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Hyrje

Çdo pesë vjet, Bashkimi Evropian bën 
ndryshime rrënjësore në strukturat ud-
hëheqëse të institucioneve kryesore. Kjo 
periudhë është edhe rast për të caktuar 
agjendën afatmesme dhe drejtimin nga 
do të shkoj Bashkimi Evropian në vitet 
në vijim. Gjithçka fillon me zgjedhjet për 
Parlamentin Evropian, pason me zgjedh-
jen e krerëve të institucioneve kryesore, 
votimin e Komisionit Evropian, krijimin 
e komisioneve parlamentare dhe tranzi-
cionin në tri institucionet kryesore të BE-
së, Komisionin Evropian, Këshillin dhe 
Parlamentin. 

Viti 2019 u konsiderua si më i rëndësish-
mi deri me tash në historinë e Bashkimit 
Evropian prandaj të tilla u konsideruan 
edhe zgjedhjet evropiane të zhvilluara 
në 28 shtete anëtare, të cilat u mbajtën 
nga 23 deri me 26 Maj. Rezultatet e zg-
jedhjeve sugjeruan një ndryshim të kon-
siderueshëm në baraspeshën e forcave 
politike në Parlamentin e ardhshëm, që 
u reflektua edhe në ndarjen e posteve 
kryesore në institucionet tjera si Këshil-
lin Evropian, Komisionin Evropian dhe  
Bankën Qëndrore Evropiane. 

Disa lajme të mira për BE-në dhe forcat 
që duan forcimin e saj dolën nga këto 
zgjedhje. I pari ishte dalja më e mad-
he e qytetarëve në votime se asnjëherë 

më parë. Për herë të parë më shumë se 
gjysma e votuesve morën pjesë në këto 
zgjedhje, që dëshmon rritjen e vetëdijes 
së qytetarëve se puna e institucioneve 
të Bashkimit Evropian ka rëndësi për 
jetën e tyre të përditshme dhe interesat 
e tyre. Së dyti, përkundër frikës që ishte 
krijuar, forcat ekstremiste dhe popull-
iste, në këto zgjedhje nuk shënuan ndon-
jë rritje domethënëse. Por, ndryshimi i 
madh ishte në faktin se për herë të parë 
dy grupimet kryesore në Parlamentin 
Evropian, Partia Popullore Evropiane 
(EPP) e qendrës së djathtë dhe Aleanca 
e Socialistëve dhe Demokratëve (S&D) 
e qendrës së majtë së bashku nuk kanë 
më shumicën e vendeve në Parlamen-
tin Evropian. Vendet që humbën këto dy 
grupime shkuan në favor të Liberalëve 
dhe të Gjelbërve, po ashtu forca pro BE-
së. Prandaj kur u ndanë postet kryesore 
në institucionet e Bashkimit Evropian 
EPP dhe S&D nuk kishin mundësi të bë-
jnë pazare vetëm mes vete por u desh  të 
pranojnë që “torta” të ndahet edhe nga 
të tjerët. Fundi i fundit bashkëpunimi 
i këtyre katër grupimeve, si dhe disa të 
tjerave që nuk janë ekstreme, është i do-
mosdoshëm për të çuar përpara agjendën 
e reformave në BE dhe politikat që do ta 
përforconin unionin. 



7

E ARDHMJA E RAPORTEVE BE-KOSOVË PAS ZGJEDHJEVE EVROPIANE 2019

Nga prioritetet që do t’i caktojë struktura 
e re udhëheqëse e BE-së në pesë vitet e 
ardhshme si dhe nga prioritetet që janë 
parashikuar të financohen nga korniza 
shumëvjeçare financiare e BE-së pas vi-
tit 2020, do të varet edhe fati i politikës 
së zgjerimit të BE-së. Në kuadër të kësaj 
politike do të trajtohet edhe Kosova, si 
vend i cili, ndonëse nuk njihet ende nga 
pesë shtete anëtare të BE-së, është i përf-
shirë në këtë politikë. 

Përkundër faktit se zgjerimi i BE-së nuk 
u përmend shumë në fushatën zgjedhore 
nuk ka dyshim se nga Parlamenti Evropi-
an do të vazhdojë mbështetja për këtë 
proces edhe në përbërjen e re. Pasi në 
Parlament vendimet merren me shumicë 
mund të pohohet se do të ketë shumicë të 
mjaftueshme për të mbështetur zgjerim-
in. Por fati i këtij procesi do të varet edhe 
nga prioritetet që do t’i caktojë Komisioni 
i ri Evropian dhe shtetet anëtare ku edhe 
merren vendimet përfundimtare.

1  Që nga periudha e hershme para se të shpallej pavarësia e Kosovës, Parlamenti Evropian me Rezolutë kishte mbështe-
tur pavarësinë, nën mbikqyrje ndërkombëtare, si opcionin e duhur të zgjidhjes së statusit. Prej shpalljes së Pavarësisë në 
secilën Rezolutë vjetore Parlamenti kishte vazhduar të kërkojë nga 5 shtetet e BE-së që nuk e kanë njohuir Kosovën që ta 
bëjnë një gjë të tillë.  

Mund të pritet që Parlamenti i ri Evro-
pian të vazhdojë në të njëjtën mënyrë 
mbështetjen edhe për Kosovën. Si për 
perspektivën e saj evropiane ashtu edhe 
për liberalizimin e vizave dhe për dia-
logun me Sërbinë, duke pritur një mar-
rëveshje për normalizimin gjithëpërf-
shirës të raporteve. Parlamenti Evropian 
vazhdon të jetë i vetmi institucion i BE-së 
i cili e trajton Kosovën si shtet të pavar-
ur. Ndonëse mund të ketë zvogëlim të 
mbështetjes si pasojë e pakënaqësisë në 
rritje me disa zhvillime në Kosovë, meg-
jithatë pritet që edhe në të ardhmen Par-
lamenti Evropian të vazhdojë të kërkojë 
njohjen e Kosovës si shtet të pavarur.1  

Ky studim analizon rezultatet e zgjed-
hjeve evropiane dhe ndikimin e tyre në 
krijimin e strukturave të reja udhëheqëse 
në BE, si dhe politikat ndaj zgjerimit dhe 
rajonit të Ballkanit perëndimor në përg-
jithësi dhe Kosovës në veçanti. 



8

E ARDHMJA E RAPORTEVE BE-KOSOVË PAS ZGJEDHJEVE EVROPIANE 2019

Zgjedhjet evropiane nuk 
shënuan rritjen e partive 
ekstremiste 

Zgjedhjet e fundit të majit të vitit 2019 ishin 
ndoshta edhe më të rëndësishmet për Parlamen-
tin Evropian në historinë e këtij unioni. Pas tyre 
nisi procesi jo i lehtë i definimit të drejtimit të BE-
së në të ardhmen dhe sfidat që duhet tejkaluar. 
Nuk është më fshehtësi se në BE ka ndasi të mad-
he rreth temave kryesore si politika e migrimit, di-
siplina fiskale, korniza shumëvjeçare financiare, 
kontrolli i kufijve të jashtëm dhe të brendshëm, 
politika e taksave, ndërsa edhe raportet ndërkom-
bëtare janë komplikuar shumë.  

Por ajo nga çfarë BE-ja ka pasur më së  shumti frikë 
para këtyre zgjedhjeve ishte rritja e partive pop-
ulliste dhe të ekstremit të djathtë në BE. Pikërisht 
thirrjet që të ndalen forcat e tilla kanë qënë do-
minuese në fushatën zgjedhore në prag të zgjed-
hjeve evropiane. 

Por rezultatet dëshmuan se kjo frikë ishte e ekzag-
jeruar dhe se në nivel të BE-së, partitë populiste 
dhe të ekstremit të djathtë nuk mund të paraqesin 
rrezik real nëse kundër tyre vërtetë veprojnë par-
titë tradicionale. Në disa vende si Francë dhe Itali 
partitë e tilla rritën fuqinë, madje edhe duke dalë 
në pozitën e parë. Por në nivel të BE-së as pas zg-
jedhjeve evropiane nuk do të rritet rreziku nga to. 
Rreziku nga ekstremi i djathtë ishte më shumë një 
arsyetim i partive tradicionale për veprimet e tyre 
sesa një rrezik i vërtetë. Kjo u pa edhe në qasjen 
ndaj zgjerimit të BE-së, sidomos në Francë. 

Që në prononcimet e para pas daljes së rezultateve 
të zgjedhjeve udhëheqësit e grupimeve pro-evro-

2  Për shkak të mosrealizimit të pritjeve që Mbretëria e Bashkuar të largohet nga BE-ja para zgjedhjeve evropiane Parlamenti Evropian në fillim të 
mandatit të ri do të ketë numrin e njëtë të deputetëve sikur ai i periudhës 2014-2019. Kur të ndodhë Brexiti numri to të zvoglohet në 705 deputetë. 

piane bën ftesë për bashkëpunim për të ndalur 
ndikimin e popullistëve në Parlamentin e ri evro-
pian.  

Partitë tradicionale, pro BE-së si EPP-ja e qendrës 
së djathtë, Socialistët, Të Gjelbërit dhe Liberalët, 
në përbërjen e re të Parlamentit Evropian kanë së 
bashku rreth 500 vende prej 751.2 Edhe disa par-
ti tjera, që nuk u përkasin këtyre, e që nuk janë 
kundër BE-së dhe nuk janë ekstreme, si Konserva-
torët dhe Reformistët (ECR) dhe Grupimi i të Ma-
jtës së Bashkuar (GUELE) e çojnë numrin anti-ek-
stremist në mbi 600 nga 751 deputet. Pas largimit 
të Britanisë së Madhe nga BE, me daljen e listës së 
udhëhequr nga Nigel Farage, numri i deputetëve 
në grupimet politike popullistë do të bie nën 100, 
që ilustron më së miri se ata nuk do të kenë ndonjë 
ndikim në Parlamentin e ri Evropian. 

Partitë tradicionale, 
pro BE-së si EPP-
ja e qendrës së 
djathtë, Socialistët, 
Të Gjelbërit dhe 
Liberalët, në 
përbërjen e re të 
Parlamentit Evropian 
kanë së bashku rreth 
500 vende prej 751.
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Ndarja e forcave në 
Parlamentin e ri Evropian
Këto zgjedhje megjithatë shënuan një ndryshim 
të madh në raportin e forcave brenda Parlamentit 
Evropian. Për herë të parë prej kur zhvillohen zg-
jedhjet, dy partitë më të mëdha, EPP dhe S&D, nuk 
e kanë shumicën të vetme. Të dyja këto parti kanë 
shënuar rënie ndërkohë që liberalët, të bashkuar 
në grupimin e ri “Ripërtëritja evropiane”  dhe të 
Gjelbërit kanë shënuar rritje. Kjo do të reflektohet 
jo vëtëm në punën e Parlamentit Evropian por u pa 
ndikimi i menjëhershëm edhe në shpërndarjen e 
posteve kyçe në të gjitha institucionet e BE-së. Dy 
partitë e mëdha nuk patën mundësi më të ndajnë 
postet kryesore mes vete por u desh mbështetja 
e së paku dy partive tjera, që do të thotë se është 
dashur tu japin disa poste edhe atyre . 

Po ashtu rritja e partive liberale dhe të gjelbërve ka 
ndikuar edhe në ndryshimin e prioriteteve me të 
cilat do të merren Parlamenti Evropian dhe Komi-
sioni Evropian në të ardhmen. Ndryshimet klima-
tike kanë zënë vendin e parë ndër prioritetet në një 
plan strategjik për të cilin janë duke negociuar par-
titë kryesore që duan të formojnë një bllok pro-ev-
ropian. Partitë tjera e kanë vërejtur edhe përmes 
rritjes së votave për të gjelbërit se ka një rritje të 
shqetësimit të qytetarëve të Evropës, sidomos të  
rinjve, rreth ruajtjes së ambientit. 

Edhe brenda grupimeve politike ka ndryshime 
sa i përket ndikimit të delegacioneve nacionale. 
Përderisa tek grupimi i qendrës së djathtë EPP de-
putetët nga Gjermania kanë numrin më të madh, 
dhe me këtë edhe ndikimin më të madh, në këtë 
grup kryesor ka rënë dukshëm numri i deputetëve 
nga Franca, Italia, Spanja dhe Polonia.

Në anën tjetër Socialistët nga Spanja dhe ata 
nga Italia kanë delegacionin më të madh nacio-
nal në grupimin e Aleancës së Socialistëve dhe 
Demokratëve në qendrën e majtë. Kjo ndikoi që 
nga kjo parti të jetë edhe Presidenti i ri i Parlamen-
tit Evropian David Sasolli ndërsa nga Spanja shefja 
e grupit parlamentar.  

Ndonëse nuk ka një kriter të veçantë në bazë të së 
cilit deputetët votojnë për temat e caktuara në Par-
lamentin Evropian, shpesh ata ndjekin qëndrimin 
e grupit. Në bazë të interesave të veçantë ndodhë 
që ata votojnë edhe varësishtë nga qëndrimi i shte-
tit prej nga vijnë. Kjo mund të reflektohet në rastin 
e Kosovës pasi deputetët nga Spanja, Rumania, Sll-
ovakia dhe Greqia votojnë kryesisht kundër amen-
damenteve të cilat i referohen Kosovës si shtet dhe 
që kërkojnë njohjen e pavarësisë së saj, edhe kur 
grupi politik sugjeron të votohet ndryshe. 

Gjithsesi votat dhe vendet në Parlamentin Evro-
pian kësaj radhe kanë një shpërndarje më të gjerë 
sesa më parë, që shihet edhe në bazë të rezultateve 
krahasuar me zgjedhjet e vitit 2014.  

Për herë të parë 
prej kur zhvillohen 
zgjedhjet, dy partitë 
më të mëdha, EPP 
dhe S&D, nuk e kanë 
shumicën të vetme. 
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Rezultatet e zgjedhjeve evropiane - viti 2019345

3  Përbarja e grupeve e paraqitur këtu është preliminare. Pas nisjes së punës së Parlamentit në përbërje të re mund të ndodhin ndryshime në 
numër dhe kalime nga një grup në tjetrin. Poashtu grupimet mund të ndryshojnë edhe emërtimet e tyre.

4 Ky grupim ka ndryshuar emrin me insistimin e Presidentit të Francës Macron i cili dëshiron të mbledh edhe forca tjera progresiste. Por edhepse 
nuk përmban më emërtimin “Liberal” ky grupim do të konsiderohet si i tillë edhe në këtë përbërje.

5 Grafika: https://election-results.eu/

751
ULËSE

EPP (Partia Popullore Evropiane)   182 ulëse

S&D  (Aleanca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve)   154 ulëse

RE “Ripërtëri Evropën”- ish ALDE &R (Aleanca e Liberalëve dhe 
Demokratëve për Evropën + Rennaisance + USR PLUS)4   108 ulëse

GREENS/EFA (Të Gjelbërit/ Aleanca e Lirë Evropiane)   74 ulëse

ECR (Konservatorët  dhe Reformistët Evropian)   62 ulëse

EFDD (Grupi për Evropë të Lirisë dhe Demokracisë së Drejtpërdrejtë)   73 ulëse

GUE/NGL (Fronti i Përbashkët Evropian/E Majta e Gjelbër Nordike)   41 ulëse

NI (të pa-afiluarit– deputëtet që nuk i takojnë asnjë grupi politik)   57 ulëse

Dalja e votuesëve mbi

50.00%5
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751
ULËSE

Rezultatet e zgjedhjeve evropiane – viti  20146

6 Grafika gjindet në këtë link: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/election-results-2014.html

EPP (Partia Popullore Evropiane)   221 ulëse

S&D (Aleanca Progresive e Socialisteve dhe Demokratëve)   191 ulëse

ECR (Konzervativët dhe Reformistët Evropian)   70 ulëse

ALDE (Aleanca e Liberalëve dhe Demokratëve për Evropën)   67 ulëse

NI (te pa-afiluarit – deputëtet që nuk i takojnë asnjë grupi politik)   52 ulëse

EFDD (Grupi për Evropë të Lirisë dhe Demokracisë së Drejtpërdrejtë)   48 ulëse

GUE/NGL (Fronti i Përbashkët Evropian/E Majta e Gjelbër Nordike)   52 ulëse

GREENS/EFA (Të Gjelbërit/ Aleanca e Lirë Evropiane)   50 ulëse

Dalja e votuesëve

42.61% 
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Beteja për postet 
udhëheqëse në 
institucionet kryesore  
të BE-së

Ndryshimet në BE në vitin zgjedhor nuk u ku-
fizuan vetëm me Parlamentin Evropian. Ato zg-
jedhje janë vëtëm hyrje në ndryshimet në krye të 
institucioneve tjera, përfshirë edhe Komisionin 
Evropian dhe Këshillin Evropian. Që nga momenti 
i shpalljes së rezultatëve të Parlamentit Evropian 
kishin nisur konsultimet për zgjedhjen e Presi-
dentit të ri të Komisionit Evropian. Çështja e parë 
që u desh të sqarohet në këtë proces ishtë se a do 
të respektohej parimi i të ashtuquajturit Spitzen-
kandidat7 sipas së cilit parim para pesë vitesh u 
zgjodh për President Jean Claude Juncker.  

Parlamenti Evropian kishte insistuar në respek-
timin e këtij parimi pasi në këtë mënyrë rritet 
ndikimi i këtij institucioni në raport me vendet 
anëtare në Këshill. Parlamenti Evropian thirrej 
edhe në Traktatin e Lisbonës në të cilin thotë se 
ka bazë zgjedhja e tillë e Presidentit të Komisionit 
Evropian.8

Por shtetet anëtare, së paku disa prej tyre, donin 
që Këshillit t’i mbetet kompetenca për të caktuar 
kush do të jetë në krye të Komisionit Evropian. 
Nuk donin që me automatizëm të pranohet parimi 
i “kandidatit udhëheqës”. Kundërshtimin më të 
madh ndaj këtij parimi publikisht e kishin shpre-
hur kryeministrat që vijnë nga radhët e partive 
liberale, dhe ata kanë një numër të konsiderue-

7  Ky emërtim në gjuhën gjermane përdoret për kandidatët udhëheqës të cilët para zgjedhjeve evropiane kandidohen nga grupimet partiake për 
postin e Presidentit të Komisionit Evropian, edhepse ata nuk figurojnë si kandidatë në listat zgjedhore.  

8  Në fakt Traktati nuk përmend në mënyrë të drejtpërdrejtë parimin e “kandidatit udhëheqës” por vëtëm thotë se rezultati i zgjedhjeve evropi-
ane duhet të merret parasysh gjatë zgjedhjes së Presidentit të Komisionit Evropian. 

9  Mandati i Komisionit të udhëhequr nga Jean Claude Juncker skadoi me 31 tetor ndërsa Komisioni i ri duhej ta niste punën me 1 nëntor të vitit 
2019. Por kjo u shtye për një muaj pasi Komisioni Evropian nuk u konfirmua me kohë nga Parlanenti Evropian.  

shëm në Këshillin Evropian në mesin e  shefave të 
shteteve dhe qeverive. 

Sikur të respektohej  vullneti i partisë më të madhe 
që ka siguruar më së shumti vende në Parlamentin 
Evropian - EPP-së - atëherë kandidati i saj, Manfred 
Weber, nga radhët e Unionit Kristian Social nga Ba-
varia e Gjermanisë, do të duhej të ishte zgjedhur 
pasardhësi i Junckerit në krye të Komisionit Evro-
pian. 

Pasi të sqarohej kush do të ishte në krye të Komis-
ionit, si institucionit më të madh të BE-së ku puno-
jnë më shumë se 40,000 nëpunës, atëherë do të 
pasohej me zgjedhjen e përsonave kyç në postet 
tjera si Presidentin e Këshillit Evropian, Presiden-
tin e Parlamentit Evropian, Presidentin e Bankës 
Qëndrore Evropiane dhe Përfaqësuesit e Lartë të 
BE-së për politikë të jashtme dhe siguri. 

Këto negociata u dëshmuan të jenë shumë kom-
plekse dhe të vështira sepse synohej të arrihet një 
barazpeshë gjeografike, politike, ideologjike dhe 
gjinore. Prandaj edhe nuk ishin të lehta këto ne-
gociata dhe nuk dihej me siguri se gjithçka do të 
zgjidhet në kohën e duhur në mënyrë që të bëhej 
tranzicioni sipas orarit të parashikuar.9  

Disfata e parë e Parlamentit Evropian ishte re-
fuzimi i kandidatit të EPP-së Manfred Weber për 
Kryetar Komisioni. Në këtë mënyrë, me insistimin 
sidomos të Francës dhe Holandës, u refuzua edhe 
parimi i Spitzenkandidatit. As kandidati rezervë, 
që po ashtu ishte spitzenkandidat por nga radhët 
e socialistëve, Frans Timmermans, nuk mori mb-
nështetjen e nevojshme. 
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Si kompromis, shefat e shteteve apo qeverive të BE-
së u pajtuan pas tri ditësh negociatash të vështira 
që pasardhëse e Jean Claude Junckerit të jetë Minis-
trja e atëkohshme gjermane e mbrojtjes, Ursula van 
der Leyen. President i Këshillit Evropian u zgjodh 
Kryeministri i atëkohshëm i Belgjikës, Charles Mi-
chel, Përfaqësues i Lartë spanjolli Josep Borrell, në 
atë kohë Ministër i Punëve të Jashtme, ndërsa Shefe 
e Bankës Qëndrore Evropiane do të jetë Francezja 
Cristine Lagard. President i Parlamentit Evropian 
do të duhej të ishte nga radhët e socialistëve dhe 
këtë post e mori David Sasolli nga Italia. 

Të gjithë këta udhëheqës të ri të institucioneve 
të BE-së janë në favor të vazhdimit të zgjerimit 
dhe për angazhim edhe më të madh në Ballkanin 
Perëndimor. 

Për Kosovën është e rëndësishme të shihet se si do të 
veprojë Përfaqësuesi i Lartë për Politikë të Jashtme,  
sigurisht sepse ai do të jetë personi i cili edhe do të 
ketë rolin e lehtësuesit në dialogun mes Kosovës 
dhe Serbisë që së pari e kishte pasur Catherine Ash-
ton deri në vitin 2014 e pastaj Federica Mogherini.

Fakti që ky post i takoi Ministrit të Jashtëm të 
Spanjës Borrell ka ngritur pyetjen se sa i duhur do 
të jetë ai për ndërmjetësimin e dialogut pasi pub-
likisht ishte shprehur disa herë në mënyrë agre-
sive kundër pavarësisë së Kosovës. Në seancat 
dëgjimore në Parlamentin Evropian Borrell para-
lajmëroi se Prishtina do të jetë destinacioni i parë 
që do ta vizitojë kur të merr postin e ri dhe se do 
të jetë i përkushtuar për të arritur një marrëveshje 
mes Kosovës dhe Serbisë.   

Me kurreshtje pritej edhe se kush do të bëhej Komi-
sioner që do të merret me çështjen e zgjerimit dhe 
çfarë mandati e çfarë prioritetesh do të ketë në 

10  Olli Rehn ishte Komisioneri i fundit i cili mbuloi vëtëm zgjerimin në periudhën 2004-2009 . Štefan Fule nga 2010-2014 ishte i ngarlkuar 
formalisht për “Zgjerim dhe Politikën e Fqinëjsisë Evropiane” ndërsa në mandatin e fundit Johannes Hahn është  Komisioner për Fqinjësi dhe 
Negociaa të Zgjerimit. 

pesë vitet e ardhshme. Në mandatin e deritashëm 
të Komisionit Evropian, ashtu siç kishte parashi-
kuar në fillim të mandatit Jean Claude Juncker, nuk 
ndodhi zgerimi i BE-së edhe pse u bënë disa hapa 
me disa shtete të rajonit. Përkundër faktit se nuk 
mund të parashikohet afati kohor i anëtarësimit 
të ndonjë shteti nga Ballkani Perëndimor në BE në 
pesë vitet e ardhshme, pritjet ishin që kësaj radhe 
së paku të ketë përafrim të mëtejmë në këtë drejtim.  

Në dy mandatet e fundit, nga viti 2009 deri me 
2019, nuk ka pasur një Komisioner i cili ishte përg-
jegjës vëtëm për zgjerimin por kjo u bashkua me 
politikën evropiane ndaj fqinjëve. Së pari ishte 
Komisioneri për Zgjerim dhe Politikën e Fqinjë-
sisë Evropiane e pastaj Komisioneri për Fqinjësi 
dhe Negociata të Zgjerimit, që reduktoi edhe më 
tej politikën e zgjerimit në prioritetet e Komisionit 
Evropian.10 

Kryetarja e re e Komisionit Evropian ia cakto këtë 
detyrë kandidatit nga Hungaria. Së pari ishte Lasz-
lo Troscanyi i cili u refuzua nga Komisioni për 
çështje ligjore të Parlamentit Evropian për shkak 
të dyshimeve për konflikt interesi. Pastaj Kryem-
inistri i Hungarsië Viktor Orban kandidoi Përfaqë-
suesin e përhershëm të këtij shteti në BE, Oliver 
Varhelyi i cili ndonëse me disa probleme, kaloi 
me sukses testin para Komisionit për Politikë të 
Jashtme të Parlamentit Evropian. Pa marrë para-
sysh kualitetet përsonale dhe përvojën e komis-
ionerit të ri, disa e shohin problematik vet faktin se 
ai vjen nga Hungaria sidomos pasi që në procesin e 
zgjerimit kriteri kyç për avancim është respektimi 
i sundimit të ligjit dhe pavarësisë së gjyqësorit - e 
Hungaria ka probleme me të dyja këto. Shtrohet 
pyetja se sa është i thirrur një politikan nga ky shtet 
të kërkojë në emër të BE-së respektimin e këtyre 
vlerave nga vendet kandidate
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Ndikimi në zgjerimin e 
BE-së 
Procesi zgjedhor evropian si dhe zhvillimet pas 
tyre në Komision dhe në Këshillin e BE-së kanë 
dëshmuar se kundërshtimi i zgjerimit, apo thënë 
më saktë skepticizmi ndaj këtij procesi, nuk është 
përmendur aq shumë nga partitë e ekstremit të 
djathtë apo nga popullistët sa nga partitë liberale. 
Për shembull, Franca dhe Holanda vazhdojnë të 
jenë shtete që bëjnë më së shumti probleme kur 
duhet miratuar vendimet për zgjerimin e BE-së, 
ndërsa në të dyja shtetet në pushtet janë partitë 
liberale. U pa kjo edhe në samitin e fundit të BE-së 
në tetor të vitit 2019 kur nuk u arrit konsensusi i 
nevojshëm për vendimin për hapjen e negociatave 
me Republikën e Shqipërisë dhe asaj të Maqedo-
nisë së Veriut. 

Në rritjen e liberalëve ka kontribuar dukshëm lis-
ta “Rennaisance” e presidentit francez Emanuel 
Macron. Megjithatë, ndonëse parti pro-evropiane, 
përfaqësuesit e këtij grupacioni politik shpesh 
janë shprehur kundër përshpejtimit te zgjerimit 
të Bashkimit Evropian.

Vet shefi i shtetit francez në shumë raste ka për-
mendur se i kundërshtohet zgjerimit para përfun-
dimit të reformave të brendshme të institucioneve 
evropiane. Një qëndrim i këtillë i hapur i Emman-
uel Macron në prag të nisjes së samitit të Sofies në 
maj të vitit 2018 u cilësua si dekurajues për tërë 
ngjarjen e cila planifikohej të ishte historike me 
që për herë të parë pas 15 viteve mblodhi lidëret 
Ballkanit Perëndimor dhe të BE-së për të diskutu-
ar ardhmërinë e evropiane të rajonit.

11  (intervista për RTL, 22 maj 2019) https://www.rtl.fr/actu/politique/elargissement-de-l-ue-loiseau-dit-non-a-l-albanie-et-la-macedoine-du-
nord-7797680143

Edhe gjatë fushatës parazgjedhore në Francë, 
çështja e zgjerimit është aktualizuar në disa ras-
te kur nuk kanë munguar prononcimet kunder 
këtij procesi nga pikërisht forcat që konsiderohen 
pro-evropiane. Kështu, Nathalie Losieau bartësja 
e listës “Renesanse” vetëm disa ditë para mbajtjes 
së zgjedhjeve evropiane, pat deklaruar se partia 
e saj do vazhdon të bllokojë proceset e zgjerimit. 
Loiseau, ish-ministre për çështje evropiane, në një 
intervistë dhënë mediave franceze pat konfirmuar 
se ajo “personalisht [e kishte] bllokuar vendimin 
për hapjen e negociatave me Shqipërine dhe Ma-
qedoninë në qershor të vitit 2018” dhe ka para-
lajmëruar se shteti francez do vazhdojë me këtë 
qëndrim.

“Unë isha në Maqedoninë Veriore për t’iu thënë 
jo, sepse ju [maqedonasit] nuk jeni të gatshëm, 
sepse ne nuk jemi te gatshëm. Nuk do ketë nego-
ciata [të anëtarësimit me BE] në qershor. Ne do 
jemi kundër dhe do vazhdojmë të jemi kundër. 
Ata gjeografikisht janë në Evropë, dhe ne duhet 
t’iu ndihmojmë, por zgjerimi është jo.”11 Se ajo ka 
pasur të drejtë u pa në bllokadën e vendimit për dy 
shtetet kandidate në tetor të këtij viti. 

Çështja e zgjerimit nuk ka qenë pjesë e debateve 
parazgjedhore në mesin e të ashtuqujaturëve Spit-
zenkandidatëve. I vetmi që ka folur në këtë rrafsh 
është përfaqësuesi i grupacionit më të madh poli-
tik, Partisë Popullore Evropiane, Manfred Weber 
i cili, edhepse nuk arriti të bëhet Kryetar i Komi-
sionit Evropian, ka ndmkim të madh sepse është 
shef i grupit të EPP-së në Parlamentin Evropian. 
Ai mbron qëndrimin e Berlinit zyrtar se zgjerimi 
duhët të stopohet vetëm në rastin e Turqisë. 
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“Ne duam të kemi raporte të afërta të mira dhe sol-
ide në mes Turqisë dhe BE-së. mirëpo konsideroj 
se duhet të jemi të sinqertë dhe kjo nënkupton se 
Turqia nuk mundet të bëhet anëtare e BE-së.”12

Pas këtyre zgjedhjeve dhe nisjes së mandateve 
të institucioneve të reja do të shihet edhe si do të 
vazhdohet me procesin e zgjerimit të Bashkimit 
Evropian. Ky proces në të kaluarën ka qenë me 
prioritet ndërsa tash nuk përmendet fare, ose 
përmendet  kryesisht në kontekstin negativ. “Më 
mirë të mos e përmendin fare zgjerimin sesa të 
flasin për të si rrezik për BE-në” tha për këtë pun-
im një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian duke 
komentuar fushatën zgjedhore në disa shtete të 
BE-së.13

Shumë diplomatë në Bruksel janë të mendimit se 
kundërshtimi i procesit të zgjerimit do të zvogëlo-
hej për vendet e Ballkanit Perëndimor po që se 
merret vendimi për suspendimin e negociatave të 
anëtarësimit me Turqinë. “Kur përmendet zgjeri-
mi qytetarët evropianë mendojnë në Turqinë dhe 
kanë frikë. Kjo edhe është arsyeja kryesore pse në 
numër kaq të madh ata shprehen kundër zgjerim-
it” thotë një diplomat i një vendi të madh anëtar 
të BE-së.14 

Edhe Gjermania, ndonëse nuk është kundër, 
nuk nxiton të mbështesë procesin e zgjerim-
it. Në Gjermani në pushtet është një koalicion i 
partive të qendrës së djathtë CDU/CSU me Social 
Demokratët e SPD-së nga qendra e majtë.

Se sa e pa dëshirueshme ka qënë tema e zgjeri-
mit në fushatë dëshmon edhe presioni që i është 
bërë Komisionit Evropian që të vonojë nxjerrjen 
e pakos së zgjerimit dhe raportet vjetore të pro-

12  Weber. (2 prill, 2019, Euronews, https://www.euronews.com/2019/04/23/turkey-cannot-become-a-member-of-the-eu-says-epp-leader-man-
fred-weber_

13  BIseda e autorëve me një zyrtar të lartë të Komisionit Evropian. 

14  Nga biseda e autorëve me një diplomat të një vendi anëtar të BE-së.  

cesit për vendet në këtë proces për këtë vit. Në 
vend të miratimit dhe publikimit në muajin prill, 
ishte vendosur që botimi të shtyhet për periud-
hën pas zgjedhjeve evropiane prandaj edhe rapor-
tet u publikuan me 29 maj. Nuk ka dyshim se në 
Parlamentin Evropian do të ketë mbështetje të 
mjaftueshme për zgjerim - sepse në Parlamenti 
vendoset me shumicë. Por në Këshillin e BE-së, 
ku merren vendimet me konsensusin e të gjitha 
shteteve anëtare, do të jetë më vështirë edhe në 
të ardhmen. 

Procesi zgjedhor 
evropian si dhe 
zhvillimet pas tyre 
në Komision dhe 
në Këshillin e BE-
së kanë dëshmuar 
se kundërshtimi i 
zgjerimit, apo thënë 
më saktë skepticizmi 
ndaj këtij procesi, 
nuk është përmendur 
aq shumë nga partitë 
e ekstremit të djathtë 
apo nga popullistët sa 
nga partitë liberale 
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Konkluzat dhe 
rekomandimet
Zgjedhjet Evropiane të vitit 2019 kanë ndryshuar 
skenën politike dhe raportin e forcave në Parlamen-
tin Evropian. Por këto ndryshime nuk kanë të bë-
jnë me rritjen e partive të ekstremit të djathtë apo 
të majtë. Ndryshimet më të mëdha kanë ndodhur 
me rënien e dy partive kryesore nga qendra e majtë 
dhe ajo e djathtë dhe me rritjen e liberalëve dhe të 
gjelbërve. Për herë të parë që nga krijimi i Parlamen-
tit Evropian dy partitë Kryesore, EPP nga qendra e 
djathtë dhe S&D nga qendra e majtë nuk do të mund 
të kenë së bashku shumicën. Prandaj bashkëpunimi 
i këtyre partive së paku me një apo dy parti tjera nuk 
është me çështje e vullnetit të mirë por detyrim. 

Përkundër rritjes së mbështetjes për partitë popull-
sitë në disa shtete të BE-së, sidomos në Francë dhe 
Itali, në nivel evropian nuk ka rrezik nga ndonjë 
forcë e ekstremit të djathtë. Rezultatet e zgjedhjeve 
evropiane kanë dëshmuar se në të shumtën e rasteve 
frika nga partitë ekstremiste ka qënë e ekzagjeruar. 
Por rrezik paraqesin ende këto forca nëse agjenda e 
tyre bëhet e pranueshme nga partitë tradicionale të 
qendrës. 

Zgjedhjet Evropiane dëshmuan se ka rritje të interes-
imit të qytetarëve për BE-në. Kjo u pa në përqindjen e 
votuesve që dolën në këtë zgjedhje duke shënuar për 
herë të parë rritje të trendit të daljes në votime. BE-në 
e gëzon fakti se ka pasur rritje sidomos në radhët e të 
rinjve.   

Parlamenti Evropian pritet që edhe në përbërjen e 
re të vazhdojë mbështetjen për procesin e zgjerim-

it. Ndonëse mund të ndodhë një rënie e entuziazmit 
rreth mbështetjes së Kosovës, pritet që kjo mbështet-
je të vazhdojë, sidomos sa i përket liberalizimit të vi-
zave. 

Bashkëpunimi ndër-parlamentar mes Kosovës dhe 
Parlamentit Evropian pritet të vazhdojë. Tashmë 
është kompletuar procesi i konstituimit të  Par-
lamentit Evropian dhe krijimi i komisioneve dhe 
delegacioneve përkatëse. Parlamenti ka edhe një 
delegacion për Kosovën që do të takohet rregullisht 
edhe me delegacionin e Kuvendit të Kosovës. Shef i 
këtij delegacioni është Franz Romeo nga radha e të 
gjelbërve gjermanë. Parlamenti ka zgjedhur edhe 
raportuesin për Kosovën, sikur edhe për të gjitha 
vendet e Ballkanit Perëndimor sikur edhe në manda-
tet e mëhershme. Edhe këtë post  e ka një deputete 
nga radhët e të gjelbërve gjermanë - deputetja Viola 
von Cramon-Taubadel. 

Sa do të jetë prioritet procesi i zgjerimit të Bashkim-
it Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor do të 
varët jo vetëm nga Parlamenti por edhe nga struk-
turat udhëheqëse në institucionet tjera kryesore 
të BE-së. Këto struktura do të pësojnë ndryshime 
duke u bazuar edhe në rezultatin e zgjedhjeve për 
Parlamentin Evropian. Sikur edhe në Parlamentin 
Evropian edhe në Këshill dhe në Komision është 
bërë shpërndarja më e gjërë e  posteve në mes të 
grupimeve kryesore politike, andaj aktualisht insti-
tucionet evropiane nuk janë në situatë ku grupi më 
i madh, EPP t’i ketë pothuajse të gjitha postet krye-
sore, siç ishte rasti në dhjetë vitet e fundit. 
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Rekomandimet

Për Parlamentin 
Evropian:

Të mbahet fokusi ndaj vendeve të Ballkanit Per-
endimor dhe të mos bie nën ndikimin e forcave në 
shtetet anëtare të cilat duan ta ngadalësojnë edhe 
më shumë procesin e zgjerimit.

Të mos hezitohet me kërkesat për njohjen e pa-
varësisë së Kosovës si mesazh politik, edhe pse ato 
kërkesa nuk kanë fuqi obliguese ligjore për vendet 
anëtare. 

Të mos ketë reduktim të standardeve për Kosovën 
dhe vendet tjera të rajonit sa i përket zhvillim-
it demokratik, sundimit të ligjit, luftës kundër 
krimit të organizuar dhe korrupsionit, për hir të 
raporteve me politikanët në pushtet.

Të rritet fokusi në respektimin e lirisë së shprehjes 
dhe shoqërisë civile.

Të mbahet presioni ndaj shteteve anëtare për të 
vlerësuar nevojat e qytetarëve dhe shteteve duke 
mos bërë pengesa me motive të brendshme poli-
tike nga shtetet anëtare. 

Të insistohet që Komisioni Evropian të mos zvogë-
lojë kapacitetet administrative për politikën e zg-
jerimit.

Për institucionet e 
Kosovës:

Të zhvillojnë edhe më shumë raportet me Parla-
mentin Evropian në përbërjen e re.

Të kenë qasje më serioze në punën e përbashkët të 
delegacioneve të përbashkëta ndër-parlamentare, 
duke evituar që problemet e brendshme politike 
në Kosovë të pengojnë punën e përbashkët. 

Të punojnë me të gjitha grupimet serioze politike 
në Parlamentin Evropian.

Partitë politike të Kosovës të vazhdojnë bash-
këpunimin me grupimet me të cilat janë ideolog-
jikisht të lidhura ndërsa ato të cilat nuk janë ende 
të lidhura të vazhdojnë tentimet për tu bashkuar 
me grupimet partiake në nivelin evropian. 

Të merren seriozisht kërkesat, vërejtjet dhe sugje-
rimet që dalin nga Raportet dhe Rezolutat e Parla-
mentit Evropian. 

Të vazhdojnë angazhimin me deputetët e Parla-
mentit Evropian për të mbajtur mbështetjen për 
njohjen e pavarësisë së Kosovës. 

Të kërkohet ndihmë më e madhe në rritjen e 
kapaciteteve të Kuvendit të Kosovës dhe të 
vetëdijes për rolin e Parlamentit në një demokraci 
parlamentare. 
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Zgjedhjet Evropiane dëshmuan se 

ka rritje të interesimit të qytetarëve 

për BE-në. Kjo u pa në përqindjen e 

votuesve që dolën në këtë zgjedhje 

duke shënuar për herë të parë rritje 

të trendit të daljes në votime. BE-në e 

gëzon fakti se ka pasur rritje sidomos 

në radhët e të rinjve.  
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