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13 korrik
19.00 – 19.30 Hapja e Konferencës së Ambasadorëve 2016

Segment i Nivelit të Lartë: 
Promovimi i “Tirana Initiative”

Tirana Initiative është një forum i politikës së jashtme i nivelit të lartë, i ndërmarrë nga Ministri i Punëve 
të Jashtme të Shqipërisë, Ditmir Bushati, në vijim të Samitit të Parisit për Ballkanin Perëndimor. Tirana 
Initiative përbën një instrument koordinimi të përpjekjeve dhe hapave konkretë rajonalë në kuadër të 
Procesit të Berlinit. Ai do të shërbejë si një platformë për debate intensive rreth çështjeve që lidhen me 
integrimin në BE, sigurinë dhe ndërlidhjen në rajon.

19.00 - 19.15

19.15 - 19.30

19.30 - 20.30

Fjala e hapjes, Ditmir Bushati, Ministër i Punëve të Jashtme të Shqipërisë

Fjalë përshëndetëse, Paolo Gentiloni, Ministër i Punëve të Jashtme
të Republikës Italiane

Pritje dhe ekspozitë fotografike
Vendi: Kopshti i Ministrisë së Punëve të Jashtme 

14 korrik
09.00 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 11.00

Regjistrimi i pjesëmarrësve

Fjalë përshëndetëse, Helga Maria Schmid, Sekretare e Përgjithshme e EEAS

Paneli I – Perspektivat e integrimit të Ballkanit Perëndimor: 
Të notosh kundër rrymës

Prej disa kohësh, Bashkimi Evropian po përballet me një krizë serioze politike, ekonomike dhe identiteti. Rezultati 
dramatik i referendumit ne Britaninë e Madhe e ka thelluar edhe me tej këtë situatë. Largimi i një vendi anëtar ka 
hedhur dyshime serioze për të ardhmen e BE-së. Për këtë arsye, vendet anëtare gjenden përpara urgjencës për t’u 
angazhuar në një reflektim të njëmendtë mbi arkitekturën e ardhshme të Unionit. Duke qenë se vëmendja e BE-së 
pritet te përqendrohet pothuajse tërësisht në dinamikat e brendshme, rreziku i spostimit të prioriteteve në dëm të 
procesit të zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor bëhet real. Riorientimi i prioriteteve mund të cënojë progresin e arritur 
deri më tani në proceset reformuese shtet-konsoliduese të promovuara nga BE-ja në rajon. Në kuadër të Procesit 
të Berlinit, forcimi i mëtejshëm i proceseve integruese rajonale mes gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor është 
vendimtar për përballjen me regresin e mundshëm të reformave dhe përmirësimin e prosperitetit në rajon.
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11.00 - 11.30

11.30 - 13.00

• Klajda Gjosha, Ministre e Integrimit Evropian
• Ana Palacio, Anëtare e Këshillit të Shtetit të Spanjës 
• Arta Dade, Kryetare e Komisionit Parlamentar për 
      Politikën e Jashtme
• Majlinda Bregu, Kryetare e Komisionit Parlamentar 
      për Integrimin Evropian dhe Këshillit Kombëtar 
      për Integrimin Evropian 
• Goran Svilanović, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit 
      të Bashkëpunimit Rajonal

Moderator: Eleonora Poli, Instituti për Marrëdhëniet Ndërkombëtare (IAI), Itali

Pushim kafeje

Paneli II – Europa e ekspozuar: 
Plotësimi i mangësive në arkitekturën tonë të sigurisë 

Gjatë viteve të fundit, siguria evropiane është përballur me sfida të shumta që nga kriza e refugjatëve, tek siguria 
energjitike dhe sulmet terroriste. Pasiguria dhe kërcënimet janë nxitur kryesisht nga paqëndrueshmëria politike në 
Lindjen e Mesme, intensifikimi i aktivitetit terrorist në shkallë të gjerë, si dhe nga qëndrimet dhe veprimet e Rusisë. 
Përballë këtyre sfidave, paqja në Evropë është bërë e ndjeshme, duke penguar kështu efikasitetin e funksionimit të 
organizatave ndërkombëtare të sigurisë. Në këtë matricë të sigurisë, Shqipëria ka qenë një spirancë e paqes dhe 
ofrues i sigurisë për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.

Fjala e hapjes: Enver Hoxhaj, Ministër i Punëve të Jashtme të Kosovës 

• Mimi Kodheli, Ministre e Mbrojtjes
• Damian Gjiknuri, Ministër i Energjisë dhe Industrisë
• Ernst Reichel, I Dërguari Special i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Turqinë 
      dhe vendet anëtare të EFTA-s
• Sandër Lleshi, Këshilltar i Kryeministrit për Çështjet e Sigurisë

Moderator: Florian Qehaja, Drejtor Ekzekutiv, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

13.00 - 15.00

15.00 - 16.30

Drekë
Vendi: Ministria e Punëve të Jashtme

Paneli III – Rishfaqja e aktorëve të tretë në Evropën Juglindore
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Në fund të shekullit të kaluar, Evropa Juglindore konsiderohej si pjesa më e 
pasigurt e kontinentit tonë. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në 1999, rajoni 
ka bërë përparim të qëndrueshëm, ka ndërtuar një rrjet gjithëpërfshirës dhe 
gjithnjë në rritje të bashkëpunimit rajonal dypalësh dhe shumëpalësh, si dhe ka 
investuar bindshëm në lidhje të forta dhe të pakthyeshme me institucionet euro-
atlantike. Kjo ka tërhequr padyshim më shumë interesin e aktorëve tradicionalë 
dhe jo-tradicionalë nga jashtë rajonit, me aftësi të përshtatshme dhe potencial për 
të influencuar mundësitë e zhvillimit. Një vlerësim realist i mundësive, nevojave, 
por edhe i sfidave dhe kërcënimeve do të ndihmojë vetë shtetet dhe rajonin në 
tërësi për të materializuar objektivat e tij të zhvillimit.

• Selim Belortaja, Zëvendës Ministër i Punëve të Jashtme
• François Heisbourg, Kryetar i Këshillit të Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike 
• Andrey Kortunov, Drejtor i Përgjithshëm i Këshillit Rus të Çështjeve Ndërkombëtare 
• John Rendon, CEO, Rendon Group
• Sinan Ülgen, Kryetar Ekzekutiv, Qendra për Studime Ekonomike dhe të Politikës së Jashtme (EDAM)

Moderator: Remzi Lani, Instituti Shqiptar i Medias

17.30 - 18.25

18.30 - 19.30 

19.30 - 20.30

Takim me Kryeministrin, Edi Rama 
(Sesion i mbyllur për Ambasadorët Shqiptarë)
Vendi: Kryeministria 

Takim me Kryetarin e Parlamentit, Ilir Meta 
(Sesion i mbyllur për Ambasadorët Shqiptarë)

Vendi: Kuvendi (TBC)

Pritje e Presidentit të Republikës, Bujar Nishani
(Sesion i mbyllur për Ambasadorët Shqiptarë) 
Vendi: Presidenca

15 korrik
08.30 - 09.00

09.00 - 10.30

Regjistrimi i pjesëmarrësve

Paneli I – Zhvillimi si prioritet në rajonin tonë: Rritja ekonomike, qeverisja dhe të 
drejtat e njeriut 



AXHENDA

13-15 korrik 2016

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME 

Konferenca e Ambasadorëve

Paqja, liria dhe stabiliteti janë fuqimisht të ndërlidhur dhe të ndërvarur me rritjen 
ekonomike dhe zhvillimin e shteteve. Së fundmi, Kombet e Bashkuara miratuan 
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm që synojnë të luftojnë pabarazinë dhe të 
promovojnë mirëqenien e qytetarëve. Në kuadër të Procesit të Berlinit, gjashtë 
vendet e Ballkanit Perëndimor janë angazhuar në mënyrë aktive në nxitjen e 
ndërlidhjes së brendshme, zhvillimin e zinxhirëve të vlerave të rajonit, së bashku 
me rritjen e punësimit, konkurrencës dhe rritjen ekonomike afatgjatë. Në përputhje 
me strategjinë kombëtare të zhvillimit, Shqipëria zotohet të respektojë të drejtat 
e njeriut, fuqizimin e grave dhe ofrimin e një perspektive reale për të rinjtë dhe të 
ardhmen e tyre.

10.30 - 10.45

10.45 - 12.15

• Blendi Klosi, Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 
• Cihan Sultanoğlu, Asistente e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, UNDP 
      dhe Drejtor i Zyrës Rajonale për Evropën dhe Shtetet e Pavarura të 
      Komonuelthit (RBEC)
• Odeta Barbullushi, Zëvendës Ministre e Punëve të Jashtme
• Ellen Goldstein, Drejtore e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor

Moderator:  Gazmend Turdiu, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal 

Pushim kafeje

Paneli II - Përtej diplomacisë klasike

Detyra e promovimit të një imazhi të favorshëm jashtë vendit i takon tradicionalisht diplomacisë kulturore, si një 
mjet i domosdoshëm për të siguruar një marrëdhënie të qëndrueshme me vendet e tjera, falë promovimit në nivel 
ndërkombëtar të jetës kulturore përmes mjeteve të diplomacisë tradicionale, si edhe gjithnjë e më shumë asaj 
publike dhe digjitale. Problemi i parë me të cilin diplomacia jonë kulturore përballet është se si të prezantojë kulturën 
shqiptare jashtë vendit, duke pajtuar promovimin kombëtar me nevojat e reja që dalin nga globalizimi dhe progresi 
i integrimit evropian. Në këtë kontekst, komunitetet shqiptare në botë përbëjnë një burim të pasur, i cili ende nuk 
është eksploruar plotësisht dhe nuk është përdorur siç duhet. Institucionet kombëtare, dhe në veçanti Shërbimi i 
Jashtëm, po ndërtojnë një marrëdhënie të re dhe funksionale, bazuar në ura autentike komunikimi, bashkëpunimi 
dhe ndërveprimi me komunitetet shqiptare në botë. Për të njëjtin qëllim, reforma e shërbimeve konsullore synon 
ripozicionimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme si një institucion që ofron shërbime transparente dhe me kosto të 
ulët për shtetasit shqiptarë. Në këtë perspektivë, përmirësimet e fundit të kuadrit ligjor, thjeshtëzimi i praktikave dhe 
modernizimi i infrastrukturës kanë rritur shpejtësinë dhe cilësinë e shërbimeve konsullore.
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Pjesa I: Bashkëbisedim mbi Diplomacinë publike dhe kulturore

• Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës
• Ardian Paci, Artist shqiptar i artit bashkëkohor botëror

Pjesa II: Prezantime të produkteve të Ministrisë
së Punëve të Jashtme

• Halil Hyseni, Zëvendës Ministër i i Punëve të Jashtme
• Eridana Çano, Zëvendës Drejtore e Kabinetit të Kryeministrit
• Donika Hoxha, Drejtore e Drejtorisë së Diplomacisë Publike, 
      Partneriteteve dhe Diasporës, Ministria e Punëve të Jashtme

12.30 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 15.30

16.00 - 17.30

Transporti për në Tirana Business Park

Drekë/Takim me komunitetin e biznesit “Promovimi i “Made in Albania” në botë”, me 
pjesëmarrjen e Ministres së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, 
Milva Ekonomi.
(Sesion i mbyllur për Ambasadorët Shqiptarë)

Vendi: Tirana Business Park 

Transporti për në Tiranë

Pjesa I: Përfaqësimi diplomatik dhe shërbimet konsullore 
(Sesion i mbyllur për Ambasadorët shqiptarë)

• Qirjako Qirko, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Punëve të Jashtme (10 min)
• Ferit Hoxha, Drejtor i Përgjithshëm për Çështjet Politike dhe Strategjike, Ministria e 

Punëve të Jashtme (10min)
• Gazmend Barbullushi, Drejtori i Drejtorisë së Çështjeve Konsullore, Ministria e 

Punëve të Jashtme (10min)

Pjesa II: Bashkëbisedim me Ministrin e Punëve të Jashtme, Ditmir Bushati
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