Projektligj 

“Për disa 

shtesa dhe 

ndryshime në 

Ligjin nr. 

71/2016, datë 
07.07.2016 

“Për 

kontrollin 
kufitar” 

 

Neni 3  2. Çdo transportues duhet të dërgoi 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,  

 

5. Procesi i implementimit te sistemit te 

informacionit paraprak i pasagjereve (API) 

rregullohet me Vendim te Këshillit të Ministrave. 

 

 

I plote  



Neni 4 

 
1.   Vendet Anëtare të marrin masat e nevojshme për të 

vendosur sanksione për transportuesit që si rezultat i 

gabimeve, nuk kanë transmetuar të dhënat ose kanë 

transmetuar të dhëna të gabuara ose fallco. Vendet 

Anëtare të marrin masat e nevojshme për tu siguruar që 

sanksionet të jenë frenuese, efektive e të duhura 

dhe/ose: 

 

a. Shuma maksimale e sanksioneve të tilla të jetë jo më 

pak se EUR 5 000, ose e barasvlershmja me kursin e 

këmbimit të botuar tek Gazeta Zyrtare e Bashkimit 

Evropian ditën që kjo Direktivë hyn në fuqi për secilin 

udhëtim që të dhënat e pasagjerit nuk janë komunikuar 

ose janë komunikuar pa saktësisht; ose 

 

b.Sasia maksimale e sanksioneve të tilla të jetë jo më 

pak se EUR 3 000, ose e barasvlershme me monedhën 

kombëtare me kursin e këmbimit të botuar tek Gazeta 

Zyrtare e Bashkimit Evropian  ditën që kjo Direktivë 

hyn në fuqi për secilin udhëtim që të dhënat e 

pasagjerit nuk janë komunikuar ose janë të pa sakta. 

 

2.   Kjo Direktivë nuk ndalon Vendet Anëtare nga 

miratimi apo ruajtja, për transportuesit që shkelin 

shumë seriozisht detyrimet që lindin nga dispozitat e 

kësaj Direktive, e sanksioneve të tjera, si çmobilizimi, 

kapja dhe konfiskimi i mjeteve të transportit, ose 

pezullimi i përkohshëm apo heqja e licencës së 

veprimtarisë.  

 

Projektligj 

“Për disa 

shtesa dhe 

ndryshime në 

Ligjin nr. 

71/2016, datë 
07.07.2016 

“Për 

kontrollin 
kufitar” 

 

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, wshtw 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 te 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. 

 

 

 

I plote  

Neni 5 

 

Vendet Anëtare të sigurohen që ligjet, rregulloret dhe 

dispozitat administrative të tyre, përcaktojnë se 

transportuesit kundër të cilëve hapen procedura me 

qëllim vendosjen e gjobave kanë të drejtën për 

mbrojtje dhe apelim. 

 

Projektligj 

“Për disa 
shtesa dhe 

ndryshime në 

Ligjin nr. 
71/2016, datë 

07.07.2016 

“Për 
kontrollin 

kufitar” 

 

Neni 5 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.  

 

I plote  



Neni 6 

 
1.   Të dhënat personale sipas Nenit 3(1) ti 

komunikohen autoriteteve përgjegjëse për të kryer 

kontrollet e personave në kufijtë e jashtëm nëpërmjet të 

cilëve pasagjerët futen në territorin e Vendit Anëtar, 

për të mundësuar të kryerjen e këtyre kontrolleve me 

qëllim luftimin e emigracionit të jashtëligjshëm në 

mënyrë më efikase. 

Vendet Anëtare të sigurohen që këto të dhëna 

mblidhen nga transportuesit dhe transmetohen 

elektronikisht, ose në rast të dështimit, më çfarë do lloj 

mënyrë tjetër të duhur për autoritetet përgjegjëse që 

kryejnë kontrolle kufitare në pikat e autorizuara të 

kalimit kufitar nëpërmjet të cilit pasagjeri futet në 

territorin e Vendit Anëtar. Autoritetet përgjegjëse për 

të kryer kontrollet e personave në kufijtë e jashtëm ti 

ruajnë këto të dhëna në dosje të përkohshme.  

Pasi pasagjerët janë futur, këto autoritete i fshijnë të 

dhënat, brenda 24 orësh nga transmetimi, vetëm nëse të 

dhënat nevojiten më vonë për qëllime të ushtrimit të 

funksioneve statutore të autoriteteve përgjegjëse që 

kryejnë kontrollin e personave në kufijtë e jashtëm 

sipas ligjeve kombëtare dhe dispozitave të mbrojtjes së 

të dhënave personale tek Direktiva 95/46/EC. 

Vendet Anëtare të ndërmarrin masat e nevojshme për 

të detyruar transportuesit që të fshijnë, brenda 24 orësh 

nga mbërritja e mjetit të transportit sipas Nenit 3(1), të 

dhënat personale që ato kanë mbledhur dhe 

transmetuar tek autoritetet kufitare sipas kësaj 

Direktive. 

Sipas ligjeve kombëtare dhe dispozitave për të dhënat 

personale të Direktivës 95/46/EC, Vendet Anëtare 

mund ti përdorin të dhënat personale të përmendura tek 

Neni 3(1) për qëllim të zbatimit të ligjit. 

 

2.   Vendet Anëtare të ndërmarrin masat e nevojshme 

për ti detyruar transportuesit që të informojnë 

pasagjerët sipas dispozitave të Direktivës 95/46/EC. 

Kjo gjithashtu përbën edhe informacionin e përmendur 

në Nenin 10(c) dhe Nenin 11(1)(c) të 

Direktivës 95/46/EC. 

 

Projektligj 

“Për disa 

shtesa dhe 

ndryshime në 

Ligjin nr. 

71/2016, datë 
07.07.2016 

“Për 

kontrollin 
kufitar” 

 

Neni 4 Në nenin 20, pika 1, pas paragrafit (d) të shtohen 

edhe paragrafët me këto përmbajtje si më poshtë 

vijon: 

 

dh) informacioni paraprak për pasagjerët (API) që 

merret në format PAXLIST nga transportuesit, do 

të ruhet  në një skedar te përkohshëm. 

 

e) pas hyrjes së pasagjerëve, brenda 24 orëve, 

policia kufitare duhet të fshijë informacionin 

paraprake 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. 

 

I plote  

 


