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Abstrakt: 

PARATHËNIE 

Dizenjimi i kërkimit shkencor- struktuara e disertacionit.  

TEMA: GJEOPOLITIKA DHE POLITIKA E PËRBASHKËT E SIGURISË DHE 

MBROJTJES SË BASHKIMIT EVROPIAN-SFIDA E SË ARDHMES 

 (Rasti i Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bosnjë- Hercegovinës) 

 

Përkufizimi i problemit. Përse duhet ky studim dhe qëllimi i tij. 

Termi gjeopolitika vjen nga  (greqisht: ―Γη‖ - tokë dhe ―Πολιτική‖- politikë)  dhe në një kuptim 

të përgjithshëm, ndër të tjera është një disiplinë e cila përshkruan relacionin  ndërmjet politikës 

dhe territorit, hapësirës.  

Në qëllimin që ka, ajo është shumë-disiplinore dhe përfshin gjithë aspektet e shkencave shoqërore 

me një theksim të veçantë të gjeografisë politike, marrëdhënieve ndërkombëtare, aspekteve 

territoriale të shkencës politike dhe të drejtën ndërkombëtare  

Si një objekt i gjeopolitikës janë ushtrimi i fuqisë politike mbi një territor të caktuar, dhe pikërisht 

mbi këtë konsideratë punimi i jonë është përqëndruar në ndikimin e CSDP-së në rajonin e 

Ballkanit.   

Ky projekt kërkimi shkencor synon marrjen e gradës shkencore Doktor i Shkencave në 

fushën e drejtimin histori nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 

Departamenti i Historisë. Ai lidhet me Sigurinë Rajonale, veçanërisht me Ballkanin Perëndimor, 

kushtet e tij për tu integruar sa më shpejt dhe natyrshëm me Bashkimin Evropian (BE) nëpërmjet 

politikash aktive të elitave udhëheqëse të vendeve të rajonit dhe nën trysninë aktive të 

instrumenteve të sigurisë së BE-së, kryesisht të ESDP-së dhe CSDP-së- Politikave të Përbashkëta 

të Sigurisë dhe Mbrojtjes  të BE-së. Synimi ndaj sigurisë do të ushqejë bashkëpunimin aktiv në 

projektet  e sigurisë dhe të zhvillimit të BE-së, duke vënë në bazë ndërgjegjësimin e elitave dhe të 

publikut të vendeve të rajonit për domosdoshmërinë e anëtarësimit në BE, përmbushjen e 

interesave dhe mirëqenies së përbashkët duke qenë pjesë e BE-së se sa jashtë saj. Kjo vlen edhe 

për elitën poltike të BE-së, e cila ka nevojë të jetë më aktive dhe e drejtpërdrejtë në realizimin me 

efiçiencë të objektivave të Strategjisë së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes të BE-së.     
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 Arësyeja pse kryhet ky studim: Ka një boshllëk në kërkimet shkencore të derisotme lidhur 

me efiçiencën e strategjive integruese të BE-së për Ballkanin Perëndimor. Ndër këto, strategjia e 

sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët ka privilegjin të angazhojë vendet e rajonit në bashkëpunim 

për probleme tepër të ndjeshme dhe të kapshme lidhur me kërcënime të përbashkëta që ndeshin në 

Ballkanin Perëndimor.  

Ngjarjet në Ukrainë duket se po i thellojnë dilemat e sigurisë në Ballkan, deri në atë masë 

sa duket se e ardhmja e Ukrainës në BE do të përcaktojë edhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor 

atje. Rasti i fundit në Komunën e Kumanovës tregon sesa e brishtëwshtë paqja e arritur, duke 

zbuluar edhe difektet e zbatimit të marrëveshjeve; diskriminimin social, ekonomik, politik mes 

etnive në Maqedoni. 

 Në të kaluarën ka patur një keqinterpretim të shpjegimit të konflikteve në Ballkan, të 

përceptuara si të gjeneruara nga urrejtja historike, sentimentet primitive njerëzore dhe mungesa e 

zhvillimit normal të popullatave etnike të rajonit. Në fakt, si në çdo rajon tjetër të varfër dhe me 

kryqëzim interesash të superfuqive botërore, edhe në Ballkan konfliktet e kanë bazën tek kushtet 

politike, ekonomike, sociale dhe kulturore të rajonit dhe kundërshtia e interesave të Fuqive të 

Mëdha, që konkurrojnë për dominim të  kësaj hapësire gjeopolitike. Nuk ka aspak të vërtetë edhe 

në pretendimet që diferencat fetare përbëjnë motivin kryesor për konflikte. Ato më së shumti janë 

keqpërdorur nga politikanët  e vendeve të rajonit për të motivuar mbështetësit e tyre të verbuar 

pas axhendave politike nacionaliste, dhe si justifikim nga institucionet e BE-së dhe Fuqive të tjera 

të Mëdha, për të larë duart dhe fytyrën për përgjegjësitë e tyre ndaj popujve të Ballkanit. Në fakt, 

copëtimi në pjesëza gjeopolitike i Ballkanit, siçwshtë edhe Ballkani Përëndimor,wshtë një praktikë 

e zakonshme gjeo- strategjike për ta tretur më mire rajonin me taktikën e asgjësimit pjesë – pjesë. 

Por për të patur sukses nuk mjafton strategjia dhe taktika, duhen përpjekje të vijueshme dhe 

këmbëngulëse nga të dy palët për të arritur tek objektivi i përbashkët: Ballkani Përëndimor pjesë 

integrale e BE-së.     

Më tej, dilemat e sigurisë në Ballkanin Përëndimor rriten nga hamendësia e lidershipit të 

Serbisë dhe përpjekjet e saj për të gjetur aleatë jashtë BE-së me qëllim për të mos pranuar dhe 

penguar realitetin e shtetit të Kosovës; për të penguar përpjekjet e BE-së për kohezion dhe 

gjithëpërfshirje të komunitetit serb në shtetin e Bosnje- Hercegovinës;  nga grindjet e vijueshme 

me Greqinë dhe kryeneçësia e udhëheqjes së Maqedonisë lidhur me emrin;  nga angazhimi së 

fundmi i Rusisë me kurse veprimi aktive për aleanca ushtarake dhe politiko- ekonomike- fetare me  

Serbinë  dhe,  ndërtimi i korridoreve të kalimit të gazit të Rusisë përgjatë basenit të Detit të Zi, 

Bullgarisë, Serbisë për në BE, e bëjnë të tërë Ballkanin subjekt të pyejtes: çfarë vjen më pas? A ka 

mundësi të shmanget rruga e përgjakshme e dekadës së fundit të shekullit XX? Nëse mund të 
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shmanget, si mund të rritet efiçienca e CSDP-së, që ajo të mos mjaftohet me operacione në 

mbështetje të paqes në të ardhmen të tipit sikur Ballkani Perëndimor të ishte rajon i largët me BE-

në  dhe  jo fqinji gjeografik i lokalizuar në mesin e hartës politike të Evropës.   

Qëllimi: Ky projekt kërkimi shkencor ka për qëllim të analizojë kërcënimet ndaj sigurisë në 

Ballkanin Perëndimor dhe mundësitë për rritjen e efiçiencës të regjimeve të sigurisë të BE-së në 

rajon, duke tentuar të provokojë edhe disa debate lidhur me hipotezat e hulumtimit shkencor që 

merr në shqyrtim.  

Një zgjidhje afatgjatë e realizuar në marrëveshje mes elitave politike të vendeve të 

Ballkanit Perëndimor lidhur me strategjitë e përbashkëta të sigurisë dhe zhvillimit,  një skenar -

ide  e strukturuar për bashkëjetesën paqësore mes popujve tanë, do ta bënte integrimin e Ballkanit 

Perëndimor brenda BE-së shume herë më të lehtë dhe më të parashikueshëm.   

Për më tepër, një strategji e përbashkët sigurie për rajonin e mbëshetur fuqishëm nga BE-

ja dhe partnerët  e saj të natyrshëm Perëndimorë, ndërtimi i strukturave të përbashkëta të sigurisë 

dhe përdorimi i tyre në përballimin e kërcënimeve të njejta për çdo vend në rajon, do të bënte më 

të lehtë edukimin dhe trajnimin e popullatës aktive, njohjen dhe krijimin e lidhjeve individuale, 

kulturore dhe profesionale, duke arritur sinergjinë e nevojshme të forcave madhore që prodhojnë 

kohezion dhe integrim rajonal, duke filluar nga institucionet shkollore, akademike dhe ato të 

sigurisë. Një edukim perspektiv i bazuar në vlera dhe standarde të përbashkëta Evropiano- 

Perëndimore, do të ndihmonte në trupëzimin e shqetësimeve të përbashkëta të sigurisë në të gjitha 

aspektet e jetës sociale dhe ekonomike dhe njëkohësisht do të kundërbalanconte me sukses 

tentativat konfliktuale të nxitura nga urrejtjet  e vjetra nacionale apo diferencat kulturore dhe 

etnike. Kjo rrugë do të lehtësonte udhëtimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, secili sipas 

meritës dhe kontributeve, në shtigjet e ngushta  të sigurisë së plotë dhe integrimit në BE. Më tepër 

investime, projekte e kapacitete të përbashkëta sigurie rajonale, kooperim kulturor dhe luftë 

kundër trafiqeve ilegale, krimeve transkufitare, menaxhim të fatkeqësive natyrore dhe aksidenteve 

të rënda teknologjike si dhe projekte të përbashkëta për sigurinë në rajon nga BE-ja jep më tepër 

shtysa energjie pozitive drejt sigurisë dhe integrimit të përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor në 

BE. Konfliktet e brendshme, por edhe ato mes fqinjëve shmangen,  nëse kjo energji pozitive 

kanalizohet në shtigjet e ligjit dhe të rendit dhe jo në nxitje të kaosit, siç kanë rezultuar 

ndonjëherë ngjarje sporadike, lidhur me veprimet huligane të tifozëve të futbollit, të politizuara 

nga media dhe politika për qëllime elektorale, aspak në favor të klimës së integrimit në BE. Pa 

qenë të aftë të kooperojmë e jetojmë në paqe mes njëri- tjetrit, nuk mund të jetojmë në paqe me 

gjithë Evropën. Siguria rritet nëse ajo gjen mbështetje nga politika efikase të ndërtimit dhe 

konsolidimit të institucioneve, sidomos ato të sigurisë së përbashkët, zhvillimi i infrastrukturës, 
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këmbimet tregtare, teknologjike dhe kulturore, pa pengesat e barrierave kriminale, frymës 

nacionaliste; dhe nën presionin pozitiv të dialogut kulturor dhe diversitetit të ideve dhe 

interesave. Forca qëndërzuese e BE-së, do të duhej të rritej, për tu bërë më terheqëse për popujt e 

vendeve të rajonit.  BE, përmes kapërcimit të stanjacionit të vet ekonomik dhe politik të shkaktuar 

nga kriza financiare dhe ekonomike e vitit 2008 e në vijim,  do të mund të rriste projektet dhe 

angazhimin në vendet e rajonit tonë, dhe përshpejtonte zhvillimin dhe integrimin e Ballkanit 

Perëndimor në hapësirën e vet gjeopolitike. Izolimi dhe mosangazhimi zakonisht i shërbejnë  

rritjes së trysnisë dhe regjimeve represive.  Rajoni i Ballkanit Perëndimor ka gëzuar një energji 

dinamike në rritje pas hedhjes poshtë të regjimeve shtypëse diktatoriale gati 50 vjeçare në vendet 

e tyre dhe  afirmimit të të drejtave themelore të njeriut dhe lirive të tyre bazë, përfshi këtu lëvizjen 

e lirë në vendet Schengen të BE-së, kualfikimet deri edhe universitare të mbështetura financiarisht 

nga vendet e BE-së, angazhimet me politikat e strukturuara mirë të asocimit dhe integrimit. Për 

më tepër, nuk ka patur luftë ndëretnike në Ballkan,  që nga viti 1999, që rezultoi me ndërhyrjen e 

NATO-s në Kosovë, për të shmangur një genocid tjetër serb si ai në Bosnje- Hercegovinë më 

1994. Tani edhe midis qeverive të Serbisë  dhe të Kosovës kanë filluar bisedimet nën presionin e 

BE-së, megjithëse të ngadalta por me kah pozitiv. Popujt e Ballkanit Perëndimor e ndjejnë se 

projekti qytetërues për paqe dhe bashkëpunim rajonal po bëhet gjithnjë e më tepër realitet, në 

sajë të angazhimit aktiv të BE-së dhe partnerëve të natyrshëm properëndimorë të tyre.   

Ky projekt kërkimi shkencor do të shmanget nga synimet për të parashikuar të ardhmen e 

Ballkanit Perëndimor. Kryesisht, fokusi i hulumtimit shkencor do të jetë propozimi për gjetjen e 

rrugëve që kanë për qëllim shmangien e alternativave që gjenerojnë kaos dhe anarki, dhe bëjnë të 

mundur kuptimin më të thellë të potencialeve që mbart kooperimi për paqen dhe sigurinë si dhe 

rritja e mirëqenies, si dhe gjithëpërfshirja sociale dhe kohezioni i rajonit, për një mjedis të 

përbashkët sigurie në dhjetëvjeçarët që vijnë.  Integrimi në BE konsiderohet jo qëllim në vetvehte, 

por pasojë e transformimit kulturor dhe e punës në projekte të përbashkëta drejt zhvillimit të 

qëndrueshëm; në efektin e strategjive të integrimit dhe të sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët të 

BE-së dhe fuqisë tërheqëse që rrezaton efekti i zgjerimit të BE-së me anëtarë të rinj nga Ballkani 

Perëndimor. Nuk ka nevojë për zvarritje ose pavendosmëri pasiwshtë fituar çasti historik në 

Ballkan, duke e futur të gjithë rajonin në hapësirën gjeopolitike të një BE-je të integruar. Vonesa i 

shërben  përpjekjeve jo integruese ndaj BE-së, siç mund të vlerësohen ato ruse me Serbinë apo më 

gjërë, në Bosnje- Hercegovinë, Maqedoni dhe ndoshta në Malin e Zi. Çdo ngjarje apo proces ka 

modus operand-in  e vet, pasi fillon. Për Ballkanin ka filluar epoka e përfshirjes në hartën 

politike të BE-së. Si pjesë integrale politike dhe kulturore e kësaj harte, ne ende do ta çmojmë  

vehten me identitetin tonë kombëtar, dhe jo ―evropianë― apo ―ballkanas‖, gjë e vërtetë kjo edhe 
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për kombet e tjera  që janë mëse 50 vite bashkë . Por në  këtë rast energjia, që gjenerohet,wshtë e 

dobishme, në interes të sigurisë dhe paqes në rajon e më gjërë, në interes të të qenit bashkë. 

Strategjia e Përbashkët e Sigurisë dhe e Mbrojtjes ( CSDP) e BE-së ka vendin dhe rolin e saj të pa 

diskutueshëm në këtë proces integrimi të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në BE,  

efektivitetin e së cilës do përpiqet  të hulumtojë ky projekt kërkimi shkencor.  

 

 

 

Pyetja hulumtuese e këtij kërkimi shkencor dhe deklarata personale. 

Natyrshëm lind pyetja hulumtuese: jemi ne popujt e Ballkanit Perëndimor të gatuar të 

jetojmë në konflikt e luftë me njeri- tjetrin, apo janë edhe faktorë të tjerë jashtë nesh, që ose e 

kanë nxitur dhe mbështetur luftën mes nesh për qëllimet e tyre, ose nuk janë në nivelin e 

përgjegjësive të tyre historike për të qenë lokomotiva të integrimit në BE të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor. Kësaj pyetje do t‘i përgjigjemi duke u bazuar në studimin tonë, i cili ka për qëllim të 

shqyrtojë rolin dhe efiçiencën e instrumenteve që përdor BE-ja për rritjen e sigurisë në rajonin e 

Ballkanit Perëndimor dhe përshpejtimin e integrimit të tij në BE. Dihet se qëllimi final i BE-së 

dhe gjithë aktorëve të pëfshirë në proceswshtë krijimi i një hapësire gjeopolitike të pashkëputur 

gjeografikisht,e cila do të bëjë të mundur funksionimin e BE-së pa vakume midis qëndrës dhe 

periferisë, me qëllim përmbushjen e detyrimeve të saj si shtet super multinacional.  

 

Problemet themelore që do të jenë në fokusin qëndror të shqyrtimit tonë lidhen me pyetje 

fondamentale të tipit: A e përcakton vetë Ballkani Perëndimor të ardhmen e tij për të bërë të 

mundur futjen në klubin e BE-së apo edhe ky klub duhet të ndjellë më me forcë dhe angazhim? 

Cilawshtë marrëdhënia reciproke që krijohet në këtë realitet dy polësh? A janë të mjaftueshme 

institucionet integruese dhe të sigurisë dhe mbrojtjes, apo ka diçka për të shqyrtuar në 

koherencën e strategjive të tyre? A mjaftojnë mekanizmat e CSDP-së dhe sa efiçiente janë 

strategjitë që gjenerojnë sistemet e sigurisë Evropiane, në bashkëpunim edhe me NATO-n, OSBE-

në, etj. ?  
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Bindja personale:  

 

Është bindja ime si individ, se BE po punon disi ngadalë, por me siguri për të ardhmen e 

Ballkanit Perëndimor, për ta përfshirë në hartën e vet politike. Kjo ka lodhur vendet dhe 

opinionin tonë publik në pritje për t‘iu bashkëlidhur BE-së, por e ka bërë edhe opinionin e BE-së 

skeptik për t‘i pranuar vendet tona në klubin e BE-së. Euro-skeptikët kanë fituar rreth 20- 25% të 

votave të elektoratit në vende si Franca, Britania e Madhe, Greqia, etj. Nëse gjendja qëndron në 

vend, atëherë kriza e stërzgjatur ekonomike-monetare e BE-së, jo vetëm nuk do të gjenerojë forca 

integruese për futjen e Ballkanit Perëndimor në BE, por do të çojë në desintegrimin e vetë BE-së 

në dedakën e ardhshme. Duket se ngjarjet e fundit në konfliktin Ukrainë- Rusi dhe interferenca 

ruse në Serbi dhe Bullgari, i ka bërë institucionet e BE-së më të përgjegjshme për rritjen e masave 

përshpejtuese për integrimin e rajoneve fqinjë, funksionimin e politikave të përbashkëta të 

sigurisë dhe mbrojtjes, përfshi sigurinë energjitike. Dhe kjo bëhet realitet nëse hapësira 

gjeografike e BE-së integrohet në hartën politike të BE-së, me qëllim që të mos lejohen vakume, 

për tu përdorur si hapësira ndërkombëtare, ku aplikohet ligji ndërkombëtar, siç ndeshet këto kohë 

përdorimi i hapësirave të Balltikut nga Rusia.  .  

Linja e kërkimit shkencor: hipotezat, tezat, vëzhgimi i qëllimshëm dhe 

përshkrimi i tyre.  

Hipotezat / pyetjet shkencore:  

Bazuar në parashtrimin e kërkimit shkencor, problemet që ekzistojnë në mjedisin e sigurisë 

tonë rajonale dhe burimeve akademike, e dokumentacioneve të botuara për sigurinë nga vendet e 

Ballkanit Perëndimor dhe BE-së, hipotezat e mia rreth temës që shqyrtoj janë:  

Awshtë instrument i përshtatshëm CSDP-ja për tu përdorur në përshpejtimin e ritmeve të 

integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE?  

Nëse po, awshtë Strategjia e Përbashkët e Sigurisë dhe e Mbrojtjes e BE-së (CSDP) aq 

koherente për të qenë efiçiente në arritjen e qëllimeve të saj strategjike, apo anemike përballë 

interferencës ruse e më tej?  

A janë shndërruar në faktorë kontribues sigurie vendet e Ballkanit Perëndimor, për tu 

pranuar pjesë e natyrshme e klubit politik të BE-së?  

 

Variablat:  

Faktorët e ndërvarur variabël rreth këtyre pyetjeve të hulumtimit shkencor për këtë 

disertacion janë:  
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-mungesa e mekanizmave efiçientë në CSDP dhe në institucionet e sigurisë së çdo vendi të 

rajonit, në realizimin e strategjive dhe objektivave të integrimit në të gjitha nivelet, redukton 

nivelin e besueshmërisë tek këto institucione, ul profesionalizmin dhe i shndërron ato në 

instrumente të politikave elektorale të ditës së elitave politike, por kurrësesi në garantues paqeje 

dhe sigurie.  

Variabël i pavarur: interferenca e politikës bazuar në interesa gjeopolitike nacionaliste 

dhe jo në objektiva të kristalizuara për integrimin në BE, rrjedhimisht e zeron gjithë procesin e 

integrimit, duke e shndërruar në formal rolin e CSDP-së dhe negativ rolin e institucioneve të 

sigurisë kombëtare.  

Nga ky variabël i pavarur, disa variabla të varura ndjekin si më poshtë :  

  Shtimi i ideologjive nacionaliste reduktojnë nivelin e qeverisjeve demokratike, çojnë në 

politika klienteliste, shtimin e efekteve të ideologjive dhe kulturave agresive mbi profesionalizmin 

dhe meritokracinë e institucioneve të sigurisë, rrjedhimisht uljen e efiçiencës së strategjive dhe 

instrumenteve të sigurisë me synime integruese në BE. Ato e transformojnë rajonin në sistem 

autoritar, lehtësisht të përthyeshëm nga ndërhyrjet jashtë BE-së, siç mund të jetë ndërhyrja ruse, 

kineze apo edhe terrorizmi ndërkombëtar me bazë fetare, siç mund të jetë rasti i ish-luftëtarëve 

xhihadistë të ISIS në Irak dhe Siri ose në Ukrainë.  

 

Tezat kryesore, vëzhgimi i qëllimshëm dhe përshkrimi i tyre.  

 

Disertacioni do të fokusohet në pesë teza kryesore, si më poshtë:  

1. Megjithëse BE vijon të mbështesë Ballkanin Perëndimor, rajoni gjendet ende në mesin e 

një periudhe të gjatë dhe jo stabël tranzicioni, me kapacitete të vogla vetëmenaxhuese të krizave 

dhe defiçit demokratik e të zhvillimit; dhe elita politike jo të besueshme. Rrjedhimisht rajoni 

mbetet shumë lehtë i devijueshëm nga interferencat politike, ekonomike, energjitike dhe financiare 

të fuqive jashtë BE-së kryesisht të Rusisë.  

2. Procesi i zgjerimit të BE-së mbetet ende një opsion tërheqës për popujt e vendeve të 

Ballkanit Perëndimor dhe elitën e tyre politike. Por sa kohë ky proces stërzgjatet, lodhja nga 

tejpritja krijon efekt të kundërt, aq më tepër kur vërehen ngecje ekonomike nga ana e BE-së dhe 

shpesh mungesë vëmendje dhe përpjekjesh të koordinuara nga ana e saj. Megjithëse procesi vijon 

me hapa të ngadalta, zgjidhja e problemeve ndëretnike midis vendeve të rajonit, konsolidimi i 

sistemit politik të Bosnje- Hercegovinës, njohja e statusit të Kosovës, zgjidhja e përplasjes Greqi- 

FYROM, për emrin e Maqedonisë, konsolidimi i Malit të Zi në strukturat Euro- Atlantike, etj, janë 
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aq sa pjesë e përgjegjësisë së elitave politike të secilit vend, po ashtu edhe mungesë e vetë- 

angazhimit dhe strategjive koherente dhe jo të mirë koordinuara të BE-së.  

3. Angazhimi i BE-së në rajonwshte i fokusuar në çështje të vogla të stabilitetit, 

menaxhimin e krizave dhe eleminimin e pasojave të konflikteve të kaluara në terren, sesa në 

angazhime me efekte strategjike afatgjata për integrimin. Krahas luftës kundër korrupsionit dhe 

koeficientit demokratik në shoqëritë e këtyre vendeve, shtetit ligjor, strategjitë përfshirëse të BE-

së për aplikimin e CSDP-së (ESDP) duhet të marrin përmbajtjen dhe formën e strategjive të 

zgjerimit dhe anëtarësimit në NATO të këtyre vendeve.  

4. Megjithë përmasat e popullatës dhe të hapësirës, bazuar në produktin ekonomik që 

gjenerojnë, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk gjenden ndër prioritetet kryesore të BE-së. Por 

pozicionimi i tij si urë lidhëse mes Detit të Zi, rajonit gazmbajtës të Detit Kaspik dhe Mesdheut, 

pozicionimi si kufi i jashtëm detar i BE-së përgjatë brigjeve të Adriatikut, e bëjnë atë tepër të 

rëndësishëm për sigurinë energjitike të BE-së dhe luftën kundër trafiqeve të këqija dhe 

emigracionit ilegal. Eleminimi i vakumeve ( gropave të zeza), ku mund të rriten baronët e krimit të 

organizuar, terrorizmi dhe pastrimi i parave të pistawshtë i rëndësisë së dorës së parë, për të 

shmangur efektet katastrofike për sigurinë e BE-së. Prandaj rajoni mbetet fushë e rëndësishme e 

ndërveprimit të aktorëve politikë ndërkombëtarë, ku një vend të rëndësishëm zënë CSDP, si vijim i 

ESDP-së. Menaxhimi me sukses i problemeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor mbetet gur prove 

i efiçiencës së BE-së, që nëpërmjet instrumenteve të CSDP-së gjatë dekadës në vijim të 

konsolidojë pozitat e tij gjeopolitike në hapësirën e pandërprerë të Jug-Lindjes së Europës, 

përgjatë gjithë kufirit detar Adriatik - Jon që shërben edhe si kufi i jashtëm detar i BE-së.  

5. Interferenca dhe kryqëzimi i interesave të fuqive të tjera me influencë si Rusia, Kina, 

Turqia dhe SHBA, në Ballkanin Perëndimorwshtë rritur së tepërmi vitet e fundit, ku dallim për 

konfliktin e interesave bën Rusia. Me gjasa, duket se e ardhmja gjeopolitike e Ballkanit 

Perëndimor do të vendoset nga përfundimi i lojës në territorin e Ukrainës. Ngjarja e fundit në 

masakrën shtetërore në Kumanovë, Maqedoni, dëshmoi për krizën që ekziston, paqen e brishtë të  

marrëveshjes së arritur, si dhe la të kuptojë për shpjegime gjeopolitike të situatës e përballje të 

interesave mes aktorëve dhe faktorëve ndikues në rajon. Ndoshta angazhimi i drejtpërdrejtë i një 

fuqie të madhe të BE-së, siç mund të jetë Gjermania, mund t‘i japë rajonit një hov të ri drejt 

përshpejtimit të integrimit në BE.  

Me gjendjen e tanishme të punëve dhe rënien e intensitetit të forcave centripete të 

Brukselit, duket se alternativa e zgjerimit të BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 

rrjedhimisht integrimi i tyre në hapësirën e tij gjeo-ekonomike mbetet një perspektive e vakët edhe 

për dhjetë vitet e ardhshme.  
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Në përfundim: Së pari, BE dhe CSDP kanë ngecur në sindromën ― lodhje nga zgjerimi‖ 

ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor në sindromen ―lodhje nga pritja e gjatë për anëtarësim‖. 

BE nepërmjet CSDP-së duhet të kthejë në realitet koherent ambicjet e saj për veprime jashtë 

zonës së BE-së, duke thelluar dhe zgjeruar aktivitetin dhe angazhimet e saj. Se dyti, nga analiza e 

veprimeve dhe strategjisë së BE-së për zgjerim, del mëse e qartë se BE-së i mungon një strategji 

koherente dhe e koordinuar mes aktorëve të saj institucionalë dhe aktorëve lokalë të Ballkanit 

Perëndimor.  

Pozicionimi i ndryshëm i vendeve të Ballkanit në korelacion me institucionet e BE-së dhe  

angazhimet e saj strategjike përbën sfidë që duhet kapërcyer si nga institucionet e sigurisë së BE-

së (CSDP), po ashtu edhe nga elitat politike dhe tekniko – adminstrative të vendeve përbërëse të 

rajonit.  

Objektivat e këtij projekti të kërkimi shkencor:  

Megjithëse objektivat e këtij kërkimi shkencor do të kërkojnë hulumtime të mëtejshme 

përtej  mbrojtjes së kësaj teze disertacioni doktorature, vijat kryesore të arsyetimit do i 

përmbahen çështjeve të mëposhtme:  

Të vlerësohen instrumentet e sigurisë së BE-së, ESDP-së dhe CSDP-së, efiçienca dhe 

evoluimi i tyre, strategjitë e sigurisë, burimet, mjetet (kapacitetet) dhe objektivat, si dhe prioritetet 

e BE-së për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE.  

Të identifikohen hapësirat kyçe të interferencës së fuqive madhore jashtë BE-së, siç janë 

Rusia me objektivat e saj të Sigurisë Energjitike dhe zona influence gjeopolitike, dhe SHBA, 

Turqia, etj, me objektiva të përbashkëta dhe kahe të njëjta me BE-në.  

Të hulumtohet dhe provokohet debat shkencor lidhur me strategjitë dhe praktikat e 

ndryshme të zhvillimit të rajonit me qëllim përforcimin e përpjekjeve të filluara nga institucionet e 

BE-së për një zgjidhje afat gjatë dhe pa kthim prapa të paqtimit social dhe ndëretnik mes popujve 

të Ballkanit. etj 

Përshkrimi i përgjithshëm i kapitujve:  

Për t‘iu përgjigjur pyetjeve dhe tezave shkencore në mënyrë të qartë, e kam ndarë 

disertacionin në gjashtë kapituj, përjashtuar hyrjen.   

Në fillim kam prezantuar problemin dhe pyetjen shkencore për hulumtim, duke përkufizuar 

problemin, qëllimin e studimit, për vendin dhe rolin e CSDP-së si pjesë e arkitekturës dhe sigurisë 
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evropiane në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor(BP). Në këtë kornizë kam vënë edhe 

kontekstin e kërkimit shkencor duke konkretizuar tezat, hipotezat shkencore, variablat dhe faktorët 

e pavaruar, observimin dhe përshkrimin e tyre si dhe objektivat e kërkimit shkencor.  

Në vijim janë shpjeguar metoda dhe metodolgjia e punës shkencore. Së pari jam 

përqëndruar në shpjegimin e metodës së analizës dhe atë krahasuese që kam përdorur, duke 

ndjekur metodat pozitiviste të mendimit, me përdorim të analizës, arsyetimit, debatit dhe 

deduksionit. Kjo më ndihmon t‘i bëj më të qarta rezultatet e gjetjeve shkencore, megjithë limitet që 

kanë në vetvehte këto metoda dhe, të gjej se si mund të zgjidhen problemet e dala dhe të 

lehtësohen sfidat e ndeshura. Rastet studimore, lidhur me operacionet e CSDP-së në Bosnje- 

Hercegovinë dhe Maqedoni kanë për qëllim të shpjegojnë efiçiencën e operacioneve të BE-së. 

Ndërsa rasti i Shqipërisë, si anëtare e NATO-s, studiohet për të nxjerrë konkretisht efektet e 

CSDP-së dhe proceset integruese që marrin jetë duke patur dy faktorë shtytës: së pari, 

Marrëveshjen e Asocim- Stabilizimit në BE, plotësimin e objektivave për CSDP-në gjatë 

implementimit të kësaj marrëveshje. Së dyti, procesi integrues në NATO dhe efekti reciprok për 

pjekurinë institucionale të vendeve drejt pranimit të plotë në institucionet e BE-së.  

Kapitulli i parë, rrok sqarimin e koncepteve e vështrimeve teorike që lidhen më CSDP-në. 

Ai zë fill me interpretimin e konceptit të sigurisë, ku jepet një qasje holistike e saj në funksion të 

vijueshmërisë së analizës e trajtimit në kapituj të tjerë. Kjo lidhet me aspekte të kulturës së tyre 

strategjike kombëtare, me perceptimin e dilemave të sigurisë e pasigurisë që kanë vendet e BP 

dhe reflektimit të tyre në dokumentet themelore të strategjisë kombëtare, si dhe qasjes së tyre në 

mjedisin e sigurisë rajonale e globale, në raport kjo me fuqitë e aktorë të ndryshëm multilateral. 

Sqarimi i efektivitetit të CSDP-së si dhe metodës së matjes së saj lidhet me nxjerrjen në pah të 

konkluzioneve që kanë të bëjnë me qëllimin e objektivat, dhe vërtetimin e hipotezave të kësaj teme.  

Në këtë kapitull do të bëjmë një përgjithësim të literaturës akademike lidhur me 

ESDP/CSDP dhe teoritë kryesore ku do të fokusojmë kërkimin tonë shkencor. Nisur nga teoritë e 

institucionalizmit si teori strukturaliste funksionale dhe liberalizmit si idelogji politike sunduese 

në Evropën Perëndimore, janë përdoruar më tepër argumente dhe debate nga këto teori. Për të 

dalë në këtë nivel, fillimisht jemi marrë me interpretimet realiste dhe neo-realiste të ESDP/ CSDP 

dhe kemi bërë edhe një përgjithësim të teorisë konstruktiviste-sociale. Të gjitha këto për të 

lehtësuar aplikimin e konceptit të sigurisë pas Luftës së Ftohtë, e cila i merr kategoritë e saj 

akademike nga shkenca e sociologjisë, duke operuar me kategoritë objekt referues, pengesë, 

objektiv dhe liri veprimi për realizimin e idealit demokratik të klubit të shoqërive evropiane 

perëndimore që kemi synim të bëhemi pjesë. Në kushtet e sotme, ku dilema e sigurisë qëndron 

ende e fortë dhe kërcënimet ndaj sigurisë kanë dalë përtej kufijve të shteteve dhe rajoneve, duke 
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marrë përmasa globale, siguria e vërtetë si koncept dhe paqja përcaktohen më së shumti nga 

ndërveprimi mes politikave dhe interesave tregtare të fuqive të mëdha, institucioneve, 

teknologjisë, ngjarjeve dhe debatit akademik. Në rast ndërprerje të rrugëve të komunikimit mes 

tyre, në kushtet e demokracive të dobëta, jo funksionale, herët ose vonë kemi luftë, përcakton me 

të drejtë teoria e paqes demokratike.  

Koncepti i kulturës strategjike, i qasjeve teorike dhe aspekteve të shfaqjes e identifikimit të 

saj do të jepen në funksion të strategjisë së sigurisë evropiane ku mbështetet e operon CSDP-ja, 

për të evidentuar implikimet dhe rolin e saj përmes CSDP-së në integrimin e vendeve të BP. Në 

themel të procesit të integrimit evropian qëndron koncepti i multilateralizmit efektiv si një objektiv 

strategjik i BE-së,  ku përmes bashkëpunimt në kuadër të ESS si dhe zbatimit përmes CSDP-së, ne 

jemi në gjendje të identifikojmë arritjet e sfidat mes aktorëve dhe faktorëve bashkëpunues për 

çështje të sigurisë në BP. Konceptet teorike të evropianizimit, qasjeve tipologjike e konceptuale, të 

natyrës e projeksionit të fuqisë së BE-së , jepen për të kuptuar së çfarëwshtë vetë BE-ja, profili i 

asaj ku synojnë të integrohen vendet e BP. Ne kapitullin pasues, të gjitha këto do të jepen të 

lidhura me dimensionet e rezultatet e arritura në operacionet e ndryshme të mbështetjes së paqes 

si dhe përgjatë integrimit të vendeve të BP përmes CSDP-së. Nëpërmjet këtij kuadri teorik e 

konceptual, si kultura strategjike e saj, evropianizimit, natyrës së fuqisë e projeksionit të saj, 

multilateralitetit bashkëpunues me aktorët e faktorët e tjerë të arkitekturës së sigurisë, arrijmë të 

operojmë në gjetjet e rezultateve të kërkuara të hulumtimeve tona, mbi efektivitetin e 

instrumenteve të BE-së, si CSDP-ja, për rolin efiçient e koherent të saj për integrimin e vendeve të 

BP në familjen evropiane.  

Kapitulli i tretë do të merret me evolucionin e CSDP-së që nga krijimi i saj( me emërtimin 

ESDP). Fillimisht trajtohen aspekte të ndryshme historike, ligjore, institucionale, organizative të 

lindjes së politikës evropiane të sigurisë e mbrojtjes, e identitetit të sigurisë dhe mbrojtjes 

evropiane, evoluimit, dhe ngjarjet apo traktatin e Lisbonës që çuan në formatin ―mbrojtje dhe 

siguri e përbashkët‖. Bashkimi Evropian Perëndimor (BEP), si pararendës i lindjes dhe zhvillimit 

të PESM, jepet në evolucionin e vet historik e institucional, i konkretizuar përmes rolit e 

kontributeve të tij në operacione të ndryshme ushtarake e humanitare. Strukturat vendimarrëse e 

mbështetëse të politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes si dhe dimensionet civilo –

ushtarake të kësaj politike përmes zhvillimit të kapaciteteve përkatëse ushtarake dhe ato të 

mbështetjes civile, jepen për të dëshmuar se CSDP-jawshtë një instrument i duhur e efiçient për të 

vepruar dhe kontribuar në operacionet e mbështetjes së paqes. Marrëdhëniet dhe sfidat e PPSM 

me aktorët e organizatat kryesorë të arkitekturës së sigurisë evropiane si OKB, OSBE, NATO, 

japin aspekte të ndryshme të bashkëpunimit e evolucionit të tyre. Ato nxjerrin në pah natyrën e 
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fuqisë së BE-së, kapacitetet reale të aftësive dhe burimeve të saj si aktor në menaxhimin e krizave 

rajonale e më gjërë..  

Duke trajtuar mjedisin ndërkombëtar ku operon CSDP, si dhe, veçanërisht hapësirën 

gjeopolitike të BP, në një kapitull të veçantë do të japim aspekte gjegjëse të sigurisë së vendeve të 

BP, si dhe ndikimin e fuqive të mëdha në gjeopolitikën e sigurinë e rajonit. Përmes saj, do të dalë 

në dritë dhe evidentohet analiza perceptuese mbi sigurinë e shteteve të vogla, siç janë vendet e 

BP, ku të dhënat mbi forcat e tyre të armatosura, dokumenteve të strategjisë së sigurisë së tyre 

kombëtare, e qasjeve të ndryshme reflektuese, jepen si pasqyrë e kulturës strategjike të tyre.  

Ideja dhe qasja jonëwshtë që të analizohet situata reale e sigurisë në vendet e Ballkanit 

Perëndimor, duke aplikuar mjetet e analizave ―SWOT‖. Duke nxjerrë deduksionet e nevojshme 

dhe refleksionet për rritjen e sigurisë dhe paqes në rajon, do të trajtohen nevoja për intensifikimin 

e bashkëpunimit dhe shfrytëzimin e oportuniteteve që na krijohen për të përshpejtuar ritmet e 

integrimit dhe institucionalizmin e bashkëpunimit për paqen dhe sigurinë në rajon e më gjërë. Në 

këto rrethana rritet nevoja e investimeve në krijimin e kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes, duke 

u bërë pjesë e krijimit dhe shfrytëzimit të strukturave të përbashkëta të CSDP-së, siç janë njësitë ― 

grup lutfimit- battlegroup‖ apo kontributi i përbashkët, sipas konceptit ―poolling and sharing‖.  

Mbi këtë bazë synohet të paraqitet fokusi e gjendja konkrete e punëve të CSDP-së në 

marrëdhënien e këtyre vendeve të BP me NATO-n, SHBA-në, Turqinë, Rusinë, të cilat së bashku e 

veçmas influencojnë gjendjen në Ballkanin Perëndimor dhe efiçiencën e misionit të CSDP-së 

Në këto kushte, nismat gjeo-strategjike mbi procesin e paqes dhe zhvillimet në Ballkan, 

sidomos atë Perëndimor do të përmenden pa u thelluar, duke përfshirë edhe krijimin e 

korridoreve energjitike, të transportit dhe nismat e bashkëpunimit rajonal, siç janë nisma e Detit 

të Zi dhe Mesdheut, Dialogu i Stambollit, etj.  

Kapitulli V do të trajtojë operacionet e ESDP/ CSDP në rajonin e Ballkanit Perëndimor, 

duke u përqëndruar në rastet studimore të Bosnje-Hercegovinës, Maqedonisë dhe kontributet e 

Shqipërisë në këto operacione të CSDP-së edhe jashtë zonës së Ballkanit, siçwshtë rasti i 

operacioneve në Çad, Sudanin e Jugut, etj. Analiza do të identifikojë sfidat në çdo operacion sipas 

rasteve studimore, duke i vendosur në kornizën e përgjithshme të misioneve të CSDP-së dhe 

politikave integruese të BE-së. Në këtë mënyrë mundësohet identifikimi i tendencave të mundshme 

për zhvillimin dhe përsosjen e CSDP-së, për ta bërë suksesin më të sigurtë në të ardhmen.  

Në përfundim, do rrekemi të interpretojmë gjetjet nga kapitujt paraardhës, me synim 

arritjen e disa përfundimeve objektive për t‘i dhënë përgjigje pyetjes sonë hulumtuese, qëllimit të 

këtij kërkimi shkencor dhe objektivave të tij. Prandaj duke analizuar si të kaluarën edhe gjendjen 

e tanishme të punëve të sigurisë dhe mbrojtjes në vendet e rajonit tonë, plotësojmë më mirë 
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pikturën e sigurisë për Ballkanin Perëndimor dhe i japim përgjigje pyetjes: sa dhe si mund të 

bëhet CSDP-ja një instrument i fuqishëm integrues i BE-së për gjithë rajonin. Këto do të përbëjnë 

edhe konkluzionin e disertacionit dhe vlerat praktike dhe akademike të këtij studimi.  

Kërkimi shkencor do të shoqërohet e mbështetet nga bibliografia referuese kryesore e 

konsultuar, mbi të cilën jemi mbështetur gjatë analizës tonë si dhe në arritjen e gjetjeve e 

konkluzioneve përkatës.  

Burimet  kryesore që kanë nxitur kërkimin shkencor.  

Ka një sasi të mjaftueshme titujsh literature akademike lidhur me subjektin e historisë dhe 

sigurisë në Ballkan dhe integrimin e tij në BE, të cilën do e paraqesim edhe në bibliografinë e 

disertacionit. Por nuk gjendet literature që merret drejtpërsëdrejti me efiçiencën dhe rolin e 

ESDP-së dhe të CSDP-së për përshpejtimin e ritmeve të integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE. 

Po ashtu, të rralla janë edhe literatura që merret specifikisht me aspektet e zhvillimeve socio- 

ekonomike-kulturore, diversitetin psiko-kulturor dhe zgjidhjen e konflikteve dhe reabilitimin 

shpirtëror ndëretnik, faktorë këta që gjenerojnë drejtpërdrejt ose konflikte ose siguri dhe paqe. 

Prandaj, ekspertiza personale dhe këmbimi i ideve dhe mendimeve janë të nevojshme. Lëndët që 

kanë mbuluar kurset e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare në Akademinë e Mbrojtjes dhe 

lëndët përgatitore në kursin e doktoraturës në Fakultetin e Histori-Filologjisë, si dhe studimi 

idvidual mbi temën më kanë dhënë dijet e nevojshme dhe ekspertizën e mjaftueshme të merrem me 

çështjet tradicionale dhe jo tradicionale të sigurisë dhe integrimit ndërrajonal. Duke qenë 

njëkohësisht qytetar i vendit tim, Shqipërisë, por edhe banor i trevave të Ballkanit Perëndimor, si 

dhe me eksperiencën e jetës sime në këtë rajon, kërkimet e mia shkencore individuale dhe me 

përvojën e disa seminareve rajonale për çështje të sigurisë në përgjithësi e sigurinë ballkanike në 

veçanti, jam dyfish i motivuar dhe interesuar që të jap kontributin tim modest për sigurinë dhe 

zhvillimin në kah pozitiv të vendeve të rajonit tonë. Unë jam shumë i bindur se të gjitha vendet e 

rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë të njëjtën të ardhme nën ombrellën e Bashkimit Evropian. 

Por jam po aq i bindur se Ballkani duhet së pari të punojë me këmbëngulje për tu integruar 

brenda vehtes para se të kërkojë të integrohet në BE.  

Duke qenë në kontakt me punimet, literaturën e përdorur si dhe produktin akademik të 

grupeve të ndryshme të punës kërkimore shkencore dhe seminareve për Ballkanin Perëndimor 

gjatë viteve të fundit, kam patur mundësi të shfletoj dhe konsultohem me këto punime, të shkëmbej 

mendime e ide me ekspertë vendas e rajonalë të fushave të ndryshme nga vendet e Ballkanit e më 

gjërë. Vijimi i kontakteve dhe këmbimi i mendimeve lidhur më këtë projekt studimor, do të 
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përbëjnë një kontribut të vyer, për ta mbajtur e çuar më tej atë brenda kontekstit të jetës reale e 

çështjeve të sigurisë në vendet e BP.  

Metoda e studimit, do të bazohet kryesisht në burime të dyta, siç janë botimet akademike të 

siguruara nga Biblioteka Kombëtare, e Akademisë së Mbrojtjes ―Spiro Moisiu, si dhe blerjet e 

bëra privatisht nga ana ime, revista shkencore, burime interneti, prezantime e botime 

konferencash, leksione të marra në kurse akademike, etj. Kam krijuar bibliotekën elektronike për 

çdo kapitull, duke gjetur materiale të çmuara punimesh e vlerësimesh të studiuesve, ekspertëve të 

njohur të fushës në faqe të ndryshme web-i, si dhe të institucioneve të BE-së  , OKB-së, NATO-s, 

apo atyre të ministrive të linjës kombëtare. Mbi këtë qasje jam konsultuar, kam analizuar dhe 

debatuar me to, dhe ku mbi bazën e krahasimit kam deduktuar në fund me gjetjet e përmbushjen e 

objektivave e qëllimit të këtij desertacioni.  

Struktura kryesore e disertacionitwshtë ndërtuar e bazuar në modelet konstruktiviste 

Liberale të institucioneve funksionale Perëndimore, duke e vënë theksin te një ‗përqasje shumë 

dimensionale, që zë fill me trajtimin teorik e konceptual të literaturës rreth implikimeve të tyre 

referuar CSDP-së, shtysave të saj, duke pasuar me ecurinë e momentet kryesore të saj në 

historinë e integrimit evropian. Si pjesë e qasjes metodologjike e studimore të dhënat në strukturë 

janë dhe zhvillimet përmes sfidave si dhe testimet e efiçiencës së instrumenteve të saj gjatë 

zbatimit në rastet studimore në rrafshin kombëtar, si dhe të rajonit të Ballkanit Perëndimor.  

Më tej, për vlerësimin aktual të gjëndjes së sigurisë në vendet e Ballkanit Perëndimor do  

përdoren burime të para, që nga kontaktet e bëra me ekspertë të fushës, botimet e tyre akademike, 

disertacione të ndryshme të botuara në gjuhë të ndryshme rreth CSDP-së, aspekteve instiucionale 

e historike të saj, dështimeve, sukseseve të arritura nga bashkëpunimi dhe zbatimi në shtete të 

veçanta, qoftë anëtare të BE-së, apo jashtë saj. Mbi bazën e kësaj qasje, duke konkluduar me 

zbatimin e saj në vendet e BP, si dhe sfidat që ka hasur, kemi identifikuar nga një spektër më i 

gjërë aktorësh që bashkëpunojnë, opinionet dhe perceptimet e tyre mbi situatën dhe mjedisin e 

sigurisë në rajon, dhe si rrjedhim, mbi efiçiencën e CSDP-së së BE-së dhe vetë vendet e rajonit.  

Analiza do të shqyrtojë në mënyrë tematike dhe të integruar problemet, pyetjet, hipotezat 

dhe variablat e tyre, gjatë së cilës do të përdoret kombinimi i shembujve me argumentet, duke 

përshkruar, kundërshtuar ose përkrahur në konkludim të tyre opinione dhe pikëpamje të caktuara 

sipas rastit e referencave të marra. Protagonistët kryesorë të BE-së, kanë mendime e opinione të 

ndryshme rreth çështjeve të sigurisë e mbrojtjes evropiane : francezët mbështesin idenë e forcimit 

të kapaciteteve të pavarura ushtarake të BE-së, ndërkohë anglezët dhe euroatlantistë të tjerë 

kërkojnë një protaganizëm evropian në këtë drejtim, por pa u ndarë dhe dubluar me NATO-n dhe 

SHBA-në. Sikundër të tjerë syresh, si Gjermania, e konsiderojnë CSDP-në, e zhvillimet e saj, si 
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alternativë dhe marrëdhënie partneriteti multilateral dhe jo konkurruese me NATO-n dhe aktorët 

e tjerë të sigurisë.  

 Zakonisht, linja e argumenteve do të ndjekë mënyrën deduktive të logjikës së arsyetimit, 

duke lëvizur nga çështje të kontekstit evropian në atë ballkanik dhe të çdo vendi specifik. 

Gjithashtu, çështjet e nënvizuara në çdo "kre dhe nënkre" tekst i brendshëm dhe integral, dhe 

referencat e nxjerra e të përdorura, kanë për qëllim të theksojnë idenë kryesore të tezës shkencore 

dhe arritjen e qëllimit të saj. Synimi i përdorjes së referencave nga një gamë e gjërë burimesh të 

shkollave liberale, konservatore dhe realistewshtë që studimi të jetë sa më përfaqësues dhe afër të 

vërtetës. Disertacioni nuk do të trajtojë skenarë konfliktesh, kriza humanitare dhe emergjenca 

komplekse në vendet e Ballkanit Perëndimor.  

Ka burime të mjaftueshme literature akademike lidhur me subjektin e këtij disertacioni, siç 

do ta gjeni edhe në referencat dhe bibliografinë e shfrytëzuar dhe konsultuar, pjesë e këtij punimi 

shkencor. Por janë të pakta literaturat e drejtpërdrejta lidhur me vendin dhe rolin e CSDP-së, dhe 

matjen e efiçiencës së strategjive dhe politikave integruese të BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor. 

Prandaj ekspertiza personale dhe këmbimi i ideve dhe mendimeve marrin vlerë dhe janë të 

nevojshme për realizimin me nivel shkencor të disertacionit.  

Rezultatet e gjetjeve shkencore të disertacionit dhe vlerat e tyre praktike:  

Siç u shpjegua edhe më lart, synimi i disertacionitwshtë të gjenden përfundime që vlejnë 

për rritjen e efiçiencës së CSDP-së dhe politikave të sigurisë kombëtare të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor. Por vihet re qartë se BE dhe CSDP kanë ngecur në sindromën ― lodhje nga 

zgjerimi‖ ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor në sindromën ―lodhje nga pritja e gjatë për 

anëtarësim‖. BE nëpërmjet CSDP-së duhet të kthejë në realitet koherent ambicjet e saj për 

veprime jashtë zonës së BE-së, duke thelluar dhe zgjeruar aktivitetin dhe angazhimet e saj. 

Forcimi i kapaciteteve dhe kohezionit, rritja e partneritetit multilateral me të gjithë aktorët e 

arkitekturës së sigurisë evropiane dhe jashtë saj, do të mundësojnë në rritjen e profilit të BE-së, si 

një aktor global i suksesshëm në arenën ndërkombëtare si dhe në përballimin e sfidave të 

ardhshme.  

Nga analiza e strategjisë dhe veprimeve të BE-së për zgjerim, del mëse e qartë se asaj i 

mungon strategjia koherente dhe e koordinuar mes aktorëve të saj institucionalë dhe aktorëve 

lokalë të Ballkanit Perëndimor. Pozicionimi i ndryshëm i vendeve të Ballkanit në korelacion me 

institucionet e BE-së, dhe angazhimet e saj strategjike përbën sfidë që duhet kapërcyer si nga 
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institucionet e sigurisë së BE-së (CSDP-së), po ashtu edhe nga elitat politike dhe tekniko- 

administrative të vendeve përbërëse të rajonit.  

Limitet dhe implikimet e hulumtimit shkencor dhe sugjerimet për kërkime të 

mëtejshme shkencore.  

Tema jonë nuk synon të bëjë një analizë të skenarëve gjeopolitikë dhe ndikimit të tyre ndaj 

Politikës së Sigurisë dhe Mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Dhe si e tillë ajo nuk merr përsipër që 

të prezantojë skenarët e shkollave kryesore të gjeopolitikës në përgjithësi. 

Nuk jemi marrë mirësfilli me konceptin e gjeopolitikes e shumekuptimesinë që ajo ka, por më një 

dimension të caktuar të saj, që ka të bëjë kryesisht me efektet e një politikë evropianë, siç është 

CSDP-ja, në një zonë të caktuar siç është BP, dhe konkretisht në rastet tona studimore. Pra gjithë 

materiali jonë studimor prek aspekte të ndryeshme të karakterit gjeopolitik, qoftë të mardhënieve 

multilatarale mes aktorëvë ndërkombëtar dhe jo vetëm, duke u fokusuar te roli dhe impakti i  

Politikës së Përbashkët të Mbrojtjes së Sigurisë Evropine, në integrimin e vendeve të BP në 

familjen Evropiane. 

Pra kemi abstraguar që në krye te herës nga hulumtimi i thelluar i konceptit, i origjinës saj, i 

shkollave dhe teorive të ndryeshme gjeopolitike, që me perceptimet dhe këndvështrimet e 

ndryshme të studiuesve dhe gjeopolitikanëve në zë të kaluar por edhe bashkëkohës, synojnë të  

japin vlerësimet dhe parashikimet e tyre për të ardhmen e Bashkimit Evropian në përgjithësi, e 

projekteve të vecanta së saj sicwshtë CSDP-ja 

Pavarësisht se në dukje shihet se është vënë me tepri paksa theksi në aspekte teorike dhe 

konceptuale të sigurisë e ceshtjeve që lidhen me të, kjo gjë është e rëndësishme për tërsinë e 

rrjedhshmërinë e studimit dhe në funksion të objektivë final të studimit, të efektivitetit te politikës 

evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes në vendet e BP 

Vetë tematika, në tërësinë e vet, ka veçori që lidhen me natyrën tepër të ndjeshme të 

sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe të aspekteve komplekse të tyre.Vendet e Ballkanit perëndimor, duke 

qenë në parim dakord me strategjitë e BE-së për fushën respektive, duhet të marrin më shumë 

përgjegjësi politike individuale dhe t‘i rakordojnë në mënyrë më principiale veprimet mes njëra-

tjetrës  Nuk kemi identifikuar apo pasqyruar informacionet apo të dhënat që kanë shërbimet e 

inteligjencës apo të sigurisë që nuk janë publike, për të pasur një ide më të qartë rreth 

performancës reale të kësaj politike në integrimin e vendeve të BP. Rastet studimore të marra në 

shqyrtim i përkasin një grup shtetesh të BP që kanë veçoritë e tyre përkatëse e nivele të ndryshme 

zhvillimi, dhe si rrjedhojë edhe treguesit e performancës dhe efektivitetit klasifikohen mbi bazën e 
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objektivave të ndryshëm për tu arritur. Në këto të fundit, të shumta në numër, nuk kemi marrë të 

dhëna të detajuara e statistikore të tyre, por me interpretime makro-cilësore dhe mikro të 

situatave të ndeshura. Nukwshtë bërë një analizë ekonometrike e lidhjes statistikore të kësaj 

politike dhe misioneve tësaj në këto vende me rezultatin final ne termat konkret e shifror ne sektor 

të vecantë të fushës së veprimet të misioneve. Pra, kufizimet në vetvete janë edhe të natyrës 

metodologjike, ku çdo metodë pavarësisht rezultateve që të ofron ka edhe mangësitë e limitet e 

saj. Informacioni i pasqyruar në kapituj të veçantë nukwshtë shterues, por reflekton qasjen e 

zhvillimet konkrete të CSDP-së, dhe aspekteve institucionale, organizative të saj, dhe mbi këtë 

premisë si një trend optimist i shërben arsyetimit tonë mbi efektivitetin e kësaj politike edhe në të 

ardhmen. Me eksperiencën e krijuar e mësimet e nxjerra përmes sukseseve dhe dështimeve 

krijohet një bazë e mirë analitike dhe premisë për përmirësime e zhvillime të reja në fushën e 

kësaj politike, veçanërisht për rritjen e kohezionit vendimarrës mes shteteve e institucioneve, 

zhvillimin e kapaciteteve operacionale, si dhe kapërcimin e vështirësive në marrëdhëniet mes 

partnerëve. Ky punim mendoj që krijon një bazë të mirë orientuese për t‘i shërbyer vendimarrësve 

mbi rolin e efiçiencën dhe mekanizmave të CSDP-së në skenarë të tjerë operacionalë të saj. Koha 

e marrë në shqyrtim i përket një periudhe kohore relativisht të shkurtër sa i përket krijimit, 

maturimit të saj, pra atij momenti që kjo politikë e brishtë ka kaluar duke u përballur me sfidat e 

para të saj duke operuar në një terren të pamësuar e testuar më parë. Mendoj që do të përbëjë një 

bazë të mjaftueshme për t‘u thelluar më tej në të ardhmen ku rezultatet e efekteve e të zbatimit të 

kësaj politike do të jenë të qëndrueshme dhe rajoni do të përfshihet në familjen e madhe 

evropiane.  

Të rejat nga ky kërkim shkencor dhe kujt i vlen.  

Duke qenë se nuk ka punime e kërkime të shumta në ketë fushë, risia vjen nga fokusi i kësaj 

politike në një zonë të caktuar të Evropës, siç është BP, ku shihet dhe përballet fuqia e BE-së    

dhe instrumenteve të saj, përmes CSDP-së përballë përpjekjeve të aktorëve dhe faktorëve të tjerë. 

Punimi shfaq interes për ekspertët e fushës së sigurisë dhe mbrojtjes, botës akademike, publikut të 

interesuar, si dhe institucioneve vendimarrëse, duke i orientuar ato në lidhje me konceptin e 

performancës e efiçiencës integruese të CSDP-së në vendet konfliktuale.  
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Mirënjohje dhe falënderime 

Falenderoj së pari, stafin pedagogjik të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, 

Departamentin e Historisë për mundësinë që më dhanë për të qenë pjesë e programit doktoral, 

Këshillin e Profesorëve, si dhe veçanërisht mirënjohje të thellë prof. dr Valentina Duka që 

dëshmoi dashamirësinë dhe mirëkuptimin për të kapërcyer në kohë dhe shpejt vështirësitë e 

hasura përgjatë këtij procesi.  

Falenderoj sinqerisht udhëheqësen e temës, prof.asoc.dr. Eva Hyskaj Tafili për urtësinë, 

sugjerimet, këshillat dhe udhëzimet e saj që më shërbyen si një guidë e pazëvëndësueshme për të 

qenë koherent dhe efektiv në këtë sipërmarrje akademike.  

Së bashku më dhanë opsionin për tu orientuar në thellësinë e gjeografinë e çështjeve 

studimore të CSDP-së rreth BP, si dhe përsosjen e metodologjisë e qasjes studimore.  

Nuk mund të lë pa përmendur ndihmën dhe konsulencën e vazhdueshme të profesorëve të 

ndryshëm të Akademisë së Mbrojtjes "Spiro Moisiu", të cilët preferuan të ngelen anonim, dhe ku 

përgjatë modulit të programit Master për Sigurinë më ndriçuan me konceptet e sigurisë, politikës 

së përbashkët të sigurisë dhe mbrotjes evropiane, duke më mbështetur me ide, materiale 

studimore e orientuese aq të vyera për këtë temë të veçantë.  

Një falenderim shkon edhe për të gjithe kolegët e shokët e mij të kurseve të ndryshme të 

formimit master për sigurinë dhe jo vetëm, për kontributet e tyre dhe ndërkëmbimet tona për 

punime të ndryshme për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes evropiane.  

Falenderime të veçanta ndaj familjes time, bashkëshortes time Eliora dhe dy fëmijëve të mi 

të mrekullueshëm Elarda dhe Darli, për mirëkuptimin e tyre për vakumin e kujdesit tim prindëror, 

që me durim më inkurajuan dhe mbështetën përgjatë gjithë kësaj kohe.  
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KAPITULLI I 

1 BAZAT TEORIKE E KONCEPTUALE TË CSDP-SË  

1 - 1 Koncepti i sigurisë dhe aspekteve shumëdimensionale të saj. 

Siguria dhe aspektet e saj shumëdimensionale të karakterit ekonomik, social, ushtarak, 

politik, mjedisor etj, shihet si e mirë publike që ofrohet për ruajtjen e kohezionit soc-ekonomik e 

politik, ruajtjen e balancës dhe ekuilibrit ndërshtetëror etj. Sot ajowshtë bërë pjesë integrale e të 

gjithë dokumenteve me rëndësi universale në mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut, e 

filozofive qeverisëse, e nismave rajonale e globale, të cilat në finalitetin e tyre synojnë mbrojtjen e 

vlerave, sigurinë e tyre, ruajtjen e integritetit, rritjen e prosperitetit. Përmes një vështrimi disi 

panoramik jepet një analizë e konceptit, evoluimit të tij nga ai tradicional në thellimin e zgjerimit 

të tij përmes definimeve të ndryshme, qasjeve të ndryshme dhe deri kritike, në përballjen që ka 

vetaktualizimi i kësaj nevoje tashmë si domosdoshmëri jetike.  

E lidhur ngushtë me këtë koncept, por jo në mënyrë direkte është edhe parimi i mirënjohur 

i sigurisë juridike. Mbi këtë konsideratë janë parë të lidhura të gjitha aspektet që ngërthen 

disiplina e studimeve bashkëkohore të sigurisë, ku ndalesat juridike janë rregullator në çështjet sa 

të sigurisë individuale, rajonale, apo edhe ato globale. Sistemi aktual i MND që bazohet në kartën 

ndërkombëtare të OKB-së përmes instrumenteve ligjore të rezolutës së KS që kërkojnë unanimitet 

në ndërmarrjen e një sulmi a ndërhyrje ushtarake, dëshmon vlerën e këtij parimi.  

Nevoja për siguri është diçka esenciale që lidhet me ekzistencën e çdo qenie e organizmi, 

qoftë individ, shoqëri, shtet, etni, subjekt privat apo shtetëror. Maslow 
1
 sigurinë e konsideron si 

esenciale për çdo individ, ku vetaktualizimi i mëpastajmë i tij, i shoqërisë nuk realizohet pa u 

përmbushur kjo nevojë jetësore e tyre. Hobs e sheh të lidhur vlerën ekzistenciale të saj si premisë 

për jetën njerëzore dhe atë shoqërore. Në qasjen e tyre politike dhe filozofike klasicistët (Hobs, 

Monteskje, Loku, Ruso, Makiaveli, etj.) i shihnin problemet e lirisë dhe sigurisë të lidhura në 

mënyrë pragmatiste me problemet shoqërore, ku shteti ishte instrumenti që garantonte rendin dhe 

mbrojtjen e tyre nga kërcënimet e brendshme dhe të jashtme. Koncepti i sovranitetit
2
 shtetëror 

nënkuptonte të drejtën ekskluzive për të kontrolluar mjetet e dhunës brenda territorit të vet.  

Paqja e përbotshme, si një qasje idealiste që synonte siguri dhe bashkim federativ e 

vullnetar të shteteve të globit ishin në themel të ideve të Emanuel Kantit. Kuptimi i konceptit ka 

                                                 
1
Hiearkia e nevojave të Maslow-ut, sigursht renditur në toplisten e nevojave për individin.  

2 M. Veber (1864-1920), Socilog gjerman, elaboroi konceptin e sovranitetit si një element i pushtetit të shtetit. 
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evoluar që nga gjeneza e tij dhe sot ai shfaqet në të gjitha dimensionet e veta qofshin në rrafshin 

individual, shtetëror e ndërkombëtar, duke përfshirë si aspektet jetësore të njeriut; ato ekonomike, 

sociale, të arsimit, rendit, mbrojtjes; të drejtat politike, informuese, komunikuese, po ashtu edhe të 

raporteve mes shteteve si brenda tyre dhe në ato rajonale a globale. Pra, ka një ndryshim 

paradigmatik të konceptit për sigurinë, që nga ajo e gjëndjes fillestare natyrore të tij (individit), 

më pas në atë tradicional, i shtetit të ekspozuar nga kërcënimet e jashtme dhe të brendshme dhe 

deri në zgjerimin e sigurisë kombëtare ku të drejtat e njeriut e siguria e tyre përfshihet dhewshtë 

pjesë imanente e saj.  

Një analizë e plotë e kuptimit të sigurisë jepet duke u fokusuar në mënyrë holistike
3
 në të 

gjitha planet e analizës së saj, qoftë individit, vendit-kombit si dhe sistemit të marrëdhënieve 

ndërkombëtare. Qasjet mbizotëruese të sigurisë ndërkombëtare bashkëkohore janë shtresore, duke 

u përshkallëzuar në disa rrafshe analitike, që nga koncepti i sigurisë kombëtare, me shtetin si 

faktor centrik, më pas me sigurinë ndërkombëtare, rajonale
4
 e globale, ku siguria e dilema e saj 

është e lidhur dhe e ndërvarur me atë të shteteve të tjera, rajonit dhe mbarë globit. Bazuar në 

analizat e veta empirike Buzan
5
, studimin e qasjes tradicionale të sigurisë, pra të shtetit, e sheh të 

lidhur me sektorët ekonomikë, politikë, shoqërorë, ushtarakë dhe ekologjikë. Sipas tij siguria në 

nivel individual lidhet me sigurinë brenda shtetit, ku ky i fundit (shteti) është jo thjesht realizues i 

sigurisë, por edhe një burim i pasigurisë, i cili në mënyrë komplekse problemet e veta të sigurisë 

brenda një rajoni i sheh të ndërvarura mes shteteve dhe si të tilla nuk mund të analizohen e 

zgjidhen të ndara nga njëri- tjetri.  

Në epokën e globalizimit ku siguria është e lidhur ngushtë me sistemin ekonomik 

ndërkombëtar, krijohen mundësitë që avantazhet ekonomike, që ofrohen në mënyrë konkurruese 

nga vende të veçanta, të shfrytëzohen përmes instrumenteve a mekanizmave të ndryshme.  

Faktorët ekonomikë, politikë, etnikë, kulturorë, etj, si dhe ruajtja e interesave jetike a strategjike 

justifikojnë përdormin e çfarëdolloji mekanizmash dhe deri në ndërhyrjen ushtarake si akt 

legjitim. Rasti i ndërhyrjes së Rusisë dhe retorika e përdorur prej saj në mbrojtje të interesave 

jetike në çështjen e Ukrainës si dhe Krimesë në veçanti e ilustron më së miri ndërvarësinë e këtyre 

faktorëve ekonomikë dhe politikë, me implikacione të mëdha në çështjet e sigurisë, të 

                                                 
3 H. Uka, Cikel Leksionesh,  ISSAT, Tiranë, 2013. 
4
Po aty. 

5 B. Buzan, Secyriy:A new Framework for Analisis, London, Lynne Reinner Publisher, f. 12, po aty, cituar. Collins, 

Studime bashkohore të sigurisë, UET PRES, etj. (1998), 1, për më tej përkufizime të sigurisë cituar sipas W. 

Lippman, (―people, states, fear‖), G. Lucioano, R H. Ullman (Ri –perkufizimi i sigurisë), A. Wofers, M. Ayoob, K. 

Both, P. Houg, E A. Kolodziej, f 16. 
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gjeopolitikës rajonale, globale si dhe në vetë sistemin e marrëdhënieve të së drejtës 

ndërkombëtare.  

Strategjia e Sigurisë Kombëtare të çdo vendi modern përmbledh dhe përfshin elementet e 

sigurisë individuale, kombëtare, ndërkombëtare, ku përmes saj shtetet orientojnë kursin dhe 

veprimet e politikave të tyre, shtrijnë e synojnë që të rrisin prosperitetin e jetëve njerëzore, 

ruajtjen e integritetit territorial dhe fuqizimin e tyre si aktor ekonomik, diplomatik e politik në 

arenën ndërkombëtare. Mekanizmat dhe instrumentet e çdo sistemi të sigurisë ndërkombëtare të 

tillë si, zgjidhje paqesore e konflikteve, ruajtja e paqes, reagimi kolektiv, operacionet 

paqeruajtëse, arbitrazhi, sanksionet etj, janë ngritur për të zgjidhur, e për t‘i dhënë udhë 

mirëfunksionimit të procesit të normuar të tyre.  

Të gjitha sistemet e sigurisë ndërkombëtare që nga koha e paqes Vestfaliane ( e cila më 

1648 i dha fund luftës 30- vjeçare në Evropë) dhe të Utretit
6
, e sigurisë kolektive të Lidhjes së 

Kombeve, të OKB-së, si dhe e mbrojtjeve kolektive përmes aleancave të ndryshme
7
, kanë synuar 

që brenda parimeve të tyre të sigurojnë ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare e globale. 

Koncerti evropian
8
 balancën e fuqisë e ruajti mbi bazën e aleancave strategjike e pragmatiste, 

ndërkohë Lidhja e Kombeve ishte përcaktuar mbi parimet e demokracisë (zgjidhje paqësore e 

konflikteve, diplomaci transparente, konsensus, sanksione, etj), vetvendosjes së kombeve, siguri 

dhe mbrojtje kolektive, respektim i të drejtës ndërkombëtare, etj. Karta e OKB-së parashikon 

ndërmarrjen e operacioneve për zgjidhje paqësore të konfliktit, të respektimit të kartës ndaj çdo 

kërcënimi të paqes, prishjes së saj si dhe akteve të agresionit; si dhe të drejtën për vetëmbrojtje.  

Këto operacione janë të natyrave ushtarake, diplomatike, humanitare dhe dalin në 

mbështetje të një rezolute të KS të OKB-së. Ato përfshijnë një gamë të madhe detyrash qofshin të 

natyrës politike
9

 si diplomacia parandaluese, paqebërjes (sanksione), ndërtimi i paqes (pas 

konfliktit); ato të natyrës ushtarake si paqeruajtja, zbatimi i paqes, ndërhyrja humanitare, etj. Sot, 

dilema e pasigurisë, pra e garancisë së sigurisë për ekzistencë, është karakteristike për të gjitha 

shtetet sidoqofshin, si dhe përbën një premisë rreziku të lartë për konflikte të brendshme në shtetet 

                                                 
6
 Paqja Vestafalisë e vitit 1648, vendosi konceptin e shteteve sovrane me të drejta të barabarta, sipas ligjit e 

marrëveshjeve nderkombëtare e Utetiti 1712, dhe e Aleancës së Shejtë 1815 -1829, ruajtën balancën e paqes në 

Evropë. 
7
Aleanca Kolektive NATO, dikur Traktatati i Varshavës për  ish vendet socialiste,  etj. 

8
Koncerti Evropian viti 1830 deri në prag fillimi i Luftës Parë Botërore 1914 ishte sistemi i sigurisë evropiane që 

ruajti balancën e fuqisë mes shteteve.  
9
 A Q. Sula. ―Baza ligjore e operacioneve të mbeshtejes se Paqes OPM‖, program master Akademia e Mbrojtjes ―S. 

Moisiu‖, Trianë, 2012. faqe e Webit të OKB, karta e OKB, kreu VI, VII, VIII, neni 51 i vetëmbrojtjes, neni 5 i 

Kartës së Atlantikut të Veriut NATO-s.  
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e dobëta. Sipas Padelford
10

, pasiguria vjen nga luftrat e kaluara që rreken ta ushqejnë këtë 

koncept, edhe në të ardhmen ku shkalla e pasigurisë varet nga rrethanat, koha, dhe vendi.  

Pikërisht për shkak të frikës, keqperceptimeve e keqkuptimeve reciproke shtetet i japin 

prioritet sigurisë duke konkurruar dhe avantazhuar njëri - tjetrin në raport me shpenzimet 

ushtarake dhe arritjen e supermacisë së njërit ndaj tjetrit. Në historinë e marrëdhënieve njërëzore
11

 

e ndërkombëtare dilema e sigurisë shihet si një tragjedi, ku spiralet në ngritje të fuqisë lidhen me 

spiralet në ulje të pasigurisë
12

. Qasja konceptuale e dilemës së pasigurisë u bë mbizotëruese në 

analizën e sigurisë duke e parë me së shumti atë si mungesë e kërcënimit ushtarak dhe mbrojtje 

nga sulmi që vjen nga jashtë
13

, sesa e kërcënimeve që lindin nga brenda shtetit. Mbi këto 

konsiderata, gjithashtu, kuptohet dhe shpjegohet strategjia e sigurisë së vendeve të vogla 

kryesisht, përfshirë edhe vendin tonë, ku aderimi në aleancën e mbrojtjes kolektive si NATO, 

është zgjidhja për tu përballur me sfidat e sulmeve kërcënuese ushtarake nga jashtë. Both dhe 

Wheeler argumentojnë se përballë anarkisë, nga e cilawshtë karakterizuar shoqëria dhe 

marrëdhëniet ndërkombëtare, problemet e sigurisë zgjidhen përmes tre logjikave: fataliste, 

zbutëse, dhe transcendete, ku e para nënkupton kundër-reagimet e shteteve, e dyta njëfarë detante, 

si dhe e treta, sipas tyre, bazohet në nocionin se: ―pasiguria, përfshirë edhe atë që derivon nga 

dilema e sigurisë, shmanget nëse shoqëria njerëzore reformon ose krijon struktura e procese të 

reja për të jetuar në mënyrë globale‖
14

 

Për shtetet e vogla, siç janë ato të BP kohezioni social–politik i brendshëmwshtë esencial 

për përballimin e kërcënimeve të ndryshme që minojnë sigurinë e shtetit, prandaj arritja e këtij 

pikësynimi është detyrë e të gjithë aktorëve dhe faktorëve të interesuar për paqen, stabilitetin e 

shtetit. Në mungesë të këtij uniteti dhe integritetit territorial, shteti bëhet vulnerabël ndaj 

kërcënimeve qofshin të brendshme, po ashtu edhe të jashtme. Sistemi i marrëdhënieve 

ndërkombëtare, ka ofruar përmes organizmave, mekanizmave e instrumenteve të shumta politike, 

ekonomike, sociale, kulturore, ushtarake, një mbrojtje dhe siguri individuale të njerëzve.  

Një numër i madh dokumentesh të rëndësishme ndërkombëtare, si deklaratat universale për 

të drejtat e njeriut e OKB-së(1948), Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut (1950), ajo për të 

drejtat civile e politike, për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore (1976), Akti Final i 

Helsinkit (1975) etj., janë kuadri ligjor i kësaj mbrojtje, ku respektimi i të drejtave dhe lirive të 

                                                 
10

 N J. Padelford, ‖Frika nga lufta dhe pasjojat e saj‖, S. Shiroka, ‖Dilemat e pasigurisë se Shteteve të 

vogla‖Akademia e  Mbrojtjes ―S. Moisiu‖, Tiranë, 2012. 
11 H. Buterfield, ―Historia dhe Mardhenia Njerëzore, ‖History and Human Relations‖ 1951, London:Collins, 

Publisher, po aty, fq. 21.  
12

 J H. Herz,‖Idealist Internationalism and the security Dilemma‖, World Politics, 2(2), 1950, f 157-180 
13

Po aty,  f. 2. 
14

Po aty, f. 3. 
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njeriutwshtë një parim bazë e universal që kufizon sovranitetin e shteteve në fushën e sigurisë dhe 

të mirëqenies së vet. Respektimi i këtyre parimeve universale, i të drejtave dhe lirive të njeriut, i 

demokracisë, shtetit ligjor, si dhe i vlerave të pasqyruara në këto dokumente u bënë parakushte për 

integrimin e vendeve të ndryshme kryesisht atyre lindore pas shpërbërjes së ish BS. Historia e 

integrimit të tyre në BE, NATO si dhe ajo e mbështetjes nga organizmat globale financiare e 

ekonomike si FMN e BB janë procese që kanë dëshmuar vlerën e madhe të respektimit të këtyre 

lirive, të drejtave e parimeve.  

Projekti i madh i bashkimit politik evropian
15

 përmes instrumenteve të politikës së 

përbashkët të jashtme dhe të sigurisë e mbrojtjes ka avancuar në drejtim të rritjes së rolit të BE-së 

si një aktor i rëndësishëm në përballje me sfidat e sigurisë rajonale e globale. Strategjia e Sigurisë 

Evropiane
16

 jep orientimet kryesore të politikës së saj të jashtme për shek. XXI, ku BE, 

mbështetur në zhvillimet dhe eksperiencat e suksesshme të deritanishme, ka detyrimin dhe 

përgjegjësinë për rolin që duhet të luajë e të mbajë në çështjet e sigurisë globale. SSE identifikon 

si kërcënime kryesore për sigurinë, terrorizmin, përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë, 

konfliktet rajonale, dështimin dhe shkatërrimin e shteteve, krimin e organizuar. Në përgjigje të 

tyre, strategjia përcakton edhe objektivat strategjike, si gadishmëria ndaj kërcënimeve, siguri për 

vendet fqinjë, sistem ndërkombëtar i mbështetur në multilateralizëm
17

. Shteti ligjor, reformat 

sociale, ekonomike, lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut, etj., janë 

esenciale në forcimin e sigurisë evropiane dhe rendit ndërkombëtar.  

Qasjet e shkollave të ndryshme realiste, idelaiste, liberaliste, feministe, konstruktiviste, etj. 

paraqesin tablonë e tyre në lidhje me studimin dhe analizën e çështjeve të sigurisë; e problemeve, 

vështirësive dhe raporteve kritike që krijohen mes shtetit dhe individit, mes individit dhe 

shoqërisë, mes vetë shteteve në rrafsh rajonal e global. Studimi i sigurisë sotwshtë zgjeruar përtej 

asaj tradicionale, duke përfshirë, në dinamikën e vet, sigurinë ushtarake, njerëzore, sociale 

(shoqërore), mbrojtjen mjedisore, sigurinë ekonomike 
18

, etj. Siguria ekonomike, financiare shihet 

në dy nivele përfaqësimi, në atë mikro, të ekonomive familjare të individëve, të buxheteve të tyre, 

pasurive, e financave të tyre
19

, si dhe në nivelin makro që lidhet me marrëdhëniet dhe politikën e 

jashtme ekonomike të shtetit, import-eksportet, si dhe angazhimin e tyre në sistemin ekonomik 

ndërkombëtar
20

. Ka një tipologji të gjërë të sigurisë ekonomike që lidhet me sigurinë e 

                                                 
15

 R. Soin. ―Evropa Politike, historia, krizat, zhvillimet dhe prespektivat e proceseve të integrimit‖, Papirus, 2008, fq. 

123-171. 
16

 Me 12 dhjetor 2003 në Bruksel, Belgjikë, u prezantuar SSE, e njohur edhe si Strategjia Solana. 
17

D. Dinan, Politikat e Bashkimit Evropian, AIIS, Tiranë, fq. 219-331. 
18

 A. Collin, Studime bashkekohore të sigurisë, UET PRES, f. 170-281. 
19

Po aty, në disa vende në zhvillim kjo shihet si siguri për ushqim. 
20

 A. Collin, Studime Bashkëkohore  të sigurisë, UET PRES, fq. 262-281. 
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furnizimeve, e aksesit në treg
21

, e sigurisë financiare dhe ajo e depozitave, e aftësive konkurruese 

tekniko–industriale, si dhe ato të kulturave apo paradigmave
22

 të ndryshme soc-ekonomike të 

sigurisë.  

Në nivelin mikro si dhe në atë makro shihen politikat e ndjekura nga ana e qeverive të 

ndryshme, implikacionet që japin instrumentet e përdorura në zbatim të arritjes së objektivave të 

tyre. Koncepti i sigurisë juridike është i gjërë dhe rrok shumë fusha, qofshin të mbrojtjes sociale 

dhe shëndetësore, e identitetit shoqëror, e personalitetit individual, po ashtu edhe në mbrojtje të 

interesave ekonomike, financiare, politike, përkundrejt çdo përpjekje për ndërhyrje arbitrare, mos 

abuzivizëm me pushtetin e mosdiskriminim.  

Të gjitha shtetet demokratike synojnë krijimin e një shteti të së drejtës. Kjo nënkupton 

funksionimin e tij (institucioneve) në kufijtë e së drejtës. Doktrina e së drejtës kushtetuese ka 

konstatuar se shteti i së drejtës ka si shtyllë të tij parimin e sigurisë juridike. Kështu, me siguri 

juridike kuptojmë vendosjen e ligjit si pararojë e veprimtarisë dhe nënshtrimin e çdo akti nënligjor 

në përputhje të plotë më parimin e ligjshmërisë dhe të hierarkisë së akteve. Nuk mund të ndajmë 

parimin e sigurisë ligjore nga parimi e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë, sepse mbi to bazohet e 

drejta e cila përcakton dhe definon kufijtë e veprimtarisë së shtetit dhe shmang totalitarizimin dhe 

absolutizimin e pushtetit. Gjithashtu, parimi i sigurisë juridike lidhet ngushtë edhe me parimin e 

balancimit dhe ndarjes së pushteteve, sepse në të kundërt ndërhyrja e paligjshme në kufijtë e 

kompetencave lëndore dhe territoriale të organeve, që i përkasin pushteteve të ndryshme, e vendos 

në kaos sistemin në tërësi.  

Siguria juridike parakupton, veç të tjerash, besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe 

pandryshueshmërinë e ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të bëjë me faktin se 

qytetari nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht për ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të 

akteve normative që cenojnë dhe përkeqësojnë një gjendje të vendosur me akte të mëparshme. 

Parimi kushtetues i shtetit të së drejtës do të konsiderohet i dhunuar, nëse mohohen ose shkelen 

siguria juridike, stabiliteti ligjor dhe mbrojtja e pritshmërive të ligjshme. Ligjvënësi nuk mund të 

përkeqësojë në mënyrë të paarsyeshme gjendjen ligjore të personave, të mohojë të drejtat e fituara 

ose të shpërfillë interesat legjitime të tyre. Për të kuptuar dhe zbatuar drejt këtë parim, kërkohet, 

nga njëra anë, që ligji në një shoqëri të ofrojë siguri, qartësi dhe vazhdimësi, në mënyrë që 

individët t‘i drejtojnë veprimet e tyre në mënyrë korrekte e në përputhje me të dhe, nga ana tjetër, 

                                                 
21

 Koncepti i gjeopolitikës se tubacioneve, asaj gjeoekonomike. . C. Jean, ―gjeopolitika‖, botim i Ak Mbrojtjes ―S. 

Moisiu‖, 1998, Tiranë, cikël leksionesh rreth Gjeopolitikës, P. Ribaj. . . (shën. im). 
22

Po aty.  
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vetë ligji të mos qëndrojë statik nëse duhet t‘i japë formë një koncepti, siç është ai i drejtësisë në 

një shoqëri që ndryshon me shpejtësi.  

Përfshihen në të drejta që gëzojnë mbrojtje nga parimi i sigurisë ligjore, të drejtat e fituara, 

pritshmëria legjitime dhe besimi i qytetarëve tek shteti, që bazohen tek parimi i shtetit të së 

drejtës. Për të kuptuar dhe zbatuar drejt këtë parim, kërkohet, nga njëra anë, që ligji në një shoqëri 

të ofrojë siguri, qartësi dhe vazhdimësi, në mënyrë që individët t‘i drejtojnë veprimet e tyre në 

mënyrë korrekte e në përputhje me të dhe, nga ana tjetër, vetë ligji të mos qëndrojë statik nëse 

duhet t‘i japë formë një koncepti, siç është ai i drejtësisë në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi.  

Cenimi i parimit të sigurisë juridike do të shkaktonte shumë probleme në aspektin 

ekonomik dhe politik të një shteti, si dhe në rregullin e vendosur ndërkombëtar. Rasti i ndërhyrjes 

së Rusisë në Krime, si dhe mbështetja që i jep separatistëve ukrainas në pjesën lindore të saj,wshtë 

shprehje e cenimit të sigurisë juridike, që lidhet me marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara, si 

dhe cenim të sovranitetit të një shteti anëtar të OKB-së 

Çështjet e sigurisë sot janë në fokusin e vëmendjes të të gjithë aktorëve të cilët e vështrojnë 

shkakun e ekzistencës së tyre të lidhur ngushtë me misionet dhe përmbushjen e detyrave dhe 

funksioneve që kanë. Individi, shoqëria, shteti i shohin sigurinë e tyre në mënyrë korelative dhe të 

ndërvarur brenda sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare, ku interesat e tyre ekonomike, 

politike, mjedisore, ushtarake interferohen në mënyrë kundërbalancuese me njëra - tjetrën.  

Në epokën e globalizmit dimensionet e sigurisë janë shtuar, ndaj, përpos realizimeve dhe 

sukseseve në ketë drejtim, ngelen si sfida të së ardhmes krijimi i një kulture të përbashkët për 

çështjet e sigurisë, e përballjes me kërcënimet e terrorizmit, armëve të shkatërrimit në masë, 

korrupsionit, abuzimit me pushtetin; me shkeljen e lirive dhe të drejtat themelore të njeriut, e 

forcimit të institucioneve shtetërore dhe shtetit ligjor. Përmirësimet ligjore dhe në përputhje me 

standardet e Kartën e Përbashkët kontribuojnë në rritjen e efikasitetit institucional e gjyqësor për 

një proces të rregullt ligjor ku palët, si individ, entitet, apo shtet, të ndjehen të sigurtë e të mos 

cenohen në përmbushjen e të drejtave të tyre.  

 

Diçka rreth sigurisë kombëtare. 

 

Koncepti i sigurisë është pjesë e hierarikisë së nevojave
23

 jetike të çdo qenie shoqërore, nga 

ku është përcaktuar sa natyra njerëzore, shoqërore, por edhe mbijetesa ekzistenciale e tyre.  

                                                 
23

 A H. Maslow,  (1943). A Theory of Human Motivation", Psychological Review 50(4): 370-96.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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Pra, ajo ka një domethënie universale, është komplekse, si dhe dinamike në veçantinë e saj. 

Për rendësinë që paraqet, ajo trajtohet gjërësisht nga teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare 

(MND)
24

.  

Qasja akademike e studimit të sigurisë rrok një mori variantesh trajtimi mbi këtë koncept, 

duke e parë atë në pikëvështrimin e disiplinave të ndryshme. Për arsye se nuk mund të thuhet se 

ka një pajtim koherent mbi kuptimin e këtij koncepti, përpjekja jonë për ta elaboruar në mënyrë 

shteruese , ngelet një sfidë e hapur.
25

.  

Sjellja njerëzore si dhe vendimarrja politike kushtëzohen nga siguria dhe çështja e lidhur 

me të. Sfidat ndaj sigurisë detyrojnë politikbërësit që të adresojnë ndjeshmëritë e njerëzve 

votëbesues ndaj institucioneve shtetërore, si dhe ndaj përgjegjësive që ato duhet të kenë gjatë çdo 

niveli vendimarrës
26

.  

Siguria shtetërore është një e mire
27

 publike (public goods) që ofrohet nga ana e shtetit pa 

asnjë diskriminim ndaj qytetarëve të vet; ajowshtë shprehje e përgjegjësisë së tij për mbrojtjen e 

lirive dhe të drejtave të shtetasve të vet
28

‖. Shteti merr të gjitha masat dhe përgjegjësitë për të 

ofruar dhe garantuar këtë të mirë publike, por duhet theksuar se, limitet e shteteve e relativizojnë 

arritjen e një sigurie absolute.  

 Siguria njerëzore(Human Security
29

), sipas përkufizmit të UNDP-së
30

,  nënkuptohet si 

gjendje  përballe rreziqeve konkrete që kërcënojne mbijetesën e vet.  

                                                 
24

 Për më gjërë shih: A. Collins, Studime Bashkëkohore të sigurisë, Tiranë, 2009, fq. 481-484. 
25

Sipas B. Buzan ―Ne rastin e sigurisë, diskutimi është rreth percaktimit të lirise nga kercënimi. Kur ky diskutimwshtë 

në konteksin e sistemit nderkombëtar, siguriawshtë diçka rreth aftesise se shteteve dhe shoqërive për ruajtjen e 

pavaresise se identitetit dhe funksionalitetit të integritetit të tyre‖. Ndër 10 përkufizimet e Ian Bellamy, Walter 

Lippman, Giacomo Luciani, Richard H. Ullman, Arnold Wolfers, Mohammed Ayoob, Ken Booth, Peter Hough, 

Eduard Kolodziej, si dhe të Alan Collins, autorit të librit…, unë e gjej veten tek përkufizimet e Richard H. Ullman, 

Mohaammed Ayoob, Ken Booth dhe Peter Hough të cilat do t`i përmblidhja në një të vetëm: Siguria Kombëtare është 

Strategjia dhe bashkësia e taktikave për të realizuar mbrojtjen e shtetasve, të aktorëve të tjerë si dhe të sistemit politik 

të tyre, nga kërcënime të dukshme dhe të padukshme, historike, të sotme dhe të ardhme që lidhen me arësye objektive 

dhe emocionale. 
26

Po aty. 
27

For current definitions of public goods see any mainstream microeconomics textbook, eg. : Hal R. Varian, 

Microetj.onomic Analysis ISBN 0-393-95735-7; Mas-Colell, Whinston & Green, Microeconomic Theory ISBN 0-19-

507340-1; or Gravelle & Rees, Microeconomics ISBN 0-582-40487-8.  
28

Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, Implementing the responsibility to protetj.t: Report of the 

Setj.retary-General. A/63/677" General distribution to the media‖. United Nations General Assembly, Sixty-third 

session: Agenda items 44 and 107. January 12, 2009. 2012-January-7.  
29

 Dimensioni njerëzor i zhvillimit ka tërhequr vëmëndjen për herë të parë në vitin 1970. . . teori e avancuar ngaliderat 

e Jugut të Botës. . . . ―Siguria njerëzore‖ ka dalë një koncept i kohëve të fundit, i cili fokusohet në mbrojtjene 

indivitëve nga ndonjë kërcënim. Qendra e Sigurisë Njerëzore (2006) e formoi këtë koncept të ri, i cili buron nga 

teoria e mendimit Liberal, duke theksuar se ―shtet i sigurt nuk do të thotë automatikisht indivit i sigurt‖.  
30

R. Paris, (2001): Human Security - Paradigm Shift or Hot Air? In: International Security, Vol. 26, No. 2, UNDP's 

1994 definition, definition of human Security argues that the scope of global Security should Be expanded to 

include threats in seven areas: Economic Security, Food Security, Health Security, Environmental Security, Personal 

Security, Community Security, Political Security. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0393957357
http://en.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mas-Colell
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0195073401
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0195073401
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0582404878
http://globalr2p.org/pdf/SGR2PEng.pdf
http://globalr2p.org/pdf/SGR2PEng.pdf
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Në këtë rast kemi të bëjmë me një tipologji të sigurisë njerëzore, si ajo e ushqimit, 

shëndetësore, politike, ambjentale, personale, etj.
31

 

Siguria kombëtare
32

 lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare, si dhe të shtetasve të vet. 

Ajo ka të bëjë me sigurinë e jashtme dhe të brendshme njëkohësisht, dhe për rrjedhojë edhe 

politike të sigurisë kombëtare të çdo shteti të BP, ndikon në jetën e qytetarëve, aspektet sociale, 

ekonomike, paqen dhe stabilitetin rajonal të vendeve të rajonit.  

Mbrojtja e vendit nga sulmet ushtarake të vendeve të tjera, nga kërcënimet dhe 

rreziqetwshtë pa dyshim ana më esenciale
33

 e sigurisë kombëtare.  

 

1 - 2 Efektiviteti i CSDP-së dhe metoda e matjes së saj. 

Mes politikave të Bashkimit Evropian, ajo që lidhet drejtpërdrejt me politikat e jashtme 

dhe të sigurisë së CFSP është ndër më të diskutuarat dhe të analizuarat gjerësisht. Zhvillimi i 

Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes (ESDP) në kuadrin e CFSP zë fill në fund të viteve 

'90, në një proces krizash e konfliktesh të rajonit të Ballkanit.  

Mbi këtë kontekst ngjarjesh të rajonit e zhvillimesh të PPJS/PESM, shohim sesi janë 

përdorur mekanizmat e menaxhimit të krizave, si dhe efektivitetin e përdorimit të këtij instrumenti 

të BE-së në qasjen e vet për integrimin e vendeve të BP drejt projektit evropian.  

Krizat që janë shfaqur në BP, veçanërisht në vende të tilla si BH dhe Maqedonia, kanë një 

rëndësi për të testuar këtë performancë, pikërisht edhe për dimensionet e shfaqjes së tyre, qoftë në 

aspektin civil, po ashtu edhe atë ushtarak. Pavarësisht pengesave të hasura dhe sfidave, në 

përgjithësi ekziston një konsensus i përgjithshëm për sa i përket suksesit të këtyre mekanizmave 

gjatë menaxhimit të krizave. Kur bëhet fjalë për treguesit e kësaj performance, sukseset apo 

dështimet konkrete, natyrshëm ngrihen një numër pyetjesh,  të tilla si çfarë treguesi të suksesit 

mund t‘i referohemi, si matet, nga kush dhe si ka ndikuar në situatën politike, ekonomike, sociale 

e të reformave institucionale dhe të sigurisë në këto vende. Një qasje gjithëpërfshirëse
34

 e matjes 

së kësaj performance merr në konsideratë burimet e ofruara nga faktorët dhe vendimarrësit e 

përfshirë në procesin politik, nga vëzhgues jashtë procesit, apo nga kombinimi i të dy burimeve. 

                                                 
31

 Ch. W. Kugley, Wurd Politics Trend and Transormation) Politikat Botërore Tendencat dhe Transformimi UFO 

University Press, Tiranë, 2009, fq. 342-348. 
32

 J J. Romin, Defining national Security: the nonmilitary aspects. Pew Projection America's Task in a Changed 

World  (Pew Projetj.t Series). Council on Foreign Relations. 1993f. 122. ISBN 978-0-87609-135-7, 22, shtator, 2010.  
33 Siguria e shteteve të vogla, fq 108, moduli i master sigurisë Akademia e Mbrotjes ―S. Moisiu‖, 2012, Tiranë 
34

E K. Jorgensen, (1998). ―The European Union‘s Performance in World Politics: How should we Measure Success?‖ in (ed. ) J. 

Zielonka, (1998) ―Paradoxes of European Foreign Policy‖, Kluwer Law International, Chapter VI, fq. 89. 

http://books.google.co.in/books?id=shxDOnuVcyYC
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-87609-135-7
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Kjo qasje nxjerr në pah relativitetin e ideve dhe standardeve të vlerësimit të suksesit dhe dështimit 

të ofruara nga një realitet multipolar aktorësh dhe faktorësh pjesëmarrës dhe kontribues në 

arkitekturën e sigurisë rajonale.  

Gjetja e një kriteri vlerësimi në lidhje me performancën e BE-së në kuadër të kësaj 

politike, ka vështirësi që lidhen, së pari me interpretimin e asaj se çfarëwshtë BE-ja, natyrën e saj, 

dhe së dyti me faktin se kush i ofron dhe mat këto standarde, pra ato përcaktohen nga jashtë BE-së    

apo nga struktura vendimarrëse brenda saj.  

Nëse BE-ja shihet si një projeksion supershteti, me ambicie ekspansioni, atëherë edhe 

zhvillimi i CSDP-së, dhe në këtë kuadër edhe i mekanizmave që ajo ofron përmes tyre, si misionet 

e paqes, shihen si projeksione të shfaqjes së saj gjeopolitike, ku suksesi apo dështimet i atribuohen 

dhe janë të lidhura me veprimin e aktorëve të tjerë si OKB-ja, etj. Nga ana tjetër bindja se 

zhvillimi i CSDP është rrjedhojë e evolucionit të natyrshëm të procesit integrues evropian, shihet 

si një sukses dhe perfomancë e saj.  

 

Metoda e matjes. 

 

Historia ka dëshmuar se suksesi i çdo politike ndërkombëtare, të tillë si EU CSFP, duhet të 

matet përmes arritjeve të saj në rajonin e Ballkanit.  

Çdo rast emiprik do të studiohet duke marrë në konsideratë metodat matëse të Jorgenson. 

Sipas kësaj qasje, matëse e vlerësimit të suksesit apo dështimit për çdo politikë, do të jetë 

deklarimi e përmbushja e qëllimeve dhe objektivave.  

Këto qëllime e objektiva të CSFP, të parashikuara edhe në kapitullin V të Traktatit të BE 

janë si vijon: 

1-Të ruajë vlerat e përbashkëta, interesat fondamentale, pavarësinë dhe integritetin e 

Bashkimit në përputhje më parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara. 

2-Të forcojë sigurinë e Unionit në të gjitha mënyrat. 

3-Të ruajë paqen dhe forcojë sigurinë ndërkombëtare, në përputhje me parimet e Kartës së 

Kombeve të Bashkuara, si dhe parimeve të Aktit Final të Helsinkit dhe objektivave të Kartës së 

Parisit, duke përfshirë, promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, dhe zhvillimin e forcimin e 

demokracisë dhe shtetit të së drejtës, respektimin e drejtave të njeriut dhe lirive fondamentale.  
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Në periudhën e konfliktit, Maqedonia përfaqësonte një model suksesi të diplomacisë 

parandaluese të organizatave si Këshilli i Evropës, OSBE të cilat arritën të ruajnë ekuilibrin e 

brishtë35 ndëretnik dhe krizës kosovare të refugjatëve.  

Bashkëpunimi me BE-në i dha fund armiqësive të deri atëhershme, si dhe kulmoi me 

nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizimit Asocimit nga ana e Maqedonisë, si vend i parë i 

Evropës Juglindore (BP). 

Mos menaxhimi si duhet i krizës së refugjatëve, dhe një qasje jo proaktive e zgjidhjes së 

konfliktit shihet si dështim i CSFP-së  në Maqedoni.  

Suksesi apo dështimi i CSDP-së varet ekzaktësisht nga: përmbushja e objektivave e 

qëllimeve kryesore të Helsinkit, qoftë të fushës civile po ashtu edhe ato ushtarake; realizimi i 

detyrave të  Petersbergut, që përfshin ato humanitare dhe të shpëtimit, të ruajtjes së paqes, të 

përdorimit të forcës në menaxhimin e krizave, duke përfshirë paqebërjen. Ministrat e Jashtëm të 

vendeve të BE-së dënuan dhunën e ushtruar duke e konsideruar atë si shkaktare36 të destabilitetit 

të Maqedonisë. Por, për më tej, ato nuk ofruan një qasje proaktive të zgjidhjes dhe menaxhimit të 

konfliktit, si dhe nuk vunë në dispozicion mjetet e kapacitetet e duhura për këtë qëllim.  

Pinheiro, në një fjalim mbi të ardhmen e CFSP, u shpreh se: "parandalimiwshtë më i mirë 

se një kurë, dhe se problemet e paqes dhe të sigurisë nuk duhet të adresohen vetëm në një situatë 

të tensioneve të larta ose kur dhuna dhe lufta shkatërruese të kenë marrë dhenë‖ 37 

Dy vjet pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kuadër të Ohrit, 31 mars 2004, CSFP u shfaq e 

gatshme për misionion e parë ushtarak të ruajtes së paqes nën marrëveshjen e Berlin Plus, të 

njohur si Operacioni Conkordia, pasardhësin e operacionit të NATO-s Allied Harmony.  

Suksesi apo dështimi i kësaj politike, misioneve të BE-së, siç shihet,wshtë i lidhur me 

evoluimin e situatës politike pas arritjes së marrëveshjes, ku kokëçarjet politike të lidërve të 

ndryshëm politik, provokonin përçarje e kriza që kërkonin ndërhyrje energjike nga ana e 

përfaqësuesve të BE-së.  

Nga këndvështrimi i aktorëve të përfshirë në konflikt, CSDP-ja ka korrur një sukses për 

shkak të eksperiencës së fituar në terrenin operacional, por sa lidhet me përmbushjen e 

objektivave të Helsinkit, ku kërkohet një bashkëpunim i shpejtë për të vepruar mes shteteve, kjo 

                                                 
35

 Shih : Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 1213 (2000) "Honoring of obligations and 

commitments by 'the former Yugoslav Republic of Macedonia' ". Shi, gjithashtu,  the OSCE Istanbul Summit 

Declaration of NovemBer 1999 (Art. 9) në: http://www. osce. org/docs/english/1990 1999/summits/istadetj.l99e. htm. 
36

 Xinhua News Agency. ―EU Vows Political Support for Macedonia‖, Bruksel (BE): mars 19, 2001. 
37

Speetj.h by Joao de Deus Pinheiro (The former Development Cooperation Commissione, 1998). ―Can EU 

Development Assistance Contribute to Peace and Security?‖ në the CESD/ISIS Conference on ―The Future of EU's 

Common Foreign and Security Policy‖, Bruksel, 1999. 
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shihet si një dështim për shkak se ka patur më shumë se 200 të vrarë dhe mbi 170 000 njerëz janë 

shpërngulur.  

Ndërprerja e konfliktit, e zjarritwshtë një sukses i arritur nga ana e CSDP, ndërkohë mos 

ndërhyrja energjike në situatën poskonfliktuale dhe në normalizimin e situatës, etj., mund të shihet 

si një dështim.  

1 - 3 Teoritë dhe dokumentet kryesore që përbëjnë bazën konceptuale të 

ESDP/ CSDP. 

Politika Evropiane e Sigurisë dhe e Mbrotjes BE (ESDP), e cila pas miratimit të Traktatit 

të Lisbonës u emërtua: Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe e Mbrojtjes së BE-së ( CSDP), e ka 

origjinën e vet në vendimet politike dhe ligjore të marra nga BE-ja në fund të viteve `90. Më pas 

një numër në rritje studiuesish kanë dhënë kontributin e tyre akademik në qartësimin e koncpeteve 

filozofike mbi bazën e të cilave operon BE-ja në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, si një 

komunitet shumë shtetesh, por ende jo shtet i formatuar si entitet i integruar plotësisht. Një nga 

studiuesit më në zë të ESDP/ CSDP, Jolyen Howorth, vë re se: ―në përgatitjen për botimin e dytë 

të librit tim për Politikën e Sigurisë dhe të Mbrojtjes të Bashkimit Evropian, unë zbulova se mbi 

1000 artikuj dhe kapituj librash ishin botuar deri në vitin 2006 mbi CSDP-në. Ky shkurtim u 

prezantua nga Traktati i Lisbonës. Para këtij, përdorej shkurtimi ESDP, që i referohet Politikës 

Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes. ‖
38

. Për lehtësim, ne do të përdorim sipas rastit të dy 

shkrutimet, ESDP/ CSDP, pavarësisht periudhës që ato i referohen, para ose pas traktatit të 

Lisbonës.  

Shumë pak studiues i referohen teorive të politikës ndërkombëtare për të shpjeguar 

politikën e jashtme të BE-së dhe CSDP-së. Ndër to përfshihen punët e Hill dhe Smith (2005) dhe 

Anderson (2008) dhe Gross (2009)
39

. Të pakta kanë qenë edhe studimet që merren drejtpërdrejt 

me perspektivat teorike të ESDP/CSDP. 
40

 Mungesa e punës shkencore e mbështetur edhe në 

                                                 
38J. Howorth, Decision-Making in Security and Defence Policy: Towards Supranational Intergovernmentalism?, KFG 

Working Paper Series, No. 25, Mars 2011, Kolleg-Forschergruppe (KFG) ―The Transformative Power of Europe― 

Freie Universität Berlin, fq. 5.  
39

 Shih në bibliografi; Ch. Hill and M. Smith,  2005; S. Anderson, 2008, L. Rienner, 2008 dhe E. Gross, 2009.  

Ch. Hill and M. Smith, botim , ―International Relations and the European Union‖. (Oxford: Oxford University Press, 

2005).  

E. Gross, ―The Europeanization of National Foreign Policy: Continuity and Change in European Crisis Managemen‖. 

(London: Palgrave Macmillan, 2009).  

S. Anderson, ―Crafting EU Security Policy in Pursuit of a European Identity‖, (Boulder: Lynne Rienner, 2008); 
40 Shih në bibliografi: T. ForsBerg, 2006 dhe F. Mérand, 2008.  

T. Forsberg, 2006. "Explaining the Emergence of the ESDP: Setting the Research Agenda. " in Draft Paper prepared 

for the British International Studies Association Meeting, Cork, Dhjetor, 18-20, 2006.  
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hulumtimet empirike shpjegon edhe keqkuptimet dhe keqinformimin rreth BE-së si aktor 

ndërkombëtar. Por pa kuptuar forcat shtytëse pas politikës së BE-së për sigurinë dhe 

mbrojtjen,wshtë e vështirë të kuptohet se ku të çon CSDP-ja, objektivat që ajo mund të realizojë, 

ku dhe kur mund të përdoren strukturat institucionale të CSDP-së në të ardhmen. Kjowshtë 

arsyeja pse mbeten thelbësore gjetjet teorike të shtytësave politikë prapa CSDP-së.   

Studimi i literaturës lidhur me ESDP- CSDP, rolin dhe vendin e saj në përshpejtimin e 

integrimit të rajoneve fqinje me BE-në, sidomos Ballkanit Perëndimor, mund të lehtësohet nëse e 

ndajmë në dy grupe: së pari, dokumentet zyrtare të Këshillit të BE-së që përkufizojnë, legalizojnë 

dhe standartizojnë kërkesat dhe misionet e CSDP-së. Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe e 

Mbrojtjes e BE-së e ka fillesën e saj nga Traktati i Mastrihtit ( 1991). 
41

 ―Teorikisht, kjo mbetet 

korniza politike brenda së cilës u formulua dhe filloi aktivitetin CSDP-ja. ‖
42

 

Së dyti, studimet e institucioneve akademike dhe shkollave të pavarura. Literatura për 

efektivitetin e CSDP-së pas Traktatit të Lisbonës (2009) lidhur me integrimin e rajoneve në BE, 

ka ardhur në rritje, por studimet e posaçme për rolin e CSDP-së për Ballkanin Perëndimor janë të 

pakta ose mungojnë.  

Për të dalë në konkluzione, që mbështesin hipotezën e këtij disertacioni, do të duhet të 

qartësojmë dokumentet dhe dimensionet shumëplanëshe ligjore dhe politike të BE-së, që kanë 

çuar në vendosjen dhe evoluimin e ESDP/CSDP dhe angazhimin në misione të tyre drejt vendeve 

të Ballkanit Perëndimor. Ndër to veçojmë:  

 

Institucionet ligjore, bazuar në artikullin V të Traktatit të BE, një nga instrumentet e CFSP.  

 

Nisma për Kapacitete e Këshillit Evropian, Objektivat e Helsinkit dhe Objektivat e 

Kapaciteteve Civile.  

 

Politika e Përbashkët e Mbrojtjes (neni 17 i Traktatit të BE), bazuar në stafe dhe kapacitete 

të përbashkëta, veçanërisht kordinimi civilo - ushtarak (CMCO).  

 

                                                                                                                                                               
F. Mérand: ―European Defence Policy Beyond the Nation State‖, Oxford Universiity Press, 2008 – Ch. Hill and M. 

Smith, botim, ―International Relations and the European Union‖. Oxford: Oxford University Press, 2005. 
41

 Shënim: Traktati i Mastrichtit u firmos në Dhjetor 1991, dhe hyri në fuqi më 1 Dhjetor 1993. Shih: http://europa. 

eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_en. Html. 
42

 J. Howorth, 2011, po aty, fq. 5. 
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Politika e Përbashkët e Mbrojtjes (neni 17 i Traktatit të BE), sipas paragrafit mbi 

evolucionin: e EDA- Agjensisë së Mbrojtjes Evropiane; qelizës së EUMS-strukturës ushtarake, 

me qëndër grup-batalionet . 

 

CSDP/Traktati i Lisbonës, 2009, me kërkesat e nenit 42 për mbrojtje të përbashkët nëse 

cenohet integriteti territorial i kujtdo shteti anëtar.  

 

Strategjia e Sigurisë e BE, 2003 e ripunuar më 2008, 2010. Principet dhe normat e 

vendosuara atje dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm / Përfaqësuesit të Lartë për Sigurinë 

dhe Mbrojtjen, funksione të bashkuara pas traktatit të Lisbonës në funksionin e Përfaqësuesit të 

Lartë për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë.  

 

Veprimet me bazë kombëtare dhe multinacionale të vendeve anëtare të BE-së, gjenerohen 

nga institucionet dhe ligjet e mësipërme si dhe strategjitë e interesat kombëtare dhe perceptimet e 

publikut të vendeve anëtare mbi rreziqet dhe kërcënimet e sigurisë.  

Nëse i referohemi kuptimit leksikor, ndryshimi linguistik dallohet qartë midis fjalëve ―i 

vetmuar, unilateral dhe i përbashkët, multilateral‖. Politikat e sigurisë dhe të mbrojtjes pa dyshim 

që nuk mund të realizohen vetëm dhe pa aleanca. Këtëwshtë munduar të realizojë edhe BE me 

ESDP/ CSDP, një përqasje ―të përbashkët‖ për sigurinë dhe mbrojtjen e saj. Por a ka qenë 

racionale teorikisht dhe e suksesshme në praktikë, kjowshtë pyetja e shtruar në këtë disertacion. 

Le të analizojmë pjesën e parë të pyetjes: themelet teorike mbi bazën e të cilave janë ndërtuar 

ESDP/ CSDP.  

 

Teoritë alternative kryesore në shqyrtim.  

 

Teoria nuk bëhet pasi ka ndodhur një ngjarje apo histori. Kjo mbetet e vërtetë edhe për 

ESDP/ CSDP. Ne do shqyrtojmë tre grupe teorish të marrëdhënieve ndërkombëtare, më me 

influencë në krijimin e konceptit të ESDP-së, të cilat natyrshëm ndikuan me filozofinë e tyre në 

evolucionin e konceptit të CSDP-së. Këto tre grupe, në fokusin e analizës sonë do të jenë 

neorealizmi/realizmi, liberalizmi dhe konstruktivizmi. Neo-realistët e vënë theksin në ndryshimet 

që çojnë në shpërndarjen e fuqisë dhe balancës në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Sistemi ndërkombëtar e vendos BE-në në atë grup shtetesh që përpiqen t‘i përgjigjen dilemave të 

sigurisë së tyre, sipas interesave të tyre kombëtare, që duket janë të ngjashme sa i përket natyrës 

së përbashkët të kërcënimeve, vlerave dhe objektivave strategjike afatgjata të tyre. Vendimi për ta 

bërë sa më operacional dhe efektiv konceptin dhe strukturën e institucionit ―CSDP‖,wshtë rezultat 
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i logjikës racionale të tensionit që krijohet midis ndërveprimit të BE-së, si faktor veprues primar ( 

teoria institucionale) mbi të cilin funksionon vendim-marrja mbi politikën e jashtme, të sigurisë 

dhe mbrojtjes të BE-së për të patur lirinë dhe hapësirën e nevojshme të manovrës, për kapërcimin 

e pengesave deri në arritjen e objektivave të përbashkëta që përkojnë me ideologjitë politike dhe 

mbrojtjen e interesave të përbashkëta të shteteve që përbëjnë BE-në (neo-realizmi dhe 

Liberalizmi). 
43

 Nëse bazohemi në evolucionin e konceptit të sigurisë, i cili në fushën akademike 

funksionalizohet duke përdorur instrumentet e sociologjisë, (agjent referues, pengesë, objektiv), 
44

 

BE arriti të operacionalizojë konceptin e sigurisë me CSDP-në. Duke e pozicionuar mirë atë në 

modelin tre polësh të lirisë, duke harmonizuar liritë themelore për individin, institucionin, apo 

regjimet e sigurisë, bazuar në filozofinë e liberalizmit, këndvështrim dominues ky i ideologjive 

politike, që udhëheqin shtetet apo grup shtetet demokratike, BE ka dhënë një kontribut krijues, të 

pa provuar më parë në historinë e funksionimit të shteteve.  

Socialkonstruktivizmi na kujton se koncepti i CSDP-së nuk mbetet i pa ndikuar nga vlerat 

e moralit. Bashkimi Evropianwshtë dhe do mbetet një nga komunitetet udhëheqëse të shteteve me 

kontribute humanitare në shkallë botërore.  

Rritja e shpejtë e studimeve akademike mbi CSDP-në ka edhe anën e saj kontradiktore, që 

e ka burimin:  

Së pari, tek paqartësitë e koncepteve të filozofive politike, që gjenerohen nga tri elemente 

të jetës evropiane: perceptimi i publikut disi i ndryshëm nga këndvështrimet e elitave politike mbi 

integrimin evropian dhe përpjekjet e studiuesve të pavarur. Duke mos qenë në sinergji ato, jo 

vetëm kanë tendencë të prodhojnë shumë letër, por, shpesh, nën ndikimin e faktorëve elektoralë, 

prodhojnë shumë pak energji integruese, për të mos thënë shpesh edhe dezintegruese. 
45

 Mungesa 

e kthejlltësisë konceptuale dhe e përgjegjësisë së elitave politike pro integruese evropiane, të cilat 

shpesh shkëputen nga realiteti dhe nga publiku i tyre, rrezikon vetë ekzistencën e BE-së, ku 

ndryshe nga shtetet kombëtare, elitat politike thjesht ndërrojnë polet e pushtetit.  

Së dyti, politika e sigurisë dhe e mbrojtjes ende mbetet bastion i sovranitetit kombëtar, dhe 

do të marrë kohë derisa të dorëzohet përfundimisht në duart e Brukselit, siç u dorëzua deri diku 

politika monetare. Në këto rrethana, edhe studimet akademike nuk dalin përtej këtyre caqeve e 

parcelave kombëtare, aq më tepër po të marrim në konsideratë qetësinë që krijon, për mbrojtjen 

evropiane struktura e mirëorganizuar e NATO-s. BE e humbi shansin të krijojë një strukturë të 

                                                 
43 Për më tepër shih: T. Ball, dhe R. Dagger: ―Political Ideologies and the Democratic Ideal‖, botim i Longman, 

1999, fq. 10-12 dhe fq. 83- 89.  
44

 B. Buzan, dhe l. Hansen: ―The evolution of International Studies‖, botim i Universitetit Cambridge, London, 2009, 

fq. 8- 18 dhe 135- 138.  
45

 Shën: referimi diveregjencat gjatë vitit 2014, Merkel- Juncker me David Cameron lidhur me emigracionin, tregun e 

punës dhe detyrimet e Unionit, etj. 
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mirëfilltë ushtarake për mbrojtjen e saj pavarësisht nga NATO, kur Tomy Blair, më 1997, në 

qershor, në Këshillin i Amsterdamit, refuzoi propozimin francez për përfshirjen e Bashkimit 

Evropian Perëndimor në BE. Megjithëse ishin po këta dy lojtarë, që jashtë strukturave të BE-së, 

vendosën me një deklaratë të përbashkët në Shën Malo, që i hapi rrugën ESDP-së, hapi i dukshëm 

drejt integrimit të kapaciteteve të mbrojtjes evropiane dhe institucioneve përgjegjëse për sigurinë 

dhe mbrojtjen.  

Së treti, CSDP ashtu si edhe ESDP, qëndrojnë sëbashku me politikën e jashtme ( CFSP), si 

në Traktatin e Mastrihtit ashtu edhe në atë të Lisbonës. Kjo nënkupton vendimarrje të koklavitur 

ndërqeveritare, ku vendimet zyrtare merren ose nga Ministritë e Mbrojtjes, ose ato të Jashtme të 

vendeve anëtare, por më shpesh nga kryetarët e qeverive. Kjo e rrit ngarkesën e qeverive 

kombëtare, duke u angazhuar në proceduara burokratike në vend të dhënies së qëndrimeve 

politike dhe, duke i kthyer de fakto strukturat e CSDP-së në mbikombëtare; duke i vënë qeveritë e 

vendeve shpesh herë para faktit të kryer ose në pamundësi manovrimi në situata komplekse.wshtë 

e natyrshme, që këto realitete komplekse gjenerojnë edhe produkte akademike të ndryshme, në 

vartësi të këndvështrimeve dhe interesave që ato përfaqësojnë. Dhe këtu bie në sy veprimi dhe 

influencat e tre të mëdhjeve të BE-së, të cilët shpesh jo vetëm kanë qëndrime të kundërta, por 

edhe humbasin përputhshmërinë midis qëllimit si BE me nevojën për të arritur vendime të 

përbashkëta me proceduara ndërqeveritare sa më të natyrshme. Shtetet më të fuqishme të BE-së, 

natyrisht që do të vijojnë të imponojnë interesat e tyre kombëtare përmes instrumenteve të sigurisë 

dhe mbrojtjes. Në kontrast nga Britania e Madhe dhe Franca, që politikën e tyre të jashtme e kanë 

të fokusuar nga interesat globale, Gjermaniawshtë më e interesuar në Evropën Lindore dhe Jug-

Lindore, e konkretizuar me qëndrime më aktive të saj në Ballkan, siç tregojnë edhe reagimet më të 

fundit të Angela Merkel ndaj përpjekjeve të Rusisë për të influencuar shtetet e Ballkanit me 

politikat e saj energjitike dhe ushtarake. CSDP mbetet instrumenti më i favorshëm gjithevropian, 

që maksimizon interesat kombëtare të shteteve të fuqishme brenda struktuarave të BE.  

Tre dekada më parë nuk kishte as politikë të jashtme të BE-së, aq më pak mund të 

mendohej politikë sigurie dhe mbrojtje, që sot funksionon përmes CSDP. Kjo bën që qeveritë e 

vendeve anëtare t‘i japin më tepër peshë vlerave dhe interesave të përbashkëta, pasi në këtë 

mënyrë realizojnë më lehtësisht interesat e tyre thjesht kombëtare. Kjo bie më tepër në sy në rolin 

që ka marrë këto 10 vitet e fundit BE për menaxhimin e krizave ndërkombëtare, duke bërë të rritet 

roli, ndikimi dhe kohezioni politik i BE-së. Angazhimi i BE-së në Bosnje-Hercegovinë, Maqedoni 

dhe Kosovë janë tregues të dukshëm të konsensusit të saj, për të arritur përmes CSDP-së jo vetëm 

objektivat e përbashkëta që kanë të bëjnë me përfshirjen e rajonit të Ballkanit Perëndimor në 

hartën politike të BE-së, por edhe për të realizuar, sipas preferencave, interesat e tyre kombëtare.  
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Përqasjet realiste dhe neo - realiste ndaj ESDP/ CSDP. 

 

Në përpjekjet për të identifikuar forcat shtytëse prapa CSDP-së, shpjegime të ndryshme 

janë dhënë. 
46

 Deri më sot, analizat realiste dhe konstruktiviste kanë dominuar reflektimet teorike 

mbi ESDP/ CSDP. Ndërsa ato liberale janë më të rralla. 
47

 Analistët realistë fokusohen në 

studimet e tyre në faktorët shtytës prapa aksioneve të CSDP-së, ndërsa konstruktivistët më tepër i 

referohen shfaqjes së kulturës strategjike evropiane. Por ende nuk ka pajtim, nëse kjo 

kulturëwshtë forcë shkakësore apo pasojë, rrjedhojë e veprimit të ESDP/ CSDP. Dihet se çdo gjë 

kur lind dhe merr jetë, shkëputet deri diku nga shkaku që e krijon, duke operuar në ―modus 

operandin ― e vet. Por, ende shkencëtarët e fushës së CSDP-së nuk janë në një mendje në këtë 

çështje, duke theksuar vështirësitë për ta përfshirë këtë koncept në kornizën shpjeguese të 

istitucionalizmit. 
48

 Nisur nga këto rrethana, mbetet përqasja neo-realiste ajo që sfidon më së pari 

shpjegimet e teorisë së liberalizmit mbi forcat shtytëse prapa ESDP/ CSDP, se sa alternativat 

konstruktiviste, të qëllimshme dhe të paramenduara. Problemi bazë, në debatin realistë- 

kostruktivistë – liberalë, qëndron në faktin sewshtë e vështirë të gjeshë evidencë bindëse dhe 

motive përse, përshembull, BE kërkon të ballancojë fuqinë e SHBA-së, ose të gjenden prova, veç 

hamendjeve, se BE-ja nëpërmjet CSDP-së po kërkon të ndryshojë balancat e fuqisë në rendin 

ndërkombëtar. Kryesisht studiuesit amerikanë, duke shkruar në traditën e realizmit, theksojnë se 

ESDP/CSDP janë rrjedhojë e presionit sistematik global të dalë nga pozicioni i fuqisë relative të 

BE-së në arenën anarkike botërore dhe nevoja universale për t‘u mbrojtur kundër më të fortit
49

.  

Që CSDP-ja nukwshtë strategji balancuese fuqie e BE-së, megjithëse ajo kontribuon 

indirekt në përmirësimin e këtyre ekuilibrave, lehtësisht mund të provohet nga realiteti dhe ndarja 

e punëve të sigurisë dhe mbrojtjes me NATO-n. Realistët parashikojnë se CSDP-ja do të sfidojë 

unipolaritetin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe hegjemoninë e SHBA-së, të cilat do të 

kontribuojnë në dekadat e ardhshme në rritjen e shqetësimeve brenda aleancës transatlantike, pra, 
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rrjedhimisht sfidohet NATO. 
50

 Realistët duket se nuk e kuptojnë që integrimi i vendeve të 

Evropës ka avancuar aq shumë, sa që përqasjet unilaterale, bazuar vetëm në preferencat dhe 

interesat kombëtare, nuk janë të mundshme në realitetin e politikës së sigurisë dhe të mbrojtjes 

dhe atë të jashtme të BE-së. Këtë e tregoi më së miri krisja e marrëdhënieve midis vendeve të BE-

së dhe SHBA-së gjatë pushtimit të Irakut më 2003, megjithëse kjo binte ndesh me interesat e tyre 

të pastra kombëtare. Mbahet mend turbullimi në marrëdhëniet Evropë- SHBA nga deklarimi i 

Donald Rumsfeld: ―Europa e Re dhe Europa e Vjetër‖ 
51

 gjatë një interviste televizive hollandeze 

më 22 janar 2003. Këtë po e tregon së fundi edhe qëndrimi në një linjë për sigurinë energjitike të 

BE-së dhe vendeve të veçanta si Hungaria, Austria, Italia dhe Bullgaria në raport me Rusinë, 
52

 

pavarësisht se qëndrimet e BE-së bien ndesh me nevojat dhe interesat e tyre kombëtare.  

Duke iu përmbajtur versionit të përvojës historike në shpjegimin e tendencës së CSDP-së 

drejt balancimit të fuqisë, realizmi i ngjan më tepër filozofisë së historisë se sa një teorie të 

shkencave sociale. Aq më pak, ai nuk shpjegon forcat shtytëse që qëndrojnë mbrapa politikës. 

Krejt ndryshe ngjan me analizat e teoricienëve që bazohen tek konstruktivizmi, të cilat do t‘i 

analizojmë në vijim. Ata vënë re se fuqizimi i identitetit evropian të shteteve të BE-së, gjeneron 

shumë forca të fuqishme për të zbuluar sjelljen e tyre, me përjashtim ndoshta të parashikimit për 

të ardhmen. Megjithëse fuqizimi i identitetit evropian mbetet objektiv i dobishëm, edhe ai, siç do 

ta shpjegojmë më poshtë, vështirë se mund të parashikojë rrjedhojat politike të ndërveprimeve të 

më shumë se dy dyzinave të identiteve komplekse të shteteve që përbëjnë BE-në.  

 

Përqasjet konstruktiviste ndaj ESDP/ CSDP. 

 

Konkurrentët kryesorë ndaj përqasjeve realiste dhe neo-realiste për ESDP/ CSDP mbeten 

analistët konstruktivistë dhe neo-strukturalistë. Ata argumentojnë se Politika e Përbashkët e 

Jashtme dhe e Sigurisë (CSFP), ku bën pjesë CSDP (kolona II), shkak shtytës ka integrimin 

evropian, forcën centripete tërheqëse të saj. Disa studiues shkojnë më tej duke e vënë theksin tek 

përpjekjet e BE-së për të krijuar identitetin e vet politik. 
53

 Të tjerë vëzhgues fokusohen tek ana 

pragmatike e ESDP/CSDP, gjetja e rrugëve sa më të përshtatshme nga BE për t‘iu përgjigjur 
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nevojave të menaxhimit të krizave të reja. Por gjykimet teorike variojnë sipas shkallës së lirisë që 

gëzojnë shtetet anëtare në përmbushjen e detyrave të sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët. 
54

 Në 

këtë aspekt, konstruktivistët nuk fokusohen shumë përse u krijua ESDP/ CSDP. Kjo pasi 

konstruktivizmit nuk i intereson të shpjegojë përse-në e gjerave në projektet e tyre kërkimore- 

shkencore, por si të procedohet më tej për të mundësuar realizimin e objektivave për të cilat 

krijohet një institucion
55

. Kjo bën që konstruktivistët të eksplorojnë ndikimin e ideve, diskutimeve 

akademike, normave, vlerave dhe identiteteve në politikat e sigurisë dhe mbrojtjes. Sipas tyre, nuk 

janë disa objektiva të paracaktuara, apo fuqia dhe mbijetesa që na shtyjnë të veprojmë, siç 

pretendojnë realistët. Ajo që merr vlerë dhe na shtyn të veprojmë,wshtë se si ne e konceptojmë 

vehten, të tjerët dhe mjedisin ku jetojmë, dhe si përshtatemi me të.  

Konceptimi ynë, se para se të ndeshemi me realitetin objektiv, duhet, më së pari, të gjejmë 

përgjigjen dhe sjelljen më të mirë për t‘iu përshtatur atij nëse nuk ka leverdi ose nuk mundemi ta 

sfidojmë atë. Kjo përbën themelin, mbi të cilën qëndron ngrehina anarkike e realitetit objektiv, i 

cili siç veren Alexander Wendt, një nga penat e forta të konstruktivizmit social, ―anarkiawshtë 

çfarë prodhojnë vetë shtetet nga ajo‖
56

. Nëse normat janë element themelor përbërës të 

identiteteve siç thonë konstruktivistët, rrjedhimisht shfaqja e identitetit të sigurisë evropiane do të 

bazohet në një grup të përbashkët vlerash e normash që përcaktojnë këtë identitet, që zakonisht 

merr formën e ―kulturës strategjike‖. Rrjedhimisht, pyetja e konstruktivistëve, ―si mundet‖ të 

realizohet siguria dhe mbrojtja evropiane merr formën e pyetjes se deri ku ka ecur puna në 

krijimin e kulturës strategjike të përbashkët evropiane. Në këtë kontekst, vlerësohet edhe 

influenca e CSDP-së në krijimin e vlerave dhe normave të përbashkëta evropiane në vendet e 

Ballkanit Perëndimor, me qëllim përshpejtimin e anëtarësimit të tyre në hapësirën politike të BE-

së.  

Por edhe këtu gjenden pikëpamje që kundërshtojnë njëra- tjetrën. Ndërsa Bastian Giegerich 

nuk gjen shumë shembuj të përshtatjes së kulturave strategjike me bazë kombëtare, me atë 

evropiane, Christoph Meyer jep pasqyrë më optimiste. 
57

 Ndoshta, siç vëren edhe Meyer, më e 

rëndësishmja për konstruktivistët në mbëshetjen e sigurisë dhe të mbrojtjes mbi normat,wshtë 

konvergjenca shumëdimensionale sociale që krijojnë institucionet e BE-së gjatë veprimtarisë së 

tyre, ku CSDP-ja nuk bën përjashtim. Realistët e quajnë këtë argument të marrë hua nga ata, pasi 

rritja e ngjashmërive sociale vjen si rezultat i ngjashmërisë së objektivave që sfidojnë dilemat e 

sigurisë të vendeve të BE-së dhe rajoneve fqinje me të, siç janë edhe vendet e Ballkanit 
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Perëndimor. Por analizat realiste që fokusohen në kapacitetet relative të shteteve, nuk shpjegojnë 

dot, p.sh, përballjen me krimin e organizuar dhe terrorizmin transnacional dhe luftrat e sotme 

hibride, që kërkojnë pikërisht ndërveprime sociale dhe konvergjencë në perceptimin e 

kërcënimeve të përbashkëta, si parakusht në aplikimin e fuqisë së përbashkët nga një alaeancë 

shtetesh, siç e konsiderojnë realistët shpesh herë CSDP-në. Por as kanosjet ndaj sigurisë dhe 

mbrojtjes dhe as perceptimet e ngjashme të shteteve mbi dilemat e sigurisë nuk kthehen vetvetiu 

në përgjigje specifike politike, nëse nuk ka një identitet kulture strategjike të përbashkët. Kjo ka 

bërë që konstruktivistët të jenë të parët në radhë në studimin e shfaqjes së kulturës strategjike 

evropiane, pa u kujdesur shumë për ndikimin e kësaj kulture në ESDP/CSDP. 
58

 

Shkurt, megjithëse kultura strategjike e përbashkët evropiane konsiderohet nga 

konstruktivistët si parakusht për thellimin e integrimit në këtë fushë të politikës së BE, faktet 

historike nuk mbështesin ndonjë rol të rëndësishëm të saj në të kaluarën. Kjo e bën teorinë e 

sotme konstruktiviste më pak koherente, sipas një kritiku dashamirës, thjeshtë një metodë të 

zgjidhjeve racionale. 
59

 Duke u shprehur më pozitivisht, konstruktivizmi i sotëm si një teori 

sociale operon në një nivel të ndryshueshëm abstragimi, por ai nuk bën ndonjë përpjekje për të 

analizuar strukturat sociale ose natyrën e agjentëve (objekteve) referues në jetën sociale që 

përdoren nga shkenca e sociologjisë. Rrjedhimisht, konstruktivizmi nuk mund të parashikojë dhe 

të provojë në mënyrë specifike rezultatet politike të projekteve të kërkimit shkencor në shkencat 

sociale. 
60

 Pavarësisht këtij boshllëku, disa studiues vijojnë ta përdorin kornizën konstruktiviste 

për të shpjeguar politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes së përbashkët evropiane, duke ju përmbajtur 

opinionit se kultura strategjike, që buron nga CSDP-ja shpie drejt krijimit dhe konsolidimit të 

identitetit evropian. Nga njëra anë, kjo bie në kontradiktë të dukshme me ata shkencëtarë që e 

shohin ESDP/CSDP si rrjedhim racional të kulturës evropiane të sigurisë (konstruktivistët) dhe 

atyre që shohin politikën (realistët) që gjeneron këtë kulturë të përdorimit të forcës, ose kërcënimit 

për ta përdorur atë dhe jo e kundërta.  

Kjo hipotezë plotëson kornizën e ekuacionit të teorisë konstruktiviste, ku struktura dhe 

agjensia i japin jetë reciprokisht njëra- tjetrës. Kështu, bazuar në arsyetimin e mësipërm gjenden 

studiues, që spekullojnë kur thonë se CSDP ―mund të kuptohet më mirë në aspektin e krijimit të 

identitetit sesa në ushtrimin e tij, ekskluzivisht i bazuar në racionalitetin e interesit kombëtar‖. 
61

 

Po ashtu, Stephanie Anderson dhe Thomas Seitz debatojnë se ESDP përfaqëson një mënyrë 
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―ndërtimi të kombit evropian, përmes kapardisjes‖
62

. Kur, në realitetin e BE-së, mungojnë burimet 

për kapacitete të besueshme të CSDP-së, argumenti i tyre bie poshtë. I gjithë pretendimi i tyre 

ndoshta përbën racionalitet, duke e parë si një hap drejt krijimit të simboleve të reja të kombit 

evropian. Por edhe këtu, argumenti i ―krekosjes‖ nuk qëndron, përderisa shohim që praktikat e 

qeverive të vendeve të BE-së, shpesh mbrojnë identitetin e tyre kombëtar, duke ja adresuar fajet 

Brukselit për dështimet e tyre në politikat e brendshme të sigurisë dhe të mbrojtjes.  

Ndoshta argumenti më i qëndrueshëm i konstruktivistëve kundër interpretimit realist të 

ESDP/ CSDP si ushtrim shtetformimi,wshtë dizenjimi i tyre i keq për këtë qëllim. Përse ndodh 

kjo? Pasi, identiteti kombëtar, lidhet me sigurinë dhe mbrojtjen, përsa kohë ekziston një kërcënim 

ekzistencial i dukshëm për atë identitet. 
63

 Por kjo nuk mund të jetë e vërtetë për Europën, aq më 

tepër se ruajtja e integritetit territorial mbetet ende përgjegjësi kombëtare e shteteve të veçanta, 

pavarësisht avancimeve që bëri në këtë drejtim Traktati i Lisbonës me nenin 42/7 për mbrojtjen 

mbi bazën e konceptit: ―një për të gjithë dhe të gjithë për një‖.  Por CSDP nuk shkon më tej, në 

ndërtimin e një ushtrie të integruar dhe të përbashkët me bazë evropiane, përveçse disa lehtësirave 

buxhetore me aplikimin e konceptit ―poolling and sharing‖
64

. Nuk duket e vërtetë se ESDP/ CSDP 

janë krijuar me qëllim avancimin e axhendës shtetformuese të Europës. Nëse ky ka qenë një 

synim i fshehtë i tyre, i padeklaruar, atëherë ato janë projektuar keq dhe pa ambicje për të qenë 

efektive. Kjo duket qartë kur krahasojmë CSDP-në me NATO-n. Megjithëse NATO ka një shkallë 

efiçience dhe integrimi të strukturave ushtarake për t‘u patur zili krahasuar me BE-në, pak kush 

pretendon se NATO ndjek axhendën e shtetformimit euro-atlantik.  

Shkurtimisht, në interpretimin e ESDP/CSDP, konstruktivistët nisen nga axhenda 

integruese e BE-së, megjithëse ajo ka ngecur disi nga kriza ekonomike e 2008 dhe në vijim. Por 

integrimiwshtë kryesisht axhendë politike dhe jo rezultat i filozofive integruese, siçwshtë 

konstruktivizmi. Ishin konsideratat politike ato, që pasi dështuan disa referendume, çuan në 

vendimet e Samitit të Salzburgut, 2006, që e shtynë pa afat një zgjerim të ri të BE-së me vende të 

reja, ku Kroacia do të ishte vendi i fundit në radhë
65

. Por, kuptohet lehtësisht se nuk do ishte 

hedhur hapi i krijimit të ESDP-së nëse BE-ja nuk do kishte axhendën e zgjerimit me vende të tjera 
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dhe rrjedhimisht edhe integrimin e tyre në kornizat institucionale të saj. Pyetje shqetësuese mbetet 

nëse po ecet me ritmin e nevojshëm në përparimin e kësaj axhende politike integruese dhe sa 

ndikon dhe sa efiçiente mbetet CSDP-ja për integrimin? Natyrisht, që kalkulime konstruktiviste ka 

edhe në fillesat e krijimit dhe të zhvillimit konceptual dhe filozofik të ESDP-së, por instrumenti 

kryesor në përshpejtimin e ritmeve të integrimit të BE-së nukwshtë CSDP-ja, megjithë kontributin 

e saj modest.  

Për ta përmbledhur, si analizat e realistëve ashtu edhe ato të konstruktivistëve për 

ESDP/CSDP, nuk kanë mundur deri më sot të shpjegojnë atë që rezulton nga proceset integruese 

të BE-së, duke krijuar kornizën koherente të teorisë së tyre, me kategoritë filozofike brenda 

kufijve të disiplinave të tyre akademike. Ata nuk arrijnë të shpjegojnë instrumentet nxitëse 

kryesore që çojnë përpara konsolidimin dhe efektivitetin integrues të CSDP-së për në BE. As 

realizmi, përmes presionit të strukturave vendimarrëse për qëllimet e përbashkëta të komunitetit 

dhe as theksi që i vënë konstruktivistët konvergjencës së identiteteve kombëtare në identitet 

evropian, nuk arrijnë të shpjegojnë logjikën e funksionimit, formën institucionale dhe fazat në 

kohë të konsolidimit të kapaciteteve të CSDP-së. Nukwshtë faji i autorëve realistë apo 

konstruktivistë, që bëjnë interpretime heterogjene, duke dalë jashtë kufijve të filozofisë së tyre. 

Kjo ndodh pasi ka mospërputhje midis teorisë së tyre dhe realitetit empirik në CSDP, megjithëse 

shumica e këtyre analistëve shfaqin kuptim të thellë të politikës integruese të BE-së dhe proceseve 

ku përfshihet CSDP-ja. Por një tjetër ideologji politike, me kornizë alternative që do e shtjellojmë 

më poshtë, liberalizmi, e kombinon koherencën teorike me fuqi më të madhe shpjeguese për 

realitetin empirik të ESDP/ CSDP.  

 

Përqasjet e Liberalizmit ndaj ESDP/CSPD. 

 

Analizat Liberale për ESDP/ CSDP kanë munguar në shpjegimin e ESDP/ CSDP. 
66

 Më 

tepër kanë zënë vend analizat realiste, të cilat i japin më tepër vend preferencave kombëtare. 

Liberalizmi, duke u konsideruar më shumë përqasje pragmatike se sa teori e pastër që shpjegon 

konceptin e sigurisë, nukwshtë sulmuar aq shumë nga realizmi, krahasuar me konstruktivizmin 

dhe versionet e tjera të idealizmit. Kjo për rrjedhojë nuk ka përfshirë të gjithë spektrin e 

alternativave teorike në debatin akademik. 
67
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Liberalizmi kryesisht përpiqet të kombinojë shkakun me pasojën në fenomenet sociale dhe 

kërkesën me ofertën në tregun e jetës empirike politike. Duke i dhënë prioritet shkakësor 

kërkesave që jetësohen nga vendet e veçanta, ai merr në konsideratë edhe kufizimet që krijohen 

midis këtyre kërkesave potencialisht të ndryshme gjatë ndërveprimit strategjik. Fokusi i 

Liberalizmitwshtë sigurimi i legjitimitetit të qeverisjes dhe garantimit të interesave të shteteve për 

politikat e brendshme të tyre në raport me objektivat specifike të politikave të jashtme. Kjo 

kornizë teorike e Liberalizmit e bën atë të veçantë dhe mëse të dobishëm për të kuptuar dhe 

analizuar efektivitetin e ESDP/CSDP në përshpejtimin e ritmeve të integrimit në BE-së edhe 

rajoneve bashkëngjitur, siçwshtë dhe Ballkani Perëndimor. Duke u fokusuar në ndryshimin e 

balancave të fuqisë me rënien e komunizmit, që i paraprinë krijimit të ESDP-së, Liberalizmi jep 

disa ide që përcaktojnë pamjen e përgjithshme të sferave të sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së. 

Përshembull, heqja e barrierave të bipolaritetit pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, e bën 

mbrojtjen ushtarake të hapësirave territoriale më pak të domosdoshme, ―shqëtësim të dorës së 

dytë‖.
68

 Kjo e bën përdorimin e forcës jo domosdoshmërisht të nevojshme, rrjedhimisht kusht jo 

të mjaftueshëm për krijimin e ESDP-së.  

Duke u fokusuar tek llogaridhënia e qeverisjes dhe zgjedhjet e lira e të drejta, Liberalizmi, 

ndryshe nga realizmi, shmanget nga konsideratat e konceptit abstrakt të ―interesit kombëtar‖, apo 

nga identiteti kolektiv që përbëjnë temën kryesore të konstruktivizmit. Teorikisht, kjo nukwshtë 

pa problem, pasi përkon me kërkesa të drejtpërdrejta masive sociale, kurwshtë mëse e qartë se 

ESDP ka qenë dhe mbetet një projekt i elitave drejtuese të BE-së. Por qeverisja e çdo vendi anëtar 

të BE-së, së pari, duhet të perceptohet nga elektorati i saj se po realizon aq sa i takon nga 

përgjegjësitë ndërkombëtare të atij vendi dhe jo të tejkalojë angazhimet dhe burimet e veta në 

favor të kërkesave vijimisht në rritje të komunitetit të shteteve për emergjencat që shfaqen. P.sh., 

në rastin e krizës në Ballkan pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë: Ishte pamundësia e BE-së për të 

influencuar ngjarjet atje, që çoi në deklaratën e San Malos më 1998. Duke u fokusuar më tepër në 

preferencat për shpenzime mbrojtëse, të cilat përcaktojnë kapacitetet e përbashkëta, analizat 

liberale mund të shpjegojnë më lehtë përmbajtjen e ESDP/CSDP se sa t`i futen shpjegimit të 

dinamikave negociuese midis vendeve të ndryshme evropiane, për kapacitete të përbashkëta. Në 

fund të fundit, lidhja midis kapaciteteve dhe vullnetit për të realizuar objektiva substanciale të 

politikës së jashtme nga çdo vend, varen nga intensiteti me të cilën shtetet angazhohen për të 

arritur interesat e politikës së tyre të jashtme dhe më pak nga fuqia e tyre abstrakte kombëtare. Kjo 
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pasi edhe angazhimet në kuadrin e CSDP-së nuk kërkojnë shumë kosto, dhe mund të realizohen 

edhe nga vende të vogla. Shembull, pjesëmarrja e Shqipërisë në Bosnje-Hercegovinë në 

operacionin EUCOM, që nga viti 2008, me një skuadër të asgjësimit të municioneve të paplasura. 

Por askush nuk mund ta akuzojë BE-në se në këtë rast po kërkon të ndryshojë balancat e fuqisë në 

rajon ose kërkon që SHBA të nxirret jasht tij.  

Për më tepër, teoria e ideologjisë politike Liberale mund ta shpjegojë funksionimin e 

ESDP/CSDP, pjesërisht edhe si përgjigje për vlerat e lirisë, të cilat qëndrojnë në rrënjët e ndjenjës 

së përgjegjësisë dhe ndjenjën e misionit për përhapjen e këtyre vlerave. Kjo, sipas Moravcsik dhe 

Doyle shpjegon edhe tensionet midis teorisë Liberale të marrëdhënieve ndërkombëtare si teori 

sociale që lidh pasojat ndërkombëtare me politikat kombëtare, 
69

 dhe mendimit Liberal si burim i 

projekteve që rrisin vlerat dhe normat. 
70

 Argumenti qëndron, pasi teoria Liberale shpjegon më 

mirë rezultatet e politikës, pasi për të kanë rëndësi rezultatet, jo mënyrat e ndjekura. Për pyetjen 

tonë hulumtuese, lidhur me efiçiencën e CSDP-së në Ballkanin Perëndimor, kanë rëndësi 

rezultatet e politikës së jashtme të BE-së. Ato influencojnë sjelljen dhe perceptimet e interesave 

kombëtare dhe ato të BE-së, jo rrugët dhe instrumentet e përdorura. Në kushtet e sotme, kur 

qëndrimi i shteteve për politikën e jashtmewshtë nën kontrollin demokratik të elektoratit vendas, 

por edhe institucioneve të BE-së, mbetet imperativë morale që qeveritë evropiane të reflektojnë 

mbi këto kërkesa të opinionit të tyre publik. Morgenthau e quante këtë ―konfrontim i realitetit 

politik, i cili ka ligjet e veta, me idealet abstrakte që refuzojnë t‘i marrin në konsideratë këto 

ligje.‖
71

 Në këtë mënyrë, Liberalizmi, duke marrë në konsideratë presionet e brendshme ndaj 

vendimeve që lidhen me obligimet kombëtare në strukturat si CSDP, bëhet më realist se teoria që 

lidhet me realizmin.  

Nëse realizmi struktural fokusohet më tepër me përdorimin e fuqisë materiale ―hard‖, pra 

forcës ushtarake në arritjen e qëllimeve politike, duke nënvleftësuar fuqinë ―soft‖, forcën e ideve, 

ai humbet shansin ta shohë ESDP/ CSDP përtej një përpjekje të BE-së për të grumbulluar burime 

në interes të rritjes së fuqisë materiale strategjike. Po kështu edhe konstruktivizmi që fokusohet 

vetëm me evoluimin e ideve dhe normave, dhe identiteteve të përbashkëta, humbet shansin të 

shohë rezultatet reale në realitetin empirik politik. Të dyja këto teori, japin më shumë kufizime se 
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sa përcaktojnë sjelljen e shteteve në marrëdhënie me shtete të tjera. Përkundrazi, Liberalizmi, i 

shmang këto kufizime dhe shpjegime të njëanshme të realizmit dhe konstruktivizmit, duke lidhur 

efektin e normave dhe identiteteve me produktivitetin e politikave të sigurisë dhe mbrojtjes së 

përbashkët. Nëse konstruktivistët kanë qenë të suksesshëm për të argumentuar bindshëm çfarë i 

bashkon dhe çfarë i ndan vizionet kombëtare lidhur me CSDP-në, nënvizojnë Giegerich dhe 

Meyer (2006), 
72

 atëherë analizat e tyre plotësojnë më së miri parashikimet e teorisë Liberale, nëse 

analizat e tyre bëhen të matshme. Por këtë mundësi matje e ka vetëm Liberalizmi, me anë të 

faktorit konsumues të qeverisjes, e cila verifikohet periodikisht nga zgjedhjet elektorale në vendet 

demokratike.  

Nga sa më sipër, del mëse i qartë bashkimi në një pikë të përbashkët i kufizimeve politike 

si rezultat i presionit nga opinioni i brendshëm dhe qëllimeve të përbashkëta të BE-së, ideale që 

përmban axhenda Liberale e CSDP-së. Kjo jep mundësi që Liberalizmi të jetë alternativa më e 

pranueshme, që shpjegon më bindshëm faktorët shtytës të CSDP-së, se sa strategjia e balancimit 

me fuqi të tjera të mëdha, si SHBA, NATO, etj., apo si axhendë dhe tentativë për të krijuar Shtetet 

e Bashkuara të Evropës, së cilës i përmbahen konstruktivistët. Por sa kohë presioni social i 

publikut evropian nukwshtë aq i dukshëm pro politikave të përbashkëta, përfshi edhe CSDP-në, 

institucionet vendim- marrëse qeverisëse kombëtare do të kenë ende rol kryesor. Kjo përsëri vjen 

në një vijë me teorinë Liberale e cila sugjeron se kur nuk ka qartësi mbi kostot dhe përfitimet për 

gjendjet e pasigurta, atëherë rritet roli i qeverive dhe vlerësimi me vëmendje i opinioneve të 

brendshme elektorale si edhe ndërvartësia nga preferencat e shteteve të tjera dhe negociatat me to. 

73
 

Por përse në rastin e CSDP-së analizat Liberale janë të rralla ose konsiderohen të 

njëanshme? Kjo lidhet me faktin, siç vë re Jolyen Howorth, një nga ekspertët më në zë të BE-së, 

se Andrew Moravcsik  e pat keqinterpretuar ESDP-në, duke e quajtur alternativë jo realiste, 

―endërr në sirtar. ‖
74

 Në fakt, jo të gjitha qeveritë e vendeve të BE-së kërkojnë të njejtën gjë nga 

CSDP-ja. Kjo, jo thjesht nga fakti i posedimit të kapaciteteve të ndryshme apo pozicionit të fuqisë 

së tyre, por nga që publiku ndryshon për nga shkalla e presionit dhe kufizmimeve të ushtruara mbi 

qeveritë e tyre. Bashkëjetesa e konsensusit me pakënaqësitë dhe perceptimet e publikut dhe të 
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elitave të tyre, përbëjnë zemrën e politikës së jashtme të BE-së, dhe rrjedhimisht edhe të ESDP/ 

CSDP. Duke u ruajtur autonomia kombëtare, sado e kufizuar mbi fushën e mbrojtjes dhe të 

sigurisë, mekanizmat e vendimarrjes në CSDP janë ndërqeveritare kryesisht, çka e bën atë disi të 

ndryshme nga fushat e tjera, siç janë ekonomia dhe fusha e legjislacionit. Për të ruajtur mundësinë 

e rizgjedhjeve për të cilën qeverive demokratike u duhet mbështetja e votuesve dhe e 

opinionbërësve në fusha specifike të politikës, 
75

 ata aplikojnë në raste nevoje edhe një shkallë 

atuonomie më të madhe në aspektet që mbulon CSDP.  

Por nevoja për të arritur mbështetje konsensuale me 28 opinione publike të BE-së, i jep 

shumë pak hapësirë manovre elitave institucionale. Atëherë i bëhet apel vlerave fondamentale të 

shoqërive evropiane, që kanë në bazë ato Liberale. Angazhimi për vlerat themelore të përbashkëta 

për të cilat u krijua BE, lirisë, të drejtave të individit, përfaqësimi demokratik dhe shteti ligjor, 

sigurojnë më lehtë angazhimin e elektoratit të tyre, pa pësuar rrjedhje votash. 
76

 Kjo mënyrë 

gjykimi bazuar në vlerat Liberale të shoqërisë evropiane, e rrit ndjesinë e përgjegjësisë kolektive 

të tyre. Kjo, gjithashtu, e lehtëson punën e elitave drejtuese për të siguruar angazhimin e 

strukturave të CSDP-së në parandalimin e ngjarjeve, që bien ndesh me sistemin e vlerave të 

brendshme të vendeve të BE-së, pavarësisht se ku ndodhin ato ngjarje. Ndoshta, shembulli më i 

mirë i këtij fenomeniwshtë reagimi i opinionit evropian gjatë luftrave që e shpërbënë ish-

Jugosllavinë në dekadën e fundit të shekullit të 20-të. Paradoksi i kësaj periudhe ishte ndoshta 

pavendosmëria e qeverive të BE-së për të ndërhyrë në mënyrë vendimtare në mbrojtje të vlerave 

themelore që formojnë bazat e gjithë shoqërive evropiane dhe pse jo, vetë rendit të ri botëror. Në 

këtë kuptim, përgjegjësia për vlerat e përbashkëta rrit angazhimin e evropianëve për rritjen e 

bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, pavarësisht sa larg gjeografikisht ose 

emocionalisht. Për më tepër, janë elitat dhe grupet ―think tank‖, të cilat me ndjeshmërinë e tyre, si 

misionarë, zgjerojnë të mirat e vlerave Liberale përtej ―zonës Liberale të paqes‖
77

.  

Duke kërkuar zbatimin e politikave që rrisin sigurinë dhe mbrojtjen, duke promovuar të 

drejtat e individit, demokracinë; luftuar varfërinë dhe rritur zhvillimin, ata ndihmojnë në axhendën 
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transformuese të CSDP-së, e cila synon të bëjë ―të brendshme marrëdhëniet ndërkombëtare‖
78

 dhe 

të civilizojë marrëdhëniet ndërshtetërore. 
79

 Me qëllim që preferencat e vendeve të veçanta të mos 

kenë vetëm efekte inercie, duhen hulumtuar burimet nga vijnë dhe pse janë të ndryshme interesat 

kombëtare të shteteve anëtare, shpesh abstrakte ose jo në linjë me perspektivat jetike të vetë 

popujve të këtyre vendeve. Këtu, përsëri vjen në ndihmë shkolla Liberale e të menduarit, që siç 

trajton me elekuencë Moravcsik: ―objektivat e politikës së jashtme të qeverive ndryshojnë në 

përgjigje të nivelit të ndryshueshëm të presionit nga grupet e brendshme sociale, preferencat e të 

cilave akumulohen përmes institucioneve politike. 
80

 Sipas shprehjes së tij, presioni i brendshëm, 

përbën ―anën e kërkesës‖ për politika specifike në nivel të BE-së, ndërsa ―ana e ofertës‖ përbëhet 

nga kurba e rezultateve që mundësohen sipas kërkesave të ndryshme kombëtare,  në nvelin e BE-

së
81

.  

Duke u fokusuar në presionin dhe pengesat që i vihen CSDP-së nga përfaqësimi 

demokratik, Liberalizmi ndjek rrugën e mesme, duke teorizuar mbi interesat materiale dhe ideale 

që ndjekin qeveritë e vendeve anëtare të BE-së në të mirë të politikave të tyre, pa lejuar një çarje 

të pa- riparueshme mdis tyre. Të paktën, në aspektin e ruajtjes së forcave shtytëse pozitive prapa 

CSDP-së, Liberalizmi duket një ideologji politike dhe rrugë premtuese, për të ecur përpara në 

integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor.  

 

Përputhja e teorisë me realitetin empirik dhe kapacitetet e CSDP. 

 

Realiteti kontrollon vërtetësinë e teorisë. Në fushat e sociologjisë ku bëjnë pjesë edhe 

studimet e sigurisë dhe të strategjisë, 
82

 eshtë realiteti empirik ai që bëhet i dukshëm dhe i 

kapshëm, përmes analizimit me kujdes të kërcënimeve dhe dilemave të sigurisë. Shfaqja e 

kërcënimeve të reja bëhet shkaku shtytës për të marrë masat e nevojshme në krijimin e 

kapaciteteve për menaxhimin e krizave. Kriza e sigurisë në Ballkan, që solli shpërbërjen e ish 

Jugosllavisë dhe vështirësitë e krijuara në terren e nxorën BE-në krejt të zbuluar dhe të paaftë për 

menaxhmin e këtyre lloj krizash. Adrian Treacher
83

 (2004) ka argumentuar se shkaqet përcaktuese 

për daljen në skenë të kooperimit evropian në fushën e mbrojtjes ishin transformimi i sistemit 

ndërkombëtar në fundin e Luftës së Ftohtë dhe kërcënimet e reja të sigurisë që dolën në skenë. 

                                                 
78Shih Bibliografinë: W. H Maull, 2005, fq. 81/ 775. 
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79Po aty, shih Doyle 2008, fq. 52/ 1152 
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82
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3-te, Oxford University pres, 2010, fq. 13. 
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Sipas tij, krijimi i ESDP-së i atribuohet mbi të gjitha gjendjeve të shokut që u krijuan në rajonet 

bashkëlidhur BE-së, sidomos kërcënimet e aktorëve jo – shtetërorë të dalë jashtë kontrollit të 

qeverive të tyre të origjinës. Nëse nuk do kishin ndodhur këto goditje shoku, BE mund të kish 

vijuar në rolin e saj si fuqi civile. Sipas pikëpamjes së Treacher, impulsi i krijimit të ESDP-së nuk 

erdhi nga procesi i integrimit të BE-së, por nga natyra e sfidave të reja të dilemës së sigurisë. Roli 

i konfliktit në Ballkan dhe dështimi i BE-së të veprojë atje në ―orën e Europës‖ me përfundimin e  

Luftës së Ftohtë, janë premisat qëndrore në shpjegimin e krijimit të institucioneve të sigurisë dhe 

mbrojtjes në BE. Sidoqoftë nuk ka një vijë të drejtë lidhje midis dështimit politik dhe rezultatit të 

ardhur. Mësimet e nxjerra kërkojnë interpretime dhe reflektime, ndryshe arrin në përfundime të 

dyshimta dhe nuk vendos prioritetet e duhura në përmbushjen e detyrimeve që kanë të bëjnë jo 

thjesht me integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE, por, më së pari, me zgjidhjen e konflikteve, 

menaxhimin e krizave përmes të gjithë spektrit të fuqisë që posedon BE, përfshi ato diplomatike, 

civile, ekonomike dhe ushtarake.  

Në këtë fillesë të ESDP-së, mendimi strategjik nuk del aq i kthjellët në BE. Mungon një 

hallkë lidhëse midis ambicjeve të mjegullta, zhvillimit të kapaciteteve dhe praktikës të 

operacioneve të CSPD-së, të shprehura në 2003 nga ―Strategjia e Sigurisë Evropiane‖, - ―të marrë 

përsipër përgjegjësi për sigurinë globale‖. 
84

 Nuk ka asgjë të keqe të rritet angazhimi i BE-së për 

paqen globale. Por për fat të keq, BE nuk ndërtoi kapacitete të mjaftueshme për angazhimin në 

role udhëheqëse në krizat dhe konfliktet afër Evropës, përfshirë Ballkanin. Prandaj, siç vëren edhe 

―Raporti për Implementimin e Strategjisë së Sigurisë Evropiane në Botën e Ndryshuar‖, 2008: 

―Ne duhet të jemi më të aftë, më koherentë, më aktivë... dhe të vendosim prioritete në angazhimet, 

në përputhje me burimet‖
85

. Këto argumente kanë shtruar me kohë nevojën për një tip tjetër 

strategjie sigurie për BE-në, ―e cila duhet të shohë përpara, të vendosë prioritete mes interesave, 

kërcënimeve, partnerëve dhe t‘i lidhë ato me kapacitetet që nevojiten për të ndikuar mbi  

rezultatet. 
86

 

Më në fund, elita drejtuese e BE-së ka zbritur me këmbë në tokë, ndryshe nga reflektimet e 

idealizmit në fillimet e ESDP-së. Këshilla për të vepruar sipas realitetit dhe burimeve, duke parë 

edhe për kapacitete civile të ESDP-së krahas atyre ushtarake ( Karin Smith, 2000) kanë qenë 

neglizhuar në angazhimet zyrtare të BE-së për sigurinë dhe mbrojtjen. Me kohë, p.sh., Jan 

Zielonka ( 1998) pati vërejtur: ―duhet shmangur përshtypja se menaxhimi i konflikteve 
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lokalewshtë objektivi parësor i CSFP-së, dhe se mjetet ushtarake janë gjithmonë më të 

përshtatshmet për të menaxhuar këto konflikte‖
87

.  

Shpjegimet për ta orientuar CSDP-në jo thjesht në operacionet ushtarake, por së pari tek 

menaxhimi i krizave komplekse, kanë dalë nga mësimet e nxjerra gjatë angazhimeve të CSDP-së 

në Ballkan dhe Kongo, ku ka patur pak dëshirë nga NATO apo SHBA për t‘u angazhuar, megjithë 

bashkëpunimin në Ballkanin Perëndimor. Kapacitetet që vënë në dispozicion vendet e BE-së por 

edhe ato në proces asocim-stablizimi si Shqipëria, Maqedonia, etj, jo vetëm mbushin boshllëqet e 

CSDP-së në burime për menaxhimin e krizave, por edhe rrisin afësitë kontribuese në sigurinë dhe 

zhvillohen si partnerë me norma dhe standarde të përbashkëta. Kjo veprimtariwshtë dhe mbetet 

komplementare me NATO-n dhe SHBA-në për të plotësuar më me efiçiencë vakumet e sigurisë, 

por jo për mbrojtje territoresh, sigurim hapësirash gjeopolitike apo balancim fuqie.   

 

 

PËRFUNDIME:  

Në këto rrethana, lehtësisht mund të konkludohet se të treja teoritë, realizmi, 

konstruktivizmi dhe liberalizmi nuk janë plotësisht në harmoni me kategoritë e tyre filozofike, 

mbi bazën e të cilave ato operojnë. Prandaj, ato do të vijojnë të bashkëjetojnë, duke manovruar 

brenda dhe në limitet e kufijve të tyre akademikë, me preferencë vlerat e liberalizmit si teori 

strukturaliste e marrëdhënieve ndërkombëtare e cila mundëson shpjegimin e CSDP-së dhe nuk ka 

qëllim konkurrues me teoritë e tjera që ofron tregu akademik. Në pikëpamje teorike, përqasjet e 

ndryshme filozofike nuk përjashtojnë apriori njëra-tjetrën në fushën e politikave ndërshtetërore. 

Ato zhvillohen e marrin jetë në tre nivele: sistemin ndërkombëtar të marrëdhënieve dhe ligjeve, 

procesin e integrimit evropian dhe interesat e preferencat e shteteve anëtare. Ka qenë pikërisht kjo 

kërkesë nga shtetet anëtare të BE-së, vendimtare për të përcaktuar se çfarë do të realizojë BE-ja 

nëpërmjet CSDP-së. Kjo mund të tingëllojë mëse normale, nëse merret në konsideratë natyra ndër 

qeveritare e CSDP-së që i fut shtetet anëtare nën kontroll, por jo e mjaftueshme nëse e 

konsiderojmë BE-në komunitet shumështetesh, siç edhewshtë në të vërtetë.   

Sidoqoftë, asnjë nga burimet teorike të cituara në këtë hulumtim përgjithësues, nuk 

konfirmon se shkaku, forca primare e shtytëse e CSDP-së janë burimet e brendshme. Pjesërisht, 

bën përjashtim puna e Frédéric Mérand që i jep prioritet forcave të brendshme, interesave dhe 

preferencave të vendeve anëtare. 
88

 Kuptohet qartazi se forcat shtytëse të CSDP-së nuk mund të 

shpjegohen pa iu referuar edhe sistemit ndërkombëtar dhe proceseve integruese të BE-së. Por 
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duke e vënë theksin si në presionin e brendshëm të preferencave të vendeve anëtare, ashtu edhe 

nën presionin e vijueshëm ndërkombëtar, kuptohet më qartë përse CSDP-jawshtë në gjendjen 

ekzistuese sot. 
89

 Prandajwshtë mëse e natyrshme të kuptohet se funksionimi dhe dinamika e 

CSDP-së do të ecë përpara nën presionin e njëkohshëm të këtyre tre niveleve.  

Kjo mund të jetë edhe arsyeja përse shumica e opinioneve publike në vendet e Evropës i 

mbështesin aksionet e përbashkëta në çeshtjet e ESDP/CSDP brenda BE-së. Ndryshe ndodhi me 

pushtimin amerikan të Irakut më 2003, ku sipas Reynolds : ―ne kemi arritur sot në atë pikë ku 

pritet që vendet anëtare të BE-së mundet dhe duhet të jenë të afta të përshtasin dhe koordinojnë 

politikat e tyre të jashtme me qëndrimin e përbashkët të saj. E pabesushme do të ishte nëse ato nuk 

do të mundnin, jo e kundërta. Kemi mbërritur këtu nga një rrugë e gjatë për 30 vite. ‖ 
90

 Në fakt, 

përderisa teoria politike liberale ka dhënë shembullin e modelit të suksesshëm për shoqëritë 

evropiane, krijohen kushtet, sipas John Owen, që vizionet e elitave drejtuese për politikat e 

brendshme të çojnë në përhapjen e institucioneve të tyre në vende të tjera, 
91

 duke promovuar 

civilizimin evropian dhe dhënë kontribute për paqen midis kombeve
92

. Ashtu si çdo projekt tjetër 

evropian, objektivi final i ESDP/ CSDPwshtë të kontribuojë në rendin e paqes dhe sigurisë 

botërore, i ndërtuar mbi themelet e vlerave liberale. 
93

 Dokumenti themelor i BE-së mbi politikën 

e sigurisë, Strategjia e Sigurisë Evropiane, fare qartë nënvizon si një nga tre ―objektivat 

strategjike‖ të BE-së, ―një regjim botëror i bazuar në multilateralizmin efektiv‖. 
94

 

Mëdyshjet me qëndrimet proaktive sigurisht vijojnë, siç vihet re edhe së fundmi lidhur me 

sigurinë energjitike dhe nevojën për unitet të vendeve anëtare dhe të asociuara me BE-në, lidhur 

me sanksionet kundër Rusisë dhe rolin e saj në krizën e Ukrainës. Kjo mëdyshje vihet re edhe nga 

opinionet e ndryshme në literaturën akademike, ku lidhur me progresin e ESDP-së dhe CSDP-së 

deklarohet sa ka pasur nga novacione të rëndësishme, deri tek mungesa e progresit real. Por një 

gjë po e tregon qartë menaxhimi i krizës energjitike me Rusinë dhe i krizës së Ukrainës ku 

involvohet përsëri Rusia: ajo që Judy Demsey e quan ―Evropa e vjetër ka mbaruar, faleminderit 

Polonisë. ‖
95
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Meqë ky kërkim shkencor synon t‘i përgjigjet pyetjeve lidhur me efiçiencën e ESDP/CSDP 

drejt integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, atëherë debati konkret do të detajohet në kapitujt 

në vijim, për të arritur në përfundime më specifike rreth aktorëve, operacioneve, burimeve, 

legjitimitetit të tyre dhe realitetit konkret në vendet e rajonit, duke përdorur raste studimore, 

Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën dhe Maqedoninë.  
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KAPITULLI II 

2 DIMENSIONET E KULTURËS STRATEGJIKE TË EVROPIANIZIMIT, SI 

DHE MULTIRALITETI STRATEGJIK I BE. 

2 - 1 Kultura strategjike e BE-së, si instrument integrimi i vendeve të BP në 

Bashkimin Evropian. 

Kultura strategjike e BE-së, si një koncept gjithëpërfshirës i vlerave, normave e parimeve 

të funksionimit të saj,wshtë çertifikuar dhe legjitimuar përmes bashkëpunimit ndërkombëtar, qoftë 

kjo edhe në qasjen e saj përballë me sfidat e sigurisë rajonale e globale. Kjo nënkupton përdorimin 

sa të instrumenteve të saj ushtarakë po aq edhe civilë, e testuar përmes eksperiencave të misioneve 

të ndërmarra anembanë botës.  

Përmes një analize të natyrës së kulturës stategjike si koncept si dhe veçanërisht të BE-së 

ku në synojmë të integrohemi, kuptojmë që ky organizëm, natyrën e vet suis generis e ka 

formatuar falë edhe kësaj kulture strategjike, e cilawshtë konturuar përgjatë gjithë historisë së 

integrimit evropian, përballjeve e rivaliteteve mes fuqive të mëdha gjatë bipolaritetit global, si dhe 

sfidave rajonale, e veçanërisht gjatë konflikteve në Ballkan. Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe e 

Mrojtjes Evropiane shihet si një instrument efektiv i përshpejtimit të integrimit të vendeve 

aspirante të BE-së, dhe veçanërisht të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kjo edhe për 

shkak të ndikimit të kulturës strategjike që BE-ja në tërësi shfaq, por edhe kësaj politike të 

përbashkët, e cila përmes instrumenteve e misioneve të saj prezente në këto vende ka kontribuar 

në zgjidhjen e konflikteve, stabilizimin e pajtimin e rajonit, dhe krijimin e kushteve më të mira 

integruese drejt BE-së  .  

Dokumenti i Strategjisë së Sigurisë Evropiane (ESS)
96

 përmbën kornizën kuadër dhe 

referenca që prezanton profilin e BE-së, soft apo hard power në vendimarrjet e saj, qoftë përsa i 

përket përdorimit të forcës apo angazhimit civil, në respekt me normat ndërkombëtare si dhe duke 

respektuar multipolaritetin, bashkëpunimin me aktorët e faktorët e tjerë ndërkombëtarë si parim 

kryesor të kulturës së vet strategjike. Vendet e Ballkanit Perëndimor si Maqedonia, BH, Shqipëria 

janë të afektuara nga dimensionet e kulturës strategjike evropiane, e cila ka ndikuar së tepërmi në 

afrimin e këtyre vendeve me afër familjes evropiane.  

 

Kultura strategjike. Zhvillimi dhe qasjet teorike të saj. 
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Kulturawshtë një sistem konceptesh të trashëguara e të shprehura në forma simbolike me të 

cilat njerëzit komunikojnë, përjetësojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në lidhje me qëndrimet e 

tyre. Kultura mund të ndikojë në sjelljen në një mënyrë që njerëzit të ndajnë vlerat dhe pikëpamjet 

botërore, dhe nëse ata e kanë këtë kulturë të përbashkët të bazuar në besimet dhe vlerat, ata kanë 

më shumë gjasa për të bashkëpunuar.  

 Kultura, gjithashtu, përbëhet prej supozimeve të përbashkëta të cilat nga ana e tyre 

krijojnë një urdhër që formësohet e demonstrohet
97

 në një kontekst marrëdhëniesh mes individëve 

apo grupeve në mjedisin social, organizativ apo politik. Autorë të ndryshëm paraqesin 

këndvështrimet e tyre mbi kulturën duke e lidhur atë me politikën e strategjinë, si diçka që 

përbëhet nga ―kode interpretative‖
98

 që përfshijnë gjuhën, vlerat e besimet e mirëfillta, si model i 

trashëguar historikisht me kuptime të mishëruara në simbole
99

, ku njerëzit komunikojnë, 

përjetësojnë dhe zhvillojnë dijen dhe qëndrimet e tyre në jetë ‖.  

Ajo në mënyrë dinamike mban gjallë kujtesën e përbashkët të njerëzve, duke u dhënë jetë 

traditave‖
100

. Megjithatë, kulturawshtë krijuar nga burime të ndryshme. Sipas dijetarit të kulturës 

strategjike Kolin S. Gray, janë tre nivelet e shfaqjes së kulturës dhe të strategjisë : rrënjët, format 

dhe manifestimet. Kultura strategjikewshtë një numër i besimeve të përbashkëta, normat dhe idetë 

brenda një shoqërie të dhënë që gjenerojnë pritjet specifike rreth preferencave përkatëse dhe 

veprimet e angazhimet në politikën e sigurisë dhe mbrojtjes.  

Në këtë kontekst, identiteti i sigurisë dhe mbrojtjes së një komuniteti, që buron nga 

përvojat e përbashkëta
101

, i shprehur përmes preferencave dhe modeleve të sjelljes së vet prek 

edhe identitetin e një shteti a aktori të caktuar duke u bërë i pranueshëm prej tij. 

Në dekadën e fundit, koncepti i kulturës strategjike, i përdorur si një qasje për të shpejguar 

dhe analizuar politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes së një aktori të veçantë,wshtë bërë gjithnjë e më 

popullor.  

Me origjinë në vitet 1970, konceptiwshtë menduar për të kuptuar identitetin e një aktori në 

çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Ishte Jack Snyder
102

, i cili e lançoi së pari atë në 1977, duke 

zhvilluar një teori të kulturës strategjike për të interpretuar doktrinën bërthamore sovjetike, si dhe 
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dallimet në mes strategjive bërthamore sovjetike dhe asaj amerikane. Ai, kulturën strategjike
103

 e 

përcakton si "shuma e ideve, qëndrimeve dhe modeleve të sjelljes së përhershme që anëtarët e një 

komuniteti kombëtar kanë fituar duke arritur një stad gjysmë permanence, që i vendoste në një 

nivel ―kulturor‖, dhe jo thjesht politik‖.  

Në pikëpamjen e Snyder-it, proceset historike janë të veçanta në një vend të caktuar, 

prandaj çështjet strategjike janë të përpunuara në atë mënyrë që të ndikojnë në zgjedhjet e 

politikave të tyre. Për Longhurst
104

, futja e një perspektive kulturore në analizën e politikave të 

sigurisë dhe të mbrojtjes kishte për qëllim të sfidonte teoritë mbizotëruese të asaj kohe, të cilat në 

masën më të madhe të tyre ndaleshin e fokusoheshin në supozimin se aktorët sillen e veprojnë në 

mënyrë racionale dhe në ndjekje të preferencave të tyre kryesisht të përcaktuara nga faktorë 

materialë. Ndërsa për disa autorë
105

, kultura strategjike dhe qasjet kulturore theksojnë se 

preferencat dhe interesat kombëtare nuk janë gjithmonë objektivisht të përcaktuara, por në shumë 

aspekte janë krijuar në një mjedis kompleks.  

Në përgjithësi, mund të bëjmë hulumtimin dhe dallimin midis tri gjeneratash
106

 të kulturës 

strategjike: gjenerata e parë, duke përfshirë edhe dijetarët e tillë si Kolin Gray
107

, e kanë 

konceptuar kulturën strategjike, si diçka, që brenda kontekstit të së cilës shtetet kanë formuar 

politikat e tyre të sigurisë. Duke u nisur nga supozimi që kultura strategjike prodhon e formëson 

tendencat, ndërkohë që në fund të fundit ajo jo domosdoshmërisht përcakton sjelljen dhe 

zgjedhjen e politikave, Gray, theksoi se "gjithçka që një komunitet bën në çështjet e sigurisë, nëse 

nukwshtë një manifestim i kulturës strategjike,wshtë të paktën një shembull i sjelljes kulturore, i 

realizuar nga njerëzit, organizatat, proçedurat dhe armët". Për këtë arsye, në përputhje me këtë 

shkollë mendimi, kultura strategjike, shihet dhe merr formë brenda një konteksti e një sjelljeje
108

 

të caktuar.  

Kultura strategjike shihet si: ―mënyrë mendimi dhe veprimi në lidhje me përdorimin e 

forcës, e cila rrjedh nga perceptimi i eksperiencës historike kombëtare, nga aspiratat për sjellje të 

përgjegjshme në termat kombëtarë, madje nga kultura qytetare dhe mënyra e jetesës ―
109

. 

Gjenerata e dytë e sheh kulturën strategjike duke u fokusuar në ndryshimet që kanë shtetet, 
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komunitetet për çështjet e sigurisë, duke dhënë dhe motive e qëllimet
110

 "e vërteta" të politikës së 

tyre zyrtare. Së fundi, i treti brez i hulumtimit të kulturës strategjike, duke përfshirë edhe studiues 

të tillë si Alastair Johnston, e kanë konceptuar kulturën strategjike, si variabël i pavarur që 

përcakton sjelljen e jashtme dhe të sigurisë së një aktori specifik. Për autorin, mjedisi shoqëror
111

 

kufizon zgjedhjet e sjelljes, nga ku më pas mund të nxirren parashikime specifike për zgjedhjen e 

strategjisë.  

Për shembull, Johnston
112

, e përshkruan kulturën strategjike si një "diçka të kufizuar, të 

vendosur prej preferencave të mëdha strategjike dhe mbi veprimet që janë objekte të analizave‖ 

(Johnston 1988: 38). Çdo brez dijetarësh përpiqet për ta ndryshuar dhe përmirësuar konceptin, i 

cili evoluon me kalimin e kohës, megjithatë besimet kryesore, që lidhen me aktorët që lozin rol 

themelor në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, janë të njëjta.  Për shembull, për Kerry Longhurst, 

kultura strategjike përbëhet nga tre komponentë
113

: "elementet themelore", "praktikat rregullatore" 

të vëzhgueshme, si dhe "qëndrimet e politikës së sigurisë" që qeverisin.  

Megjithëse, deri më sot, nuk ka një përkufizim të vetëm dhe të stabilizuar të asaj që kultura 

strategjike përbën. Studimet e sotme i dominon koncepti sipas të cilit ajo kualifikohet si një model 

teorik; në thelbin e vet, kultura strategjike përfshin besimet e një aktori specifik dhe supozimet që 

u japin formë zgjedhjeve për sjelljen ushtarake ndërkombëtare të tij, si dhe zgjidhjen e vet për 

çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes
114

. Alekxander Wend (1999) ka idenditifikuar 3 burime, tipe 

ideale që kanë influencuar në zhvillimin e kulturës politike evropiane: Anarkinë e Tomas Hobes, 

rivalitetin e Jon Locke, si dhe bashkëpunimin e Imanuel Kantit, të cilat nga ana e tyre krijojnë 

premisë për katër mënyrat e ndërtimit të marrëdhenieve të sigurisë mes aktorëve ndërkombëtarë si 

dhe angazhimin e tyre në sistemin e përbotshëm: lufta Hobsiane, rivaliteti Lockian, siguria 

kolektive Kantiane. .  

Në rast se aktorët aplikojnë kulturën Hobsiane në një ambjent sigurie Kantiane, kjo çon në 

atë situatë që quhet dilema e sigurisë bashkëpunuese. Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare të 

tilla si realizmi dhe liberalizmi janë përdorur shpesh për të analizuar dhe për të përshkruar sjelljen 

e aktorëve në fushën e sigurisë. Për një kohë të gjatë, shkollat e mendimit realiste dhe liberaliste 

kanë dominuar teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ato janë parë si mënyrat më të mira për 

të shpjeguar zhvillimet në "skenën" ndërkombëtare. Realistët supozojnë se një shtetwshtë një 

aktor racional, jo i prirur për bashkëpunim, në të cilin fuqia dhe forca ushtarake janë çelësat për të 
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kuptuar se si funksionon bota. Liberalët në anën tjetër, shohin se aktorët janë në gjendje të 

bashkëpunojnë për të arritur paqe të qëndrueshme, duke theksuar rëndësinë e së drejtës 

ndërkombëtare, organizimit të rendit global, dhe të drejtave të njeriut. Megjithatë, këto modele 

klasike nuk mund të shpjegojnë ndryshimet në politikat e jashtme dhe të sigurisë të aktorëve 

ndërkombëtarë, apo të justifikojnë gatishmërinë e një vendi për të ndërhyrë ose përdorur forcën. 

Metoda të tjera janë të nevojshme për të shpjeguar këto dallime në sjellje. Theksi këtu vihet tek 

dallimet kulturore, historike; dhe përvojat e kaluara janë ato që mund të shpjegojnë sjelljen e 

këtyre aktorëve në raport me strategjitë e politikat vendimarrëse. Ajo, kultura strategjike, mund të 

përdoret për të shpjeguar se pse një aktor kaloi nga një kulturë pacifiste kantiane drejt një më 

intervencioniste dhe agresive
115

 hobsiano- lockiane.  

 

Zhvillimi i kulturës strategjike. 

 

Sipas realistëve shtetet identifikohen si aktorët më të rëndësishëm në politikën 

ndërkombëtare, ku frika nga armiqtë
116

 që shoqëron dilemat e sigurisë a pasigurisë së tyre, ndikon 

në vendimarrje. Udhëheqësit i përcaktojnë interesat e tyre kombëtare dhe politikën e jashtme, 

bazuar mbi vlerësimin e fuqisë së tyre relative dhe të synimeve të shteteve të tjera. Një nga 

dijetarët më të njohur të teorisë realiste, E. H. Carr 
117

 argumenton se: vlerat rrjedhin nga pushteti, 

prej fuqisë, si dhe etika prej politikës, nga ku harmonizimi i interesave nukwshtë gjë tjeter veç 

rezultat i konfigurimit të fuqisë.  

Për realistët Evropa përballet me sfidën e krijimit të një kulture unike strategjike, 

pikërisisht për shkak të konfigurimit të fuqisë së vet, natyrës suis generis që ajo ka, si një 

organizëm në themel të së cilës qëndrojnë vlerat e demokracisë liberale, të drejtat e njeriut, 

ekonomia e tregut, shteti i së drejtës. Këto janë parime universale mbi të cilat ajowshtë ngritur dhe 

funksionon. Kjo, nënkupton përkujdesjen e saj dhe respektimin e tyre, balancimin e interesave kur 

bëhet fjalë për eksportimin e vlerave evropiane përtej gjeografisë së vet, apo në vend konfliktesh 

rajonale, si në Ballkanin Perëndimor, Lindje të saj, etj..  

Pra, ngelet sfidë përmbushja e këtij misioni dhe të ambicies së saj, si aktor global, në 

dilemën për zgjidhje ushtarake të krizave, pra prezantimi i saj si një hard forcë apo soft, të mos 

cënojë pikërisht ato parime dhe të drejta individuale e ndërkombëtare. Të tjera definime në lidhje 
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me qasjet e brezave të mëvonshëm kanë plotësuar vakumet e përcaktimeve të para, të cilat kanë 

dështuar në shpjegimin e saj të plotë, duke përfshirë edhe qëllimet e vërteta, motivet
118

 e elitës 

përkatëse politike.  

Në krahasim me gjeneratën e parë, ku kultura strategjike ka vetëm një ndikim të thjeshtë 

mbi sjelljen, ndërkohë që për gjeneratën e dytë efekti i kulturës strategjike nukwshtë i 

rëndësishëm, ndërkohë që studiuesit si Johnston
119

e kanë shikuar kulturën strategjike si një 

variabël që në fakt mund të përcaktojë sjelljen specifike të çdo aktori. Duke kombinuar definimet 

e dhëna nga tre brezat, përkufizimi i mundshëm i kulturës strategjike mund të jetë: kultura 

strategjikewshtë një numër besimesh të përbashkëta, normat dhe idetë brenda një shoqërie të 

caktuar që gjenerojnë pritjet specifike rreth preferencave dhe veprimeve të komunitetit (aktorit) 

përkatës në politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes 
120

.  

 

Konstruktivizmi dhe Identiteti. 

 

Konstruktivizmiwshtë i lidhur shpesh me idenë e kulturës strategjike. Idetë kryesore janë 

shumë të ngjashme kështu qëwshtë e dobishme që të shikojmë në identitetin që e pëcakton 

kulturën strategjike si pikëpamje e konstruktimit.   

Qasjet konstruktiviste ndaj sigurisë kërkojnë të kuptojnë mënyrën se si idetë dhe normat
121

 

ndikojnë në sigurinë ndërkombëtare, kombinuar me interesat kombëtare ose konkurrencën 

ushtarake. Ajo, gjithashtu, thekson rëndësinë e normave ndërkombëtare të kontrollit politik.  

Konstruktivizmi dhe kultura strategjike mori më shumë hov me gjeneratën e tretë të kulturës 

strategjike në vitet 1990, kur konstruktivizmi rinovon interesat në zhvillimin e kulturës strategjike 

edhe më tej. Për këtë arsye, konstruktivizmi, në mënyrë të ngjashme me kulturën strategjike,wshtë 

parë si një nga dukuritë më të reja, por shumë dinamike brenda teorive dhe marrëdhënieve 

ndërkombëtare. Dallimi, megjithatë,wshtë se ndërsa kultura strategjike fokusohet në më shumë 

ndryshore, konstruktivizmi i kushton një vëmendje të veçantë ndërtimit të identitetit, që varet nga 

historia, proceset organizative, traditës dhe kulturës
122

. Gjithësesi, të dyja i japin rëndësi 

strukturave sociale, rolit të normave në sigurinë ndërkombëtare. Wendt thekson se interesat e 

shtetit nuk ndikohen vetëm nga identiteti, por edhe nga njohja dhe praktika të ndërtuara 
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shoqërisht
123

 nga burimet materiale e sjelljet shtetërore. Për një tjetër autor si Hudosn
124

, 

konstruktivizmi e sheh kulturën strategjike si një sistem në zhvillimin e mendimit të përgjithshëm 

që udhëheq perceptimet, komunikimin dhe veprimet, ku në momentin e veprimit, kultura siguron 

elementet bazë të gramatikës, që definojnë situatën, e që nxjerrin në pah motivet duke përcaktuar 

një strategji për sukses.  

Përveç kësaj, konstruktivizmi shpjegon formimin e interesit që fokusohet në identitetet 

sociale të individëve dhe shteteve. Identitetet janë bazë e interesave, dhe konstruktivistët në 

përgjithësi nuk e kundërshtojnë idenë realiste që aktorët mund të jenë të vetinteresuar, por 

argumentojnë se kjo nuk na tregon asgjë, nëse ne e kuptojmë se si aktorët e përcaktojnë si dhe 

çfarë ndikimi të identitetit ka mbi interesat e tij
125

. Sipas pikëpamjes konstruktiviste, 

identitetiwshtë i rëndësishëm edhe për shkak se shumë gjëra janë të bazuara në atë se si një aktor 

mendon për veten e tij. Në disa raste, ndryshimi i identitetit mund të prodhojë qeverisje
126

 globale. 

Kemi parasysh këtu organizatat e suksesshme ndërkombëtare, të cilat themelohen rreth parimeve 

të përbashkëta dhe normave të natyrës që edhe shtetet kanë marrë në konsideratë në formësimin e 

identitetit të tyre. Megjithatë, duhet theksuar, se konstruktivizmi nuk parashikon ngjarjet ose, në 

kundërshtim me kulturën strategjike, të ofrojë një këshillë të caktuar se si një shtet duhet të 

veprojë në arenën ndërkombëtare.  

Konstruktivizmi fokusohet në formimin e identitetit që vjen si rezultat i proceseve 

organizative, historisë, traditës e kulturës. Përfaqësuesit e kësaj teorie i japin rëndësi strukturave 

sociale, rolit të normave në sigurinë ndërkombëtare. Wendt
127

 ndjen se interesat e shtetit nuk 

ndikohen vetëm nga identiteti, por edhe nga praktika të ndërtuara shoqërisht që ushqehen nga 

burime dhe sjellje shtetërore. Për një tjetër autor si Hudosn
128

, konstruktivizmi themelon 

konceptin e sistemit për kulturën, brenda së cilit strukturat përbërëse lozin rol bukur të përcaktuar.  

 Përçuesit e zhvillimit të kulturës strategjike. 

 

Mbartësit tradicionalë të kulturës strategjike kanë qenë elitat politike vendimarrëse si dhe 

ekspertët respektivë. Por kohët e fundit, ky fokuswshtë zgjeruar për të përfshirë si aktor edhe 

publikun. Përmes këtij spektri të qasjeve respektive, janë analizuar edhe pozicionet e tyre ndaj 

dimensioneve dhe elementeve të ndryshme të shfaqjes së kulturës strategjike. Kjowshtë një 

kulturë dinamike që ndryshon përmes përplasjve, të ashtuqujtura ―krizës së momentit‖,    
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pikëpamjeve e qëndrimeve që konkurojnë me njëra- tjetrën, balancimit të tyre. Kultura strategjike 

artikulohet e pasqyrohet në diskursin e elitës e praktikën e politikës, dukë marrë formë e gjeneruar 

modele sjellje të përbashkëta. 

Kulturat strategjike janë prona të kolektivit dhe jo thjesht të individëve që i krìjojnë ato. 

Elitat janë të vlefshme për përcaktimin e qëllimeve dhe politikave të jashtme; si dhe orientimin e 

këtyre politikave përballë ndryshimeve të reja. Sipas Berger-it
129

, kultura strategjike 

karakterizohet më së miri si ―një realitet i negociueshëm‖ mes elitave, të cilat përcaktojnë si 

fushën e përdorimit të tyre, ashtu dhe kufijtë dhe pretendimet e traditave të kulturës strategjike. 

Institucionet politike, përfshirë partitë dhe koalicionet e brendshme ndikojnë në sjelljen shtetërore 

kur kjo e funditwshtë në funksion të orientimeve të veçanta institucionale
130

.  

 

Apektet të shfaqjes dhe identifikimit të kulturës strategjike. 

 

Analistë të shumtë kanë indentifikuar katër fusha
131

 që pasqyrojnë aspektet thelbësore
132

 të 

sigurisë kombëtare dhe politikave të mbrojtjes dhe, rrjedhimisht, kulturën strategjike të një vendi 

të veçantë: 

Niveli i ambicjes në politikën ndërkombëtare të sigurisë,  

Fusha e veprimit të ekzekutivit në vendimarrje,  

Orientimi i politikës së jashtme,  

Gatishmëria për të përdorur forcën ushtarake.  

Konvergjencat në lidhje me dimensionet e mësipërme kanë qenë dhe janë katalizatorë për 

një bashkëpunim më të ngushtë e më të thelluar në nivel evropian, ndërkohë divergjencat, e hasura 

jo rrallëherë, kanë prodhuar debate e keqkuptime si dhe gjendje stagnacioni veçanërisht në 

zhvillimin e CSDP-së. Natyrisht, aspektet historike, kulturore, apo ajo që konsiderohet kultura 

strategjike e një shteti në raport me qëndrimet apo pozicionimet e tij në një nga këto nivele,wshtë 

padyshim e lidhur me orientimin e tij në dimensionet e tjera të cilat janë treguesit kryesorë të 

kulturës strategjike të tij.  

 

a - Niveli i ambicies. 

Për sa lidhet me nivelin e ambicies
133

, në rastin e vendeve të BP, që në kuptimin e 

klasifikimit konsiderohen si shtete të vegjël, dilemat e tyre të sigurisë a pasigurisë i shohin të 
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lidhura brenda ombrellës së anëtarësimit të tyre në organizatat e sigurisë kolektive NATO,   

OSBE, dhe integrimin evropian. Ky dimension ka të bëjë me qasjen e vendit në raport me sa ato 

janë aktive apo pasive në arenen ndërkombëtare, pra me atë çfarë ato kanë për të ofruar apo jo në 

këtë drejtim.  

Më së miri kjo lidhet me përgjigjen e një game të madhe pyetjesh të tilla si cilat janë 

objektivat kryesore të vendit në fushën e sigurisë, si parashikohen këto ambicie në dokumentet 

kryesore të strategjisë së sigurisë e mbrojtjes kombëtare, si parashikohet përballimi i sfidave 

kombëtare e ndërkombëtare. Lidhur me këtë të fundit, sawshtë pjesëmarrja e trupave të dislokuar 

në operacionet e menaxhimt të krizave ndërkombëtare. Pra, në thelbin e vet ky dimension ka të 

bëjë me faktin sa aktiv, pasiv apo i njëanshëmwshtë një vend në raport me përballimin e sfidave 

dhe kërcenimeve qoftë kombëtare, rajonale dhe globale, të lidhura këto edhe me ekzistencën e 

dokumenteve përkatëse dhe parashikimeve në to të strategjisë së sigurisë dhe mbrojtjes 

kombëtare.  

 

b. Fusha e veprimit ekzekutiv. 

Ka të bëjë kryesisht me instrumentet dhe mekanizmat qoftë të karakterit kushtetues, po 

ashtu edhe ato ligjor, me normimin e gjithë procesit organizativ e vendimarrës, të kontrollit 

parlamentar, rolit të forcave të armatosura, ekzekutivit në tërësi.  

 

c. Orientimi i Politikës së Jashtme.  

Ka të bëjë me faktin sesi shihet marrëdhënia dhe orientimi i tyre në bashkëpunimin ndaj 

NATO-s, apo BE-së, si rivalitet, konkurrencë apo plotësim. Në përputhje me aspektin operacional 

ajo ka të bëjë me mënyrën sesi zhvillohen e ndahen kapacitetet e kontributet konkrete ushtarake të 

vendit mes  Grupeve të luftimit të BE-së dhe Forcave të Reagimit të NATO-s.  

 

 

d. Gatishmëria për përdorimin e forcës ushtarake. 

 

Ky dimension jep pozicionin e vendit që lidhet me përdorimin e forcës ushtarake, apo asaj 

që quhet Hard Power në raport me instrumentet e qasjet e tjera të natyrës soft, si diplomacia, 

bashkëpunimi rajonal, tregtia, etj. Të gjitha këto dimensione nxjerrin në pah të përbashkëtat dhe 

dallimet mes kulturave strategjike të një vendi në raport me një tjeter, dhe mbi këtë bazë 

parashikohet mundësia e bashkëpunimit mes tyre, qoftë në nivel evropian, në kuadër të CSDP-së 

ose jashtë saj.  

                                                                                                                                                               
133Po aty, fq. 14. 
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Dimensione të kulturës strategjike evropiane.  

 

Bashkëpunimi evropian në çështje të sigurisë dhe mbrojtjes ka evoluar përmes një përvoje 

unike historike, duke e vënë theksin e fokusin e analizës edhe në kulturën strategjike evropiane, 

gjë që u reflektua edhe në Strategjinë e Sigurisësë Evropiane të vitit 2003. Një numër dijetarësh
134

 

të cilët janë marrë dendur me hulumtimin e kulturës strategjike dhe BE-së kanë argumentuar se 

rritja e konvergjencës midis kulturave strategjike kombëtarewshtë e domosdoshme për shfaqjen e 

kristalizimin e një kulture strategjike të përbashkët evropiane.  

Kultura strategjike evropiane parashihet edhe në dokumetin strategjik të sigurisë evrpoiane, 

ku përmendet edhe mundësia e një ndërhyrje energjike të shpejte dhe sipas nevojës. Kultura 

strategjike evropiane brenda kuadrit teorik e metodologjik studiohet në këndvështrim sa diakronik 

po aq dhe sinkronik, pra në raport me lindjen, zhvillimin e evolucionin e saj, po ashtu edhe në 

qasjet krahasuese me kulturat strategjike të aktorëve të tjerë.  

Në rastin e BE-së dhe më konkretisht të CSDP-së kultura strategjike testohet në 

përditshmërinë e vendimarrjeve që ndodhin e shoqërojnë gjithë këtë proces, që me raportet e 

krijuara mes vendimarrjes rreth diskutimeve dhe axhendës së sigurisë dhe mbrojtjes, qasjeve të 

aktorëve kombëtarë në raport me atë komunitar deri te ndarjet e preferencave evropianiste në 

raport me ato atlantiste. Aspekte që lidhen me përmbushjen e spektrit të detyrave të Petersbergut, 

me planizimin, akordimin e fondeve, implementimin e misioneve të ndryshme civilo -ushtarake, 

rolit të elitave vendimarrëse si dhe e publikut të gjerë, reformave institucionale në kuadër të 

CSDP-së janë tregues të konkretizimit dhe testimit empirik të asaj që ishte paralajmëruar në 

Dokumentin e Strategjisë Evropiane, zhvillimit gradual të kulturës strategjike evropiane.  

Vende të caktuara evropiane kanë shfaqur dimensione të kulturës strategjike kombëtare, e 

cila lidhet me profilet e tyre kulturore, gjeopolitike, eksperiencave historike, etj. Evidente në këtë 

drejtimwshtë qasja quasi pacifiste gjermane në menaxhimin e krizave ndërkombëtare, apo 

qëndrimi i saj ndaj zhvillimit të CSDP –së dhe misioneve konkrete të saj.wshtë i njohur qëndrimi 

refuzues franko-gjerman në të ashtuquajturën  ndërhyrje në luftën në Irak.  

Për më tepër, ndarja në mes Evropës se ―Vjetër‖ dhe ―Re‖ në çështjen e Irakut në 2003 

nënvizoi më tepër sistemet e ndryshme të besimit mes evropianëve, duke minuar kohezionin e 

shteteve anëtare si dhe penguar diskutimin për modelin evropian të zgjidhjes se konflikteve e 

mbështëtjes se paqes që çon në krijimin e një kulture kohezive strategjike.  

                                                 
134Po aty, vepër e cituar, (për më tej shih  Howorth 2002; Matlary 2006; Jonas / von Ondarza 2010).  
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Rasti i Irakut edhe, pse tashmë i harruar,wshtë një tjetër dëshmi e asaj që prioritetet dhe 

interesat kombëtare të shteteve anëtare prevalojnë mbi qëndrimet e përbashkëta të BE-së. 

Kjowshtë evidente edhe nga qëndrime apo qasje të ndryshme që kanë vendet evropiane përsa i 

përket përfshirjes së Rusisë në çështjet e arkitekturës së sigurisë evropiane
135

. Multilaritetiwshtë 

tipar dallues i kulturës strategjike evropiane, shprehimisht i materializuar në Dokumentin e 

Strategjisë Evropiane, dhe i konkretizuar në vendimarrjet e angazhimet e saj në menaxhimin e 

krizave, në misionet e shumta civilo –ushtarake.  

Dallimet në kulturat strategjike kombëtare janë ndër faktorët kryesorë që mund të 

shpjegojnë pse, veçanërisht në këto kohë të krizave, përparimi në bashkëpunimin më të ngushtë në 

sigurinë dhe mbrojtjen mbetet i ngadaltë. Për këtë arsye, analizimi dhe studimi i kulturave 

strategjike kombëtare në Evropë, që kanë të bëjnë me aspektet përkatëse kulturore, normative dhe 

historike, si dhe vlerat e përbashkëta kombëtare, duke përfshirë praktikat në politikën e sigurisë 

dhe të mbrojtjes –wshtë i nevojshëm jo vetëm për të kuptuar rrënjët e bllokimit të situatës aktuale, 

por edhe për të vlerësuar potencialin për bashkëpunimin e vazhdueshëm në Evropë.  

Pra, përtej një identifikimi të divergjencave midis politikave kombëtare të sigurisë dhe 

mbrojtjes, një analizë sistematike e kulturave strategjike në mes vendeve të BE-se, gjithashtu lejon 

zbulimin e konvergjencave për një bashkëpunim më të ngushtë mes partnerëve, si dhe për 

preferencat e tyre afatgjata. Bazuar në analizat krahasuese 
136

 mes kulturave strategjike 

veçanërisht të tre të Mëdhenjëve Evropianë, ―Three Bigs‖, Gjermania, Anglia, Franca, si dhe 

vendeve të tjera anëtare kanë dalë në pah arsyet e bashkëpunimit apo jo të tyre në fushën e 

sigurisë dhe mbrojtjes evropiane.  

Kultura strategjike evropiane në raport me CSDP-në shihet e lidhur me qëndrimet dhe 

preferencat që vendet anëtare mbajnë ndaj saj si dhe NATO-s. Kjo e fundit, përpos skepticizmit të 

shfaqur përmes sekretares së shtetit amerikan, Ollbrajt, rreth ―3D‖, ka inkurajuar që në krye të 

herës krijimin e një identiteti evropian të mbrojtjes brenda Aleancë-s, gjë qëwshtë formalizuar 

përmes marrëveshjeve të njohura si Berlin Plus, si dhe axhendave të përbashkëta BE-NATO.  

Nga ana e vet Franca gjithnjë ka dashur të luajë një rol të vetin gjeopolitik në arenën 

ndërkombëtare, ku kërkon një pavarësi si dhë angazhim të saj jashtë marrëveshjes Berlin Plus. 

Danimarka me neutralitetin e vet ofron një model zvicerian lidhur me përdorimin e armëve, luftës 

në vetvete, duke i ―deleguar‖NATO-s përgjegjësinë për çështjet e sigurisë dhe mbrojtes. Për më 

                                                 
135S. Blair, ‖Towards Integration? Unifying Military and Civilian ESDP Operations‖, ISIS-Europenewsletter 44, 

http://www. isis-europe. org/pdf/2009_artrel_272_esr44-civmil-integration. pdf, po aty,  fq.9. 
136 Një analizë krahasuese për kulturat strategjike të Gjermanisë, Francës dhe Britanisë së Madhe u krye nga 

Instituti Bundeswehr i Shkencave Sociale (SOWI) (Jonas / von Ondarza 2010).  

http://www.isis-europe.org/pdf/2009_artrel_272_esr44-civmil-integration.pdf


43 
 

tepër, kultura strategjike e BE-së ka një aspekt të fortë atlantist, megjithëse natyra e 

marrëdhënieve BE-SHBA ende mbetet të identifikohet në detaje.  

Rëndësia e një mandati të Këshillit të Sigurimit të OKB-së përpara ndërmarrjes së 

misioneve ende mbetet i rëndësishëm, por nuk pranohet nga të gjitha vendet si parakusht primar 

për veprim strategjik. Kultura strategjike evropiane bazohet në mbrojtjen e të drejtave të njeriut 

dhe promovimit të ligjit.  

Kultura strategjike e BE-së, përmes zhvillimit të CSDP-së, rreket të argumentojë një qasje 

gjithpërfshirëse lidhur me përdorimin e ideve, besimeve dhe praktikave zyrtare në çështjet e 

forcës, të cilat janë zhvilluar e pasuruar përmes bashkëpunimit të përditshëm, dhe feedback-ut të 

siguruar në ndihmë të vendimarrësve në ngjarjet dhe misionet
137

 civilo - ushtarake të ndërmarra 

nga ana e BE-së në kuadër të ESDP-së. Të gjitha këto ndikojnë në krijimin e një kulture 

strategjike të BE-së për çështjet e sigurisë.  

 

Strategjia e Sigurisë Evropiane (ESS) dhe efekti i saj pozitiv në Kulturën Strategjike 

Evropiane.  

 

Kur flasim për kulturën strategjike të BE-së, ajo kryesisht i referohet strategjisë 

gjithëpërfshirëse të BE-së për politikë të jashtme e cilawshtë shpjeguar në Strategjinë e Sigurisë 

Evropiane (ESS)
138

, e prezantuar nga Solana në 2003. Kjo e fundit na jep një përmbledhje të ideve 

dhe besimeve sesi BE përdor instrumentet politike, ushtarake  dhe ekonomike.  

Ajo, në mënyrë holistike, trajton të gjitha angazhimet e dimensionet
139

 e veprimeve të 

jashtme që nga ndihma, tregtia, diplomacia dhe, nësewshtë e nevojshme, ndërhyrja ushtarake. 

ESSwshtë një dokument gjithëpërfshirës i cili analizon dhe përcakton mjedisin e sigurisë së BE-së  

, duke identifikuar sfidat kryesore të sigurisë dhe implikimet e mëvonshme politike
140

 për BE-në.  

ESS shënon krijimin e një kulture të përbashkët evropiane të sigurisë, ku sipas 

optimistëve
141

 si Paul Cornish dhe Geofrey Edwards, kjo kulturë përcaktohet si ―Besim 

institucional dhe proces për të menaxhuar dhe dislokuar forcat ushtarake si pjesë e instrumenteve 

                                                 
137„Working together, thinking differently?‘A presentation on the development of the strategic culture of the EU 

through the studyof ESDP, Paper Presented at The Centre (www. thetj.entre. eu), Brussels, as part of the 2009UACES 

Brussels Seminars Series, 31 mars 2009, Dr. V. Margaras. . fq. 2, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Bruksel. 
138A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, Bruksel, 12 dhjetor 2003. 

http://ue. eu. int/uedocs/cmsUpload/78367. pdf. po aty fq. 3. 
139X. Kurowska and F. Breuer, ―Explaining the EU‘s Common Secuirty and Defence Policy. Theory in Action‖, 

(Palgrave Macmillan. 2012), fq. 65.  
140L K. Conley, ―Optional Supranationality: Redefining the European Security and Defense Policy‖, 2007, fq. 6. 
141P. Cornish, and G. Edwards, ―Beyond the EU/NATO dichotomy: the Beginnings of a European strategic culture‖, 

article first published online: 16 DETJ. 2002 (Cornish & Edwards, 2001: 587). 

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.%20po
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legjitime dhe efektive të politikave‖, së bashku me pranimin e përgjithshëm të legjitimitetit të BE-

së    si aktor ndërkombëtar. 
142

.  

ESDP, përmes misioneve të saj të suksesshme, ka kontribuar në konsolidimin e idesë se 

BE-jawshtë një aktor dhe vlerë e shtuar në menaxhimin e çështjeve të sigurisë. Kjo po të kemi 

parasysh deshtimin e hershëm të BE – së përgjatë krizës në BP në 1990. Për me tej, implementimi 

i misioneve të ESDP –së ka kontribuar në një mentalitet proaktiv mes zyrtarëve të ESDP-së që 

inkurajojnë një ndërveprim në çështjet e sigurisë.  

Strukturat strategjike të ESDP-së si PSC, CIVICOM, EUMS, EUMC me qasjet e tyre 

ndihmojnë në lehtësimin e një dialogu të përhershëm si dhe ndërveprimet në praktikat e sigurisë si 

dhe planifikimit të misioneve politike e ushtarake sipas  modelimit të ESDP-së.  

Vendosja e dimensioneve të përhershme insitucionale ka një ndikim të konsiderueshëm në 

zhvillimin e elementeve të sjelljeve të ndryshme që lehtësojnë një mirëkuptim mes zyrtarëve bazë 

të ESDP-së. Këto elemente sjellje janë të rëndësishme në modelimin e kulturës strategjike. 

Politikat koordinuese si dhe harmonizuese, në këtë kuadër (ESDP), megjithë prioritetet e veçanta 

nacionale mes shteteve anëtare, shihen si mekanizma të rëndësishëm në modelimin e një kulture të 

përbashket strategjike, që kontribuojnë në zhvillimin e ESDP-së si dhe në arritjen e konvergjencës 

së ideve në fushën e sigurisë.  

Institucionet e ESDP-së kanë një impakt konvergjent rreth idesë së përdorimit të forcës. 

Strategjia e Sigurisë Evropiane (ESS), një dokument kyç i BE-së në çështjet e sigurisë, shihet si 

një bazë ideale e kulturës strategjike të saj. Ajo përmend rëndësinë e respektimit të të drejtave të 

njeriut, multilaterizmin, dialogun rreth sigurisë, respektimin e normave demokratike, të cilat, në të 

vërtetë, janë një pikë e bazës konvergjente të kulturës strategjike të BE-së.  

Detyrat e Petersbergut, që përfshijnë operacionet e përbashkëta të çarmatimit, ato 

humanitare dhe të shpëtimit, të forcave luftarake në menaxhimin e krizave, përfshirë paqebërjen 

dhe stabilizimin pas konfliktit, i japin formë modelit të kulturës strategjike të BE-së.  

Përgjatë implementimit të misioneve të saj, BE kujdeset për qasjen dhe stilin e saj, që të 

mos shfaqet si një aktor pushtues me armë të rënda. Gjithashtu, në këto misione BE bën përpjekje 

për përfshirhjen e shoqërisë civile, aktorëve rajonalë dhe ENG. Të gjitha këto, dhe përfshirja e 

grave në këto axhenda, bën që BE-ja, përmes ESDP-së, të ketë një dimension dhe ndjeshmëri të 

veçantë në përdorimin e forcës.  

Kultura strategjike e BE-së, me pikat konvergjente të saj, shihet si një element i 

rëndësishëm në krijimin e një identiteti evropian të sigurisë, i cili lipset të forcohet në të ardhmen.  

                                                 
142J. Baylis, W. James, C S, Gray&E. Cohen, ‖Strategjia në Botën Bashkohore‖, ―Hyrje në studimet e sigurisë‖, 

Universiteti, UET PRES, shhtator 2013, Tiranë, po aty, fq. 126.  
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Megjithatë, për fat të keq, kultura strategjike e BE-së karakterizohet edhe nga divergjenca 

të brendshme që e bëjnë të paaftë të prezantojë një kulturë kohezive si dhe e kufizojnë veprimin 

dhe prezencën e vet dinamike për çështjet strategjike. Efekti i përgjithshëm i kësaj kulturewshtë t‘i 

bëjë mbartësit e saj, shoqëritë në përgjithësi, institucionet dhe elitat politike në veçanti, të priren 

drejt disa veprimeve apo politikave të përbashkëta. Kjo vërehet edhe në vendet aspirante të BP, që 

e kanë lidhur të ardhmen me integrimin e tyre në BE.  

 

Sfidat e zhvillimit të një kulture strategjike të BE-së.     

 

BE ndan të njëjtat vlera dhe besime përsa i përket idesë së përdorimit të forcës përgjatë 

implementimit të strategjisë së misioneve, përfshirë edhe ato ushtarake në pjesë të ndryshme të 

botës. Sipas saj, kjo kulturëwshtë e kufizuar dhe limituar nga besimi se ESDPwshtë një politikë 

më së shumti ndërqeveritare ku shtetet kanë me tepër hapësirë vendimarrëse dhe krah veprimi. 

Mbrojtjawshtë një fushë që mbetet ende në ombrellën nacionale ku gadishmëria e progresi i 

zhvendosjes së trupave kombëtare nga shtetet anëtare në misionet e ndërmarra jashtë ngelet ende 

në shifra të ulëta. Supermacia e sovranitetit kombëtar të shteteve, në raport me supranacionalitetin 

evropian për çështjet e sigurisë e mbrojtjes evropiane , paraqet nivele të ndryshme. 

Gjithashtu, si sfidë për t‘u kapërcyerwshtë edhe hendeku mes retorikës së përdorur në 

lidhje me ESDP-në dhe zbatimit konkret të saj, sidomos edhe në dimensionin e saj të menaxhimit 

të krizave civile, ku nevojitet një zhvillim i mëtejshëm i aftësive civile të BE-së.  Pavarësisht 

faktit dhe vështirësive, që ekzistojnë, mund të flitet për një fuqizim të aspektit të menaxhimit të 

krizave dhe dimensionit civil në përgjithësi i cili, së bashku me atë ushtarak, të jenë në të ardhmen 

afatagjatë një vlerë e shtuar e ESDP-së qëwshtë e aftë, si rrallë kush, të kombinojë në mënyrë të 

sukseshme këto instrumente civilo-ushtarake, nën një strategji veprimi kohezive.  

Dimensioni humanitar i ESDP-sëwshtë një pikënisje e mirë, por evolucioni i deritanishëm i 

ESDP –së lë për të dëshiruar. Ka raste të ndërhyrjes në mënyrë selektive. Për më tej, kur bie fjala 

për angazhime dhe zbatime të misioneve të ESDP-së në vende jashtë dhe larg ka një hendek të 

madh mes burimeve dhe aftësive të vendeve të vogla dhe atyre të mëdha.  

Kjo ndarje krijon një hendek mes këtyre vendeve edhe përsa i përket perceptimit të 

ndryshëm që krijohet në lidhje me fushën strategjike të sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët 

evropiane. Mosgadishmëria e vendeve të veçanta për t‘u përfshirë në misione me risk tregon se 

disa shtete anëtare të BE-së kanë zhvilluar një shkallë të lartë përgjegjshmërie kur bie fjala për 

mbrojtjen e jetëve të trupave dhe personelit të tyre civil. Mësimi vjen nga vet historia e luftrave të 

Evropës.  



46 
 

Për më tepër, ndarja në mes Evropës së ―Vjetër‖ dhe ―Re‖ në çështjen e Irakut në 2003 

nënvizoi se sistemet e ndryshme të besimit mes evropianëve, duke minuar kohezionin e shteteve 

anëtare si dhe penguar diskutimin për modelin e ropian të zgjidhjes së konflikteve dhe mbështëtjes 

së paqes , çon në krijimin e një kulture kohezive strategjike.  

Rasti i Irakut, edhe pse tashmë i harruar,wshtë një tjetër dëshmi e asaj që prioritetet dhe 

interesat kombëtare të shteteve anëtare prevalojne mbi qëndrimet e përbashkëta të BE-së. 

Kjowshtë evidente edhe nga qëndrimi apo qasje të ndryshme që kanë vendet evropiane për sa i 

përket përfshirjes së Rusisë në çështjet e arkitekturës së sigurisë evropiane. Edhe pse shtetet e BE-

së    ranë dakord për hartimin e ESS, ky dokument i veçantë mund të shihet si një përshkrim i 

vakët i ideve në vend të një strategjie të madhe
143

,strategji konkrete të asaj që BE-jawshtë e 

vendosur për të bërë.  

Mungesa e një interesi evropian të përcaktuar qartë ku të gjitha shtetet anëtare të BE-së    

mund t‘i nënshtrohen procesit për t‘u fokusuar dhe përmbushur detyratwshtë një pengesë për 

zhvillimin e një kulture strategjike evropiane kohezive. Strategjia e Sigurisë Evropian përmend 

rëndësinë e multilateralizmit. Zhvillimi i ESDP –sëwshtë karakterizuar nga multilateralizmi, ku 

misionet e ndryshme në këtë kuader ishin (dhe akoma janë) të hapur për kontribute nga vendet e 

treta dhe të institucione të tilla si ASEAN, Bashkimi Afrikan, OKB-së dhe NATO-s.  

Megjithatë, modalitetet e bashkëpunimit me aktorë të tjerë nuk janë gjithmonë të qarta dhe  

paraqesin kufizime në kulturën strategjike të BE-së. Dimensionet problematike të bashkëpunimit 

NATO –BE, qëndrimet e ndara mes atlantistëve dhe evropianistëve për çështje të ndrysheme, 

paraqesin sfida për drejtimin strategjik të PESM dhe si pasojë të zhvillimit të kulturës strategjike 

të BE-së. Marrja e një mandati të OKB-sëwshtë ende e rëndësishme pasi siguron një legjitimitet 

publik dhe politik gjatë ndërmarrjes së misioneve të sigurisë. Megjithatë, për disa shtete anëtare të 

OKB-së mandatiwshtë një parakusht i rëndësishëm për të marrë pjesë në një mision të sigurisë, 

ndërsa për të tjerët kjowshtë më pak. Kjo diferencëwshtë dëshmi e një ndarjeje të rëndësishme 

përsa lidhet me legalizimin e përdorimit të forcës. Ajo tregon se ka vende që duan të kenë ―dritën 

jeshile‖ të ndërhyrjes nga një organ ndërkombëtar, ndërsa të tjerë preferojnë të bashkëpunojnë në 

koalicionet dhe të jenë të gatshëm për të promovuar planet e tyre strategjike. Kjo tregon se pas 

idealeve të multilateralizmit shtrihen modalitetet e vështira të bashkëpunimit.  

Adrian Hyde Pricewshtë pesimist përsa i përket krijimit të një kulture të përbashkët 

evropiane, ku efekti i përvojave dhe përjetimeve kombëtare të përvojave të luftës ka pasur 

                                                 
143 S. Biscop, ―The value of power, the power of values:a call for an eu grand strategy‖ (ed. ) tetor,  2009. 
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tradicionalisht në kulturat kombëtare strategjikewshtë pikërisht arsyeja pse një kulturë e tillë e 

përbashkët evropiane strategjike ka pak gjasa
144

për t‘u shfaqur.  

 

Implikimet e kulturës strategjike në CSDP dhe roli i saj në integrimin e vendeve të 

BP në BE. 

 

Vendet e Ballkanit Perëndimor janë orientuar drejt integrimit në strukturat euroatlantike, 

në themel të të cilave qëndrojnë vlerat euroatlantike si demokracia, ekonomia e tregut, sundimi i 

ligjit dhe angazhimi për të drejtat e njeriut. Promovimi i këtyrë vleravewshtë edhe një qëllim në 

vetvete përmes së cilave rritet profili ndërkombëtar i tyre si aktor dhe faktor stabiliteti, sikundër 

ndikon pozitivisht në legjitimitetin e brendshëm, gjithashtu.  

Duke marrë pjesë në misionet e udhëhequra nga NATO dhe BE, ( ISAF dhe ALTHEA etj.) 

që kanë të bëjnë me një spektër të gjërë të detyrave të Petersbergut, nga ana a vendeve të BP  

wshtë përvetësuar përvoja e nevojshme në operacionet e menaxhimit të krizave, që do të jetë edhe  

përgjegjësia e tyre si një anëtar i ardhshëm të NATO-s dhe BE-së  .  

Maqedonia, BH, janë vende ku aktorët globale të skenës ndërkombëtare si NATO, BE, 

OKB, OSBE, kanë testuar kapacitetet e tyre për diplomacinë parandaluese dhe të menaxhimit të 

krizës
145

. Me performancën e sukseset e arrituara në reformat institucionale, sektorin e sigurisë, të 

stabilizimit e bashkëpunimit rajonal, menaxhimit kufitar, luftës kundër krimit të organizuar, 

terrorizimit, janë bërë pjesë e kulturës strategjike evropiane, kanë dëshmuar se nuk janë 

konsumatorë të sigurisë, por prodhues e ofrues të saj. Në vendet e BPwshtë testuar efiçienca e 

intrumenteve dhe mekanizmave që përdor BE në qasjen e saj ndaj tyre, në paqtimin, stabilizimin e 

përshpejtimin e integrimit të tyre në familjen evropiane, ku kultura strategjike evropiane, ka 

pjesën e vet të kontributit. Kultura e tyre strategjikewshtë transformuar nga një"kulturë varësie" në 

një "kulturë aktive për të luajtur‖
146

. 

 

Përfundime. 

Koncepti i kulturës strategjike shpjegon rolin e ndikimeve kulturore, konceptuale dhe 

normative në motivimet vendimarrëse të shteteve dhe udhëheqësve të tyre, të cilët në sjelljen e 

tyre janë ndikuar fuqimisht nga përvojat e kaluara.  

Fuqia e këtyre elementeve - kulturës, normave, besimeve etj, nuk duhet të nënvlerësohet 

pasi ato kanë luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e identiteteve dhe bërjen e historisë. Nga 

                                                 
144 A. Hyde-Price (cited in për M. Norheim-Martinsen), ―The European Union and Military Force. Governance and 

Strategy‖, (Cambridge University Press, 2013), fq. 44.  
145S. Slaveski, ―Macedonian Strategic Culture and Institutional Choice:Integration or Isolation?‖ 

The author is Assistant Professor at the Faculty of Detectives and Criminology, European University of the Republic 

of Macedonia, fq.10, burim intereneti. 
146 Po aty. 
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perspektiva e sigurisë, kultura strategjike, gjithashtu, fokusohet në dinamikën e sjelljes së aktorëve 

të ndryshëm në spektrin e politikës së jashtme për sa lidhet me qasjen e tij/tyre në përballimin e 

sfidave e kërcënimeve ndaj çështjeve të sigurisë e mbrojtjes kombëtare, rajonale e globale. 

Kriza financiare, natyra komplekse e kërcënimeve dhe sfidave me të cilat po përballet së 

fundi globi e veçanërisht edhe BE, kanë zbuluar dhe ndoshta kanë përforcuar edhe dallimet e 

thella në strategjitë e preferencat mes shteteve anëtare të BE-së. Për të qenë më e sigurtë dhe më e 

rëndësishme si një e tërë, BE duhet të flasë me një zë në këtë drejtim. Kjo ka bërë që 

bashkepunimi në fushën e sigurisë e mbrojtjes në mes shteteve anëtare të jetë më i domosdoshëm 

se kurrë. CSDP sot përbën një sfidë në kuadër të bashkëpunimit mes shteteve anëtare si dhe 

partneriteteve me organizatat globale e rajonale të sigurisë qoftë ato kolektive e bashkëpunuese si 

NATO, OSBE, OKB etj.  

 

 

 

 

 

2 - 2 Multilateralizmi dhe politika evropiane e sigurisë.  

Definimi dhe kuptime të ndryshme kontekstuale të multilateralizmit. 

 

Shumë definime janë dhënë rreth tij, ku në hapat e para konsiderohej si vullnet qeverisës i 

shumicës, që në thelbin e vet ishte kundër çdo marrëveshje bilaterale e diskriminuese që të fortët e 

kohës ushtronin e diktonin ndaj të dobtëve, duke provokuar konflikte
147

 ndërkombëtare.  

Autorë të ndryshëm e vënë theksin në aspektet koordinuese të politikave të ndryshme mes 

shteteve, bashkëpunimin që bëhet mbi bazë parimesh të përcaktuara
148

 e të njohura të 

reciprocitetit
149

,  barazisë, etj.  

Pamundësia për të gjetur një definim unik dhe gjithpërfshirës qëndron në faktin e 

pamundësisë për t‘u dakordësuar
150

 nga të gjitha palët negociuese dhe për t‘u zbatuar njeherazi. 

Mosmarrëveshje të shumta mes shtetesh që lidhen me mospërhapjen e prodhimit të armëve 

                                                 
147 M. Kahler, ―Multilateralism with Small and Large NumBers‖. International Organization, 46, 3 (verë, 1992), 681. 
148 R O Keohane, ―Multilateralism: An Agenda for Research. ‖ International Journal, 45, 1990, 731.  
149 J. Caporaso, ―International Relations Theory and Multilateralism: The Search for Foundations‖. International 

Organization, 46, 3 (Summer, 1992), 600-601.  
150 M. Naím, (2009), ―Minilateralism: the Magic Number to Get Real International Action‖, Foreign Policy, 173,  

 July/Aug: 135-6.  
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bërthamore, qoftë përsa i përket shteteve të tilla, si Koreja e Veriut, Iranit etj., vazhdojnë të jenë 

në dritë të diellit. 

Karta e OKB-së në gërmë dhe frymë ka parimin e mulitilarteralizmit, që nënkupton 

drejtësinë dhe detyrimin e rregullimit të së drejtës ndërkombëtare, ku aktorët, shtetet e 

institucionet bashkëpunuese koordinojnë praktikat dhe politikat e tyrë përmes marrëveshjeve të 

caktuara. 

Multilateralizmi efektiv kërkon krahas bashkëpunimit mbi bazë rregullash të 

mirëpërcaktuara mes aktorëve ndërkombëtarë, po ashtu edhe një mbështetje
151

 të faktorit të 

brendshëm. Në rastin e vendeve të BP ky bashkëpunimwshtë i prekshëm, kjo falë këtij qëndrimi   

të aktorëve pjesëmarrës.  

Multilateralizmiwshtë konsideruar si një parim mbi të cilin u ndërtua
152

 rendi i pasluftës, si 

dhe një mënyrë efikase për të menaxhuar aspekte të ndryshme të rendit ndërkombëtar, nga ku si 

rrjedhojë morën jetë shumë organizata ndërkombëtare, si Marrëveshja e Bretton Woods 
153

, 

Marrëveshja e Përgjithshme mbi Tregtinë dhe Tarifat (GATT), OKB dhe NATO.  

Normimi i shumë marrëdhënieve ndërkombëtare, ku janë vendosur rregulla unike dhe të 

detyrueshme për t‘u zbatuar, apo krijimi i shumë organizatave me juridiksion ndërkombëtar, si 

Gjykata Ndërkombëtare Penale, si dhe të tjera rregullime imponuese në rang të gjërë janë dëshmi 

e dimensioneve dhe formave të mëdha që po merr sot multilateralizmi.  

E drejta e vetos, që kanë shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit,wshtë tregues i një lloj 

multilateralizmi të ri, e me rregulla të forta, për të disiplinuar arrogancën e shteteve të fuqishme që 

imponojnë në mënyrë autoritariste vullnetin e tyre. 

Aktorët e faktorët e multilateralizmit janë shtetet, organizatat ndërkombëtare, OJQ, të cilët 

së bashku e veç e veç ushtrojnë trysni në politikën multilaterale.  

Termi "multilateral" i referohet një parimi
154

 organizues, një organizate, apo një aktiviteti 

që angazhohet në zgjidhjen e konflikteve në bashkëpunim me vendet e tjera.  

Termi "multilateralizmi rajonal" nënkupton se "problemet bashkëkohore
155

  zgjidhen më 

mirë duke bashkëpunuar në nivele rajonale
156

, sesa në nivelet dypalëshe apo globale"  

                                                 
151 G J. Ruggie (1992) ―Multilateralism: the Anatomy of an Institution‖, International Organization, 592. 

152 G J. Ruggie J. G. (1992) ―Multilateralism: the Anatomy of an Institution‖, International Organization, 586 

153 Marrëveshja (Konferenca ) i Bretton Woods,wshtë një sistem i administrimit monetar i themeluar në Korrik të 

vitit 1944 për vendosjen e rregullave për marrëdhëniet tregëtare dhe financiare. Kjo marrëveshja ishte shembulli i 

parë i një rendi monetar plotësisht të negociueshëm nga shtetet për vendosjen e rregullave në këto marrëdhënie. Kjo 

marrëveshje u nënshkruar nga 44 dhe u bë efektive në vitin1945 pasi një numër i caktuar vendesh e ratifikuan atë. 

Karakteristika kryesore e saj ishte detyrimi për çdo vend për të miratuar politikën monetare duke patur parasysh 

kursin e këmbimit të monedhës së atij vendi me dollarin amerikan.  
154 (Caporaso 1993, 54), shih po aty. 
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Aiwshtë çelësi që garanton legjitimitetin e veprimeve të ndërmarra në lidhje me përdorimin 

apo jo të forcës dhe respektimit të normave universale .  

Një autor si Kissack bën një dallim teorik dhe praktik të konceptit, ku sipas tij ", 

multilateralizmi si një teori mund të përshkruhet në mënyrën se si shtetet kanë zhvilluar 

marrëdhëniet e tyre, ndërsa multilateralizmi si praktikë reflekton veprimet konkrete të kryera prej 

shtetit ―
157

.  

Shtetet angazhohen në koordinimin
158

 e politikave kombëtare duke bashkëpunuar në 

kuadër të BE-së dhe OKB-së në mënyrë vullnetare dhe pa praninë e një hegjemoni. Ky 

bashkëpunimwshtë i një forme institucionale
159

 dhe i bazuar në parimet bazë të sjelljes së tyre, të 

tilla si ato të përcaktuara nga statuti i OKB-së. 

Organizatat shumëpalëshe nuk janë sinonim me organizatat ndërkombëtare. Një organizatë 

shumëpalëshe ka një lloj të veçantë dhe të dallueshëm të sjelljes së institucionalizuar, të 

përcaktuar nga rregullat vendimmarrëse të përgjithësuara, të tilla si votimi ose procedurat 

konsensuale
160

. Organizatë ndërkombëtarewshtë një term gjithëpërfshirës, i cili gjithashtu përfshin 

institucionet që nuk shfaqin karakteristikat e lartpërmendura. Si BE ashtu edhe OKB kualifikohen 

si organizata multilaterale për shkak të rregullave të tyre të përgjithësuara vendimarrëse 

Multilateralizmi efektv- një objektiv strategjik i BE . 

 

Multilateralizmi efektiv,wshtë një qasje që promovon mundësinë e BE-së që përmes 

institucioneve e mekanizmave të saj të operojë në mënyrë të suksesshme në menaxhimin e 

çështjeve të sigurisë rajonale.  

Multilateralizmi qëndron në zemër të identitetit kolektiv të Evropës të pas Luftes së Dytë 

Botërore, që me ngritjen e ECSC, më pas të Komunitetit Evropian (KE), dhe sot vetë BE-së, duke 

kontribuar në stabilizimin e mjedisit politik pas rënies së Murit të Berlinit
161

 në 1989.  

Multilateralizmiwshte guri i themelit i integrimit evropian. BE-jawshtë angazhuar për një 

multilateralizim efektiv si një mjet i politikës së jashtme, për të qenë edhe më aktive, më e aftë 

dhë më koherente
162

. BE-ja pranon se reformat
163

 e duhura në sistemin e marrëdhënieve 

                                                                                                                                                               
155 ―Unilateralism or Multilateralism: U. N. Reform and the Future of the World‖, Wednesday, 1 tetor, 2003, burim 

intertneti. 
156 M. Harris, and Y. Emirhan "Regional multilateralism: The next paradigm in global affairs", CNN, 14 janar, 2012.  
157  R. Kissack, ―Pursuing Effective Multilateralism: The European Union, International Organisations and the 

Politics of Decision Making‖. Basingstoke: Palgrave Macmillan, (2010, 13).  
158 R O. Keohane, ―Multilateralism: An Agenda for Research. ‖ International Journal 45(4),  fq. 731, 1990.  
159 J G. Ruggie, 1993. ―Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form‖. New York: 

Columbia University Press. 1993, fq.11).  

 
161 J G. Ruggie, ‗‗Multilateralism: the anatomy of an institution‘‘, International Organization, nr. 3 (1992), p.  

593.  
162 European Security Strategy, ―A secure Europe in a Better world‖, Bruksel, 12 dhjetor, 2003, fq. 11. 
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ndërkombëtare do të rrisin efektivitetin e institucioneve multilateraliste si dhe efektivitetin e vetë 

BE-së  
164

.  

BE-jawshtë e angazhuar për sundimin ndërkombëtar të ligjit, të sistemit shumëpalësh dhe 

qeverisjes ekonomike dhe financiare botërore, të tillë të mishëruar brenda FMN-së dhe OBT-së.  

Gjithashtu, BE-ja konsideron kartën e OKB-së që të jetë korniza themelore
165

 për 

marrëdhëniet ndërkombëtare. Në mënyrë që të rrisë efektivitetin e vet, BE-jawshtë e angazhuar 

për forcimin e pranisë së saj në komunitetin ndërkombëtar dhe për të përmirësuar koherencën
166

e 

vet të brendshme. Për BE-në, multilateralizmi efektivwshtë shumë i nevojshëm dhe i rëndësishëm 

për përballjen me kërcënimet globale dhe tregjet..  

 

CSDP dhe multilateralizmi efektiv. 

 

Multilateralizmi qëndron në thelbin e krjimit dhe funksionimit të BE-së. Ambicia për ta 

projektuar gjeopolitikën e saj në drejtim të menaxhimit të krizave dhe të konflikteve 

ndërkombëtare, muk mund të realizohet jashtë një partneriteti bilateral, rajonal e më gjere. Më së 

miri kjowshtë testuar përgjatë zhvillimeve të CSDP-së si dhe dimensioneve që ajo shfaq në 

raportet bashkëpunuese me aktorët e faktorët ndërkombëtar. Përballja me sfidat e reja të mjedisit 

të ri dhe sigurisë globale, si terrorizmi ndërkombëtar, ngrohja globale, burimet energjitike, 

mungesa e resurseve, varfëria, sëmundjet e ndryshme, kërkon një bashkërendim përpjekjesh mes 

të gjitha forcave, aktorëve shtetëror e organizmave rajonale e globale. Secila prej tyrewshtë 

koshiente se e vetme nuk arrin rezultatet e sukseset e dëshirueshme. Evropa përmes 

multilateralizmit, bashkëpunimit me OKB-në, NATO-n, ―mbulon‖vakumet
167

 e fuqisë së vet, 

ndërkohë për SHBA-në, si aktor global, ai shihet si një pengesë
168

.  

Suksesi i një politike multilaterale, e tillë si ajo e CSDP-së lidhet me koherencën e kësaj 

politike në raport me të gjithë aspektet e menaxhimit të krizave të ndërmarra në këtë kuadër nga 

ana e BE-së. Mungesa e saj shihet si një nga sfidat e pengesat e arritjes së një politike 

multilaterale e efektive.   

                                                                                                                                                               
163 European Council, ―Report on the implementation of the European Security Strategy – Providing Security in 

a changing world‖, S407/08 (20008).  
164  M. Montobbio, ―Reflections on effective multilateralism and global governance as guiding koncepts of the 

European Global Strategy‖, Elcano Royal Institute – European Global strategy Projetj.t, (2013), fq. 1-2. 
165 United Nations, ―Charter of the United Nations‖ (1945).  
166Po aty, fq. 9-10. 
167

 R. Kagan, ―Pushtet dhe para‖, Ideart, Tiranë 2005, fq. 58. 
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Arritja e koherencës në CSDP-së ka qenë një nga objektivat e synurara nga Traktati i 

Lisbonës, dhe kjo në vetvete, si koncept a term, ngërthen disa dimensione
169

 të saj si ato 

horizontale, vertikale, institucionale e multilaterale. Keto nënkuptojnë koordinimin e përpjekjeve 

mes institucioneve përfaqësuese në mënyrë që qasjet, strategjitë, qëndrimet e veprimet e tyre të 

jenë plotësuese. 

Pjesëmarrja e BE-së në shumë misione të menaxhimit të krizave qoftë brenda gjeografisë 

së vet si vendet e BP, po ashtu dhe përtej saj, megjithë sfidat e hasura kanë çertifikuar vlerën e 

këtyre përpjekjeve duke konsideruar BE-në si një aktor kryesor dhe me ambicie në ruajtjen e 

rendit e sigurisë ndërkombëtare.  

Multilateralizimi efektiv i BE-sëwshtë një objektiv për t‘u arritur në përmbushje të kësaj 

ambicieje për një rol të rëndësishëm në përballje me krizat. Kjo nënkupton një bashkëpunim të 

ngushtë të karakterit bilateral dhe multilateral si me OKB-në, NATO-n, OSBE-në, etj.  

Bashkimi Evropian,wshtë i angazhuar në financimin e projekteve të ndryshme në fushën e 

sigurisë dhe mbrojtjes, për përmirësimin e kapaciteteve të saj civilo-ushtarake, duke inkurajuar 

forma e lloje
170

 të ndryshme  partneriteti me aktorët e fuqitë e tjera.  

CSDP ka në fokus të saj rritjen e kapaciteteve civilo –ushtarake në mënyrë që BE-ja të 

rrisë dhe të luajë rolin e saj si aktor i rëndësishëm në arenën ndërkombëtare. Në mbështetje të 

parimeve dhe vlerave që ajo mbron si demokracia, liritë e të drejtat e njeriut, rendi botëror, 

ndërmerr masat e duhura ligjore, politike, diplomatike dhe sanksionet ekonomike, etj. Të tilla janë 

parandalimi i konflikteve, reagimi në kohë dhe i shpejtë, si dhe mbështetja përgjatë gjithe fazave 

të menaxhimit të krizave.  

Strategjia Evropiane e Sigurisë,wshtë dokumenti kuadër që parashikon gamën e sfidave të 

mjedisit të sigurisë më të cilin përballet BE, të tilla si krimi i organizuar, terrorizmi, armët e 

shkatërrimit në masë, shtetet e dështuara, konfliktet rajonale
171

. Në thelbin e saj synohet arritja e 

multilateralizmit efektiv
172

, aq sa autorë të njohur
173

 e konsiderojnë atë si mënyrën e qasjen më të 

mirë për të karakterizuar e përmbushur këtë strategji. Legjitimiteti realizohet përms referencës në 

Kartën e OKB-së e cila mbetet guida dhe aktori kryesor, së bashku me organin e Këshillit të 

Sigurimit të OKB-së, për ruajtjen e rendit, paqes e sigurisë globale.  

                                                 
169

 H. Versluys, ―Coherence in EU external action: the case of humanitarian aid‖, paper presented. 

at the 10th Biennial EUSA Conference, 17-19, maj, 2007, http://aei. pitt. edu/8057/1/versluys-h-05g. pdf,fq. 2- 
170

 G. Grevi, and A de Vasconcelos, (eds) (2008) ―Partnerships for Effective Multilateralism‖, chaillot paper no. 109, 

Paris: Institute for Security Studies. 
171Strategjia e Sigurisë Evropiane, dhjetor 2003, promovuar nga Havier Solana.  
172Po aty. 
173 S. Biscop, and E. Drieskens, ―Effective Multilateralism and Collective Security:Empowering the UN‖, Institute for 

International and European Policy, mars, 2005. 
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Në vetvete, ai nënkupton bashkëpunimin mes dy a tre a më shumë shteteve, aktorëvë e 

organizatave të ndryshme, të cilat në mënyrë të vullnetshme dhe sipas rregullave të rënë dakord 

synojnë së bashku të përmbushin një objektiv. E rëndësishmewshtë kohezioni mes tyre. Debati 

pro a kundër luftës e sulmit të SHBA-së ndaj Irakut, çoi në prishjen e kohezionit të dëshirueshëm, 

ku u konstatuan dy rreshtime kundërshtare të njohura nën emërtimin ―Evropë e Vjetër‖ dhe 

―Evropë e Re‖
174

, ku grupi i parë ishin me Francën e Gjermaninë dhe kundërshtonin sulmin, dhe 

grupi i dyte përfshinte vendet e tjera të BE–së si Britania e Madhe, Spanja, Italia e shumë vende të 

tjera anëtare të BE-së të Evropës Qëndore e Lindore
175

, që mbështetnin ndërhyrjen ushtarake të 

SHBA-së në Irak.  

Edhe në nivelin e BE-së ka debate në lidhjë me zhvilimet e CSDP (PESM), ku për fusha të 

veçanta e të një interesi individualwshtë parashikuar klauzaola e bashkëpunimit të thelluar, 

solidaritetit konstruktiv. Këto nënkuptojnë mundësinë e bashkëpunimit mes dy a më shumë 

vendesh anëtare të BE-së për një fushë a interes të tyre të veçantë, si dhe arritjen e një konsensusi 

dhe abstenimi konstruktiv gjatë vendimarrjeve që kërkojnë unanimitet a shumicë të cilësuar.  

BE-ja për shkak të karakterit e natyrës së saj sui generis ka një standard unik
176

 të 

multilateralizmit, i cili mund ose mund të mos përsëritet diku tjetër.   

2 - 3 Evropianizimi i Ballkanit Perëndimor përmes i CSDP –së. 

Çfarëwshtë evropianizimi /Përcaktimi i konceptit të evropianizimit. 

 

Evropianizimiwshtë bërë tashmë një realitet i prekshëm në gjithë vendet e BP të dala pas 

konkflikteve historike, ku BE përmes qasjeve të veta, mekanizmave të shumtë ligjor, institucional 

e ka eksportuar këtë filozofi duke reformuar sistemin politik, ekonomik, social dhe juridik në këto 

vende.  

Vendet e BP tashmë kanë kaluar fazat e hershme të tranzicionit të tyre, duke hapur perspektiva të 

qarta e të sigurta të integrimit në familjen e madhe evropiane.  

Politika e përbashkët e sigurisë dhe mbrojtjes evropiane ka kontribuar ndjeshëm përmes 

misioneve civilo - ushtarake, duke u testuar me sukses në performancën dhe efektivitetin e tyre në 

vende si BH, Maqedoni, etj.  

                                                 
174 Ky koncept është përdorur nga Sekretari i Mbrojtjes se atëhershme të SHBA Donald Rumsfeld, ku Francën dhe 

Gjermaninë i konsideroi si ―Evropë e Vjetër‖. ―Evropë e Re‖, nenkuptone zgjerimin e NATO-s në lindje, si dhe 

vendejt e tjera anëtare të BE-se nga Evropa Lindore dhe Qëndrore. Konferenca për shtyp, e mbajtur në Qëndrën e 

Shtypit të Huaj, në Klubin Kombëtar të Shtypit, në Uashington, 23 janar 2003. 
175 Të tilla janë Bullgaria, Çekia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Qipro, 

Malta, Kroacia 
176 C. Bouchard, , and J. Peterson. . ―Konceptualising Multilateralism. ‖, Mercury Working Paper,  2009, fq. 3.  
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Falë kësaj qasje evropianizuese, eksportimit të normave dhe standardeve evropiane, 

rajoniwshtë paqtuar, stabiliteti institucional, reformat demokratike në drejtim të shtetit ligjor, 

respektimit të drejtave dhe lirive themelore, minoriteteve etj.  

Evropianizimi ka shfaqur rezultatet e dimensioneve të veta duke u kthyer në sinonim i 

gjithë diskursit të përditshëm politik e publik në rajon, nga të gjithë aktorët e faktorët e involvuar, 

të cilët e kanë bërë për pjesë të platformave të tyre integrimin në BE. 

Evropianizimiwshtë një term modern që lidhet me ndryshimet në strukturën e Bashkimit 

Evropian, si dhe rritjes së rolit e të kompetencave komunitare të institucioneve të tij, qoftë të 

Komisionit, Parlamentit, Gjykatës së Drejtësisë, në raport me institucionet kombëtare të shteteve 

anëtare. Si term në modëwshtë bërë shumë popullor për shkak edhe të potencialit dhe aftësisë 

shpjeguese rreth natyrës
177

 e proceseve të integrimit evropian.  

Definimet e shumta të termit, qasjet shpjeguese që ofron kanë bërë që popullariteti në rritje 

i tij, të shoqërohet edhe me polemika e paqartësi në lidhje me faktin nëse evropianizimiwshtë 

rezultat i integrimit, pasoja e tij, apowshtë vetë një proces i ndërtimit të një modeli
178

 të ri 

qeverisës evropian. 

Shumë autorë
179

, evropianizimin e shohin të lidhur me zhvillimin dhe përshtatjen e 

strukturave të brendshme të shteteve anëtare, që vjen si rezultat i presionit të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë nga anëtarsimi në BE.  

Shumica e definimeve të ofruara nga studiuesit, konceptin e evropianizimit, e shohin si një 

ndryshim a përshtatje në : praktikat
180

, normat, procedurat, rregullat e politikat e shteteve anëtare, 

si dhe i standardizimit të tyre në nivele të ndryshme politike si rezultat i dinamikës së integrimit 

që vjen nga presioni i rregullave autoritare dhe imponuese të institucioneve të BE-së   

Për disa syresh
181

 evropianizimiwshtë një proces i formuar përmes ndërtimit, përhapjes, 

institucionalizimit të rregullave formale e informale; procedurave, paradigmave, stileve, 

"mënyrave dhe të bërit të gjërave―; besimeve dhe normave të përbashkëta, të cilat janë përcaktuar 

e konsoliduar më parë përgjatë procesit të politikave të BE-së, si dhe janë absorbuar, përshtatur
182

 

e ngulitur në logjikën e diskursit politik e publik kombëtar.  

Ky absorbim a adaptim i politikave kombëtare, qëwshtë në përputhje me perspektivën e 

drejtimet evropiane, wshtë tregues e simbol i evropianizimit të tyre në nivel kombëtar. 

                                                 
177 A. Ł. Chrobot, ―Europeanization and its impact on the new democracies that joined the European Union. A 

comparative study of Portugal and Poland‖ PhD in Social Sciences Specialty: Political Sociology 2012, fq. 21. 
178Po aty, shih dhe literaturen rreth (Koukis, 2001,et.j ). 
179 Si: (Featherstone, 2003) (Risse, Cowles dhe Caporaso, 2001; Börzel dhe Risse, 2003), shih bibliografinë e tyre. 
180 Po aty. 
181 Po aty, shih dhe bibliografine rreth Bulmer dhe Radaelli.  
182 Po aty. 
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Disa studime e kuptojnë evropianizimin në një qasje formale e minimaliste, si një proces 

adaptimi kombëtar përmes pajtueshmërisë ligjore
183

. Ata hetojnë "rritjen e ndikimit të traktateve 

evropiane
184

, direktivave dhe ligjeve në praktikën gjyqësore
185

, si dhe në sistemet e brendshme 

ligjore"
186

.  

Studime të tjera përfshijnë një ontologji më të gjerë, dhe me to kërkojnë të shqyrtojnë të 

gjitha llojet e "presionet që burojnë tërthorazi nga anëtarësimi në BE"
187

, duke përfshirë "ndikimin 

e zhvillimit të shoqërisë transnacionale dhe qeverisjes mbikombëtare mbi proceset dhe 

rezultatet
188

 kombëtare.  

Ai, si një "makro-proces"
189

 nënkupton krijimin e një identiteti të ri kolektiv, i shkëputur 

nga ndjenja e përkatësisë  kulturore
190

 kombëtare të një shteti.  

Komisioni Evropian (KE) e përdor atë në lidhje me proceset e integrimit; për shembull, në 

lidhje me tregun e përbashkët
191

.  

Një tjetër përkufizim i evropianizimit, e koncepton atë si një proces, ku BE-ja " eksporton 

strukturat dhe vlerat e saj përtej territorit të saj"
192

. Kryesisht, këtu, theksi vihet tek vendet e treta 

që absorbojnë këto vlera, apo tek vendet që janë përfshirë në procesin e integrimit evropian 

përmes politikës së zgjerimit.  

Evropianizimi, shihet si një "metodë e zgjidhjes së konflikteve
193

, ku përmes instrumenteve 

e mekanizmave që përdor, e lidh dhe kushtëzon zgjidhjen e konfliktit me angazhimin e saj si dhe 

                                                 
183 E. E. Zeff, and E. B Pirro, E. B. eds. 2001. ―The European Union and the Member States: Cooperation,  

Coordination, and Compromise‖, 2001. 
184 S A. Stone, 2002. ―Integration and the Europeanisation of the Law‖. Queen‘s Papers on 

Europeanisation (2). Fq. 1, 13.  
185 J M. Smits, 2004. ―The Europeanisation of National Legal Sistems: Some Consequences for Legal 

Thinking in Civil Law Countries‖. In Epistemology and Methodology of Comparative Law, ed M. Hoecke, 2004 
186 J M. Smits, 2004. ―The Europeanisation of National Legal Sistems: Some Consequences for Legal 

Thinking in Civil Law Countries‖. In Epistemology and Methodology of Comparative Law, ed M. Hoecke, 2004, po 

aty, fq.. 229.  
187 J. Wouters, Featherstone 2003 cit. in Wouters, J. , et al. eds. 2008. ―The Europeanisation of International Law: 

The Status of International Law in the EU and Its Member States‖. Fq. 6.  
188 S A. Stone, 2002. ―Integration and the Europeanisation of the Law‖. Queen‘s Papers on 

Europeanisation (2). Fq.. 13. Po aty. 
189 T. Beichelt, 2008. ―Dimensions of Europeanisation‖. In Européanisation. ―D‘ouest En Est ―, eds―. F. Bafoil,  

F. and T. Beichelt.  
190 N. Winn, and E. Harris, 2003. ―Introduction: ‗Europeanisation‖: ―Konceptual and Empirical 

Considerations. Perspectives on European Politics and Society‖ vol. 4 (1). Fq. 5-6.  
191 Decision 97/761/CE, see Journal Officiel L 310 from 13. 11. 1997, Dimensions of Europeanisation 

Text for: F. Bafoil / T. Beichelt (ed. ): ―Européanisation. D‘Ouest en Est‖, L‘Harmattan. Coll. Logiques Politiques 

(dir. Y. Surel), 2008, fq.1. 
192 H. GrabBe, 2002. ―Europeanisation Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession 

Process‖ Conference paper; H. Sjursen, 1998. ―Enlargement and the Common Foreign and Security 

Policy: Transforming the EU´S External Policy‖. Arena Working Papers vol. 18; A. Gawrich, et al.  

2009. ―Neighbourhood Europeanization Trough Enp -the Case of Ukraine‖ KFG Working Paper Series 

(3).  
193 G. Noutcheva, et al. 2004. ―Europeanization and Secessionist Conflicts: Koncepts and Theories‖. In 

Europeanization and Conflict Resolution: Case Studies from the European Periphery, eds. B. Coppieters,  
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integrimin e këtyre vendeve në strukturat evropiane. Rasti i angazhimit të BE-së në vendet e 

Ballkanit Perëndimor, si BH, Maqedoni, Kosovë e me misionet e tjera në vatra konfliktesh e 

ilustron këtë. 

 

Qasjet tipologjike e konceptuale të evropianizimit.  

 

Qasja tipologjike  themelore. 

Ka dy qasje tipologjike konceptuale mbi evropianizimin, ajo bazike dhe sistemike. Sipas 

qasjes së parë konceptuale, evropianizimi shihet në mënyre maksimaliste duke përfshirë të gjitha 

kuptimet e mundshme enciklopedike
194

, të karakterit historik, politik, soc-ekonomik etj. Ajo 

paraqet shumë forma të shfaqjes së tij me kuptime sinonimike si :"modernizimit", "transferimin e 

politikës‖, "difuzionit", "bashkim politik", "integrim", "zgjerimi" "transnacionalizmit dhe 

integrimit kulturor", "ndryshimet në kufijtë e jashtëm të Evropës", "unifikimi politik i Evropës" 

dhe "eksporti i institucioneve evropiane përtej kufijve të Evropës"
195

, duke u bërë kësisoj edhe 

neologjizëm pa një kuptim të saktë dhe unik.  

 

Qasja tipologjike sistematike e evropianizimit, si një proces i orientuar. 

 

Evropianizimi, në përputhje me rrethanat, shihet e kuptohet si një proces vertikal i 

"institucionalizimit"196 të modeleve të ndryshme të qeverisjes së BE-së në shtetet anëtare, pra 

sipas modelit të orientuar "lart- poshtë", ku sipas së cilit politikat dhe institucionet e BE-së    

shihen si variabla të pavarur në politikën e brendshme dhe, së dyti, ajo i referohet proceseve me të 

cilat marrëveshjet e brendshme të përshtaten
197

 me integrimin evropian.  

Ndërkohë, evropianizimi si një proces interaktiv i dyanshëm lidhet me zhvillimin në nivel 

evropian të strukturave të ndryshme qeverisëse që kontribuojnë në zgjidhjen e problemeve të 

ndryshme vendore, ku si rrjedhojë e ndërveprimit me institucionet ligjore, politike, sociale 

ndikojnë në krjimin e rregullave autoritative evropiane "
198

.  

                                                                                                                                                               
et al. p. 7; see also N. Tocci, 2007. ―The EU and Conflict Resolution: Promoting Peace in the 

Backyard‖fq.7. 
194 S. Bulmer, and C. M. Radaelli, C. M. (2005) ―The Europeanization of National Policy‖, in S. Bulmer and Ch. 

Lequesne, (eds. ), G. Chatzigiagkou, ―The MemBer States of the European Union‖, Oxford: Oxford University Press 

―Enlargement Goes Western Balkans‖, Croatian Institutions in Time, shtator, 2010, fq.38.  
195Po aty, si dhe shih (krh Borneman dhe Foëler, 1997; Featherstone, 2003; Schimmelfennig, 2007).  
196Ch. Georgios, ―Enlargement Goes Western Balkans‖, fq. 38, University of York, shtator, 2010 

(Stone Sweet et al 2001 ). 
197 J. Caporaso, (2007) ―The Three Worlds of Regional Integration Theory‖, in P. Graziano and M. Vink (eds. ), 

―Europeanization: New Research Agendas‖, Basingstoke and New York. (J. Caporaso, 2007: p 23-27). 
198Po aty, fq. 43, shih për me tepër literaturën rreth T. Börzel (2005). RISSE et al. (2001: 3). 

(krh Ladretj.h, 1994; MENY et al 1996;. Börzel, 1999; Héritier et al 2001; Knill, 2001). 
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Claudio Radaelli (2003) e definon fenomenin në mënyrë holistike si një rrethore 

interaktive, duke e karakterizuar si
199

 : 

"Proceset (a) ndërtimi, (b) difuzioni, (c) institucionalizimi i rregullave formale dhe 

informale, procedurat, paradigmat e politikave, stileve, " mënyra e të bërit të gjërave ", dhe 

besimeve dhe normave të përbashkëta të cilat janë të përcaktuara më parë dhe të konsoliduara në 

bërjen e politikave publike të BE-së dhe që përfshihen pastaj në logjikën e diskursit të brendshëm, 

identitetet, strukturave politike dhe politikat publike ". 

Nderkohe, një autor si Olsen
200

, jep një tipologji disi gjeopolitike të evropianizimit në 5 

elemente të saj si: 

1) ndryshimet në kufijtë e jashtëm,  

2) zhvillimin e institucioneve në nivel evropian,  

3) ndërhyrja qëndrore në sistemet e qeverisjes kombëtare,  

4) eksportimin e formave të organizimit politik dhe  

5) një projekt i bashkimi politik. Olsen e sheh llojin e pestë, evropianizimin si një projekt 

politik të bashkimit, më interesante, sepse në të ngërthen e përfshin katër kuptime të tjera.  

 

Qasjet teorike e konceptuale të evropianizimit. 

 

Hulumtimi i evropianizimitwshtë ende në fazën e hershme të zhvillimit të tij teorik. 

Siçwshtë përmendur në literaturë, evropianizimi "nukwshtë në vetvete një teori por, një interes 

teorik
201

 e varg qasjesh teorike që kanë prodhuar më shumë pyetje sesa përgjigje për të 

shpjeguar"
202

. Për këte ajo ofron një sërë qasjesh të veta konceptuale, që janë të natyrës tipologjike 

vertikale dhe horizontale.  

 

Qasjet konceptuale. 

 

Debatiwshtë i dominuar nga dy qasje konceptuale, të cilat lidhen me konceptet vertikale të 

evropianizimit. Nga njëra anë, qasja integracioniste e evropianizimit e koncepton atë si një proces 

nga poshtë-lart i ndryshimit të politikës së jashtme që çon në shfaqjen e strukturave qeverisëse të 

politikës së jashtme, sigurisë e mbrojtjes evropiane.  

                                                 
199Po aty p 44, si dhe C. Radaelli (2003: 30).  
200, po aty, shih dhe bibliogrfine Olsen (2002). 
201 K H. Dyson, 2002. ―Introduction: Emu as Integration, Europeanization and Convergence‖ In 

European States and the Euro, ed. K. H. P. Dyson, fq. 3.  
202 S. Bulmer, 2007. ―Theorizing Europeanization‖ In Europeanization: New Research Agenda‖s, eds.  

P. Graziano, and P M, Vink, M. P. fq. 47.  
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Në anën tjetër, një qasje nga lart-poshtë e koncepton evropianizimin si ndikimin e CFSP 

mbi strukturat e brendshme qeverisëse të politikës së jashtme. Këto qasje janë të bazuara në "një 

dallim të qartë ndërmjet aktorëve shtetëror dhe strukturave, në të cilat integrimi evropianwshtë 

trajtuar si një forcë e jashtme‖
203

.  

 

Qasjet bottom-up /poshtë-lart. 

 

Përkufizimet  poshtë – lart të evropianizimit në fushën e politikës së jashtme aludojnë për 

rritjen e rëndësisë së procesit të EPC (deri në Traktatin e Mastrihtit), dhe për zhvillimin e 

mëvonshëm të CFSP. Në këtë kuptim, Evropianizimi i referohet ngritjes e bërjes së politikave të 

jashtme në nivel evropian. Ajo ka të bëjë me "aspektet e politikës së jashtme, sigurisë e mbrojtjes 

kombëtare që kanë afektuar apo projektuar
204

 objektivat e politikave të tyre kombëtare në nivelin 

e BE-së " 
205

, ku si rrjedhojë e këtij procesi kjo politikë evropianizohet, bëhet supernacionale
206

 

Qasjet konceptuale bottom-up (poshtë –lart) e identifikojnë evropianizimin si një proces që 

lidhet me dinamikën e integrimit evropian. Sipas kësaj qasje, evropianizimi lidhet me 

ndërveprimet midis aktorëve, të cilët me preferencat e mekanizmat që përdorin në zgjidhjen e 

problemeve, ndikojnë në krijimin e rregullave autoritative 
207

 mbikombëtare në zhvillimet në 

nivel
208

 të qeverisjes evropiane. Si rrjedhojë e kalimit të kompetencave nga shteti tek niveli 

evropian
209

, kemi një bjerrje të sovranitetit kombëtar në favor të atij evropian.  

Konceptet bottom-up të evropianizimit janë përdorur shpesh në planet kërkimore me synim 

studimin e ndryshimit institucional në shtetet kryesore anëtare të Evropës dhe në fusha të 

politikave që burojnë përtej kompetencave të Komuniteteve (p. sh. të politikës së jashtme dhe të 

sigurisë) 
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Koncepti top-down/ Qasjet lart-poshtë. 

 

Koncepti lart -poshtë e identifikon evropianizim si një variabël të varur, dhe i sheh faktorët 

shpjegues, kryesisht në zhvillimet e institucioneve, politikave"
210

 e identitetit në nivel 

mbikombëtar, të cilët ndikojnë në ndryshimet e strukturave të brendshme kombëtare të qeverisjes. 

Këtij koncepti i atribuohet shpjegimi i zhvillimeve të integrimit evropian"
211

.  

Ky konceptim i evropianizimit e konsideron BE-në si një référencë për aktorët vendas, 

dmth një model normativ e referues me të cilin vendimarrësit e politikave kombëtare përshtasin
212

 

idetë. Normat e Acquies Communautaire janë ngulitur në praktikat administrative të vendit të 

tyre
213

. 

Në shtetet aplikante, evropianizimi gjithashtu i referohet "ndikimit të proceseve të pranimit 

në BE të modeleve kombëtare të qeverisjes"
214

. 

Një konceptim lart-poshtë i evropianizimit në fushën e politikës së jashtme, sigurisë e 

mbrojtjes e sheh evropianizimin si një proces të përshtatjes së brendshme ndaj politikave të BE-së  

, duke nënkuptuar ndryshime e përshtatje në politikën e jashtme, sigurisë e mbrojtjes kombëtare, 

mekanizmave e vendim-marrjes, vlerave dhe identitetit
215

, dhe si rrjedhojë e këtij adaptimi kemi 

një qëndrueshmëri e koherencë më të madhe me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-së  "
216

. 
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Qasjet konceptuale horizontale. 

 

Konceptimet horizontale të evropianizimit nuk mbështeten në një logjikë ekskluzivisht 

racionaliste të ndarjeve të variablave të varur dhe të pavarur " . 

Evropianizimiwshtë konceptuar në përputhje me rrethanat si një proces refleksiv nëpërmjet 

të cilit aktorët bashkëveprojnë reciprokisht
217

 nëpër nivelet e strukturës qeverisëse, në mënyrë që 

ndërveprimet e tyre karakteristike kanë një efekt konstituiv në të dy strukturat, ato brendshme dhe 

ato evropiane.  

Konceptimi horizontal i evropianizimit ka të bëjë, për shembull, me"ndërtimin, përhapjen 

dhe institucionalizimin e rregullave formale dhe joformale, procedurat, paradigmat e politikës, 

stilet, 'mënyra e të bërit të gjërave' dhe besimet e normat e përbashkta të cilat janë përcaktuar e 

konsoliduar më parë gjatë marrjes së vendimeve të BE-së dhe që më pas inkorporohen në logjikën 

e diskursit të brendshëm, në identitetet, strukturat politike dhe politikat publike "
218

.  

Evropianizimiwshtë përcaktuar si një "proces i vazhdueshëm e reciprokisht ndërveprues 

mes niveleve të politikbërjes kombëtare që ndjekin e përvetësojnë në mënyrë konsekuente normat 

politikës evropiane "
219

. 

 

Dimensionet dhe rezultatet e evropianizimit. 

 

Dimensionet e shfaqjes së evropianizimit, jepen të lidhura me koncepte themelore e 

sistematike
220

, të cilët e studiojnë atë në këndvështrime të ndryshme, si politike, kulturore etj.  

 Nga perspektiva historike, evropianizimi pasqyron "eksportin" e institucioneve evropiane, 

praktikave politike, modelin dhe "rrugën e jetës" përtej kontinentit evropian përmes kolonizimit 

dhe detyrimit
221

. Ai shihet gjithashtu një sinonim i "perëndimorizimit" në vendet e Evropës 

Lindore e Qëndrore dhe kthimit
222

 të tyre në familjen evropiane.  
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Nisur nga perspektiva e dytë, ajo kulturore, evropianizimiwshtë rrjedhojë e 

standardizimit
223

 të praktikave kulturore, e rritjes së kontakteve ndërkufitare, që çojnë në krijimin 

e një identiteti evropian.  

Qasja politike e vë theksin në ndikimin që ka koncepti në bërjen e politikave të shteteve 

anëtare, si rrjedhojë kjo e procesit integrues a presionit institucional e sistematik të BE-së. Ajo 

përfshin politikën e zgjerimit, adaptimit politik dhe  institucional nën influencën evropiane.  

Tanja Börzel
224

 (2005) ka dhënë një përmbledhje orientuese të fushëveprimit dhe drejtimit 

të efekteve të evropianizimit. Në veçanti, rezultatet e ndryshimit mund të variojnë nga një gjendje 

inercie, në absorbim, akomodim dhe transformim. Një gjendje inercie, nënkupton një situatë të 

pandryshueshme që bllokon, i reziston ndryshimeve apo shkakton vonesa në ndërtimin e 

institucioneve. Absorbimi e akomodimi nënkuptojnë përshtatjen me kërkesat e BE–së që 

reflektohen në politikat, strukturat e institucioneve, si dhe në llogjikën e sjelljes politike e publike. 

Këto më pas krijojnë premisat dhe terrenin për zëvendësimin me modele të reja paradigmatike e 

institucionale, duke prekur kësisoj thelbin e strukturave politike dhe ekonomike në veçanti, e 

sistemit shoqëror në tërësi.  

 

 

Evropianizimi i BP përmes CSDP –së. 

 

Evropianizimi i BP nuk nënkupton vetëm një përafrim dhe përshtatje të standardeve 

evopriane, por edhe braktisje të mërive e sherrnajave arkaike të së kaluarës.  

Ai, shihet si korniza konceptuale e referuese për demokratizimin, reformimin e 

modernizimin e sistemeve politike, sociale, ekonomike të vendeve kandidate që synojnë 

integrimin evropian. 

Për këtë qëllim, rëndësi të madhe marrin edhe kontributi i instrumenteve, politikave dhe 

mekanizimave që ndërmerr BE për integrimin e këtyre vendeve në familjen evropiane.  

BE me qajsen e vet multidimensionalewshtë një aktor i pasfidueshëm
225

 ndërkombëtar. Ajo 

ka një rol të dorës së parë në rajonin e trazuar. Roli i CSDP-së, instrumentave të saj civilo –

ushtarak, që mbulojnë një gamë të gjërë detyrash e objektivash për t‘u përmbushur, ka qenë 
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evident gjatë prezencës dhe mandateve të misioneve të saj në vendet e BP, qoftë në drejtim të 

paqtimit të situatës, stabilizimit të saj, po ashtu edhe krijimit të premisave të integrimit të shpejtë 

të këtyre vendeve.  

Rezultatet në drejtim të forcimit të shtetit ligjor, kontrollit kufitar, bashkëpunimit rajonal, 

luftës kundër krimit të organizuar, terrorizmit, reformave në sektorin e sigurisë, demokracisë 

funksionale janë disa nga outputet e siguruara nga performanca efektive e mekanizmave të CSDP-

së në evropianizimin e vendeve të BP.  

CSDP, si një faktor kohezioni social, demokratizimi, zhvillimi e integrimi rajonal shihet si 

një vlerë e shtuar për krijimin e kushteve lehtësuese drejt integrimit e evropianizimit të shpejtë të 

vendeve të BP. Nga ana tjetër, testimi i përformacës së misioneve të BE-së, në kuadër të CSDP-

së, sukseseve të arritura, sfidave apo pengesave të hasura ka kontribuar në dimensionin poshtë –

lart për përmirësimin e aspekteve të ndryshme vendimarrëse që kanë të bëjnë me politikën e 

sigurisë e mbrojtjes evropiane në qasjet e saj në vende e raste të tjera ku BE angazhohet.  

Si konkluzion; Bashkimi Evropian në qasjen e vet ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, 

përmes instrumenteve të CSDP-së ka kontribuar në përshpejtimin e ritmeve të integrimit si dhe në 

evropianizimin e vendeve të rajonit. Nga ana tjetër, këto vende kanë ofruar mjaft eksperiencë për 

të mësuar dhe përmirësuar në drejtim të kohezionit të strukturave vendimarrëse të BE-së, 

bashkëpunimit mes tyre, e aktorëve e faktorëve të tjerë multilateralë, pjesëmarrës në menaxhmin e 

konflikteve, stabilizimin e situatës si dhe ndërtimit të paqes në rajon. CSDP, pavarësisht sfidave 

dhe vështirësive të hasura, me rezultatet e arritura ka testuar veten si dhe kapacitetet reale të BE-së    

si aktor sfidues ndaj çdo përpjekje tjetër për të kthyer kohën e ngjarjeve arkaike e të sherrnajave të 

hershme ballkanike, të provokuara këto edhe nga influencat ruse.  

2 - 4 Natyra e fuqisë së BE-së dhe roli i saj në mbështjetje të paqes. 

Politika e Përbashkët e Jashtme dhe Sigurisë e konsideron NATO-n përgjegjëse për 

mbrojtjen territoriale të Evropës dhe për "paqe-bërjen" dhe menaxhimin e krizave. Megjithatë, 

qysh nga takimi në Saint Malo-s e më pas, Bashkimi Evropianwshtë përgjegjës për zbatimin e 

misioneve të tilla si "paqe-ruajtje" dhe menaxhimin e krizave si dhe garantimin e respektimit të 

traktateve, marrëveshjeve, etj. 

Efektiviteti i instrumenteve të BE-së, të tilla si CSDP,wshtë i lidhur edhe me kuptimin e 

asaj se çfarëwshtë dhe ofron në vetvete BE-ja, si projektohet ajo në ambicien për të imponuar e 

promovuar vlerat e saj ndaj vendeve aspirante të tilla si ato të BP.  
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Në kushtet kur jo rrallë herë shihet mungesa e dëshirës së konsensusit të saj për të 

imponuar këtë vullnet
226

, përdorimi gjithpërfshirës i instrumtentave të fuqisë si soft power, hard 

power, qytetërues, normativ,  dhe smart power janë adekuate në interpretimin e qasjes së natyrës 

së saj.  

Efektiviteti i misioneve CSDP vlerësohet me arritjen e objektivave të parashikuara, si me 

zhvillimin e institucioneve, reformimit të sektorit të sigurisë, respektimit të drejtave të njeriut, 

promovimit të demokracisë, sistemit të drejtësisë, si dhe aspekteve e dimensioneve të tjera 

ekonomike si krijimi i kushteve për promovimin e tregut të lirë, liberalizimit, qeverisjen e mirë, 

NGO, etj.  

 

Koncepti i fuqisë dhe aspektet e shfaqjes së saj. 

 

Hard power (fuqia ushtarake). 

Sipas Nye: "Fuqia qëndron në aftësinë për të ndikuar në sjelljen e të tjerëve duke synuar të 

marrë rezultatet e dëshiruara"
227

, të cilat arrihen përmes atyre mjeteve që ai i quan dhe i ndan në 

soft dhe hard power.  

Hard power lidhet me fuqinë ushtarake, dhe mbështetet nga ekonomia duke marrë formën 

e sanksioneve, pagesave, ryshfetit, ndihmave, marrëveshjeve preferenciale të tregut, pra me të dy 

anët e saj, atë pozitive dhe atë negative 
228

 

Pra, Hard power, konsiderohet si një nga dy polet e fuqisë e cila fokusohet në anën 

shtrënguese e ushtarake të saj. Duke analizuar këtë përkufizim të konceptit të fuqisë së një vendi 

mund të pohojmë se shkalla e suksesit të CSDP-së varet në aftësinë e BE-së për të aplikuar 

përdorimin e forcës shtrënguese, ndërhyrjen ushtarake ose sanksionet ekonomike dhe politikat e 

saj kundrejt një vendi apo grup vendesh.  

 

Soft power (informacioni, diplomacia, ekonomia). 

 

Ana tjetër e fuqisëwshtë soft power, i cili ka të bëjë me bindjen e joshjen ndaj një vendi 

apo grup vendesh
229

, duke ndikuar tek to, dhe orientuar drejt një kursi veprimi
230

. Ky aspekt i 
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fuqisë së një vendi i referohet tre burimeve kryesore
231

, si kulturës, vlerave dhe politikës së 

jashtme.  

Aplikimi i Soft power, krahas vështirësive që has, kërkon partnerë
232

, si dhe një vlerësim 

efiçient nga ana e shtetit të burimeve si informacioni, diplomacia, ekonomia. 

Soft powerwshtë përcaktuar si "aftësia për të marrë atë që ju dëshironi përmes joshjes, 

bindjes në vend të forcës shtrënguese‖ 
233

. Ndërsa hard power i detyron në mënyrë ushtarake e të 

paefektshme
234

 të tjerët të vijnë në linjen e dëshiruar, soft powerwshtë për opsionin e 

bashkëpunimit, jo sepse partnerët janë të detyruar për të qëne në një linje, por për shkak të 

perceptimit të tyre ata duan të ndajnë të njëjtat qëllime, vlera
235

 dhe vizione. Soft power rreket të 

të ndikojë në relaksimin dhe zhdukjen e konflikteve antagoniste të vjetra si dhe në forcimin e 

marrëdhënieve bashkëpunuese e të dobishme
236

 mes shteteve. Si i tillë, soft power mund të jetë 

shumë i dobishëm për trajtimin e shumë problemeve bashkëkohore të sigurisë 
237

. 

 

Smart Power (Përdorimi me efikasitet i fuqisë). 

 

Smart Power, ose ndryshe përdorimi me efikasitet i fuqisë,wshtë një koncept i rëndësishëm 

në teorinë e neorealizmit që përdoret si një kuadër teorik në analizat e shkallës së suksesit të 

CSDP-së.  

Fuqia si "aftësia për të ndikuar tek të tjeret që ata të veprojnë në mënyrat e dëshiruara
238

, 

nënkupton siç më lart kemi cituar, dy polet e saj, atë hard power, ku arritja e suksesist dhe e 

rezultateve të kërkuara bëhet me mjete shtrënguese, ndërkohë soft power, aftësia për të kryer një 

veprim dhe arritur një rezultat përmes bindjes.  

Alternativat e përzgjedhjes në përdorimin e soft ose hard power nukwshtë një vendim i 

lehtë e adekuat
239

 pasi, të dyja dimensionet e shfaqjes së fuqisë, soft dhe hard power konsiderohen 

si ekstreme për zgjidhjen e situatave të vështira
240

. Kjo nënkupton një alternativë të ndërmjetme, 

një kombinim
241

 i soft e hard power, nën termin smart power
242

 ose përdorimi në mënyrë të zgjuar 

dhe me efikasitet i tyre.  
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232 Po aty, (Nye, 2011, fq. 84).  
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239 D. Gavel, "Joseph Nye on Smart Power". Harvard University Kennedy School. Retrieved 26 prill, 2012.  
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Kjo mënyrë qasje në aplikimin e fuqisë nënkupton nevojën e një ushtrie të fuqishme në 

kombinim dhe unison me krijimin e aleancave në të gjitha nivelet, për të zgjeruar influencën dhe 

për të vendosur legjitimitetin 
243

. 

Përballimi i sfidave globale
244

 të tilla si ndryshimi i klimës, terrorizmi, epidemitë, kërkojnë 

një bashkëpunim
245

 mes të gjithë aktorëve që kontrollojnë fuqitë, ushtarake e ekonomike.  

 

Dimensionet e fuqisë dhe roli i BE-së.     

 

E lidhur me përdorimin e këtyre koncepteve në vendet e BP, natyrshëm lind pyetja nëse 

BE vepron si një fuqi civile, e butë, dhe në ç‘masë ajowshtë e efektive dhe e suksesshme.  

Për këtë arsye na vjen në ndihmë sqarimi i koncepteve të tilla të modelit të fuqisë së butë, 

të fortë, normative si dhe ai i pushtetit civil
246

.  

BE, përpos sfidave të hasura, ka ofruar instrumentet e ndihmës financiare, stabilizimit të 

tyre si dhe perspektivën e anëtarësimit të tyre në BE, si një opsion tërheqës e mjet efektiv i 

politikës së saj të jashtme. Në rastin e Kosovës, Maqedonisë, BH, krahas përpjekjeve diplomatike 

që u shoqëruan me veprimet ushtarake të udhëhequara nga SHBA, NATO u angazhua në 

ndërtimin e institucioneve, reformimin e sektorit të sigurisë, në monitorimin, si dhe në njohjen e 

shtetit në rastin e Kosovës.  

Përdorimi i efektshëm i pushtetit të soft power nukwshtë diçka që zbatohet e vepron 

automatikisht, ai kërkon një plan gjithëpërfshirës me objektiva të qarta dhe me mjetet e mënyrat e 

duhura për t‘i aplikuar ato
247

.  

Në raport dhe dallim me konceptet e fuqisë civile dhe normative, soft power nuk eshtë një 

koncept i formatuar mirë
248

. Aiwshtë për opsionin e bashkëpunimit dhe bindjes 
249

në arritjen e 

qëllimeve të përbashkëta,  në vend të opsionit të shtrëngimit përmes forcës.  

Fuqia civile, e cila karakterizohet nga ndërtimi i institucioneve, respektimi i normave, i 

ligjit dhe shtetit të së drejtës, multilateralitetit (kurrë i vetëm), veprimit proaktiv, mund të jetë 

burim dhe aset i soft power, megjithatë të dy konceptet e mesipërme nuk janë domosdoshmërisht 

të njëjta në përmbajtje.  

                                                                                                                                                               
242 J S. Nye, (2011). ―The Future of Power―. New York: PublicAffairs. p. 208. ISBN 9781586488925.  
243 Po aty, (Armitage & NYE, 2007, f. 7).  
244 S. Nossel, "Smart Power". Foreign Affairs. Retrieved 12 prill, 2012. "Investing in a New Multilateralism" (PDF). 

Center for Strategic and International Studies. Retrieved 12 prill, 2012 
245  C. Lord, "Public Diplomacy and Soft Power", in Waller, ed. , Strategic Influence: ―Public Diplomacy, 

Counterpropaganda and Political Warfare―, (IWP Press, 2008), fq. 60.  
246 E. Norbert (2000), ―The Civilising Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations―. Heavily revised and 

corrected edition of 1994, (Oxford: Blackwell).  
247 Herman van Rompuy, Zurich, 9 nëntor 2011. 
248 J S. Nye, (2011). ―The Future of Power―, New York: PublicAffairs, p. 81. ISBN 9781586488925.  
249 Po aty. 
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Pushteti normativ dhe soft power në një farë mënyre janë të njejtë në atë se si e 

konsiderojnë ndikimin e normave dhe vlerave. Por fuqia normative tregon jo vetëm çfarë pushteti 

BE ka, por edhe çfarë lloj pushteti është, si dhe sa normat dhe vlerat i transmeton në vendet që ka 

kontakt, duke ndryshuar dhe sjelle në atë që quhet normale në politikën ndërkombëtare
250

. 

Manner konsideron përdorimin e kushteve shtrënguese si një mekanizëm i pushtetit 

normativ të BE-së, duke e kundërshtuar dhe refuzuar atë me justifikimin se pushteti normativ 

kërkon dëshirë gjithëpërfshirëse dhe vullnet për të përdorur forcën"
251

. 

Edhe pse soft power dhe pushteti normativ përdoren e aplikohen gjerësisht, mënyrat se si 

aktorët ndërkombëtarë i përdorin kompetencat e tyre janë shumë të ndryshme. Soft powerwshtë 

tipar i brendshëm e i qenësishëm i BE-së .  

Për të kuptuar soft power-in e BE-së, është e nevojshme për të hedhur një shikim në hard 

power-in e saj. Siçwshtë përmendur, dimensioni ushtarak mbetet aspekti më pak i zhvilluar i 

politikës së jashtme të BE-së, i drejtuar kryesisht drejt intervenimit humanitar dhe jo në drejtim të 

projektimit e përdorimit klasik të forcës ushtarake si mjet shtrëngues. Mjetet ekonomike kanë 

qenë më të aplikuara në formën e marrëveshjeve të tregtisë dhe të ndihmës për zhvillim, të 

shoqëruara në mënyrë tipike nga kushtëzimet e nevojshme për të arritur qëllimin final. Me këto 

mjete, BE-ja ka kërkuar të arrije qëllimet normative.  

BE-ja shpeshwshtë mbështetur në pozitën ekonomike ndaj partnerëve dhe në hegjemoninë 

rajonale që ajo gëzon në pjesën më të madhe të kontinentit evropian. Nxitja financiare dhe 

kushtëzimi pozitiv konsiderohen si soft power të BE-së, të cilat janë plotësisht në përputhje me 

nocionet e pushtetit civil ku negociatat, marrëdhëniet kontraktuale dhe stimulimet ekonomike janë 

elemente qëndrore. Por kushtëzimi dhe sanksionet, qoftë pozitive apo negative, nënkuptojnë 

fuqinë, pushtetin gjë që, në fund të fundit, mund të cilësohet si hard power
252

.  

Integrimi paqësor i BE-së, është një burim i rëndësishëm i soft power dhe për të cilin ajo 

mori Çmimin Nobel për Paqe
253

 në vitin 2012.  

Parimet e organizimit dhe funksionimit të institucioneve të BE-së dhe raporteve me vendet 

anëtare të saj dhe më gjerë, si sundimi i ligjit dhe balancimi i interesave mes anëtarëve më të 

mëdhej e të vegjël bën që BE –ja të joshë e të jetë tërheqëse në sytë e opinionit nderkombëtar.  

 Gjithashtu, politika e zgjerimit e BE-së ka ndihmuar e nxitur demokratizimin dhe reformat 

politike të shteteve kandidate me marrëdhënie paqesore të qëndrushme midis tyre, duke treguar në 

                                                 
250 I. Manners, (2002): ―Normative Power Europe: A Contradiction in. Terms?‖, in: JCMS,  

Vol. 40, No. 2, fq. 235–58.  
251 Po aty, (Manner 2002: 242).  
252 J. Nye 2004: 8. 
253 "The Nobel Peace Prize 2012 - European Union (EU)". Nobel Prize. Retrieved 24 dhjetor, 2013.  
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këtë mënyrë efektet e mundshme dhe balancimin e duhur të soft dhe hard power në një kontekst të 

caktuar. Zgjerimi 2004 në veçantiwshtë përmendur shpesh si një triumf për diplomacinë e BE-së    

dhe soft powerin e saj, që si një pol terheqës magnetik
254

, bën që shtetet të mirëorientohen në 

mënyrë efektive
255

 gjatë përpjekjeve të tyre drejt integrimit evropian. BE-ja ka kërkuar 

maksimizimin
256

 e soft power me të gjithë kapacitetin e mundshëm të saj, e cila mbetet guida për 

të vlerësuar ndikimin dhe performancën e saj.  

 

Operacionet në mbështetje të paqes. 

 

OMP-të përfshijnë, paqeruajtjen, paqevendosjen, parandalimin e konfliktit, ndërtimin e 

paqes, operacionet humanitare, dhe që ,në mënyrë tipike, reflektojnë gamën e gjerë të detyrave të 

Petersbergut si dhe dimensionet e ndryshme të fuqisë hard e soft power të BE-së.     

Paqeruajtja përfshin ndërtimin e paqes (peacebuilding) dhe bërjen e paqes (peacemaking) 

si një instrumentet për ruajtjen e paqes së qëndrueshme për vendet e zonat e konfliktit si dhe 

zbatimin e marrëveshjeve. Të tilla përmendim rastin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, 

Marrëveshjen e Ohrit në Maqedoni. etj.  

Misionet paqebërëse, "peacemaking", janë përpjekje diplomatike që synojnë ndërprerjen e 

zjarrit, arritjen e armëpushimit ose të një marrëveshje paqe, ku palët armiqësore në konflikt 

nënshkruajnë marrëveshjen për zgjidhjen paqësore të konfliktit
257

. Operacionet në mbështetje të 

ndërtimit të paqes janë shumë dimensionale, duke përfshirë forca e instrumenta politik, ekonomik, 

ushtarake, social, si dhe garantojnë një bashkëpunim gjithpërfshirës mes aktorësh e agjensish, të 

cilat garantojnë suksesin, rritjen e besimit qytetar, si dhe arritjen e objektivave në drejtimit të 

respektimit të ligjit, zhvillimit ekonomik e social, zgjedhjeve elektorale, etj. Këto operacione 

bëhen nën një mandat të autorizuar e në referencë të Kartës së OKB-së.  

 

Stabilizimi i Evropës Perëndimore. BE si paqebërës rajonal. 

 

Qajsa atraktive që ofroi BE-ja nëpërmjet instrumenteve të vet të soft power, bëri që shumë 

vende të vetëm të bëhen pjesë anëtare e saj, duke zgjeruar kësisoj kufijtë dhe gjeorgrafine politike 

të saj.  

Dështimi i saj në parandalimin e luftrave dhe konflikteve në ish –Jugosllavi në vitet 1990, 

ndikoi në rritjen e efektivitetit të soft power të BE-së, si dhe kredencialeve të saj si një aktor 

paqebërës në rajon. Kjowshtë arritur falë përpjekjeve dhe angazhimeve të gjata në stabilizimin e 

                                                 
254 J. Nye, ―Soft Power: The Means to Success in World Politics― (New York: Public Affairs, 2004) p. x.  
255 (Nye 2004: 7; Komisioni i BE-së    2004: 3).  po aty. 
256 Hill (2010). 
257 Kapitulli  VI  i Kartës së KomBeve të Bashkuara, OKB. 
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situatave paskonfliktit përmes misioneve paqeruajtëse dhe atyre mbështetëse në ndërtimin e 

shteteve. Rasti i vendeve të BP, megjithë sfidat e hasura, si në Bosnje Hercegovinë, Maqedoni, 

Kosovë, është tregues i kësaj ambicie evropiane.  

Ndërmjetësuesi i konflikteve. 

Potenciali i Evropës për të ulur tensionet e ndërmjetësuar në zgjidhjen e konfliktevewshtë 

përmendur edhe në Strategjinë Evropiane të Sigurisë, si ―prioritet strategjik‖
258

.  

BE-jawshtë treguar e aftë duke ndikuar në ndalimin e përshkallëzimit të konfliktit në 

Kosovë, Maqedoni, ku joshja e saj drejt integrimit dhe anëtarësimit përfundimtar të këtyre 

vendeve,wshtë ajo që shtyn vazhdueshmisht BE-në për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet 

Serbisë dhe Kosovës, si dhe në zbatim të marrëveshjes së Ohrit në Maqedoni.  

 BE si intervenues global. 

Soft power nukwshtë në vetvete një mjet për ndërhyrje të drejtpërdrejtë, ajo më së shumti 

është ndikim mbi opinionin. Megjithatë, ndërthurja dhe ndërveprimi midis soft dhe hard power 

komplikohet kur kryhet ndërhyrje për stabilizim situate. Nga mënyra se si një aktor përdor hard 

power dhe kryen intervenim mund të përcaktojmë imazhin dhe perceptimet e besueshmërinë e 

ketij aktori global. Përdorimi i forcës ushtarake është plotësisht në përputhje me konceptin e soft 

power dhe me rezultatin e ligjshëm përfundimtar në ndërhyrjet humanitare dhe operacionet e 

mbështetjes së paqes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258

 ESS (Këshilli Evropian 2003: 8). 
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KAPITULLI III 

3 CSDP. ASPEKTE TË LINDJES, ZHVILLIMIT DHE SFIDAVE TË CSDP. 

3 - 1 Aspekte ligjore dhe institucionale të Politikës së Përbashkët të Sigurisë 

dhe Mbrotjes Evropiane.  

Bashkimi Evropian sot aktori më i madh global tregtar po shfaq bindshëm një dimension të 

vetin gjeopolitik në marrëdheniet me jashtë si dhe në përballjen me sfidat e sigurisë globale. Eshtë 

Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane e cila përpos vështirësive dhe sfidave të 

veta po maturohet gradualisht duke e bërë BE një faktor gjeopolitik me impakt rajonal dhe global 

me peshë dhe të rëndësishëm, madje edhe unike në aspekte të veçanta të tjetërsimit të kësaj 

politike. Qëllimi i kësaj përsiatjewshtë një qasje e thuket sa ligjore dhe institucionale duke nisur 

pikërisht me një vështrim sa panoramik të rrugëtimit e formësimit të kësaj politike, misionit të saj, 

institucioneve kryesore të pararendësit institucional të kësaj, BEP-it, rolit të këtij të fundit si krah 

operacional i deriatëhershëm, në përballje me sfida ushtarake apo humanitare në teatro luftimesh a 

kontekste të ndryshme konfliktesh.  

Fokusi i saj ligjor dhe institucional, i lindjes dhe i identitetit të sigurisë dhe mbrojtjes i 

kësaj politike evropiane, evoluimit të saj, do të jepen si proces dhe në mënyrë lakonike dhe pa u 

thelluar shumë në to si dhe në aspektet e tjera të saj; në marrëdhëniet me aktorët kryesorë rajonalë 

apo global. Organet kryesore të saj, si dhe misionet ushtarake dhe ato të mbështetjes civile, 

objektivave kryesore të këtyre forcave dhe aftësive, si pjesë aplikative e kësaj politike, do të 

shihen në zhvillimin aktual, si dhe në përballjen me sfidat e tyre në të ardhmen.  

Në samitin e Hagës, 1969, liderët e BE-së ngarkuan ministrat e jashtëm të vendeve anëtare 

të Komunitetit Evropian ―për të studiuar mënyrën më të mirë për të realizuar zhvillime pozitive në 

fushën e unifikimit politik. . . ‖
259

. Ata apeluan për ―bashkëpunimin politik evropian‖, për afrimin 

e pozicioneve
260

 e bashkërendimin e përpjekjeve të tyre në marrëdhëniet me jashtë nën procedurën 

e Bashkëpunimit Politik Evropian
261

, ku nisja e Ostpolitikës (Politika e perëndimit dhe veçanërisht 

e Gjermanisë për të formalizuar marrëdhëniet me vendet e ish BS), i dha shtysë hapjes ndaj lindjes 

si dhe nxiti procesin e shkëmbimit të informacioneve dhe marrëdhënieve me jashtë. Vili Brand
262

 

përmes vizitave që bëri në vendet lindore, si Poloni, Çekosllavaki, BS, etj. ndikoi në relaksimin e 

                                                 
259 R. Soin, ―Evropa Politike‖ marre nga raporti Davignon 23 tetor 1970, f 124. 
260 Veper e cituar, po aty, f 125. 
261 D. Dinan, Politikat e Bashkimit Evropian, ISN, AIIS, f. 299, 
262 Ish kancelari i Gjermanisë Perëndimore, themelues i ostpolitikës. 
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marrëdhënieve mes dy blloqeve, e cila u konkretizua me miratimin e Aktit të Helsinkit dhe 

krijimin e KSBE-së
263

.  

Konflikti i lindjes së mesme arabo –izraelit i vitit 1973, ku shtetet anëtare të KE–së u 

pozicionuan në qëndrimet e tyre ndaj çështjes, ndikoi në zhvillimin e këtij formati. Akti Final i 

Helsinikit i KSBE-së, 1975, në kuadër të promovimit të shportave të saj, konkretisht të së dytës, 

atë të bashkëpunimit ekonomik, dhe të tretës, mbrojtjen e drejtave të njeriut, ndikuan sa në 

relaksimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes blloqeve, po ashtu edhe në forcimin e identitetit 

evropian në MND si dhe promovimin
264

 e Bashkëpunimit Politik Evropian. Ky bashkëpunim 

bazohej në raportin e Luksemburgut, 1970, si dhe të Kopenhagenit
265

 1973, ku përmes saktësimit 

të procedurave vendimarrëse dhe në konsultim, ato do të konkretizoheshin përmes disa niveleve 

drejtuese, duke filluar nga ai më i larti i krerëve të shteteve dhe qeverive, i ministrave të jashtëm, 

të drejtuesve politik dhe grupeve të punës.  

Presidenca e Këshillit drejtonte takimet në të gjitha nivelet, ku vendimarrja kryhej përmes 

arritjes së konsensusit si një qëllim në vetvete, ku shumica si rregull imponohej me vullnetin e vet 

ndaj çdo prirje tjetër abstenuese apo refuzuese të shteteve të veçanta. Acarimi i marrëdhënieve 

mes dy blloqëve përgjatë fund viteve 70 e më pas reflektoi dhe vuri në provë edhe aftësinë e KE-

së për të vepruar një zëri ndaj çështjeve ndërkombëtare. Mekanizmi i atëhershëm i KE-së në 

përgjigje të këtyre sfidave doli të ishte i pafuqishëm dhe jo efikas, qoftë në drejtim të parandalimit 

të konfliktëve si pushtimi sovjetik i Afganistanit 1979, apo lëvizjeve të tjera si ajo e Solidarnostit. 

Gjatë kësaj kohe u ndermorën një sërë inisiativash për të përmirësuar rregullat proceduriale të 

vendimarrjes, si dhe për të rritur axhendën e këtij mekanizmi duke përfshirë edhe ―aspekte 

politike të sigurisë‖
266

, një qasje koherente dhe të vetme për çështjet ndërkombëtare
267

, forcimin 

institucional dhe zgjerimin e komptencave të KE-së në përgjigje të sfidave ndërkombëtare.  

Këto do i jepnin fund dallimit të mekanizmit të bashkëpunimit politik Evropian dhe 

politikës së jashtme ekonomike të KE-së, duke mundësuar kësisoj rritjen e kohezionit mes 

shteteve anëtare që ato të dilnin dhe vepronin njëzëri në çeshtjet globale duke rritur edhe aftësinë 

e Evropës në rolin e saj që i takon
268

. Shtetet anëtare të KE-së reflektonin dallimet dhe 

pakënaqësitë e tyre afilative kur binte fjala për krijimin e strukturave të sigurisë që do të 

shkaktonte ftohje me SHBA-në (Britania e Madhe e Holanda) si dhe do të cënonte sovranitetin e 

                                                 
263 KSBE, akronim i pararendëses së OSBE sot, organizatës së sigurisë dhe bashkëpunimit evropian, ahere ishte 

Konferenca e sigurisë dhe bashkëpunimit evropian, si shprehje e vullnetit politik të liderve dhe shteteve në atë kohë.  
264 Po aty. 
265 Çdo shtet angazhohet që të mos pozicionohet për çështje të ndjeshme pa u konslultuar më parë me partnerët e tij. 
266 Po aty (Propozimet e ish ministrave të jashtëm të Italisë dhe Gjermanisë Kolombo-Gensher nëntor 1981). 
267 Inisiativa e Lordit Crrigton, sekretar i shtetit britanik, vepër e cituar po aty. 
268 Po aty. 
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tyre shtetëror (Irlanda, Danimarka e Greqia)
269

. Akti Unik Evropian
270

 reflektoi edhe eksperiencën 

e deriatëhershme të këtij bashkëpunimi në dritën e ideve dhe propozimeve të hedhura për 

reformimin  e këtij mekanizmi, harmonizimin e politikës së jashtme të BE-së me politikat e 

jashtme kombëtare të vendeve anëtare, forcimin e procedurës së bashkëpunimit, formimin e një 

sekretariati për këtë proces si dhe përfshirjen e çështjeve ushtarake dhe të mbrojtjes.  

Akti Unik përfshiu në përmbajtjen e vet dimensione të veçanta të këtij mekanizmi, 

mundësoi përmirësime proceduriale që nënkuptonin pjesëmarrjen e plotë të Komisionit dhe të 

bashkëpjesëmarrjes të afërt të Parlamentit, të thirrjes se Komitetit Politik apo Këshillit të Punëve 

të Përgjithshme me kërkesë të tre vendeve anëtare, si dhe krijimin e një sekretariati të veçantë. Ai 

nënvizoi koherencën mes politikave të jashtme të KE-së si dhe politikave të Bashkëpunimit 

Politik Evropian, e cila do të garantohej nga Presidenca dhe Komisioni
271

.  

Ngjarjet e fund Luftës së Ftohtë në vendet e Evropës Lindore e Qëndrore sollën në 

axhendën e Komunitetit Politik çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes evropiane si dhe ekspozuan 

qasjen e saj të përbashkët ndaj këtyre zhvillimeve. Kjo situatë jo vetëm kontribuoi në zhvillimin e 

këtij bashkëpunimi politik, por edhe në zvoglimin e hendekut mes politikës së jashtme e 

marrëdhënieve ekonomike të jashtme të KE-së, të cilat u formalizuan edhe me daljen e 

dokumenteve të politikave të përbashkta për këto çështje nën termin ―Komuniteti dhe vendet e tij 

anëtare‖
272

.  

Nevoja e rritjes së ndikimit ndërkombëtar të BE-së si dhe e profilit e rolit të saj në çështjet 

globale e veçanërisht ato të sigurisë e mbrojtjes, nxitën vendet anëtare që të reformonin më tej 

Bashkëpunimin Politik Evropian, duke e kthyer atë në një politikë të përbashkët të jashtme e të 

sigurisë, si shtyllë ndërqeveritare. Me këtë ato do të konturonin vendimarrjen e tyre të përbashkët 

për çështjet e politikës së jashtme dhe ato ekonomike. Instrumentet që Traktati i Mastrihtit 

parashikonte për arritjen e objektivave
273

 të kësaj politike të jashtme kishin për qëllim 

konkretizimin e këtij bashkëpunimi që synohej të ishte sistematik e i përditshëm përmes 

ndërmarrjes së pozicioneve e veprimeve të përbashkëta nga ana e vendeve anëtare në përmbushje 

të objektivave që synohen.  

Vendimarrja mbi përdorimin e këtyre instrumenteve, veprimeve, bëhet me unanimitet nga 

ana e Këshllit pas votimit më parë, me shumicë të cilësuar, nga vendet anëtare. Traktati i jepte të 

drejtën e angazhimit Komisionit në këto çëshjte, duke e kufizuar në të drejtën ekskluzive për 

                                                 
269 Po aty. 
270 Akti Unik Evropian i vitit 1986. 
271 Po aty, f. 302. 
272 Po aty, 
273 Titulli i V i Traktatit të Mastritit, Dispozita për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë e Përbashkët. 
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propozime, përfshinte Parlamentin në këto çështje, si dhe ruante të drejtën e shteteve anëtare për 

çështje të mbrojtjes së interesave kombëtare dhe mosangazhimit
274

 të tyre. Te kjo shtyllë ndër- 

qeveritare, Traktati, në dispozitat e veta për PPJS, titulli V, neni 1, shënon një zhvillim (në 

krahasim me Aktin Unik i cili i ndante institcionet bashkëpunuese) në krijimin e një kuadri 

institucional unik të PPJS që bashkon Këshillin, Parlamentin dhe Komisionin.  

Neni II i objektivave të Traktatit të Mastritit ―për ruajtjen e paqes dhe përforcimin e sgurisë 

ndërkombëtare, ‖i lidh ato me objektivat e Aktit Final të Helsinkit
275

 të KSBE-së (me pas OSBE) 

si dhe objektivave të Kartës së Parisit. Krizat e konfliktet rajonale dhe veçanërisht ajo e Kuvajtit 

nxori në shesh divergjencat mes shteteve në lidhje me qëndrimet e pritshmëritë e tyre rreth 

limiteve
276

 e aftësisë së BE-së për të vepruar në mënyrë koherente e efikase në përdorimin e 

forcës ushtarake gjatë konfliktit. Vendet ishin të ndara dhe shfaqnin dilemat e gjithfarë 

demarshesh e justifikimesh rreth mbështetjes apo jo të ndërhyrjes ushtarake, gjë që dëshmoi edhe 

sfidën e zhvillimit të një politike evropiane të përbashkët sigurie e mbrojtje.  

 

Bashkimi Evropian Perëndimor (BEP) dhe PESM. 

 

Bashkimi Evropian Perëndimorwshtë një organizatë ndërkombëtare e ngarkuar me 

zbatimin e Traktatit të Brukselit, një marrëveshje për mbrojtje midis vendeve të Evropës 

Perëndimore gjatë Luftës së Ftohtë. 
277

 Qysh nga fundi i Luftës së Ftohtë, Bashkimi Evropian ka 

marrë një rol gjithnjë e më të madh në fushën e mbrojtjes, dhe detyrat e institucionet e BEP-it janë 

transferuar gradualisht për në BE. Në vitin 2009, Traktati i Lisbonës mori përsipër nenin e 

mbrojtjes së përbashkët të BEP-it dhe si rezultat, më 31 mars 2010, Traktati përfundon dhe 

veprimtaritë e BEP-it, për këtë arsye BEP-i do të pushonte së funksionuari në korrik 2011.  

                                                 
274 Po aty. 
275 4 shportat e përbëjnë Aktin Final të KSBE, siguria në Evropë, bashkëpunimi teknik, shkencor dhe kulturor, të 

drejtat e njeriut dhe liritë themelore, bashkëpunimi në Mesdhe.  
276 Po aty. 
277 Traktati i Brukselitwshtë nënshkruar nga Mbretëria e Bashkuar, Franca, Belgjika, Luksemburgu dhe Holanda në 17 

mars 1948. Ky ishte një traktat i përbashkët ndërshtetëror për vetë-mbrojtje i cili mbështeste gjithashtu edhe 

bashkëpunimin ekonomik, kulturor dhe social. Si rezultat i dështimit të Komunitetit Evropian të Mbrojtjes, më 23 

tetor të vitit 1954, në bazë të Marrëveshjes së Parisit krijua Bashkimi Evropiano - Perëndimor me përfshirjen e ish 

Gjermanisë Perëndimore dhe Italisë. Marrëveshja e Parisit, e nënshkruar më 23 tetor 1954, rivendosi sovranitetin e 

Republikës Federale të Gjermanisë (RFGJ), e cila u bë anëtare e plotë e NATO-s, dhe rezultoi në krijimin e Bashkimit 

Evropian Perëndimor (WEU). Në parathënien e Traktatit të modifikuar të Brukselit, nënshkruesit e Marrëveshjes së 

Parisit shprehën në mënyrë të qartë tre objektivat e tyre kryesore si më poshtë: 

 Krijimin në Evropën Perëndimore të një bazë të fortë për rimëkëmbjen ekonomike evropiane; 

 Dhënien e ndihmës njëri-tjetrit për përballimin e çdo politike të agresionit; 

 Promovimin e unitetit dhe nxitjen e integrimit progresiv të Evropës.  

 Përpjekjet në lidhje me mbrojtjen që rezultuan nga Traktati i Brukselit morën formë si Organizata e Mbrojtjes së 

Bashkimit Perëndimor (shih më poshtë).  

 Traktati i Brukselitwshtë ndryshuar nga Protokolli i nënshkruar në Paris në përfundim të Konferencave në Londër 

dhe Paris, më 23 tetor 1954, i cili shtoi në Bashkimin Perëndimor edhe Gjermaninë Perëndimore dhe Italinë. Me këtë 

rast ai u emërtua Bashkimi Evropian Perëndimor. (http://www. weu. int/History. htm).  

http://www.weu.int/History.htm


73 
 

BEP-i kishte 10 vende anëtare, gjashtë ishin të asociuar, pesë vende me status vëzhguesi 

dhe shtatë vende të tjera me status partneri. 
278

 

Bashkimi Evropian Perëndimor (BEP) që nga krijimi i vet, përmes bashkëpunimit mes 

shteteve anëtare si dhe eksperiencave të akumuluara në kuadër të misioneve të veta, ka kontribuar 

në krijimin si dhe konsolidimin e një identiteti evropian të sigurisë e mbrojtjes së përbashkët
279

, si 

dhe shtyllës evropiane të Aleancës së Atlantikut të Veriut. BEP u pa dhe trajtua si një forum për të 

diskutuar çështje të mbrojtjes dhe sigurisë me impakt ndaj Evropës. Zhvillimet politike përgjatë 

ndryshimeve me karakter gjeopolitik në Evropë, Lindje të Mesme, etj., bën që BEP të adaptohet 

me këto realitete të reja, si dhe të shihet si një ndërmjetës mes BE-së, NATO-s për sa i përket 

forcimit të identitetit evropian të mbrojtjes, ku BE tashmë duhet të marrë rolin e vet protagonist në 

përballimin e sfidave me karakter operacional sa civil po ashtu edhe ushtarak në kuadër të 

politikës se vet të jashtme dhe të sigurisë.  

Deklarata e Petersbergut
280

 me të ashtuquajtuarat misione të Petersbergut të tilla si detyra 

humanitare dhe të shpëtimit, etj.,  shpreh gadishmërinë e vendeve anëtare të BEP për parandalimin 

e konflikteve si dhe përpjekjeve paqeruajtëse përmes forcave ushtarake dhe në bashkëpunimin me 

organizatat e tjera si OSBE, e KS të OKB-së në drejtim të menaxhimit të krizave si dhe 

paqebërjes.  

Në fillim, sipas Traktatit të Amsterdamit, BEP-i pati një rol tërësor për t‘i dhënë BE-së    

një aftësi mbrojtje të pavarur, duke luajtur një rol të rëndësishëm në detyrat e Petersbergut, 

megjithatë situata po ndryshonte. Më 13 nëntor të vitit 2000, ministrat e BEP-it u takuan në 

Marsejë dhe ranë dakord të fillojnë transferimin e aftësive dhe funksioneve të organizatës për në 

Bashkimin Evropian, në kuadrin e zhvillimit të saj të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe 

Sigurisë dhe Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes. 
281

 

Në mënyrë të dukshme, roli i dhënë BEP-it në Traktatin e Amsterdamit, u hoq nga Traktati 

i Nicës. Roli për mbrojtjen kolektive ju dha NATO-s. Traktati i Lisbonës ka dispozita për 

bashkëpunim në mes të BE-së  dhe NATO-s (duke përfshirë edhe marrëveshjen Berlin Plus) dhe 

                                                 
278Vendet anëtare të asociuar: (Romë - 1992): Republika Çeke (1999), Hungaria (1999), Islanda, Norvegjia, Polonia 

(1999), Turqia (1992). Vendet anëtare: (Traktati i ndryshuar i Brukselit - 1954): Belgjikë, France, Gjermani, Greqi 

(1995), Italia, Luksemburg, Holandë, Portugalia (1990), Spanjë (1990), Mbretëria e Bashkuar. Vende partnere të 

asociuara: (KirchBerg - 1994): Bullgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Sllovakia, Sllovenia (1996). Vendet 

Vëzhguese: (Romë - 1992): Austria (1995), Danimarka, Finlanda (1995), Irlanda, Suedia (1995). Danimarka bën një 

përjashtim, ajowshtë anëtare e NATO-s dhe BE-së  , por ajo vendosi të mos bëjë pjesë në ESDP-në e Bashkimit 

Evropian. (http://www. weu. int/History. htm).  
279 Nato Handbook:the western European Uion WEU Nato publications. upadated 4 nov 2002, ―PESD dhe misionet e 

veta‖, Akademia e Mbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, publikikim i Politikes se perbashket të mbrojtes evropiane.   
280

 Takimi i ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes të vendeve anëtare të BEP në Bon me 19 qershor të vitit 1992. 
281Marseille Detj.laration 2000 weu. Int. 

http://www.weu.int/History.htm
http://www.weu.int/documents/001113en.pdf


74 
 

BEP-it. 
282

 Megjithatë angazhimi i mbrojtjes, i nenit 4 të Traktatit të Brukselit, nukwshtë 

përfshirë
283

. Neni 42 (7) i Traktatit të Bashkimit Evropian, i ndryshuar nga Traktati i Lisbonës, 

mund të shihet si përfshirje e këtij angazhimi të mbrojtjes në kuadrin e BE-së  
284

. 

Siç u theksua edhe më sipër, aktiviteti i BEP-it erdhi gradualisht në mbyllje duke u bërë 

kështu pjesë integrale e Bashkimit Evropian. Në vija të përgjithshme, ky aktivitet mund të 

përmblidhet në këto hapa: 

Më 20 nëntor të vitit 1999, Havier Solana, i cili ishte Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e 

Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së, u emërua gjithashtu edhe Sekretar i Përgjithshëm 

i BEP-it. Qenia e tij kryetar i të dy organizatave i lejonte atij të mbikëqyrte transferimin në 

zhvillim të funksioneve nga BEP-i në BE.  

Detyrat e Petersbergut, të deklaruara nga BEP-i në vitin 1992, u përfshinë në vitin 1997 në 

Traktatin e Amsterdamit të BE-së, duke krijuar bazën e Politikës Evropiane të Sigurisë dhe 

Mbrojtjes që i jep formë një politike të përbashkët për t‘u marrë me detyra humanitare dhe të 

shpëtimit, dhe detyrat e forcave luftarake në menaxhimin e krizave, duke përfshirë edhe 

paqebërjen.  

Instituti për Studimet e Sigurisë i Bashkimit Evropian dhe Qendra Satelitore e Bashkimit 

Evropian, të dyja të krijuara për të funksionuar në kuadrin e kolonës së Politikës së Përbashkët të 

Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së, janë zëvendësime të Institutit të Bashkimit Evropian 

Perëndimor për Studime të Sigurisë dhe Qendrës Satelitore të Bashkimit Evropian Perëndimor, të 

cilat ishin krijuar për të funksionuar në lidhje me Bashkimin Evropian Perëndimor.  

 

                                                 
282Consolidated versions of the treaty on European Union and the treaty on the functioning of the European Union, 

Protocol 10 and 11; Western European Union (WEU) europa. Eu. 
283EU Security Policy & the Role of the European Commission etj.. europa. Eu. 
284House of Lords - European Union - Tenth Report. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655.en08.pdf
http://europa.eu/scadplus/glossary/western_european_union_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/esdp/index.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/62/6212.htm#a234
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Fig2. Organizata e Bashkimit Evropian Perëndimor 

 

Me transferimin e përgjegjësive, Asambleja Parlamentare e BEP-it bëri thirrje për t‘u 

shpërndarë, pasi ajo kishte mandat që të mbikëqyrte politikën e BEP-it, e jo politikën e ESDP të 

BE-së. Por Asambleja e shihte qartë që ajo luante një rol të rëndësishëm, veçanërisht me të drejtën 

e mbikëqyrjes, numrin e anëtarëve, përvojën dhe ekspertizën e madhe në politikën e mbrojtjes. Për 

këtë arsye, ajo e quajti veten " Asambleja e Përkohshme Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes" dhe 

i kërkoi Konventës Evropiane që të përfshinte atë si një dhomë të dytë brenda kuadrit institucional 

të BE-së. Prandaj ajo tregoi se mund të mbikëqyrte në mënyrë efektive ESDP-në, të ndihmonte në 

përmirësimin e marrëdhënieve NATO-BE dhe që ishte më e përshtatshme për modelin 

ndërqeveritar të ESDP-së, nga që ishte e përbërë nga parlamentarë kombëtar. Megjithatë, në 

Traktatin e Lisbonës, me qëllim të modernizimit dhe thjeshtimit të politikës së jashtme të BE-së, u 

kombinuan dy postet kryesore të politikës së jashtme, por nuk u pa e arsyeshme që të krijohej një 

legjislaturë e dyfishtë e veçantë për CFSP; në vend të kësaj, shohim se Parlamentit Evropian ju 

dha kompetencë për një mbikëqyrje më të madhe mbi politikën e jashtme.  285 

                                                 
285Occasional Paper n. 57: The democratic legitimacy of the European Security and Defence Policy European Union 

Institute for Security Studies, prill, 2005. 

http://www.iss.europa.eu/occasion/occ57.pdf
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Në vitin 2009, Traktati i Lisbonës mori përsipër klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të 

BEP-it. Ka pasur shumë diskutime në lidhje me atë se çfarë do të bëhej me BEP-in pas paraqitjes 

së Traktatit të Lisbonës, duke përfshirë planet për mbylljen dhe pushimin e veprimtarisë së BEP-

it. Në këtë kuadër, më 30 mars 2010 nëpërmjet një Deklarate Ministeriale të Ministrisë së Jashtme 

të Britanisë së Madhe, bëhej e ditur se Mbretëria e Bashkuar synonte të tërhiqej nga Bashkimi 

Evropian Perëndimor brenda një viti. 
286

 Më 31 mars të vitit 2010, Ministria e Punëve të Jashtme 

të Gjermanisë njoftonte synimin e Gjermanisë për t‘u tërhequr nga Traktati i Brukselit i 

Ndryshuar. 
287

 Gjatë Presidencës spanjolle të BEP-it, në emër të 10 Shteteve Anëtare të Traktatit 

të Brukselit të Ndryshuar u bë i njohur vendimi kolektiv për tërheqjen nga Traktati dhe për 

mbylljen e organizatës së BEP-it deri në qershor të vitit 2011. 
288

 Për këtë arsye veprimtaritë e 

BEP-it do të pushonin gradualisht deri në korrik 2011.  

 

Organizata e Bashkimit Evropian Perëndimor (BEP).  

 

BEP-i i krijuar më 23 tetor 1954 nga Traktati i Brukselit si një organizatë e mbrojtjes 

reciproke, që nënkuptonte angazhimin automatik
289

 të anëtarëve të saj ndaj ndonjë sulmi të 

armatosur ndaj njërit prej tyre ka qenë deri kohë më parë e vetmja organizatë kryesisht evropiane 

kompetente në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Prej shumë kohësh e lenë në hije në raport me 

NATO-n ajo u ringjall sidomos me rënien e bllokut lindor, duke u parë si një instrument i 

prezencës evropiane në strukturën e Aleancës së Atlantikut, që çoi në krijimin e identitetit evopian 

të sigurisë dhe mbrojtjes (IESM) brenda aleancës. Traktati i Mastritit në nenin 4 të tij e sheh si  

pjesë e zhvillimit të BE-së, duke i ngarkuar detyra me efekte në fushat e mbrojtjes, duke e 

shndërruar BEP-in si  ―krahun e armatosur të BE-së‖.  

Ndërkohë Traktati i Amsterdamit, duke përmbledhur detyrat e Petërsbergut, të përcaktuara 

nga BEP, krijoi premisat e integrimit të kësaj organizatë në BE (përjashto vendet jo anëtare të BE 

që ishin anëtar të BEP-it), e cila gradualisht, me zhvillimet e mëpastajme të politikës së 

përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes, erdhi e u zvoglua deri sa u mbyll. Kriza e sulmit të Irakut 

kundër Kuvajtit, me 1990, nxjerr në pah dobësitë dhe divergjencat e shteteve anëtare për 

qëndrimin që do të mbanin në lidhje me përshtatshmërinë
290

 apo jo të përdorimit të forcës kundër 

Irakut. Në këtë kohë organizata BEP, e cila ishte në prag asfiksimi, ka kontribuar në krijimin e 

                                                 
286

http://www. fco. gov. uk/en/news/latest-news/?view=PressS&id=21976547. 
287

http://www. auswaertiges- amt. de/diplo/de/ Europa/Aussenpolitik/ ESVP/100331WEU Kuendigung, nav Ctx= 

21914. html.  
288

http://www. maetj.. es/es/MenuPpal/Actualidad/NoticiasMAETJ./Paginas/20100331_not1. aspx. 
289

 në ndryshim nga Traktati i Atlantikut të Veriut, ndërhyrja nuk bëhet automatike, por kërkon miratimin e rezolutës 

të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. 
290

 Po aty, f. 304. 
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identitetit Evropian të sigurisë, duke u rikthyer në qëndër të debatit sa lidhet me politikën e 

përbashkët të jashtme e të sigurisë, për një unifikim politik si dhe bashkëpunim ushtarak në 

ndërhyrjen në krizën e Gjirit. Në debatin dhe divergjencat mes shteteve anëtare atlantiste dhe 

evropianiste u arrit kompromisi për krijimin e një politike të përbashkët mbrojtjeje e cila me 

kalimin e kohës do të kthehej në një mbrojtje të përbashkët
291

.  

Në marrëdhënien me NATO-n, BEP-i do të shihej si një instrument për të zhvilluar e 

forcuar shtyllën evropiane të mbrojtjes (identiteti evropian i sigurisë dhe mbrojtjes) brenda 

Aleancës Atlantike. Në përgjigje të sfidave të reja të pasluftës së Ftohtë si dhe mjedisit të ri 

ndërkombëtar, BEP-i miratoi Deklaratën e Petersbergut
292

 që përfshinte krahas misioneve 

paqeruajtëse, humanitare, të shpëtimit, si dhe të krijimit të një celule planifikimi për përmbushjen 

e detyrave të Petersbergut, duke vepruar si një shtab operacional në raste krizash
293

. 

Bashkëpunimi mes BEP-it dhe NATO-s kontribuoi në sheshimin e kontradiktave të vendeve 

anëtare të BE mbi politikën e sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët evropiane, si kundër nga ana 

tjetër edhe vetë SHBA, si partner kryesor dhe më i fuqishëm i aleancës, përkrahën krijimin e një 

identiteti evropian sigurie dhe mbrojtje përtej shqetësimit
294

 të tyre mbi lindjen e PPJS.  

Në këtë kohë NATO, veçanërisht SHBA, mbështetën krijimin e forcave të kombinuara me 

detyra të përbashkëta, duke lënë në dispozicion të vendeve anëtare evropiane kapacitetet e saj për 

operacione jashtë zonës së NATO-s me kushtin që SHBA të zgjidhnin të mos merrnin pjesë. 

Traktati i Amsterdamit shënoi hapa të rëndësishme me impakte ushtarake si përfshirja e të 

ashtuquajturave detyra të Petersbergut në BE, ndërkohë që samiti i NATO-s i Madridit, korrik 

1997, një muaj pas Traktatit të Amsterdamit, jo vetëm që mori vendimin për zgjerimin e saj me 

pranimin e Rep. Çeke, Hungarisë dhe Polonisë, por edhe inkurajoi përpjekjet e BE–së për 

zhvillimin e identitetit të sigurisë dhe të mbrojtjes brenda Aleancës së Atlantikut. Një gjë e 

tillëwshtë theksuar edhe në deklaratën e Samitit të NATO-s me vendet e Këshillit Euro–

Atlantik
295

, në prill 1999, mbatjur në Washington, ku jepej qasja strategjike e NATO-s në 

mjedisin e ri të sigurisë dhe prioritetet për të ardhmen, si dhe, gjithashtu, angazhimin që 

ndërmerrte për të ngritur Identitetin Evropian të Sigurisë dhe Mbrojtjes, brenda Aleancës 

Atlantike.  

 

                                                 
291 Po aty, f. 306. 
292 Po aty, e cituar. Detyrat e Petersbergut, të njohura sipas emerit të qytetit afër Bonit ku u miratua deklarata. 
293 Vepër e cituar, po aty, f. 316. 
294 Po aty. 
295 Samiti i vendeve anëtare me vendet e Partneritetit Euro-Atlantik (EAPC-Euro-Atlantik Partnership Council)me 

rastin e festimit të 50 vjetorit të NATO-s, në prill 1999, mbatjur në Washington, miratoi komunikatën me titull: ‖Nje 

aleance për shek XXI‖. P. Milo, vepër e cituar, po aty, f. 257-258. 
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BEP si pararendës i identitetit të sigurisë dhe mbrojtjes evropiane. 

 

Bashkimi Evropian Perëndimor ishte i vetmi instrument i përdorimit ushtarak evropian që 

mund të shfrytëzohej nga ana e vendeve anëtare. Përpos ndonjë përpjekje të hershme të vendeve 

anëtare për ta aktivizuar, sidomos gjatë krizës e tensionit mes dy supërfuqive, ajo prej shumë 

kohësh ishte harruar. Gjatë krizës jugosllave, krahas papajtueshmërive në qëndrime dhe qasje, 

vendet anëtare të BE-së shfaqën dakordësinë e tyre për domosdoshmërinë e krijimit të një 

identiteti evropian të mbrojtjes dhe shfrytëzimin e BEP-it për arritjen e këtij qëllimi. BEP-i si një 

organizatë evropiane e mbrojtjes reciproke ishte e vetmja organizatë kompetente në fushën e 

mbrojtjes e të sigurisë. Në nenin V të traktatit themelues të Brukselit 
296

, ku mori rrugë krijimi i 

tij, parashikohej angazhimi i menjëhershëm i të gjithë vendeve anëtare në rast se sulmohej ndonjë 

prej tyre.  

 Dyshimet që u ngjallën nga ana e shteteve anëtare të BE-së rreth rolit të SHBA në 

Evropën e pasluftës së Ftohtë, si dhe frika që ato ndjenin për një shpërngulje të vemendjës 

amerikane ndaj tyre dhe çështjeve të sigurisë e mbrojtjes evropiane, u shoqëruan me ndarjet e tyre 

si filo-evropiane e filoatlantiste. Të parët, me në krye Francën, ishin për farkëtimin e një shtylle të 

fortë evropiane brenda aleancës si dhe zhvillimin e një politike mbrojtje vetiake evropiane, ndërsa 

të dytët, filoatlantistët, ishin kundër. Traktati i Mastritit parashikonte krijimin e një politike të 

përbashkët mbrojtjeje e cila gradualisht do të kthehej si mbrojtje e përbashkët, ku BEP-i shihej si 

pjesë integruese e zhvillimit të BE-së, i cili me autorizimin unanim të Këshillit ―përpunonte dhe 

zbatonte vendimet e veprimet e BE-së të cilat kanë implikime për mbrojtjen‖
297

.  

Bashkimi Evropian Perëndimor
298

, ka kontribuar me dimensionin e vet ushtarak në 

konsolidimin e Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes, derisa u integrua përfundimisht në 

BE. Që nga ky moment, kompetencat e tij i kaluan kësaj të fundit. Bashkimi Evropian 

Perëndimor, BEP, mes dilemash dhe debatesh të europianistëve që ishin për një shtyllë evropiane 

të aleancës dhe forcim të identitetit evropian të mbrojtjes nga njëra anë dhe atlantistëve (Britania. 

e Madhe, Danimarkë) të cilët kundërshtonin militarizimin e Evropës, u dakordësua që mund të 

integrohej në BE, nëse Këshilli do të vendoste për një gjë të tillë 

Në marrëdhënien me NATO-n,  BEP-i,  shihej si një mjet për forcimin e shtyllës evropiane 

të Aleancës Atlantike, i cili në mënyrë graduale do të çonte përmes forcimit të këtij identiteti 

evropian në një mbrojtje të BE-së. Me zhvillimet e mëpastajme në BE në fushat e mbrojtjes dhe 

                                                 
296 Traktati i Brukselit i 23 tetorit 1954 themeloi BEP-in.  
297 Po aty.  
298 BEP i krijuar më 1948. 
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sigurisë, roli dhe misioni i BEP-it rishihet në dritën e këtyre zhvillimeve, ku në vijim
299

 u vendos 

që të bëhej integrimi dhe kalimi gradual i kompetencave operacionale dhe administrimit të krizave 

të BEP-it në BE. Misionet e Petersbergut të integruara në Traktatin e Amsterdamit legjitimojnë 

BE-në për të kryer misione e operacione ushtarake brenda dhe jashtë Evropës. Samiti i Helsinikit, 

1999, përcakton mjetet dhe objektivat për t‘u arrirë në përmbushjen e këtyre operacioneve. Samiti 

i Fiera (2000) i jep atribute të tjera politikës evropiane të përbashkët në fushën e sigurisë dhe të 

mbrojtjes, një dimension civil, si në drejtim të shtetit ligjor, administrimit e mbrojtjes civile dhe 

policinë. Traktati i Nicës, viti 2000, vendos veprimet ushtarake të BEP-it nën përgjegjësinë e 

strukturës përgjëgjëse evropiane
300

, në kuadër të PESM. 

Kultura e konsensusit në ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta ishte një trashëgimi 

pozitive e ngulitur që nga Komiteti i Bashkëpunimit Politik, por që u përdor edhe në këto raste, 

pavarësisht faktit se kërkohej një shumicë e cilësuar, në realitet ajo ishte mbizotëruese. Problemet 

dhe sfidat me të cilat ballafaqohej PPJS në këtë kohë ishin sa të karakterit organizativ, me 

vështirësitë e krijimit të strukturës përkatëse të kësaj politike brenda Sekretariatit të Këshillit, të 

cilat më së shumti lidheshin me qasjet e ndryshme kulturore të stafeve të atashuara. Ato 

reflektonin kulturën e tyre kombëtare dhe mbi këtë prespektivë i shihnin problemet, në ndryshim 

nga qasja komunitare (evropianistët e stafit të Sekretariatit të Këshillit). Gjithashtu, edhe natyra e 

rotacioni i Presidencës së Këshillit ndikonte përmes prioriteteve që ndryshonin nga një presidencë 

në tjetër, duke çuar në këtë mënyrë, në mungesë kohezioni dhe dobësim të rolit e profilit të BE-së    

në arenën ndërkombëtare
301

.  

Dështimi në menaxhimin e parandalimin e konfliktit në ish Jugosllavi
302

që u shoqërua me 

refuzime të vendeve anëtare për përdorim force, nxori në pah ndryshimet në politikat e jashtme të 

vendeve anëtare për të ndarë sovranitetin në çështje me implikacione në fushën e sigurisë dhe 

mbrojtjes. Ai tregoi limitet e veprimit ndërkombëtar të BE-së, mungesën e efikasitetit të kësaj 

politike si dhe pengoi, gjithashtu, forcimin e një identiteti evropian të mbrojtjes
303

. Me synimin 

për të arritur efikasitetin e PPJS, Traktati i Amsterdamit
304

 definoi disa instrumenta politik si 

parimet e udhëzimet për drejtimin e përgjithshëm politik, strategjitë e përbashkëta ku përfshinin 

                                                 
299 Konferenca ministrore e BEP e nëntorit 2000 në Marsejë, vendosi integrimin e këtyre kompetencave të BEP në 

BE. 
300 Traktati i Nicës i fund vitit 2000.  
301 Po aty. 
302 Auswärtiges Amt, European Security and Defense Policy (Berlin 2009), 15.  
303 Po aty. 
304 R. Soin, Evropa Politike,  Tirane, Papirus, 2008, f. 131. Traktati i Amsterdamit solli disa risi sa lidhet me PJSM. 

Ai krijoi funksionin e Përfaqësuesit të Lartë për PJSM, përfshiu në politikën për mbrojtjen e përbashkët ―Misionet e  

Petersbergut‖ për administrimin e krizave. Strategjia e përbashkët e miratuar me unanimitet për çështje me interes, si 

dhe koncepti i abstenimit konstruktiv për të lehtësuar miratimin e inisiativave me pjesmarrjen e të gjithëve, janë të 

tjera risi të Traktatit të Amsterdamit. Capul Jean –Yves, ‖Union Europeenne‖ la documentation francaise (Notices).  
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qasjen diagonstifikuese të saj në raport me objektivat, skedulimin e tyre kohor si dhe mjetet që do 

të përdoreshin për ndërmarrjen veprimeve apo qëndrimeve të përbashkëta
305

. Reformat, që u 

ndërmorën nga ana e Traktatit, rrokën edhe aspektet vendimarrëse ku parimi i shumicës së 

cilësuar u gjithëpranua si mbizotërues, duke përfshirë formulën e abstenimit konstruktiv, apo të 

mospjesëmarrjes për arsye të rëndësishme politike e kombëtare.  

 Kriza e përfaqësimit, që ishte vënë re përgjatë rotacioneve të presidencës së Këshillit, do 

të zgjidhej me krijimin e postit të përfaqësuesit të lartë për PPJS, i cili do të ishte edhe kryetar i 

sekretariatit të Këshillit. Ai do të ishte përgjegjës për dizenjimin dhe zbatimin e PPJS si dhe do të 

asistonte punën e Këshillit, si dhe të gjitha këto që kërkonte vetë presidenca e Këshillit. Në të 

vërtetë ngelej presidenca figura kryesore përfaqësuese e PPJS, dhe se përfaqësuesi i Lartë ishte 

pjesë e Trojkës (me Këshillin dhe Komisionin
306

) në marrëdhëniet e BE-së me vendet jo anëtare. 

U krijua njësia e planifikimit politik dhe e paralajmërit të hershëm nën autoritetin e përfaqësuesit 

të lartë, që do të kontribuonte në analizën e situatave dhe vendimarrjen politike. Buxhetimi i 

shpenzimeve të PPJS i ngarkohej BE-së (me përjashtim të rasteve që kishin implikacione 

ushtarake) pas negocimeve ndër institucionale mes Këshillit, Komisionit e Parlamentit.  

Përfshirja në BE e detyrave të Petersbergut, si misione paqeruajtëse, humanitare, dhe 

shpëtimi, u bë pjesë e reformës së ndërmarrë nga Traktati, të cilat me mbështetjen që i dha më pas 

Samiti i NATO-s në Madrid 1997 këtyre përpjekjeve kontribuan në forcimin e zhvillimin e 

identitetit evropian të sigurisë e mbrojtjes. Edhe në Traktatin e Amsterdamit ishte parashikuar në 

nenin 17 të hyrjes se ―politikat e bashkimit nuk prekin karakterin specifik të politikës së sigurisë 

dhe të mbrojtjes të disa prej anëtarëve, të cilat besojnë që mbrojtja e përbashkët arrihet në kuadër 

të NATO-s dhe se kjo përputhet me politikën e përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes të miratuar në 

këtë kuadër‖
307

. Pra, edhe përmes kësaj klauzole nënkuptohet bashkëpunimi mes BE-së, vendeve 

anëtare të saj dhe NATO-s në çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë së përbashkët, marrëveshje të 

konkretizuara edhe përmes formatit të Berlin Plus, ku BE-së i jepet mundësia që të përfshihet në 

inisiativa ushtarakë, duke përdorur mjetet e NATO-s.  

Zgjedhja e Solanës në krye të PPJS -së në vitin 1999 ishte funksionale dhe përshpejtoi 

zhvillimet në kuadër të kësaj politike, si dhe bashkëpunimin institucional. Përgjatë kësaj kohe u 

panë zhvillime inkurajuese si miratimi i strategjive të përbashkëta nën PPJS për Rusinë e 

                                                 
305 Neni 13, 14, 15 i Traktatit të Amsterdamit. 
306 Neni 335 i Traktatiti ku BE përfaqësohet në marrëdhëniet me jashtë nga Komisioni, dhe sipas nenit 218, Komisioni 

Evropian kujdeset për të negociuar në interest e BE-së mbi bazën e një mandati të dhënë nga Keshilli, si dhe 

direktivave të dhëna nga i njëjti institucion. Po aty, veper e cituar, f. 108. 
307 Neni 17 i Traktatit, R. Soin, ―Politika e jashmte dhe e sigurisë së përbashkët‖. Po aty, f. 147. 
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Ukrainën
308

, si dhe një mori instrumentash të kësaj politike morën jetë, si shprehje këto edhe të 

rritjes se profilit e rolit të BE-së në rajon e me gjërë. Të tilla mund të përmenden monitorimi 

zgjedhjeve anembanë globit, vizitat e trojkës në zona problematike si dhe ndërmjetësimet në 

krizën maqedonase 2003, apo Ukraine 2004; përfaqësime të veçanta në çështje a krahina të 

caktuara, si në procesin e paqes në Lindjen e Mesme, krahinën e Liqeneve të Mëdha në Afrikë. Të 

tjera zhvillime në kuadër të PPJS përfshijnë embargot, sanksionet e ndryshme, kufizimet tregtare, 

ndalimet e vizave, kontrolle, si dhe në aspekte të mbrojtjes së infrastrukturës së saj ushtarake. I 

inkurajuar edhe nga bekimi i samitit të NATO-s 1997, që mbështeste e inkurajonte përpjekjet për 

një identitet evropian të mbrojtjes, si dhe ndjenja e pragmatizmit për të fituar besimin e 

evropianëve përndaj skepticizmit dhe kundërshtive të politikave të saj, e veçanërisht asaj 

monetare, ish Kryeministri Bler në samitin anglo–francez të Shën Malo-s 
309

 ndërmerr nismën e 

dakordësohet me ish presidentin francez Shirak për zhvillimin e një kapaciteti ushtarak brenda 

BE-së, duke i dhënë jetë krijmit të politikës së ardhshme të sigurisë e mbrotjes.  

Në "Deklaratën e tyre të Përbashkët për Mbrojtjen Evropiane" të miratuar në Saint-Malo, 

Bler dhe Shirak ranë dakord se "Bashkimi Evropian duhet të ketë kapacitetin për veprim autonom, 

të mbështetur nga forca të besueshme ushtarake, mjetet për të vendosur për përdorimin e tyre, dhe 

gatishmërinë për të bërë këtë, në mënyrë që t'i përgjigjet krizave ndërkombëtare. " U theksua se 

Evropa do të "kontribuojë në vitalitetin e një Aleance Atlantike të modernizuar, e cilawshtë 

themeli i mbrojtjes kolektive të anëtarëve të saj".
310

 

Vetëm një gjysmë viti pas shpalljes franko-britanike, shtetet anëtare të BE-së në mbledhjen 

e Këshillit Evropian të mbajtur në qershor 1999 në Këln, miratuan qëllimin për të krijuar Politikën 

Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes në BE që sot emërtohet Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe 

Mbrojtjes (PPSM)
311

.  

Ishte në tagrin e Këshillit Evropian
312

 neni 26 paragrafi 2 i TBE, miratimi i një formati të 

tillë ushtarak brenda PPJS, dhe përgjatë samitit të Këlnit në qershor 1999 u shpreh vullneti politik  

për përmbushjen e detyrave të Petersbergut (parandalim konfliktesh e menaxhim krizash.) BE 

                                                 
308 Po aty. 
309 Po aty. 
310 See the full text of the Saint-Malo Declaration in M. Rutten, ―From St-Malo to Nice: European Defence: Core 

Documents‖, Chaillot Paper 47 (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2001), fq. 8–9. 
311 European Council, Presidency Conclusions (Cologne, June 1999).  
312 E. Ujkani, ―E drejta e Bashkimit Evropian, parimet, institucionet e praktika gjygjësore‖, 2012, f. 91. 

Neni 26, paragrafi 2 TBE, ngarkon me përgjegjësi Këshillin që të përgatisë PJSM dhe të marrë vendimet e nevojshme 

për definimin dhe implementimin e kësaj politike gjithmonë duke u mbështetur në udhëzimet e definuara nga Këshilli 

Evropian.  

 



82 
 

duhet të ketë aftësi autonome për të vepruar, forca të besueshme ushtarake, mjetet e duhura si në 

gjendje gadishmërie.  

 Në këtë kuadër, Këshilli Evropian i Helsinikit gjashtë muaj më pas përcaktoi objektivat 

kryesor për PESM (politika evropiane e sigurisë dhe mbrojtjes), ku për të qenë të afta
313

 për të 

përmbushur detyrat e Petersbergut, vendet anëtare brenda 2003 duhet të dërgojnë deri në 60000 

trupa për 60 ditë dhe që ti mbajnë ato deri në 1 vit.  

Këto detyra përfshijnë veprimtari humanitare dhe të shpëtimit, paqeruajtëse, si dhe detyra 

të forcave luftarake në menaxhimin e krizave, përfshirë paqebërjen (me operacionet e përbashkëta 

të çarmatimit dhe mbështetje për vendet e treta në luftën kundër terrorizmit dhe Reformën e 

sektorit të sigurisë, të shtuar në këtë listë në vitin 2004).  

 Krahas këtyre objektivave u la që në aspketin institucional deri më 2000 të ngriheshin 

strukturat e përkohshme që do të tjetërsonin këtë politikë (PESM), të tilla si Komiteti Politik dhe i 

Sigurisë (ish komiteti i dikurshëm politik) dhe komitetin  e stafin ushtarak. Në kuadër të 

Këshillit
314

, do të krijohej Komiteti Politik dhe i Sigurisë (i përbërë nga përfaqësues kombëtarë në 

nivel ambasadorësh), Komiteti Ushtarak i BE-së (i përbërë nga shefat e mbrojtjes të shteteve 

anëtare), dhe Shtabi Ushtarak BE-së  (i cili siguron ekspertizën e nevojshme).  

Traktati i Nicës i bëri të përhershme strukturat e ngritura, si dhe formalizoi aksesin e BE-së 

në kapacitetet ushtarake të NATO-s përmes BEP-it dhe integrimit të tij në BE.  

Grupet e luftimit në kuadër të përmbushjes së detyrave të Petersbergut nga ana e BE-së , 

janë instrumente të natyrës ushtarake
315

 të reagimit shpejtë e në kohë për t‘u përdorur kurwshtë e 

nevojshme. Lindja e tyre nis me konceptin e reagimit të shpejtë
316

 si një aspekt i rëndësishëm i 

menaxhimit të krizave, për të vijuar me pas me objektivin kryesor të Helsinkit 2003, ku shteteve 

anëtare u kërkohej që të ofrojnë elementet e reagimit të shpejtë e t‘i bëjnë operacionale ato. Në 

sajë të objektivave të caktuar u arrit që këto grupe luftimi të bëhen operacionale në vitin 2007. 

Grupet e luftimit kanë në përbërjen e tyre rreth 1500 vetë, madhësi që lidhet me misionin e tyre. 

                                                 
313 European Council, Presidency Conclusions—Helsinki Headline Goal (Helsinki, December 2009), fq. 10–11. These 

tasks were laBeled the ―PetersBerg tasks‖ Betj.ause they were initially defi ned in a WEU meeting in 1992 in 

Petersberg, Germany. 
314 For an analysis of the institutional framework, see J. Howorth, Security and Defence Policy in the European Union 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), fq. 61–91. On the role of the PSC in the ESDP, shi S. Duke, ―The Linchpin 

COPS: Assessing the Workings and Institutional Relations of the Political and Security Committee, ‖ European 

Institute for Public Administration Working Papers 5, no. 35 (Archive of European Integration, 2005); A. E. Juncos 

and C. Reynolds, ―The Political and Security Committee: Governing in the Shadow, ‖ European Foreign Affairs 

Review 12, no. 2 (2007): 127–47. 
315 G. Lindstrom, ―Enter the EU Battlegroups, ‖ Chaillot Paper 97 (Paris: European Union Institute for Security 

Studies, 2007), fq. 97. 
316 Keshilli Evropian e Helsinit, viti 1999. 
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Ato janë një forca efektive, e besueshme, e dislokueshme me shpejtësi, koherente dhe e aftë për 

operacione më vete ose në fazën fillestare të operacioneve të mëdha. 
317

 

Këshilli Evropian, i mbledhur në qershor të vitit 2000 në Feira, përcaktoi katër fusha 

prioritare për BE-në për të zhvilluar aftësitë civile: polici, sundim i ligjit, administratë civile, dhe 

mbrojtje civile, me reformën e sektorit të sigurisë dhe misionet monitoruese të shtuara në 

prioritetet në një fazë të mëvonshme. Objektivi Kryesor Civil 2008, që u miratua në vitin 2004, 

përfshin  synime të qarta për këto katër fushat prioritare të pranuara
318

.  

Duke pasqyruar faktin se shtetet anëtare ishin serioze në krijimin e PPSM, ato filluan një 

seri konferencash dhe angazhimesh me qëllim për të vlerësuar aftësitë ushtarake dhe civile në 

dispozicion menjëherë pas takimeve të Helsinkit dhe Feira. Ato ishin të destinuara për të vlerësuar 

mangësitë dhe për të përcaktuar objektivat dhe zotimet konkrete në lidhje me personelin ushtarak 

dhe civil dhe instrumentet e menaxhimit të krizave
319

.  

Në Samitin e Këshillit Evropian të Gotenborgut
320

 u ra dakord për zhvillimin e 

kapaciteteve civile të menaxhimit të krizave ndërkombëtare, që do të mbikqyreshin nga komiteti i 

ngritur për këtë qëllim. Kjo nënkuptonte disponibilitetin e burimeve si 5000 oficerë policie, ku 

1000 të zhvendoseshin brenda 30 ditëve, grup prokurorësh, gjyqtarësh, ekspertësh ligjorë dhe të 

administratës; grupe të reagimit të shpejtë për situata emergjente, etj. Strategjia e Sigurisë 

Evropiane menaxhimin e krizave civile e konsideron si një komponente të rëndësishme të 

politikës së jashtme të BE-së në përgjegjësinë që ajo ka për sigurinë globale. Sektorët prioritarë në 

këtë aspekt janë, policia, shteti ligjor (sundimi i ligjit), administrimi civil, mbrojtja civile, misionet 

e monitorimit, mbështetja për përfaqësuesit special të BE-së
321

. Sfidat e reja të sigurisë, lufta 

antiterror, 11 shtatori, lufta në Afganistan, Irak, etj., megjithë kundërshtitë mes shteteve për 

çështje të caktuara si organizimi, përfaqësimi, qëndrimi ndaj luftës, në finalitet ato ndikuan në 

zhvillimin e Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes. BE përmes këtij dimensioni u shfaq 

me profilin e vet në marrëdhëniet ndërkombëtare e veçanërisht në teatrot e konfliktëve dhe 

arritjeve të marrëveshjeve pas konfliktit.  

 Traktati i Lisbonës bën zëvendësimin e fjalës evropian me të përbashkët, respektivisht nga  

emërtimi ―i Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes‖ (PESM) në ―politikë të përbashkët të 

                                                 
317 Politika e Sigurisë dhe e mbrojtjes evropiane, Po aty. 
318 European Council, Presidency Conclusions—Civilian Headline Goal 2008 (Bruksel, 17 dhjetor , 2004).  
319 B. Schmitt, ―European Capabilities: How Many Divisions?‖ in EU Security and Defense Policy: The First Five 

Years (1999–2004), edited by N. Gnesotto (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2004), fq. 89–110; 

E. J. Stewart, ―Capabilities and Coherence? The Evolution of European Union Confl ict Prevention, ‖ European 

Foreign Affairs Review 13, no 2 (2008): 229–53. 
320i mbajtur në qershor 2001 në Goteborgut, Suedi. 
321 Objektivat kryesor civil 2008 miratuar nga Këshilli Evropian më datë 17. 12. 2004, shih PSME, vepër e cituar. Po 

aty, f. 350. 
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sigurisë dhe mbrojtjës‖ (PPSM). Të tjera zhvillime të traktatit kemi edhe lidhur me postin e 

Përfaqësuesit të Lartë të Punëve të Jashtme dhe Politikës së Sigurisë, i cili ndihmohet nga një 

strukturë e re e krijuar, ajo e Shërbimit të Veprimtarisë se Jashtme Evropiane. Bashkëpunimi i 

përhershëm i strukturave nënkupton të drejtën e aksesit të çdo shteti anëtar për të zhvilluar aftësitë 

dhe kapacitetet e veta ushtarake në forcat shumëkombëshe. Në nenin 28 të tij Traktati i Lisbonës 

pajtohet me përmbushjen e detyrave të Petersbergut si operacionet e përbashkëta të çarmatimit, 

detyra humanitare dhe të shpëtimit, detyra të asistencës dhe këshillimit ushtarak, të parandalimit të 

konflikteve dhe detyra paqeruajtës, të administrimit të krizave, përfshirë bërjen e paqes dhe 

stabilizimit pas konfliktit
322

.  

 

Institucionet kryesore të BEP.  

 

BEP-i e kishte selinë në Bruksel, me një staf prej 65 vetësh dhe një buxhet vjetor prej 13. 4 

milion Euro. Ai përbëhej nga Këshilli i BEP-it dhe Asambleja e BEP-it. BEP-iwshtë drejtuar nga 

Këshilli i Ministrave, i ndihmuar nga një Këshill i Përfaqësuesve të Përhershëm në nivelin e 

ambasadorëve. Aspektet sociale dhe kulturore të Traktatit të Brukselit janë dorëzuar në Këshillin e 

Evropës për të shmangur dublimin e përgjegjësive brenda Evropës. 
323

 Asambleja Parlamentare (e 

përbërë nga delegacionet e shteteve anëtare të Asamblesë Parlamentare) mbikëqyr punën e 

Këshillit, por kjo nuk ka ndonjë obligim ndaj tij. Asambleja e BEP-itwshtë një institucion 

konsultativ.  

Grupi i Armatimeve të Evropës Perëndimore (WEAG)wshtë themeluar në vitin 1976 si një 

forum për bashkëpunim në fushën e armatimeve me qëllim krijimin e një Agjencie Evropiane të 

Armatimeve. Në vitin 2000 ajo kishte 19 anëtarë: Austria, Belgjika, Republika Çeke, Danimarka, 

Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Italia, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, 

Polonia, Portugalia, Spanja, Suedia, Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky organwshtë mbyllur më 

23 maj 2005. 
324

 Organizata e Armatimeve të Evropës Perëndimore (WEAO) ishte menduar si një 

Agjenci e Armatimeve, por veprimtaria ishte e kufizuar në një qelizë hulumtimi. Ajo ofronte 

shërbime mbështetëse në fushën e kërkimeve dhe të teknologjisë së mbrojtjes. Ajo u krijua në 

vitin 1996, dhe u mbyll në gusht të vitit 2006. 
325

 Këto agjenci janë marrë përsipër nga Agjencia 

Evropiane e Mbrojtjes. Organe të tjera të transferuara përfshijnë Institutin për Studimet e Sigurisë 

dhe Qëndrën Satelitore. Më 15 maj 1995, u mblodh në Lisbonë Këshilli i Ministrave i BEP-it. 

Deklarata e krijimit të EUROFOR-it (Forcë Operacionale e Shpejtë Evropiane) u bë nga Franca, 

                                                 
322 Traktati i Lisbonës, PSME dhe kufizimet e traktatit të Lisbones, Margaras. V, po aty, f 152-164. 
323The Western European Union ena. Lu. 
324WEAG Website. 
325WEAO Website. 

http://www.ena.lu/?lang=2&doc=343
http://www.weu.int/weag/
http://www.weao.weu.int/site/index.php
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Italia, Spanja dhe Portugalia. EUROFOR-i u bë operacional në qershor të vitit 1998 si një task 

forcë e Bashkimit Evropian Perëndimor. 
326

 

 

Roli i BEP-it në zhvillimin e Politikës së Mbrojtjes së BE-së.   

 

BEP-i si “krah operativ” i Bashkimit Evropian në Traktatin e Mastrihtit.  

Sipas nenit J. 4, paragrafi 2 i Traktatit BE/Mastriht, BEP-i ka vepruar në Traktatin e 

Mastrihtit si ―krah operativ‖ ose "krahu i armatosur" i BE-së. Pra, Unioni i kërkonte Bashkimit 

Evropian Perëndimor, i cili ishte një pjesë integrale e zhvillimit të Bashkimit Evropian, të 

përpunonte dhe zbatonte vendimet dhe aksionet e BE-së, të cilat kishin lidhje me problemet në 

fushën e politikës së mbrojtjes. Më pas, Këshilli Evropian, në bashkëpunim me organet përkatëse 

të BEP-it rregullonte dhe organizonte kornizën praktike të nevojshme për zbatimin e këtyre 

politikave. Ky rol i BEP-it i përcaktuar në Traktatin e Mastrihtit bazohej në situatën e krijuar që 

prej vitit 1954 me krijimin e aleancës mbrojtëse. Nisur nga dy deklarata politike të shteteve 

anëtare të BEP-it
327

, BEP-i duhej kalonte një fazë ―riaktivizimi‖, për vetë faktin që deri në këtë 

kohë aktiviteti i tij, në vija të përgjithshme kufizohej mbi kontrollin e politikave të armatimit në 

Gjermaninë Perëndimore. Qëllimi i tij ishte që, së bashku me të ashtuquajturin Identiteti Evropian 

i Sigurisë dhe Mbrojtjes, të forconte pozitat evropiane në NATO.  

Në këtë kuadër vihej re ndërtimi i institucioneve të ndryshme ushtarake dhe politike në 

nivele të tilla, nëpërmjet të cilave BEP-i ishte në gjendje të përpunonte konceptet e tij ―know-

how‖ (di sesi) të politikës së mbrojtjes dhe sigurisë. Këto koncepte nevojiteshin më vonë për 

bashkëpunimin brenda BE-së  në fushën e politikës së mbrojtjes. 
328

 

                                                 
326Eurofor eurofor. It. 

327 ―Deklerata e Romës― (1984), publikuar në: EA 39 (1984), D 703 f. , dhe platforma e Hagës për interesat e 

sigurisë evropiane (1987), publikuar në: EA 42 (1987), D 613 ff. Deklerata e Romës: Fillimet e viteve 1980 

dëshmuan një ringjallje të debatit për sigurinë evropiane. Bashkëpunimi Politik Evropian (EPC), nuk mund të shtrihej 

përtej aspekteve ekonomike të çështjeve të sigurisë. Dështimi i nismës Genscher-Colombo në nëntor të vitit 1981, 

qëllimi i së cilës ishte zgjerimi i sferës së kompetencave të Bashkëpunimit Politik Evropian në çështjet e sigurisë dhe 

mbrojtjes, shtyu vendet që ishin në favor të saj të shikonin për një kuadër tjetër të konsultimeve. Bashkimi Evropian 

Perëndimor ishte zgjedhja e qartë. Me iniciativën e qeverive belge dhe franceze, u mbajt në Romë më 26 dhe 27 tetor 

1984 një takim paraprak i përbashkët i Ministrave të Jashtëm dhe të Mbrojtjes në kuadër Bashkimit Evropian 

Perëndimor. Takimi u vlerësua nga miratimi i tekstit themelues të riaktivizimit të BEP-it: "Deklarata e Romës". Puna 

në përkufizimin e një identiteti të sigurisë evropiane dhe harmonizimin gradual të politikave të mbrojtjes të anëtarëve 

të saj ishin në qëndër të objektivave të përcaktuara. Ministrat pranuan "nevojën e vazhdueshme për të forcuar sigurinë 

perëndimore, dhe që shfrytëzimi më i mirë i BEP-it jo vetëm që do të kontribuojë në sigurinë e Evropës Perëndimore, 

por edhe për një përmirësim në mbrojtjen e përbashkët e të të gjitha vendeve të Aleancës së Atlantikut". Deklarata e 

Romës ripohoi se Këshilli i BEP-it mundet që - sipas Nenit VIII (3) të Traktatit të Brukselit të modifikuar – të marrë 

në konsideratë pasojat që mund të kenë për Evropën krizat që mund të ndodhin në rajone të tjera të botës. Në pajtim 

me vendimet e marra në Romë, Këshilli i BEP-it këtej e tutje dë të mbante dy takime në vit në nivel Ministerial, në të 

cilat Ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes do të uleshin në të njëjtën tryezë të konferencës.  

328 W. J. Feld, ― The Future of European Security and Defence Policy―, 1993, f. 75.  

http://www.eurofor.it/
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Përzgjedhja e BEP-it dhe rolit të tij në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët të 

Bashkimit Evropian bazohej në dy deklarata të shteteve anëtare të BEP-it në lidhje me Traktatin e 

Mastrihtit. Në njërën prej tyre përshkruhej roli operativ që duhej të merrte BEP-i, nëpërmjet të 

cilit duhej të arrihej formulimi i një ―politike të përbashkët evropiane të sigurisë‖, ku ―vendimet 

dhe aksionet e Unionit‖ përpunoheshin dhe zbatoheshin mbi bazën e ―implikacioneve të politikës 

së mbrojtjes‖. Po ashtu, në këto deklarata u bëhej thirrje shteteve të BE-së,  që nuk ishin anëtare të 

BEP-it, si edhe shteteve partnere në NATO të anëtarësoheshin me të drejta të plota në BEP ose të 

fitonin statusin e vëzhguesit. 
329

 Të dyja këto deklarata u fiksuan në aktet përmbyllëse të kontratës 

së BE-së. Meqenëse shtetet anëtare të BEP-it, ishin në të njëjtën kohë edhe anëtare të BE-së,  dhe 

e kishin ratifikuar marrëveshjen e BE-së, nëpërmjet nënshkrimit të Traktatit të Mastrihtit u arrit 

një marrëveshje kontraktuale ndërkombëtare mbi ridimensionimin e misionit të BEP-it. 
330

 

Në këtë kuadër, Deklarata e mirënjohur e  Petersbergut e 19 qershorit 1992, nuk përmbante 

asgjë më tepër sesa konkretizimi i masave transformuese të aleancës të përcaktuara në Traktatin e 

Mastrihtit. Pjesa më e rëndësishme e kësaj deklarate janë të ashtuquajturat ―detyrat e  

Petersbergut‖
331

, nëpërmjet të cilave BEP-i përshkruante skenarët e mundshëm të misioneve për 

përballimin e krizave të ndryshme. Në zbatim të këtyre masave ―operative‖ të përcaktuara në 

Traktatin e Mastrihtit, duke u bazuar në nenin III, paragrafi 2 të Marrëveshjes së BEP-it, u 

plotësuan dhe ridimesionuan organet e tij këshillimore politike. Këto organe kishin për detyrë të 

planëzonin dhe përgatisnin operacionet ushtarake. 
332

 Po ashtu u forcua bashkëpunimi operativ me 

vëzhguesit, shtetet e asociuara dhe shtete të tjera.  

                                                 
329 Si pasojë e këtyre dekleratave Greqia u bë anëtare me të drejta të plota e BEP-it, Irlanda, Suedia, Finlanda, Austria 

dhe Danimarak morën statusin e vëzhguesit, ndërsa Norvegjia, Islanda, Turqia, Polonia, Çekia dhe Hungaria fituan 

statusin e anëtarit të asocuar.  
330

 H. G. Erhart, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 10/1993, f. 37.  
331

 Një listë e detyrave të sigurisë, mbrojtjes, dhe paqeruajtjes u përcaktuan fillimisht nga Bashkimi Evropian 

Perëndimor (BEP), në qershor të vitit 1992. Traktati i Lisbonës parashikon që detyrat Petersbergut përfshijnë një 

"program stabilizimi pas konfliktit" dhe luftën kundër terrorizmit. Detyrat e  Petersbergut mund të ndërmerren nga 

Forca e Reagimit të Shpejtë të BE-së  . Kjo forcë drejtohet nga Komiteti Politik dhe i Sigurisë, një organ i krijuar nga 

Traktati i Nicës. Në Këshillin e BE-së duhet të ketë unanimitet që Bashkimi Evropian të ndërmarrë një nga detyrat e 

Petersbergut. Konventa për të Ardhmen e Evropës kërkon ndjekjen e procedurës konstruktive të abstenimit për të 

kapërcyer vështirësitë e arritjes së unanimitetit - kjo do të lejojë shtetet të abstenojnë lidhur me pjesëmarrjen e tyre pa 

penguar shtetet e tjera të veprojnë. Për më tepër, ashtu si projekt-Kushtetuta që më vonë nuk u miratua dhe Traktati i 

Lisbonës lejon përdorimin e bashkëpunimit të zgjeruar dhe të strukturuar për të kryer detyrat e Petersbergut. Detyrat u 

paraqitën në Traktatin e Bashkimit Evropian në kuadrin e Traktatit të Amsterdamit si një kompetencë e re e BE, që e 

lejon Bashkimin Evropian të veprojë. Këto detyra nuk kërkojnë një mandat të caktuar të OKB-së. Ato "përfshijnë 

detyra humanitare dhe të shpëtimit, detyra paqeruajtëse dhe detyra të forcave luftarake në menaxhimin e krizës, duke 

përfshirë edhe paqebërjen". Paqeruajtja nënkupton që ndërmjet dy ish palëve ndërluftuese tashmë ekziston paqja. BE-

ja pastaj mund të ndërmarrë hapa për të ruajtur paqen, për shembull, duke kontribuar me ushtarë në një operacion 

paqeruajtës të OKB-së. Kushtet e menaxhimit të krizave dhe të paqebërjes nuk janë të përcaktuara saktësisht, por 

mund të përfshijnë dhe operacione ushtarake.  
332

 Në këto organe bënin pjesë Instituti për Studimet e Sigurisë, Grupi i Armatimit Evropianoperëndimor (1993), i cili 

më vonë u quajt Organizata e Armatimit Evropianoperëndimore (1996), Qendra Satelitore e Bep-it si edhe struktura 

ushtarake dhe komisione ushtarake, një Qëndër Ushtarake Planifikimi (1992), etj.  
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Marrëdhëniet ndërmjet BE-së dhe BEP-it.  

 

Nëpërmjet vendimeve të marrëveshjes së Amsterdamit, BEP-i u shkri dhe u bë pjesë 

integrale e BE-së    si në nivelin organizativ ashtu edhe në atë politik. Rëndësia e madhe që mori 

BEP-i në formulimin e politikës së përbashkët të mbrojtjeswshtë pasqyruar para së gjithash në 

nenin 17, paragrafi 1 i Marrëveshjes së Amsterdamit: ―BEP-iwshtë pjesë integrale e zhvillimit të 

Unionit. Ai i krijon Unionit mundësinë e krijimit të kapaciteteve operative sidomos në paragrafin 

2. Ai mbështet Unionin në përkufizimin e aspekteve të politikës së mbrojtjes dhe në politikën e 

jashtme të përbashkët. Unioni mbështet bashkëpunimin e ngushtë institucional me BEP-in duke 

marrë në konsideratë integrimin e mundshëm të BEP-it në BE, nëse kjo gjë miratohet nga Këshilli 

Evropian. . . ‖.  

Detajet e bashkëpunimit ndërmjet BE-së dhe BEP-it në lidhje me përcaktimin e aspekteve 

të politikës së sigurisë në Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë u pasqyruan në një akt 

juridik sekondar. BE-ja kishte, në këtë mënyrë, të drejtën e ndërhyrjes institucionale në 

operacionet know-how të BEP-it dhe mund ta përdorte këtë qasje për zhvillimin e politikës së saj 

të mbrojtjes. Po ashtu, për t‘u përmendur janë edhe të drejtat në fushën e bashkëpunimit që fituan 

shtetet e BE-së që nuk bënin pjesë në BEP.  

 

Emancipimi” i BE-së nëpërmjet Marrëveshjes së Nicës.  

 

Marrëveshja e Nicës fshinte referencat e Nenit 17 të Marrëveshjes së BE-së ndaj BEP-it 

dhe kodifikonte vendimet e Këshillit Evropian të marra në vitet 1999 dhe 2000. Sipas këtyre 

vendimeve, BE-ja duhej të pajisej me aftësi operative për të menaxhuar vetë krizat 

ndërkombëtare. Në nenin 17 thuhej: ―Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë përfshin 

gjithë çështjet që kanë lidhje me sigurinë e Unionit, në të cilat bëjnë pjesë edhe përcaktimet hap 

pas hapi të politikave të përbashkëta të mbrojtjes, që mund të çojnë në një mbrojtje të përbashkët, 

nëse Këshilli evropian e vendos këtë gjë. Këshilli Evropian këshillon në këtë rast që, shtetet 

anëtare, sipas të drejtave juridike kontraktuale, t‘i pranojnë këto vendime‖.  

Sipas këtij përpunimi, BE-ja ishte para së gjithash e autorizuar, t‘i aplikonte vetë vendimet 

e marra në fushën e politikës së mbrojtjes në kuadër të detyrave të Petersbergut. Si pasojë, në vitin 

2000, BEP-i e pushoi aktivitetin e tij operativ dhe i delegoi BE –së pjesërisht drejtimet e 

planëzimit.  
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Operacionet ushtarake dhe humanitare të BEP-it. 

Veprimet e përbashkëta në Gjirin Persik (1988-1990). 

Ky misionwshtë ndërmarrë në referencë të përcaktimeve të Traktatit
333

sipas të cilës: "me 

kërkesën e çdo njërës prej Palëve të Larta Kontraktuese, Këshilli mblidhet menjëherë në mënyrë 

që të mundësojë konsultimin e tyre në lidhje me çdo situatë që mund të përbëjë një kërcënim për 

paqen, në çfarëdo fushe që ky kërcënim do të lindë, ose një rrezik për stabilitetin ekonomik‖. 

Bazuar në realitetin e ngjarjeve të atëhershme në Gjirin Persian, ku gjatë luftës Iran –Irak, të asaj 

periudhe, rezultoi se ishin vendosur mina që cënonin sigurinë dhe lirinë e lundrimit, shtetet 

anëtare u dakordësuan dhe reaguan duke kryer operacionin e pastrimit të minave atje.  

Falë këtij misioni u bë pastrimi i ujërave detare nga minat në një rreze të madhe lundrimi, 

si dhe u garantua lëvizja e lirë e anijeve, mallrave e njerëzve. Eksperienca e krijuar shërbeu për 

kryerjen e misioneve të mëpastajme, si dhe ndikoi në rritjen e autoritetit të organizatës në arenën 

ndërkombëtare.  

Me ndërprejen e konfliktit, BEP-i vijoi misionin e tij në bashkërendimin e operacioneve të 

pastrimit të minave në ujërat e Gjirit. Nga ana tjetër, ai kontribuoi në ndihmë të refugjatëve kurdë 

në Irakun verior
334

.  

Operacioni“Roja e Mprehtë" në Adriatik. 

Ishte një mision i kyrer në bashkëpunim me NATO-n, ku në respekt të Rezolutës 820 të 

Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, u zhvillua koncepti operacional i përbashkët mes 

tyre, duke krijuar një komandë të unifikuar për "Operacionin Roja e Mprehtë"
335

. Misioni u bë 

operacion në qershor 1993, dhe përgjatë tij, BEP-i dislokoi katër anije dhe gjashtë patrulla detare 

dhe aeroplanë për paralajmërim të hershëm
336

, të cilët përmbushën një numër të madh kontrollesh 

e inspektimesh
337

 të anijeve që lundronin në det. Një numër prej tyre u sekuestruan ndërkohë që 

tentonin të thyenin embarogon.  

 

 

                                                 
333

Neni VIII (3) të Traktatit të Brukselit të modifikuar. 
334

―Politika e vropiane e sgurisë dhe mbrojtjes‖, botim i Akademisë sëMbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, Roli operacional i 

BEP, po aty. 
335

 Në korrik të 1992 u mor vendimi nga BEP, cili vendosi që forcat detare të saj të monitoronin embargon ndaj Ish 

Jugosllavisë në detin Adriatik, mision i cili u krye në bashkepunim me NATO-n. 
336

 Po aty. 
337

U inspektuan rreth 6000 anije në det, dhe më shumë se 1400 u drejtuan për në port ku dhe u kontrolluan. Gjashtë 

anije u kapën ndërsa përpiqeshin të thyenin embargon. Po aty. 
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Operacioni i BEP-it në Danub. 

Në kontekstin e konfliktit në Ish- Jugosllavi,wshtë një tjetër mision i zhvilluar nga ana e 

BEP-it, ku në zbatim të sanksionoeve të OKB- së në Danub, u ra dakord që shtetet anëtare të 

BEP-it
338

do siguronin ndihmë për Bullgarinë, Hungarinë dhe Rumaninë në përpjekjet e tyre për 

zbatimin e sanksioneve të OKB-së. U krijua infrastruktura logjistike e nevojshme, për ngritjen e 

një policie dhe operacioni doganor, i përbërë me një staf prej rreth 250 vetësh, e një numër anijesh 

patrulluese, të cilat u përfshin në operacion patrullimi, inspektimi, monitorimi në disa zona 

kontrolli
339

(Mohaç-Hungari, Kalafat-Rumani, Rusi-Bullgari).  

Misioni shënoi arrtije në drejtim të parandalimit të thyerjes së embargos së armëve të 

OKB-së e zbatimit të sanksioneve, si dhe ishte test i suksesshëm i një bashkëpunimi efektiv e 

konkret mes anëtarëve brenda organizatës së BEP-it, si dhe i koordinimit me OSBE-BEP, përmes 

përfaqësuesve të Presidencës së BEP-it në Komitetin e Koordinimit të Sanksioneve të OSBE-së në 

Vjenë
340

. .  

Kontingjenti i Policisë në Mostar. 

Është mision civil policor, i cili konsiston në ndihmën dhe kontributin që BEP-i do të jepte 

për administratën e BE-së, të planifikuar të dislokohesh në qytetin e Mostarit në Bosnjë-

Hercegovinë. BEP-i kontribuoi me një kontingjent të policisë për administratën e BE-së të 

Mostarit, të krijuar në fillim të korrikut 1994. Misioni policor i BEP-it, që arriti rreth 182 persona, 

ishte për të ndihmuar e asistuar palët boshnjake dhe kroate në Mostar për të krijuar një forcë të 

bashkuar të policisë për qytetin.  

BEP asistoi përgjatë të gjithe mandatit të administrimit të BE-së deri sa përfundoi, më 15 

tetor 1996, dhe nga ku kompetencat ekzekutive të ruajtjes së rendit i kaluan autoriteteve vendore 

atje
341

.  

 

Menaxhimi i Operacioneve të Krizave (1997-2001). Misioni MAPE në Shqipëri. 

Ky mision lidhet me krizën që kaloi vendi ynë pas ngjarjeve tragjike të vitit 1997, ku pas 

përpjekjeve të faktorit ndërkombëtar, kryesisht të OSBE-së dhe BE-së, Këshilli i BEP-it vendosi 

të dërgojë në Shqipëri një Element Këshillimor Policor Shumëkombësh, qëllimi i të cilit ishte që 

të ofrojë këshilla dhe trajnime për policinë e shtetit, e reformat në Ministrinë e Rendit.  

                                                 
338

 Mbledhje e Këshillit të Ministrave të BEP-it në Luksemburg më 5 prill 1993. 
339

 I pajisur me tetë anije patrullimi dhe 48 automjete, personeli i BEP-it kreu 6748 operacione të inspektimit dhe 

monitorimit që rezultuan në zbulimin e 422 shkeljeve. Po aty. 
340

 Po aty. 
341

 Po aty. 
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Me ndihmën dhe asistencën e misionit MAPE janë shënuar disa arritje, si dhewshtë hartuar 

një Ligj i ri i Policisë së Shtetit që përmban themelet për ndërtimin e një policie demokratike me 

standardet e pranuara ndërkombëtarisht. Janë trajnuar rreth 3000 policë në Qëndrën e Trajnimit 

Tiranë (Akademia e Policisë), si dhe në Durrës, apo dhe me anë të programeve të trajnimit në 

terren.  

Misioni MAPE, i përbërë me një efektiv rreth 143 vetësh, zgjeroi mbulimin gjeografik dhe 

rriti lëvizshmërinë e tij operacionale, duke trajnuar dhe këshilluar për ministritë e përzgjedhura, 

drejtoritë dhe policitë e qarqeve dhe rretheve "të rrezikut të ulët" deri në nivel njësie operacionale. 

Ndërkohë, gjatë kohës së krizës së refugjatëve të Kosovës, nga prilli i vitit 1999, misioni asistoi 

pranë policisë shqiptare në administrimin e refugjatëve. Ata ishin të pranishëm pranë njësive të 

veçanta të drejtorive të policisë, në mbështetje të opereacioneve të tyre në menaxhimin e krizave, 

si në Kukës, Tiranë, Durrës, deri sa u ndërpre në fund të majit 2001. 

 

Operacioni i Ndihmës së Çminimit të MAP-it në Kroaci  

 

Në kuadër të këtij misioni çminimi, të MAP-it në Kroaci (EUDAM)
342

, BEP-i siguroi 

këshilla, ekspertizë teknike dhe mbështetje trajnimi për Qëndrën Kroate të Veprimit ndaj Minave 

(CROMAC) në fushat e menaxhimit të programimit, planifikimit dhe zhvillimit të projekteve, 

sistemeve të informacionit gjeografik, etj.  

 

 

Misioni i mbikëqyrjes së përgjithshme të sigurisë në Kosovë. 

 

Mandati i këtij misioni ishte një monitorim i situatës së krizës, e të"mbikëqyrjes së sigurisë 

së përgjithshme‖
343

, i ndërmarrë nga Qendra Satelitore e BEP-it, që konsistonte në mbledhje 

informacioni për BE-në dhe misionet e NATO-s dhe OSBE-së në kushtet e zbatimit të 

marrëveshjeve të Beogradit të datës 15 dhe 16 tetor, si dhe situatës së refugjatëve dhe personave të 

zhvendosur dhe të infrastrukturës përkatëse.wshtë një mision i paralajmërimit të hershëm të 

krizës, i cili siguronte çdo informacion në lidhje me situatën, nga ku qendra satelitore, i 

transmetonte në BE, NATO dhe OSBE. Me evoluimin e situatës, puna e sajwshtë fokusuar në 

konkretizimin e projektit për ngritjn e sistemit të informacionit gjeografik (GIS) për Kosovën. 

                                                 
342

 Me kërkesën e BE-së në bazë të nenit J. 4. 2 të Traktatit të Bashkimit Evropian, BEP-i zbatoi një veprim të 

përbashkët në fushën e pastrimit të minave, në Kroaci, maj 1999 deri ne 30 nëntor të vitit 2001, po aty. 
343

Po aty. 
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GISwshtë një hartë digjitale për gjithë rajonin e Kosovës me mjetet e analizës dhe mund të 

përdoret për të ndihmuar në disa aspekte të punës së rindërtimit (duke përfshirë çminimin) në 

Kosovë. Më pas, në korrik të vitit 1999, sistemiwshtë vënë, gjithashtu, në funksion të Qëndrës 

Ndërkombëtare të Gjenevës për çminime humanitare (GICHD).  

Aspekte ligjore të CSDP.  

Terminologjia evropiane politike dhe juridikewshtë pasuruar prej disa vjetësh akoma më 

tej, pra tashmë, e parë jo vetëm thjesht në aspektin terminologjik, Politika Evropiane e Sigurisë 

dhe Mbrojtjes (PESM)wshtë kthyer në një faktor kyç të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe 

Sigurisë Evropiane. PESM-ja përbën pjesën operative të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe 

Sigurisë të Bashkimit Evropian sipas paragrafit V të Marrëveshjes së BE-së. PESM-ja pajis BE-

në, për herë të parë, me kapacitetet operacionale të menaxhimit të krizave civile dhe ushtarake. 

Formulimi i PESM -sëwshtë i bazuar në disa vendime të Këshillit Evropian në formën e 

"konkluzioneve të Këshillit". Duke filluar me një kërkesë nga ana e Parlamentit Evropian dhe 

qeveritë e Francës dhe Britanisë së Madhe, në prag të luftës në Kosovë në pranverën e vitit 1999, 

u zhvillua nën kryesinë gjermane, një proces reflektimi mbi sigurinë dhe çështjet e mbrojtjes. 
344

 

Eksperienca e përsëritur e dobësisë ushtarake nënvizonte tek të gjithë anëtarët e BE-së dëshirën 

për të forcuar dhe rritur aftësitë ushtarake të saj. Për këtë qëllim, duhej që PPJS-ja të përforcohej 

nga disa komponentë të tjerë të politikës së mbrojtjes. 
345

 Këshilli Evropian, në mbledhjen e 

mbajtur në Këln në qershor të vitit 1999 mori vendimin që të pajiste BE-në me kapacitete civile 

dhe ushtarake, të afta për të kapërcyer dhe menaxhuar krizat.  

Pas konkretizimit të qëllimeve dhe detyrave të menaxhimit të krizave nga BE-ja sipas 

konkluzioneve të Këshillit Evropian të arritura në takimet e Helsinkit, Lisbonës dhe Santa Maria 

da Feiras, dhe të kurorëzuara përfundimisht nga Këshilli Evropian në Nicë në dhjetor të vitit 

2000
346

, duke miratuar një raport nga ana e presidencës franceze për zhvillimin e PESM-së, u 

miratuan Parimet Themelore të Sigurisë dhe të Mbrojtjes të bashkëpunimit politik. Para së 

gjithash, PESM-ja përmban masa të karakterit ushtarak. Shtetet anëtare janë të detyruara, që të 

garantojnë krijimin e një force të përbashkët ushtarake prej 50. 000 – 60. 000 vetësh. Këto forca 

                                                 
344  F. Algieri, Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in: W. Weidenfeld (Hrsg.),―Europa-

Handbuch―, 2002, 585 (588). Vgl. auch V. Maurer, „Aus Politik und Zeitgeschichte―, 47/2000, 22 (22).  
345  M. Jopp, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in: Jahrbuch der Europäischen Integration (JEI) 

1998/99, 271 (271 f. ); W. Weidenfeld /F. Algieri, ―Europas neue Rolle in der Welt‖, në: W. Weidenfeld (Hrsg. ), 

―Europa-Handbuch‖, 1999, 884 (889); E. Re g e l s b e r g e r, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, në: 

―Jahrbuch der Europäischen Integration‖(JEI) 1999/2000, f. 233.  
346  Presidency Report on the European Security and Defence Policy, Annex VI to Presidency Conclusions, 

EuropeanCouncil, Nicë, 7-9 December 2000. Ibid.  fq. 168-211.  
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duhet të jenë gati brenda 60 ditësh dhe të kenë aftësi operative për kryerjen e misioneve të 

ngarkuara deri në një vit
347

 (e ashtuquajtura Helsinki Headline Goal).  

Në aspekt institucional, krijimi i PESM-së do të thotë ngritje e një koncepti të ri ushtarak, 

por edhe civil brenda strukturave të Këshillit, me të cilën BE-ja mund të operojë në operacionet 

autonome të menaxhimit të krizave. PESM-ja ja ndryshon rrënjësisht pamjen BE-së. Nëpërmjet 

saj, plotësohet me një dimension operativ i pajisur me kapacitetin e vet ushtarak. Pra, BE-ja 

dimensionohet si një forcë ushtarake në skenën ndërkombëtare, që, në fund të fundit, do të thotë 

transformim në një Aleancë (edhe) ushtarake. Ka kritikë, të cilët e interpretojnë këtë zhvillim si 

"militarizim të BE-së  ". 
348

 

 

Misioni i formulimit të saj në Traktatin e Mastrihtit.  

 

Pikënisja e formulimit të një politike të përbashkët për mbrojtjen në Traktatin e 

Mastrihtitwshtë Neni J. 4, Paragrafi 1, i Traktatit të Mastrihtit, i cili parashikon bashkëpunimin 

gjithëpërfshirës e ndërqeveritar në fushën e sigurisë ndërmjet shteteve anëtare të BE-së  : ―Politika 

e Përbashkët e Jashtme e Sigurisë dhe Mbrojtjes përfshin tërësinë e çështjeve që kanë të bëjnë me 

sigurinë e BE-së  , në të cilën, në perspektivën afatgjatë bën pjesë edhe formulimi eventual i një 

politike të mbrojtjes së përbashkët, e cila, në momentin e duhur mund të çojë në një mbrojtje të 

përbashkët
349

. ―Gjuha e kësaj dispozite tregon se politika e përbashkët e mbrojtjeswshtë pjesë e 

një politike të përbashkët gjithëpërfshirëse të sigurisë.  

 

Politika e Mbrojtjes si pjesë e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë. 

 

Termat "Siguria e Bashkimit" dhe "Politika e Sigurisë" nuk janë të përcaktuara në 

Traktatin e BE-së. Baza për përcaktimin e tyrewshtë analiza e kuptimit të fjalës ―siguri‖. 

Shpjegimi i kësaj fjalë na çon shumë kohë më parë, në etimologjinë latine "securitas" dhe "sine 

cura". 
350

 Këto fjalë kanë përafërsisht kuptimin "pa brenga, pa frikë". Në kuptimin e sotëm, 

siguriawshtë një gjendje në të cilën njerëzit nuk kanë rrezik për shëndetin dhe janë të mbrojtur nga 

rreziqet e çdo lloji të mundshëm. Parë më gjerë, termi ―politika e sigurisë―, e cila në vetvetewshtë 

një koncept më modern i politikës ndërkombëtare, i referohet përpjekjeve të një shteti për të 

                                                 
347 EU Institute for Security Studies (ISS), European Council Helsinki, f. 82.  
348 P. Boos, Betrifft JUSTIZ Nr. 82, f. 58, ‖ Internationale Politik ― 56 (2001)/9, 47 (49).  
349 Council of the European Union, ―The Treaty on the European Union, ‖ in: Official Journal of the European Union, 

Notice No 1992/ O JC 191, Title V, Article J. 4 No. 1, Bruksel 1992). http://eurlex. europa. 

eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M. Html.  
350

 H. Stock, ―Der völkerretj.htliche SicherheitsBegriff und seine Abgrenzung zum FriedensBegriff – dargestellt 

anhand der völkerretj.htlichen und politischen Entëicklungseit Ende des 2‖. Weltkriegs, 1974, f. 56.  

http://eurlex.europa.eu/en/treaties/
http://eurlex.europa.eu/en/treaties/
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ruajtur qytetarët e tij nga rreziqet e jashtme. Këto rreziqe mund të kenë karakter dhe forma të 

ndryshme, si rrezik ushtarak, ekonomik, ekologjik, presion, kërcënim, shantazh, etj. ). 
351

 

Në Nenin J. 4 paragrafi 1 Traktati i BE / Mastriht, në të cilën të gjitha çështjet që kanë të 

bëjnë me sigurinë e Bashkimit Evropian përfshihen si pjesë e PPJS-së, të krijohet përshtypja sikur 

kjo lidhet me sigurinë e një njësie të veçantë të BE-së. Por, bazuar në parimet e shkencës 

evropiane të së drejtës, në Traktatin e Mastrihtit, në kuptimin ligjor, nuk u arrit në ―një BE të 

shkëputur dhe si një subjekt i veçantë‖, por, në këtë Traktat, BE-ja konsiderohet si një organizatë 

ndërkombëtare me personalitet juridik. Po ashtu, në literaturë, edhe pse në variante të ndryshme, 

BE-ja prezantohet si organizatë ndërkombëtare me personalitet juridik. Kjowshtë justifikuar 

kryesisht me faktin se Traktati, i jep BE-së në shumë vende, përkrah shteteve anëtare dhe 

komuniteteve, një karakter të pavarur duke i formuluar vetë synimet e saj. Nga kjo konkludohet 

se, sipas Traktatit, vetë BE-ja,wshtë një bartës i të drejtave dhe detyrimeve, gjë që në mënyrë të 

heshtur e vesh BE-në me personalitet juridik.  

Pra "Politika e Përbashkët e Sigurisë e BE-së  " duhet të kuptohet si një përpjekje e 

përbashkët e gjithë shteteve anëtare të BE-së    për të përballuar dhe parandaluar gjithë rreziqet që 

vijnë nga jashtë, si edhe rreziqet ekzistenciale dhe tentativat zotëruese, pavarësisht nga shkaqet e 

tyre. Duke qenë se Neni J. 4, paragrafi 1 i traktatit BE / Mastriht, e heq kufizimin e mëparshëm të 

politikës së bashkëpunimit evropian, e cila kufizohej vetëm në aspektet politike dhe ekonomike të 

sigurisë, tashmë në spektrin e detyrave të politikës së përbashkët përfshihen të gjitha aspektet e 

bashkëpunimit, pra edhe bashkëpunimi ushtarak. Kjo përpjekje e përbashkët do të realizohet 

nëpërmjet një veprimi të koordinuar dhe koherent nga ana e shteteve anëtare të BE-së në të gjitha 

çështjet e sigurisë që lidhen me çështjet brenda fushës së veprimit të parashikuara në Kapitullin V 

të Traktatit të BE-së, për të përcaktuar kornizën e veprimit Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe 

të Sigurisë. 
352

 

Traktati i Bashkimit Evropian(TEU) përfshiu termin "mbrojtje" dhe ju referua "të gjitha 

fushave të politikës së jashtme dhe të sigurisë", por shtetet anëtare nuk e kanë pajisur BE-në me 

instrumentet dhe institucionet e veta që të lejojnë atë të bëhet aktive, në fushën e menaxhimit të 

krizave ose parandalimin e konflikteve. Gjithashtu, synimi i bashkëpunimit më intensiv me BEP-

in provoi të ishte zhgënjyes. Kjo pasqyroi refuzimin themelor nga ana e Mbretërisë së Bashkuar 

(dhe gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara) të çdo përfshirje nga BE-ja ose BEP-i në çështjet e 

                                                 
351

 H. -M. Birckenbach, in: U. Albretj.ht/ H. Vogler (Hrsg. ), ―Lexikon der Internationalen Politik‖, 1997, 461 (461); 

W. Woyke, Sicherheitspolitik, në: W. Mickel (Hrsg. ), ―Handlexikon zur Politikëissenschaft‖, 1986, 447 (447); W. 

Schall, Die Entstehung und Entwicklung einer ―Europäischen Sicherheitspolitik‖ 1946-1984 unter Besonderer 

Berücksichtigung der sicherheitspolitischen Impulse des Europäischen Parlaments in den Jahren 1973-1984, 1986, f. 

3.  
352 S. Semrau. ―Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union― 1998, f. 92. Po aty. 
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sigurisë ushtarake. Nukwshtë çudi, që edhe pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Mastrihtit, BE 

demonstroi dobësi në Ballkan, të cilat diskredituan më tej PPJS të BE-së  
353

. 

Politika e Mbrojtjes e Unionit. 

Traktati i BE-së nuk hedh dritë edhe mbi kuptimin e termit "Politikë e Mbrojtjes së 

Përbashkët". Afirmimi i përmbajtjes së këtij termiwshtë çelësi për të kuptuar zhvillimin e 

bashkëpunimit në fushën e politikës së mbrojtjes mes gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian. Në 

kuptimin klasik, Politika e Mbrojtjeswshtë kuptuar si përgatitje e mbrojtjes kombëtare. Ajo 

mbulon të gjitha burimet ushtarake, shpenzimet dhe aktivitetet që ndihmojnë për të garantuar 

sigurinë e jashtme të një shteti, ku forcat ushtarake dhe kapacitetet e tjera nuk janë të strukturuara, 

në çdo rast, për të mbrojtur territorin e vet, por - për shembull, si pjesë e një aleance mbrojtëse - 

dhe t‘i shërbejnë në këtë mënyrë mbrojtjes kolektive të disa shteteve
354

. Nëse bazohemi në 

kuptimin klasik, atëherë politika e mbrojtjes e BE-së duhet kuptuar si përgatitje e mbrojtjes 

territoriale të vendeve të BE-së kundër një sulmi nga jashtë. Në fakt, Neni J. 4 paragrafi 1 i 

Traktatit të BE-së / Mastrihtit parashikon që politika e mbrojtjes mund të çojë në kohën e 

përshtatshme në një mbrojtje të përbashkët. 
355

 

Politika e Mbrojtjes si proces.  

Një vështrim nga afër tregon, megjithatë, se ky interpretim në kontekstin e Nenit J. 4 

Traktati BE / Mastriht dhe dispozitat e tij pasardhëse nuk janë gjithëpërfshirëse. Pikënisje për 

kuptimin e Nenit J. 4wshtë konstatimi, që Paragrafi 1 i këtij Neni, nuk shprehet për 

implementimin e një politike të përbashkët të mbrojtjes, por shikon në perspektivë "afatgjatë" 

formulimin e saj. Nisur nga kjo gjë, së pari, mund të mendojmë se Traktati i BE-së jep 

përkufizimin e futjes së një politike të përbashkët të mbrojtjes dhe e përcakton atë si objektiv të 

përbashkët bashkëpunimi, por nga ana tjetër nuk përcakton përmbajtjen e kësaj politike. Kjo duhet 

të përcaktohet (formulohet) vetëm në një proces afatgjatë. Meqenëse në Politikën e Përbashkët të 

Jashtme dhe Sigurisë bëhet fjalë për bashkëpunim ndërqeveritar jashtë komuniteteve 

mbikombëtare evropiane, përcaktimin e përmbajtjes së këtyre politikave mund ta bëjnë vetëm 

shtetet anëtare të BE-së  .  

                                                 
353 9. For an analysis of the genesis and fi rst years of the CFSP, see S. Nuttall, ―European Foreign Policy‖ (Oxford 

University Press, 2000); M. Holland, ed., Common Foreign and Security Policy: ―The Retj.ord and 

Reforms‖(London: Pinter, 1997); E. RegelsBerger, P. de Schoutheete de Tervarent, and W. Wessels, eds., ―Foreign 

Policy of the European Union: From EPC to CFSP and Beyond ―, (Boulder, Colo : Lynne Rienner, 1997).  
354 G. Burghardt /G. TebBe, in: Groeben/J. Thiesing/C. -D. Ehlermann (Hrsg. ),―Koment për Traktatin e BE-së―, 5. 

Aufl. , 1997, Bd. 5, Art. J. 4, Rn. 2, 6.  
355 S. Semrau. ―Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union―, 1998, f. 91.  
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Meqenëse një politikë e tillë e përbashkët mund të zhvillohet vetëm nëse çështje të tilla 

trajtohen në mënyrë efektive në kuadër të bashkëpunimit ndërqeveritar, problemet e mbrojtjes, 

janë pikësëpari probleme të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë. Pra, "Formulimi" 

në këtë rast do të thotë një proces i hapur i bashkëpunimit politik, në ecurinë e të cilit do të jepen 

gradualisht gjithë përkufizimet e parimeve bazë, objektivave dhe mjeteve të nevojshme për të 

arritur këto objektiva. Ky proces dinamik duhet të vazhdojë në mënyrë konstante dhe, duke u 

bazuar në përvojën e krijuar, të përfundojë në kohën e duhur duke përcaktuar politikën e mbrojtjes 

së përbashkët. Në këtë mënyrëwshtë krijuar në Traktatin e Mastrihtit baza e formulimit të një 

politike të mbrojtjes së përbashkët. Kështu që, ajo nuk kërkon më kodifikime të veçanta 

kontraktuale dhe nukwshtë e nevojshme që, në këtë moment, të jetë përcaktuar në mënyrë 

përfundimtare përmbajtja e kësaj politike. 

Formëzimi dhe përsosja e PESM–së (“Solana Papier”). 

Më 13 dhjetor 2003, në Bruksel, Këshilli Evropian miratoi të ashtuquajturën "Solana 

Papier" për Strategjinë e Sigurisë së BE-së. 
356

 Ky ishte një hap i rëndësishëm për Politikën e 

Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, duke pasur parasysh zgjerimin e Bashkimit Evropian në 

mbi 450 milionë banorë si edhe peshën e shteteve anëtare në prodhimin bruto në botë, duke u 

kthyer kështu në një aktor global. Parë në këtë këndvështrim, Evropa e bashkuar duhet të marrë 

përgjegjësitë e saj në sigurinë globale. 
357

 Luftërat e kryera në Ballkan në shekullin XX, si edhe 

konfliktet e tjera si në Irak, treguan se fundi i Luftës së Ftohtë nuk kishte çuar në fundin e 

konflikteve, kërcënimeve dhe sfidave ndaj politikës së sigurisë për vendet evropiane. Këto ngjarje 

nxirrnin në plan të parë krijimin e një brezi sigurie efektiv rreth Evropës. Në këtë kuadër u 

realizua edhe futja në BE e vendeve të Evropës Qëndrore dhe Lindore, çka përbën një hap të 

rëndësishëm në organizimin e kësaj mbrojtje. Po ashtu, ky zgjerim, ishte edhe një afrim gjeografik 

i Evropës me fqinjë të rinj, të cilët konsiderohen si zona të nxehta burime konfliktesh në 

pikëpamje të sigurisë. Formulimi i parimeve bazë të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të 

Sigurisëwshtë përmbledhur në letrën e njohur ―Një Evropë e sigurt në një botë më të mirë‖ dhe ka 

për autor Havier Solanën, një nga eksponentët më të lartë të Politikës së Përbashkët të Jashtme 

dhe të Sigurisë së Bashkimit Evropian. Solana e hartoi këtë koncept si një reagim ndaj mendimeve 

të ―ndara‖ pro dhe kundër ndaj ndërhyrjes amerikane në Irak në vitin 2003. Nga ana tjetër, ky 

koncept,wshtë edhe një shprehje e politikës s BE-së për t‘u pozicionuar qartë në politikën e saj 

                                                 
356N. Gnesotto: ―European strategy as a model, EU-ISS‖, (Institute for Security Studies) Newsletter 

No. 9, janar, 2004, http://www. iss-eu. org/new/analysis/analy063e. html.  
357 ―Ein sicheres Europa in einer Besseren Welt. Europäische Sicherheitsstrategie―. Brüssel, 12 dhjetor 2003. 

http://www. auswaertigesamt. de/www/de/infoservice/. 
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afatmesme dhe afatgjatë botërore. Pra, sipas konceptit të përpunuar nga Solana, duhet të shmangej 

një ndarje e BE-së në pikëpamje të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë.  

―Solana Papier‖ ka në bazë të saj tre synime strategjike të Politikës së Përbashkët të 

Jashtme dhe të Sigurisë së Bashkimit Evropian:
358

 

Vendosjen e stabilitetit në vendet e afërta fqinje si Ballkani Perëndimor, Rusia, Ukraina, 

Moldavia, Bjellorusia, Kaukazi Jugor, Mesdheu Jugor, Afrika Perëndimore si edhe Lindja e Afërt;  

Bashkëpunim sipas një rregulli ndërkombëtar, i cili kryhet në bazë të një multilateralizmi 

të efektshëm;  

Përpjekje të shpejta politike, ekonomike, sociale dhe ndërkulturore, për të luftuar rreziqet e 

vjetra dhe të reja.  

Duke u bazuar në strategjinë e paraqitur nga Solana në Samitin e Selanikut në vitin 2003 

dhe Samitin Evropian të Brukselit në dhjetor të vitit 2003, BE-ja duhej të zhvillohej dhe 

angazhohej në politikën e saj të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Ndërkohë që në parathënie 

të dokumentit të Solanës vendoset qendra e rëndesës në luftën e Irakut, vëmendja kryesore në 

dokument i kushtohet rrezikut të armëve të dëmtimit në masë si edhe ―rreziqeve të reja‖. Në 

versionin përfundimtar, po ashtu i kushtohet vëmendje edhe ―konflikteve të vjetra‖ dhe ―meraqeve 

tradicionale‖, si p. sh. të drejtave të njeriut dhe qeverisjes së përgjegjshme.  

Materiali prej 15 faqesh, i hartuar nga Solana,wshtë një tekst orientues. Ai nënvizon dy 

elementë kryesorë të identitetit evropian: dëshirën për të zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore 

dhe gatishmërinë për të ndërtuar punën në mënyrë efektive dhe me frymë bashkëpunuese në 

institucionet ndërkombëtare. Ndonëse në dokument jepet qartë dominanca e SHBA-së dhe fuqisë 

së saj ushtarake, në të theksohet që asnjë vend nukwshtë në gjendje t‘i zgjidhe i vetëm problemet 

e shumta që mbizotërojnë sot në botë. Sipas Solanës, Strategjia e Sigurisë përmbledh pesë rreziqe 

kryesore: terrorizmin, armët e dëmtimit në masë, konfliktet rajonale, shpërbërjen e shteteve dhe 

krimin e organizuar. Ndonëse këto rreziqe janë të njëjta edhe në vlerësimet e SHBA-ve, Evropa i 

shikon këto rreziqe në një këndvështrim tjetër nga ai amerikan, sepse asnjë nga këto rreziqe nuk 

mund të luftohet direkt me forcë ushtarake, por më e pranueshmewshtë që të luftohet fillimisht 

dhe sa më shpejt të jetë e mundur me anë të një ―angazhimi të shpejtë‖ nëpërmjet diplomacisë, 

politikave të zhvillimit dhe atyre ushtarake. Ndryshimet ndërmjet strategjisë evropiane dhe asaj 

amerikane dallohen më qartë në rolin e OKB-së dhe operacioneve të forcave të saj 

shumëkombëshe gjatë ruajtjes së paqes dhe sigurisë në zonat e nxehta konfliktuale.  

                                                 
358 http://www. ag-friedensforschung. de/themen/Europa/solana-papier. html.  

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Europa/solana-papier.html
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 Në ―Solana Papier‖ u prezantuan, më në fund, vendime të qarta për bashkëpunimin 

strukturor të shteteve anëtare të BE-së. Në Samitin e Brukselit në dhjetor 2003, u arrit një 

konsensus në lidhje me ―Bashkëpunimin Strukturor‖ në fushën e Politikës Evropiane të Sigurisë 

dhe Mbrojtjes (PESM). Në takimin e ministrave të jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Belgjikës 

më 29. 04. 2003 u propozua krijimi i një Komande të Lartë të pavarur për planëzimet ushtarake të 

BE-së. Plani i krijimit të një komande ushtarake evropiane pranë Brukselit, në Tervuren, e pavarur 

nga Komanda e Lartë e NATO-s nuk u prit me mirëkuptim nga SHBA-të. Ato kërcënuan me 

sekuenca serioze për NATO-n dhe strukturat e saj vendimmarrëse. Si pasojë u gjet një zgjidhje 

mbi bazë kompromisi. Nën ndikimin dhe përfshirjen edhe të Anglisë në këtë diskutim, u vendos 

që BE-ja të ngrejë një trupë operacionale ushtarake, pa krijuar një komandë të pavarur 

vendimmarrëse, por duke përdorur rregullat e NATO-s. Gjithsesi, iniciativa e marrë nga këto 

shtete çoi në fund të fundit në zhvillimin e mëtejshëm të Politikës Evropiane të Sigurisë dhe 

Mbrojtjes (PESM), forcimi i së cilëswshtë i një rëndësie të veçantë për kapacitetet operative 

evropiane në kuadër të partneritetit me SHBA-në. PESM-ja nuk synon ngritjen e një strukture 

konkurruese ndaj NATO-s, por të forcojë pozitat evropiane në NATO. Pra, BE-ja duhet të jetë e 

aftë që në të ardhmen të operojë e pavarur nëse i duhet të veprojë jashtë zonës së interesit 

transatlantik. Për këtë arsye, sipas Solanës, PESM-ja duhet të zhvillohet duke u bazuar në masat 

dhe instrumentet e mëposhtme: 

Shtete anëtare të BE-së mund të formojnë të ashtuquajturin bashkëpunim strukturor nëse 

ata duan të forcojnë në mënyrë reciproke detyrimet e tyre në fushën e bashkëpunimit ushtarak dhe 

të zotërojnë kapacitet e nevojshme për një bashkëpunim të tillë;  

Kusht për pjesëmarrjen janë aftësitë logjistike dhe ushtarake, çka mundëson krijimin e një 

trupe ushtarake brenda një kohe të shkurtër dhe dërgimin e saj në mision të mandatuar nga OKB-

ja; 
359

 

Pjesëmarrja në ―bashkëpunimin strukturor‖, parimishtwshtë e hapur për të gjithë, nëse 

plotësohen kushtet e nevojshme. Për pjesëmarrjen vendos Këshilli Evropian. Kjo do të thotë që, të 

gjitha qeveritë, përfshirë edhe ato që nuk marrin pjesë në bashkëpunimin strukturor, mund të jenë 

pjesë e vendimmarrjes.  

NATO-ja formon përsëri bazën e mbrojtjes kolektive të Evropës. Politika e Përbashkët e 

Jashtme dhe Sigurisë së BE-së mori nëpërmjet këtij dokumenti, në vitin 2003, një shtysë të 

                                                 
359 Në vitin 2003, për herë të parë BE-ja dërgoi trupa paqeruajtëse jashtë territorit ndërveprues të NATO-s, në Kongo. 

Ky mision ushtarak u bazua në rezolutën e sigurisë 1484 të OKB-së. Qëllimi i misionit ishte stabilizimi i rajonit dhe 

dhënia e ndihmës humanitare. Ky operacion u konsiderua si një arritje e bashëpunimit ushtarak dhe pavarësisë 

operative në kuadër të krijimit të një force ushtarake të përbashkët evropiane. (Për më shumë shiko: Bulletin EU 6-

2003 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (17/36) 1. 6. 17. Schlussfolgerungen des Rates zur Operation 

Artemis in Bunia, Demokratische Republik Kongo. http://europa. eu. int/abc/doc/off/bull/de/200306/p106017. htm).  



98 
 

rëndësishme. Por, për aq kohë sa nuk ka një ministër të jashtëm evropian dhe të drejtat sovrane 

kombëtare janë në plan të parë në diskutimet dhe problematikat e BE-së; në çështje të ndjeshme 

dhe delikate të politikës së sigurisë së BE-së vendimet do të merren mbi baza interesash 

kombëtare dhe jo ndërkombëtare. Pra, krijimi i postit të ministrit të jashtëm evropian, i cili duhet 

të jetë i pajisur me më shumë kompetenca se përfaqësuesi i lartë i Politikës së Përbashkët të 

Jashtme dhe të Sigurisë, duhet të përbëjë hapin tjetër të radhës të rëndësishëm të BE-së në fushën 

e Politikës së Sigurisë. 
360

 

3 - 2 Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë Evropiane. 

Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisëwshtë ajo lloj politike e jashtme e miratuar 

dhe e organizuar e Bashkimit Evropian kryesisht në lidhje me veprimtarinë dhe diplomacinë e 

sigurisë dhe mbrojtjes. Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë ka të bëjë vetëm me një 

pjesë të veçantë të marrëdhënieve të jashtme të BE-së, fushë e cila përfshin kryesisht Politikën 

Tregtare dhe Komerciale dhe fusha të tjera të financimit të vendeve të treta. Vendimet kërkojnë 

unanimitet ndërmjet vendeve anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian (Këshillit të Ministrave të 

Bashkimit Evropian), por menjëherë pas miratimit, aspekte të veçanta mund të vendosen më tej 

me votim të shumicës së cilësuar. Politika e Jashtme kryesohet dhe përfaqësohet nga Përfaqësuesi 

i Lartë i Bashkimit Evropian.  

Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë e sheh NATO-n përgjegjëse për mbrojtjen 

territoriale të Evropës dhe "paqe-bërjen". Megjithatë, qysh nga viti 1999, Bashkimi 

Evropianwshtë përgjegjës për zbatimin e misioneve të tilla si "paqe-ruajtje" si dhe mbajtjen nën 

kontroll të traktateve, marrëveshjeve,  etj.  

Një frazë që përdoret shpesh për të përshkruar marrëdhëniet ndërmjet forcave të BE-së    

dhe NATO-swshtë : "të ndashme, por jo të ndara"
361

. Të njëjtat forca dhe aftësi përbëjnë bazën e 

përpjekjeve si të NATO-s dhe BE-së, por, në qoftë sewshtë e nevojshme, pjesë të tyre mund t‘i 

caktohen Bashkimit Evropian. Në lidhje me misionet, ekziston e drejta e mospranimit më parë: 

BE mund të veprojë vetëm në qoftë se NATO vendos fillimisht të mos marrë pjesë në misionin e 

dhënë.  

Bashkëpunimi në bisedimet tregtare ndërkombëtare, në kuadrin e Politikës së Përbashkët 

Tregtare, daton që nga koha e krijimit të Komunitetit në vitin 1957. Vetë Politika e Përbashkët e 

                                                 
360 F. E. Stiftung, Das Solana-Papier, Durchbruch für die GASP?, (Thema aus Brüssel), 29. 01. 2004. (library. fes. 

de/pdf-files/bueros/bruessel/03569. pdf).  
361 M. Rutten, ―From St. -Malo to Nice, ‖ fq. 10–12. (. shih të ashtuquajtura ―3 D‖). 
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Jashtme dhe Sigurisë e ka origjinën e saj në krijimin e Bashkëpunimit Politik Evropian në vitin 

1970.  

Në takimin e Hagës, 1969, liderët evropianë apeluan bashkëpunimin e parë joformal në 

kuadër të politikës së jashtme nën një procedurë të njohur si Bashkëpunimi Politik Evropian
362

 në 

mënyrë që t‘i përshtatej më së miri zgjerimit që vinte nga bashkëpunimi, fryma e Helsinkit, 

Ostpolitika
363

. Krijimi i KSBE-së e inicuar nga Akti Final i Helsinkit, kontribuoi, krahas në 

formimin e identitetit ndërkombëtar evropian dhe në promovimin e Bashkëpunimit Politik 

Evropian. Ky i fundit identifikohej në disa nivele bashkëpunuese qoftë në nivel samitesh, krerësh 

shtetesh apo qeverish, në nivele ministrash të jashtëm, të drejtuesve politik të ministrive të 

jashtme si dhe në nivel grupi pune
364

. Ishte e qartë se KE / EPC me inicimin e kësaj procedure 

bashkëpunimi do të tregonin veten ekskluzivisht si një "fuqi civile. "
365

. Kufizimet e të qenit "një 

fuqi civile në një botë të paqytetëruar "u bë e qartë gjatë disa konflikteve ushtarake në vitet 1970 

dhe 1980s
366

.  

Bashkëpunimi Politik Evropian ishte një proces joformal konsultimi ndërmjet shteteve 

anëtare lidhur me çështjet e politikës së jashtme, me qëllim krijimin e një qasje të përbashkët për 

çështjet e politikës së jashtme dhe për mbështetjen si të interesave të veta të BE-së, ashtu dhe ato 

të komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi. Ai përfshin mbështetjen e bashkëpunimit 

ndërkombëtar, respekt për të drejtat e njeriut, demokracisë dhe sundimin e ligjit.  

Me rënien e Murit të Berlinit, pra me Bashkimin e Gjermanisë ishin krijuar kushtet për 

reformimin e Bashkëpunimit Politik Evropian, duke e bërë atë pjesë të bashkëpunimit 

ndërqeveritar të BE, në kuadër të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë. Traktati i 

Mastrihtit futi dy instrumenta të rinj për zbatimin e PPJS si atë të pozicioneve e të veprimeve të 

përbashkëta me qëllim rritjen e nivelit bashkëpunues e koherencës mes tyre.  

Dobësitë e qarta në Bashkëpunimin Politik Evropian, - të cilat ishin evidente për shembull 

gjate luftërave në ish Jugosllavi, - çuan në kërkesën për forcimin e politikës së jashtme të BE-së  . 

Kjo u konsolidua në Traktatin e Mastrihtit, i cili u nënshkrua me 7 shkurt 1992 dhe hyri në fuqi në 

1 nëntor 1993. Ndërsa Komuniteti Ekonomik Evropian mbikombëtar që tashmë ekzistonte, u bë 

kolona e parë, nga tre kolonat e Bashkimit Evropian, dy kolonat e tjera të tij u ngritën rishtazi, dhe 
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ato ishin Politika e Përbashkët e Jashtme dhe Sigurisë që përbënte kolonën e dytë dhe 

Bashkëpunimi për Policinë dhe Gjyqësorin që përbënte kolonën e tretë. Kolona e dytë e Politikës 

së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë bazohej në ndërqeveritarizmin, domethënë unanimitetin 

ndërmjet anëtarëve në Këshillin e Ministrave të BE-së, dhe kishte pak ndikim nga institucionet e 

tjera të saj.  

Implementimi i PPJS-së pati vonesat e veta si dhe u shoqërua me divergjenca e debate mes 

shteteve anëtare, sekretariatit të Këshillit dhe Komisionit për sa lidhet me konfuzionin rreth 

përdorimit e dallimit të veprimeve dhe qëndrimeve të përbashkëta. Qëndrime e veprime të 

përbashkëta 
367

do të konsideroheshin respektivisht qasjet e përbashkëta ndaj një çështje a 

problemi të caktuar kur do të ndërmerren veprime e iniciativa konkrete. Instrumentet që u 

përdorën nga BE-ja për zbatimin e këtyre mekanizmave ishin Pakti i Stabilitetit për vendet e 

Evropës Juglindore, pra për paqtimin e tyre pas Luftës në ish- Jugosllavi. Ndërtimi i qytetit të 

Mostarit në Bosnjë, ishte dëshmi e veprimeve të ndërmmarra nga ana e BE-së për të implementuar 

PPJS përmes BEP-it, i cili më së shumti ishte një mision civil sesa ushtarak. Eksperiencat në këtë 

drejtim ishin një dështim për BE-në, dhe sfida lidhej jo thjesht me anën proceduriale, por edhe 

politike për miratimin dhe zbatimin e këtyre instrumenteve.  

Traktati i Amsterdamit, i cili u nënshkrua me 2 tetor 1997 dhe hyri në fuqi me 1 maj 1999, 

krijoi postin e Përfaqësuesit të Lartë për Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë (post i 

mbajtur nga Solana nga tetori i vitit 1999 deri në 1 dhjetor 2009) për koordinimin dhe prezantimin 

e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian.  

Traktati i Lisbonës, i nënshkruar me 13 dhjetor 2007, ka hyrë në fuqi me 1 dhjetor 2009 

dhe solli fundin e sistemit të kolonave të BE-së. Kështu që statusi i Politikës së Përbashkët të 

Jashtme dhe Sigurisë si ―kolonës së dytë‖wshtë hequr. Për më tepër, në përpjekje për të siguruar 

koordinim dhe përputhje më të madhe në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Traktati i 

Lisbonës krijoi Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e 

Sigurisë, duke shkrirë faktikisht postin e Përfaqësuesit të Lartë për Politikën e Përbashkët të 

Jashtme dhe të Sigurisë dhe të Komisionerit për Marrëdhëniet e Jashtme dhe Politikën e 

Fqinjësisë Evropiane. Përfaqësuesi i Lartëwshtë përgjegjës për Shërbimin e Veprimtarisë së 

Jashtme qëwshtë krijuar gjithashtu nga Traktati i Lisbonës. Kjo në thelb do të jetë një Zyrë e 

Jashtme e përbashkët ose Trupi Diplomatik i Bashkimit Evropian.  

PESM-ja, pavarësisht hezitimit tradicional të vendeve anëtare për të ndarë të njëjtën 

politikë në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ka kaluar në një proces impresionues e 
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mbresëlënës
368

 duke e bërë BE-në një partner të besueshëm në ndarjen e përgjegjësive ndaj 

sfidave të sigurisë rajonale apo dhe globale. Ajo ka njohur efekte pozitive në drejtim të 

harmonizimit të brendshëm të kësaj politike të përbashkët duke i dhënë mundësinë BE-së që të 

shprehet, të dalë dhe të ndërhyjë me një zë të vetëm në skenën ndërkombëtare
369

. Misionet e 

shumta civilo–ushtarake, të ndërmarra nga ana e saj në shumë vende anembanë globit, janë test i 

suksesit dhe i sfidave të kësaj politike dhe që flasin për këtë rritje të autoritetit dhe prestigjit të 

BE-së në arenën ndërkombëtare. Por, megjithë sukseset e afirmuara së fundi, mungesa e një 

vullneti të përbashkët në këtë fushë ka bërë që përpos përpjekjeve të bëra, PESM, të jetë në kufijtë 

e modestisë, pjesërisht autonome dhe e papërfunduar, në raport me politikat e tjera të përbashkëta 

si ajo e Evropës së realizuar tregtare, monetare, apo një Evropë si hapësirë lirie, sigurie e 

drejtësie
370

. 

Traktatet e BE-së, që nga Mastrihti e në vijim, shënojnë hapa të rëndësishëm në drejtim të 

forcimit të aftësive operacionale të BE-së përmes eksperiencës së arrirë nga BEP-i, si dhe 

transferimit gradual të kompetencave të organizatës në strukturat e politikës së përbashkët të 

sigurisë dhe mbrojtjes evropiane.  

Që në atë kohë politika e mbrojtjes dhe e sigurisëwshtë bërë pjesë e rëndësishme e 

politikës së jashtme dhe të sigurisë evropiane
371

, e cila nga ana e vet, kjo e fundit, kishte të bënte 

me një pjesë të veçantë të marrëdhënieve të jashtme të BE-së.  

Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë e sheh NATO-n si përgjegjëse për mbrojtjen 

territoriale të BE-së dhe paqebërjen. Traktati i Amsterdamit e konsideroi BEP-in si pjesë integrale 

e zhvillimit të vetë BE-së si dhe, në veçanti, e kësaj politike evropiane, duke e pajisur dhe 

garantuar atë me aftësi operacionale në përmbushje të misioneve të Petersbergut, si dhe në drejtim 

të zhvillimit dhe forcimit të identitetit Evropian të sigurisë dhe mbrojtjes në kuadër të Aleancës. 
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3 - 3 Lindja e Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes (Deklarata e 

Saint -Malo-s). 

Shfaqja e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM) si një shkëndijë në 

errësirëwshtë mjaft e dukshme, veçanërisht meqenëse dimensioni ushtarak dhe i sigurisë ka qenë 

një nga tabutë më të mëdha në procesin e integrimit evropian për disa dekada
372

. 

Lufta e Kosovës në vitin 1999 mundësonte hapjen e rrugës për një evropianizim të shpejtë 

të marrëveshjes së arritur në Saint-Malo-s. Samiti anglo –francez mes Bler dhe Shirak në Shën–

Malo, 1998, u shoqërua me propozimin për zhvillimin e kapacitetit ushtarak të BE-së, duke 

ngjallur edhe habinë amerikane për këtë qasje të re të kryeministrit Bler, të cilët reaguan përmes 

sekretares së tyre të shtetit M. Ollbrjat me të ashtuquajturën ―deklaratë e 3D‖
373

 të famshme 

Presidenca gjermane e BE-së    arriti me sukses t‘i kalonte iniciativat bilaterale në nivel 

evropian dhe të transformonte në këtë mënyrë identitetin evropian të mbrojtjes në një politikë 

sigurie dhe mbrojtje. Në takimin e Këshillit Evropian në Këln, Gjermani (1999), shtetet 

pjesëmarrëse bënë me dijeni vendimin e tyre se ―BE-ja pranon në mënyrë të pakufizuar rolin e saj 

në arenën ndërkombëtare. Për këtë gjë, ne synojmë të pajisim BE-në me mjetet e nevojshme, në 

mënyrë që ajo të marrë përgjegjësinë e saj në lidhje me një politikë të përbashkët sigurie dhe 

mbrojtje. Unioni duhet të posedojë aftësitë e nevojshme për të vepruar i pavarur, i mbështetur në 

aftësi të besueshme ushtarake. Po ashtu ai duhet të ketë mjetet dhe gatishmërinë e duhur për të 

kryer këto misione, në mënyrë që të jetë i aftë të veprojë në mënyrë të pavarur nga NATO në raste 

krizash ndërkombëtare‖
374

. Në këtë kuadër u ndërmorën disa ndryshime institucionale, si 

emërimin e Havier Solanës si përfaqësuesin më të lartë të kësaj politike, ngritjen e një komiteti 

politik dhe të sigurisë, ngritja e një komiteti ushtarak të BE-së, që formohet nga shefat e Shtabeve 

të Përgjithshëm të vendeve anëtare, etj.  

Në qendër të Deklaratës së Saint-Malo-s qëndronin aftësitë, dhe në këtë pikë nuk ishte e 

lehtë të bëheshin përparime. Në dhjetor 1999, pra akoma pa bërë një vit nga takimi në Saint -

Malo, në Samitin e Helsinkit u përcaktuan plan-objektivat për të ardhmen (Headline Goals). Pra, 

tashmë synohej ngritja e një strukture të armatosur evropiane në nivel korpusi (rreth 50. 000 – 60. 

000 ushtarë), e cila duhej të ishte e aftë të zbatonte detyrat e Petersbergut.  
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Përmirësimi i aftësive kundërvepruese në rast krizash kërkonte forcimin e komponentëve 

civilë. Siç u shtjellua edhe më lart në këtë studim, BE-ja (BEP-i) krijoi mjaft përvojë në misionet e 

kryera dhe për këtë arsye ishte një hap logjik përfshirja e kësaj përvoje në politikën evropiane të 

sigurisë dhe mbrojtjes.  

Pjesa e dytë e procesit të Saint -Malo-s ishte më komplekse për t‘u realizuar.  

Në samitin e Këlnit, qershor 1999, Këshilli Evropian deklaroi që për BE-në, për të qenë e 

aftë dhe efektive në përmbushjen e detyrave të Petersbergut (parandalimit të krizave dhe 

menaxhimin e krizave), duhet të ketë ―aftësi autonome veprimi, të mbështetura edhe nga forca të 

besueshme ushtarake dhe mjetet që të vendosë  për t‘i përdorë kurwshtë e nevojshme.‖
375

   

Në qershor 2000, Këshilli Evropian, në një takim të mbajtur në Santa-Maria da Feira, 

përcaktoi katër drejtime, në të cilat BE-ja duhej të vepronte si, policia, forcimi i shtetit të së 

drejtës, administrata civile dhe mbrojtja ndaj katastrofave. Shtetet anëtare u shprehën të gatshme 

të vinin në dispozicion forca policore për misionet ndërkombëtare Për të përmbushur plan-

objektivat e Helsinkit, shtetet anëtare duhej të vinin në dispozicion forca ushtarake sipas disa 

parametrave të caktuara. Problemi nuk qëndronte në aspektin kuantitativ të këtyre forcave, por në 

atë kualitativ. Për të arritur nivelin e kërkuar cilësor të këtyre trupave ndërkombëtare u organizuan 

disa takime dhe u morën masa konkrete. Përfundimisht vlen të theksohet se, brenda një kohe të 

shkurtër u morën masa të cilat më parë ishin konsideruar si tabu: uniformat ushtarake tashmë 

përbëjnë një normalitet në jetën e përditshme të qytetarëve të Brukselit, flamuri i Bashkimit 

Evropian valëvitet në çdo vend të Ballkanit dhe pjesa më e madhe e ushtarakëve në misionet 

ndërkombëtare janë evropianë. Ndonëse NATO-ja vazhdon të formojë kornizën operacionale, BE-

ja ka kryer tashmë shumë operacione të pavarura nga ajo, si një mision policor në Bosnje, një 

mision paqeruajtës në Maqedoni, një mision humanitar në Kongo, etj.  

Disa nisma institucionale do të ndërmerreshin nga Këshilli i Ministrave dhe deri në vitin 

2000 do të konstituoheshin komitete e organe të përkohshme që do të tjetërsonin PESM, të tilla si 

Komiteti Politik dhe i Sigurisë, Komiteti Ushtarak dhe Stafi Ushtarak. Sulmet tërroriste të 11 

shtatorit, lufta në Irak, krahas debateve dhe dilemave që patën vendet anëtare me qëndrimet e tyre, 

ndikuan në forcimin e zhvillimin e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes evropiane, e 

cila kulmoi me prezantimin nga Solana të Strategjisë Evropiane të Sigurisë
376

 në qershor 2003. Ai, 

apeloi për PESM të fortë, për përdorimin e mundshëm të forcave ushtarake, duke identifikuar 

edhe 3 sfida për sigurinë evropiane si terrorizmi, përhapje e armëve të shkatërrimit në masë dhe 

shtetet e dështuara.  
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Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe e Mbrojtjes Evropiane.  

 

Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe e Mbrotjes e BE-së,wshtë një instrument i 

rëndësishëm i politikës së jashtme të unionit, si krahu opreacional i saj në përballimin e sfidave të 

sigurisë dhe mbrojtjes në një mjedis ndërkombëtar gjithnjë e në ndryshim. Përballja e BE-së me 

realitete të reja gjeopolitike, sidomos pas Jaltës, rënies së perdes së Hekurt, ku në mënyrë të 

befasishme u shkërmoq gjithë perandoria sovjetike, bën që BE të kishte qasjen e vet të jashtme 

ndaj këtyre vëndeve. Ajo adaptoi një seri politikash dhe instrumentash funksionalë në përballjen 

me këtë mjedis të ri. Vetë kriza në ish Jugosllavi ishte ajo që nxori në pah dobësinë e BE-së për të 

evaduar në mënyre paqësore këtë situatë konflikti. Për rrjedhojë nismat e ndërmarra nga ana e BE-

së kishin për qëllim jo vetëm parandalimin e konflikteve dhe krizave, por edhe për t‘i dhënë asaj 

rolin dhe autoritetin e duhur në prestigjin ndërkombëtar.  

U bë kalimi gradual i përgjegjësive të BEP-it në BE, dhe mbi këtë eksperiencë u ngrit dhe 

konturua politika evropiane e sigurisë dhe mbrojtjes. Ideja e saj zë fill me deklaratën e Shën -

Malos mes Blerit dhe Shirakut, dhe me Samitin e Këshillit Evropian të Këlnit 1999. Identiteti i 

sigurisë evropiane i krijuar brenda NATO-s kontribuoi në forcimin e kapaciteteve të kësaj 

politike, si dhe në bashkëpunim me marrëveshjet e Berlin Plus u testua efektiviteti inistitucional i 

strukturave të ngritura në përballimin e krizave, misioneve të ndërmarra, etj. Me traktatin e 

Lisbonës të BE-së, u krijua krahas edhe posti i Përfaqësuesit të Lartë, si dhe në vijim u panë 

zhvillime në konsolidimin e kësaj politike. Përpos sukseseve të arritura të deritanishme, kjo 

politikë e përbashkët e sigurisë dhe e mbrojtjeswshtë përballuar me sfidat e saj, si në planin e 

efektivitetit të menaxhimit të krizave, të bashkëpunimit e kohezionit të brendshëm institucional, 

po ashtu edhe në partneritetin me organizma të tjera të sigurisë, qoftë rajonale apo dhe globale. Në 

këtë fokus janë interesante marrëdhëniet e krijuara bashkëpunuese me organzima të tillë si NATO, 

OSBE, OKB, etj..  

 BE në kushtet e një superfuqie tregtare që përfaqëson 1/5 e tregtisë botërore, para SHBA 

dhe Japonisë, rreket të shtrijë influencën e vet të fuqisë edhe në negociatat rajonale dhe botërore. 

Asaj i duhet të sheshojë kontradiktat e interesat mes vendeve anëtare kurwshtë fjala e unfikimit të 

qëndrimeve për këtë qëllim. Kjo axhendë, sidomos ajo e fushës së politikës së jashtme dhe 

dimensioneve që ajo ndërmerrte, përfshirë dhe ato të sigurisë dhe mbrojtjes evropiane, deri para 

Traktatit të Mastrihtit, varesh nga traditat diplomatike të vendeve anëtare si dhe prioriteteve të tyre 

të ndryshme gjeopolitike. Në këtë kuadër politikat që kishin të bënin me çështje të jashtme, 

projektet e sigurisë dhe të mbrojtjes që funksiononin mbi bazën e parimit konsensual, tingëllonin 

si mundësi virtuale dhe ishin të vështira të arriheshin. Me forcimin e bashkëpunimit politik mes 
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vendeve anëtare, si dhe reformimin e institucioneve përfaqësuese, falë vullnetit konvergues
377

 të 

qeverive të vendeve anëtare, kapacitetet e ngritura inistitucionale për zbatimin e politikave të 

përbashkëta të jashtme të sigurisë dhe mbrojtjes, u dhanë atyre një natyre gjeopolitike, me impakt 

ndërkombëtar.  

Ndryshimet gjeopolitike pas rënies së perdes së Hekurt, si dhe efektet shumëdimensionale 

të globalizmit, bënë që Komuniteti i atëhershëm Evropian të ndryshonte qasjen e vet të jashtme 

ndaj këtyre zhvillimeve, me një politikë të jashtme më pak të varur nga SHBA dhe nga ―Evropa 

tjetër‖
378

. Traktati i Mastrihtit krijoi BE-në, ku shtyllës komunitare i shtoi edhe atë të Politikës së 

Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë 
379

 (PPJS), kjo e fundit e përbërë me dy pjesë, njërën, atë të 

jashtme, që i mundëson BE-së një zë të fuqishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, për çështjet e 

sigurisë ndërkombëtare, konflikteve të armatosura, të drejtat e njeriut etj.. Politika Evropiane e 

Sigurisë dhe e Mbrojtjes (PESM)wshtë pjesa e dytë e kësaj politike, dhe tashmë traktati i jep 

definicionin përfundimtar politikës për mbrojtjen e përbashkët e që mund të çonte në momentin e 

duhur në një mbrojtje të përbashkët.  

Kjo nënkuptonte edhe vështirësitë që duheshin kapërcyer të tilla si ndjeshmëria e shteteve 

ndaj sovrantitetit kombëtar në fushën ushtarake, skepticizmin e tyre, mosmarrëveshjet mes 

vendeve anëtare për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ku dallonin sidomos Franca e Gjermania që 

ishin për një mbrojtje të pavaruar të BE-së, dhe nga ana tjetër Britania e Madhe që e shihte 

NATO-n si kuadrin e vetëm të sigurisë Evropiane. Shtetet e ―vogla‖ anëtare druheshin se kontrolli 

i kësaj politike strategjike të mbrojtjes evropiane do të jetë nën kontrollin e fuqive ushtarake të 

mëdha të Evropës
380

.  

Traktati u ka dhënë fuqi organeve të Bashkimit që përfaqësojnë vullnetin e qeverive të 

shteteve anëtare si Këshillit Evropian (dhe më pak insitucioneve të tjera si Komisionit, 

Parlamentit dhe Gjykatës) në përcaktimin e parimeve dhe orientimeve të përgjithshme, si dhe, mbi 

këtë bazë, strategjitë e përbashkëta që duhet të zbatohen nga Bashkimi Evropian. Këshilli merr 

vendime në kuadrin e vendosur nga Këshilli Evropian, ku presidenti i këtij të fundit, që 

përfaqëson BE-në, në këtë fushë,wshtë përgjegjës për përgatitijen dhe zbatimin e PPJS, role që 

normalisht i takojnë Komisionit për politikat komunitare. Në misionin e vet ai asistohet nga 

Sekretari i Përgjithshem i Këshillit, që njihet si përfaqësuesi i Lartë për PPJS, i cili si një strukturë 

që përfaqëson dhe unitetin politik të shteteve anëtare, pas vitit 2000 ka krijuar dhe një Komitet për 

Politikën dhe Sigurinë (KPS) në nivel ambasadorësh të vendeve anëtare, i vendosur nën 

                                                 
377 F. D‘Arcy, Politikat e Bashkimit Evropian, Tiranë, Papirus, 2007, f. 149. 
378 Po aty, f. 160. 
379 Titulli i V i Traktatit të BE-së. 
380 Po aty, f. 138. 
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autoritetin e përfaqësuesve të përhershëm, me të njëjtin rol të ngjashëm me atë të CORE për 

politikat komunitare
381

.  

PPJS përdor instrumente specifike si: strategji të përbashkëta në fusha me interesa të 

rëndësishme, të vendosura nga Këshilli Evropian; qëndrime të përbashkëta ku kërkohet qëndrimi i 

BE për çështje specifike; veprimtari e deklarata të përbashkëta për situata ku kërkohet ndërhyrja e 

BE-së, si dhe publikimi i pikëpamjes së saj për incidentet e ndodhura në vende të ndryshme të 

botës. Për miratimin e këtyre instrumenteve kërkohet (Traktati parashikon) një shumicë e cilësuar 

e Këshillit, me përjashtim të atyre rasteve kur këto vendime kanë implikacione ushtarake apo në 

fushën e mbrojtjes. Traktati i Amsterdamit
382

 përfshiu ndryshime radikale në fushën e drejtësisë 

dhe punëve të jashtme që nënkupton një ―nivel të lartë sigurie
383

 për qytetarët edhe krijimin e një 

zone lirie, sigurie dhe të drejtësisë. Në këtë kuadër Traktati përfshinte instrumente
384

 të reja të tilla 

si: pozicione të përbashkëta, vendimet kuadër, konventat; të gjitha këto në funksion të qasjes së 

BE-së ndaj çështjeve të caktuara, qoftë në drejtim të normimit ligjor (vendimet), harmonizimit në 

përputhje me to, si dhe referimit të tyre (konventave) për ato vende në rastin kur ato miratoheshin 

nga së paku gjysma e shteteve anëtare.  

Vendimarrja për PPJS si rregullwshtë sipas parimit të unanimitetit, por shtetet anëtare kanë 

shfrytëzauar mundësinë e ―abstenimit konstruktiv
385

. Bashkimi Evropian u duk i pafuqishëm në 

parandalimin e konflikteve në ish Jugosllavi, sidomos në konflitkin në Bosnje 1995 apo në 

Kosovë 1999, ku BE tregoi një inferioritet ndaj SHBA-së dhe NATO-s qoftë në planin e ushtarak 

apo diplomatik. Rezultate të kufizuara të BE-së u panë edhe në përpjekjen për ndryshuar rrjedhën 

e ngjarjeve në Lindjen e Mesme, (apo së fundi në Pranverën Arabe), ku u dëshmua superioriteti 

diplomatik e teknologjik  Amerikano-Verior.  

Politika e Sigurisë dhe e Mbrojtjes e parashikuar në nënin 17-të TUE, përcaktohet si një 

ide e hedhur me kujdes për zhvillimin e një politike progresive për çështjet e mbrojtjes së 

përbashkët, e cila varet nga gjykimi i Këshillit nëse do të jetë e tillë. Materializimi i kësaj ideje të 

inicuar zë e zhvillohet nga Deklarata e Shën Malos
386

 mes Bler dhe Shirak, 1998, duke futur një 

dimension ushtarak në PPJS, gjë që çoi në krijimin e asaj që u quajt Politika Evropiane e Sigurisë 

dhe e Mbrojtjes (PESM). Kjo politikë ishte ngarkuar për administrimin e Detyrave të 

                                                 
381 Po aty, f.163. 
382 Amsterdam Treaty 1997. 
383 D. Dinan, ―Politikat e Bashkimit Evropian―. AIIS, Tiranë, Instituti i Studimeve Ndërkombëtare, f. 286. 
384 Po aty. 
385 Sipas të cilit një abstenimi i një shteti anëtar nuk ndalon miratimin e një vendimi. Emri i qyetetit afer Bonit, 

Keshtjelles Petersberg, Gjermani, ku u mbajt mbledhja, ne kuader të UEO (Bashkimi Evropian Perendimor), më 

1992. 
386

 Mbajtur në Shën- Malo. 
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Petersbergut
387

, që përfshijnë misione humanitare dhe të evakuimit, ato të paqebërjes dhe 

paqeruajtjes. Këshilli Evropian i Këlnit (2-3 qershor 1999), që solli zhvillime
388

 në politikën 

evropiane kulmoi me miratimin e një deklarate për forcimin e kësaj politike, që nënkuptonte 

krijimin e një kapaciteti veprimi autonom që do të mbështetej nga kapacitete ushtarake të 

besueshme.  

Në samitin e Helsinikit (10-11 dhjetor 1999), u vendos krijimi i mjeteve të përbashkëta 

policore dhe ushtarake (60000 trupa pjesëmarrëse për parandalimin e konflitkeve dhe ruajtjen e 

paqes në BE), si dhe të strukturave dhe organeve të reja politike dhe ushtarake që i vijnë në ndihnë 

BE-së në orientimin politik dhe menaxhimin strategjik të nevojshëm për operacionet paqeruajtëse. 

Objektivi i caktuar nga Këshilli Evropian i Nicës
389

 (2000) për ta bërë sa më operacionale 

politikën evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes mbi bazën e modaliteteve ushtarake dhe 

bashkëpunuese të përcaktuara në Santa Maria de Feira
390

 (19-20 qershor 2000), përmbushet në 

Këshillin Evropian të Laekenit (2001), i cili deklarohet mbi aftësitë operacionale të politikës së 

sigurisë dhe mbrojtjes, të tilla si ngritja e strukturave operacionale të BE–së për administrimin e 

krizave, dhe ku i lejohet analizimi dhe planifikimi i tyre, aty ku NATO nukwshtë angazhuar si e 

tillë, për të ndërmarrë operacione ushtarake në administrimin e krizave.  

3 - 4 Evoluimi i Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (Traktati i 

Lisbonës). 

Traktati i Lisbonës 
391

 reformoi sistemin e kolonave të BE-së duke krijuar postin e 

Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, duke shkrirë në një 

postin e Përfaqësuesit të Lartë për Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë dhe të 

Komisionerit për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Politikën e Fqinjësisë Evropiane. Vendimet 

unanime në Këshillin e Bashkimit Evropian vazhdojnë të instruktojnë politikën e jashtme të BE-së 

dhe çështjet e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP) po i shërbejnë zgjerimit të 

bashkëpunimit.  

                                                 
387

 Emri i qyetetit afër Bonit, Kështjelles PetersBerg, Gjermani, ku u mbajt mbledhja, në kuader të UEO (Bashkimi 

Evropian Perendimor), më 1992. 
388

 P. Milo, ‖Bashkimi Evropian, Ideja, integrimi, indentiteti, e ardhjma‖, AlbPAPER, 2002. f. 258. 
389

 Keshilli Evropian i Nicës, dhjetor 2000, theksoi domosdoshmërinë e bërjes opoeracionale të ESDP; P. Milo, vepër 

e cituar, po aty, f. 258. 
390

 Këshilli Evropian i Santa Maria de Feira, mbajtur me 19-20 qershor, mbi bazën e parimeve të vendosura nga 

Samiiti i Helsinit 1999, përcaktoi modalitetet rreth: administirmit ushtarak të krizave nga BE, pjesëmarrjes së vendeve 

të treta, si dhe bashkëpunimin me NATO-n në administrimin ushtarak të krizave. M. Paskal, veper e cituar, po aty.  
391

 I nënshkruar më 13 dhjetor 2007 dhe ka hyrë në fuqi me 1 dhjetor 2009 i dha fund sistemit të kolonave të BE-së  .  
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―Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP) duhet të përfshijë hartimin 

progresiv të një politike mbrojtje të përbashkët të Unionit(Bashkimit Evropian). Kjo do të çojë në 

një mbrojtje të përbashkët, kur Këshilli Evropian, duke vepruar unanimisht, do të vendosi për 

këtë. Ai duhet në këtë rast t'ju rekomandojë shteteve anëtare miratimin e një vendimi të tillë në 

përputhje me kërkesat kushtetuese përkatëse të tyre‖. Politika e Bashkimit (evropian) në pajtim 

me këtë nen nuk duhet të cënojë karakterin specifik të politikës së sigurisë dhe mbrojtjes së 

vendeve anëtare të caktuara, të cilat shohin që mbrojtja e tyre e përbashkët të realizohet në 

Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut, sipas Traktatit të Atlantikut të Veriut, dhe të jetë e 

pajtueshme me politikën e përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes të vendosur brenda këtij kuadri.   

Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes evropiane si pjesë e politikës së saj të 

jashtmewshtë projekt i rëndësishëm që e pasurojnë së bashku ndërtimin ekonomik dhe monetar të 

Evropës. Siç u tha edhe më lart,Traktati i Lisbonës, krijoi postin e Përfaqësuesit të Lartë të BE-së 

për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, duke zëvëndësuar postet e Përfaqësuesit të Lartë të 

BE për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë dhe Komisionerit Evropian për Marrëdhëniet e 

Jashtme dhe Politikën e Evropiane të Fqinjësisë. Nga ana tjetër u bë ripërcaktimi i Politikës 

Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PESM) në Politikë të Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes 

(PPSM), e cila nga ana e vet duhet të përfshijë hartimin progresiv të një politike mbrojtje të 

përbashkët të BE-së, ku me miratim unanim të Këshillit, do të çojë në mbrojtje të përbashkët. Kjo 

politikë nuk cënon karakterin specifik
392

 të politikës së sigurisë dhe mbrojtjes së vendeve anëtare 

të caktuara, të cilat besojnë që këtë përgjegjësi ta ndajnë dhe përmbushin brenda NATO-s, sipas 

traktatit të Atlantikut, dhe qëwshtë në përputhje me përcaktimet e kësaj politike në kuadër të 

PPSM. Me klauzolën e solidaritetit të miratuar Traktati i Lisbonës çoi në fundin
393

 e Bashkimit 

Evropian Perëndimor në 2010 dhe ku të gjitha veprimtaritë e saj do të ndërpriten duke u 

transferuar dhe integruar në BE brenda qershorit 2011.  

3 - 5 Strukturat e Administrimit të Krizave të CSDP. 

Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM)/(CSDP), e njohur më parë si 

Politika Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes(PESM)/ (ESDP), përbën një element të rëndësishëm 

të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë(PPJS)/(CFSP) të Bashkimit Evropian (BE) 

dhewshtë fushë e politikës së BE-së që mbulon aspekte të sigurisë dhe mbrojtjes. Politika 

                                                 
392

 Politika e Sigurisë dhe e Mbrojtjes Evropiane, Akademia e Mbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, Tiranë, 2011, f. 73. 
393

 PSME, veper e cituar, po aty (neni për mbrojtjen e perbashkët ushtarake të BEP-it zëvendësohet prej kësaj 

dispozite të solidaritetit duke e bërë të tepërt BEP). 
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Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes (ESDP)wshtë pasuese e Identitetit të Sigurisë dhe Mbrojtjes 

Evropiane (ESDI) në NATO, por ndryshon në atë që ajowshtë nën juridiksionin e vetë Bashkimit 

Evropian, duke përfshirë edhe vende që nuk kanë lidhje me NATO-n.  

Formalisht, Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjeswshtë sferë e Këshillit të 

Bashkimit Evropian, i ciliwshtë një organ ndërqeveritar në të cilin përfaqësohen gjithë shtetet 

anëtare. Megjithatë, Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian luan, gjithashtu, një rol të 

rëndësishëm. Në funksionin e tij si Kryetar i konfiguracionit të marrëdhënieve të jashtme të 

Këshillit të Bashkimit Evropian, ai përgatit dhe shqyrton vendimet që do të merren përpara se ato 

të përcillen në Këshill.  

Politika e sigurisë evropiane ka ndjekur shtigje të ndryshme gjatë viteve 1990-të, duke u 

zhvilluar njëkohësisht në Bashkimin Evropian Perëndimor, NATO dhe në vetë Bashkimin 

Evropian.  

Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes së Bashkimit Evropian e zhvilluar përmes 

sfidavewshtë kthyer sot si një instrument i rëndësishëm i gjeopolitikës së BE-së  për të projektuar 

fuqinë e vet në vendet e ndryshme të BE-së.    

Forcimi i aftësive të veta, përmirësimi i infrastrukturës, rritja e bashkëpunimit 

ndërshtetëror në shumë aspekte të fushës të sigurisë dhe mbrojtjes, për t‘i bindur shtetet që të 

tejkalojnë hezitimet në lidhje me shpenzimet buxhetore, qasjet e ndryshme rreth mbrojtjes së 

përbashkët evropiane, etj. përbëjnë sfida për t‘u kapërcyer. Kuadri ligjor dhe institucional i 

sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së ka shënuar arritje me Këshillin Evropian (Nicë, dhjetor 2000) 

dhewshtë përmirësuar me miratimin e strategjisë evropiane të sigurisë si dhe institucionet e 

ngritura, si Komiteti Politik dhe i Sigurisë (KPS
394

), komiteti e stafi ushtarak (KUBE, SUBE), si 

dhe ai i menaxhimit të krizave civile (KMKC).  

Komiteti Politik dhe Sigurisë(PSC). 

Komiteti Politik dhe i Sigurisë (PSC), fillimisht i krijuar si organ i përkohshëm, në vitin 

2000, në përfundimet e mbledhjes së Këshillit Evropian në Nicë përshkruhet si një ‖linjë-lidhëse‖ 

e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë (CFSP) dhe Politikës së Përbashkët të Sigurisë e 

Mbrojtjes (CSDP). Përgjegjësitë e tij përfshijnë skicimin në vija të përgjithshme të mendimeve 

për Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme dhe Marrëdhënieve me Jashtë, qëwshtë një nga 

                                                 
394 Ky komitet fillimisht u ngrit mbi baza të përkoshme në shkurt të vitit 2000, ndërsa si organ i përhershëm i krijuar 

në janar 2001. Ai gjeti veten në nenin 25 të TBE nëpërmjet Traktatit të Nicës ai zëvendësoi ish Komitetin Politik, po 

aty.  
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konfiguracionet e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe ushtron ―kontrollin politik dhe drejtimin 

strategjik‖ të operacioneve të menaxhimit të krizave të BE-së  .  

Komitetiwshtë një organ i përhershëm dhe përbëhet nga përfaqësuesit e vendeve anëtare 

(në nivel të lartë/ambasadori) dhe takohet të paktën dy herë në javë (të martë dhe premte) në 

Bruksel. Ai kryesohet nga shteti anëtar që mban Presidencën me rotacion të Këshillit të Bashkimit 

Evropian, i cili mblidhet në nivel ambasadorësh, si një organ përgatitor për Këshillin e BE-së  . 

Funksionet e tij kryesore kërkojnë që të jetë në korrent me situatën ndërkombëtare, dhe të 

ndihmojë në përcaktimin e politikave brenda Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë 

(CFSP), përfshirë Politikën e Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes CSDP). Ai përgatit një 

përgjigje koherente të BE-së në rast të një krize dhe ushtron kontrollin politik dhe drejtimin 

strategjik të saj. Aiwshtë përgjegjës per monitorimin
395

 e  situatës ndërkombëtare në këtë drejtim 

si dhe monitoron zbatimin e politikavë të CSDP-së 

Komiteti Ushtarak i Bashkimit Evropian (EUMC). 

Është organi më i lartë ushtarak i ngritur brenda Këshillit të BE-së. Ai përbëhet nga shefat 

e Mbrojtjes të shteteve anëtare, të cilët përfaqësohen rregullisht nga përfaqësuesit e tyre të 

përhershëm ushtarakë. Komiteti Ushtarak i Bashkimit Evropian (EUMC) drejton gjithë 

veprimtaritë ushtarake të BE-së dhe siguron Komitetin Politik dhe të Sigurisë me këshilla dhe 

rekomandime mbi të gjitha çështjet ushtarake në kuadër të BE-së  .  

Komiteti Ushtarak i Bashkimit Evropian (EUMC) ka një kryetar të përhershëm, të 

përzgjedhur nga shefat e mbrojtjes të shteteve anëtare dhe të emëruar nga Këshilli i BE-së. 

Paralelisht me Komitetin Ushtarak të BE-së, Komiteti Politik dhe Sigurisë këshillohet nga 

Komiteti për Aspektet Civile të Menaxhimit të Krizave (CIVCOM). Ky komision siguron 

informacionin e duhur, harton rekomandimet, këshillon
396

 dhe i jep mendimin e tij Komitetit 

Politik dhe Sigurisë mbi aspektet civile të menaxhimit të krizës.  

Stafi Ushtarak i Bashkimit Evropian (EUMS). 

Përbëhet nga ekspertë ushtarakë dhe civilë të atashuar në Sekretariatin e Këshillit nga 

Shtetet Anëtare të BE-së  dhe zyrtarët e Sekretariatit të Përgjithshëm të Këshillit të BE-së. Stafi 

Ushtarak (EUMS) i Bashkimit Evropian ofron ekspertizë brenda institucionit për Përfaqësuesin e 

Lartë të Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë (HR) dhe kryen 
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paralajmërimin e hershëm, planifikimin strategjik, dhe vlerësimin e situatës në zbatim dhe 

përmbushje të detyrave të Petersberg-ut
397

, në mbështetje të misioneve ushtarake të BE-së. 

 Stafi Ushtarak i BE-së (SUBE) ofron ekspertizën ushtarake dhe i jep mbështetjen e vet 

Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM). 
398

. Pra, aiwshtë një organ i ngarkuar 

me informimin dhe mbështetjen e vendimarrjes me ekspertizë të veçantë teknike. Ai bashkëpunon 

nën drejtimin ushtarak të Komitetit Ushtarak të BE (KUBE) brenda Sekretariatit të Këshillit të 

BE-së, si dhe lidhet drejtpërdrejt me Përfaqsuesin e Lartë të BE-së. Krijimi i Elementit Civilo-

Ushtarak në verë të vitit 2005 përbën hap të rëndësishëm në këtë kontekst. Stafit Ushtarak të BE 

(SUBE) ju ngarkuan dy grupe kryesore detyrash, pikërisht për kryerjen e paralajmërimit të 

hershëm, vlerësimin e situatës dhe planifikimin strategjik për operacionet ushtarake të PPSM, dhe 

për të kontribuar në procesin e rishikimit të aftësive ushtarake. Në këtë funksionin e dytë, SUBE 

supozohet të punojë në koordinim të ngushtë me Agjencinë Evropiane të Mbrojtjes (AEM). 
399

 

Kapaciteti i Planifikimit dhe Drejtimit Civil (CPCC). 

Është pjesë e Sekretariatit të Përgjithshëm të Këshillit të BE-së dhe përbën një strukturë të 

përhershme përgjegjëse për drejtimin operacional autonom të veprimeve civile të Politikës së 

Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Nën kontrollin politik dhe drejtimin strategjik të Komitetit 

Politik dhe të Sigurisë dhe autoritetin e përgjithshëm të Përfaqësuesit të Lartë, CPCC siguron 

planifikim dhe drejtimin efektiv të operacioneve të menaxhimit të krizave civile të CSDP, si dhe 

zbatimin e duhur të të gjitha detyrave në lidhje me misionin.  

Kapaciteti i Planifikimit dhe Drejtimit Civil (CPCC) ka mandat për planëzimin dhe 

drejtimin e operacioneve civile të Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes (ESDP) nën 

kontrollin politik dhe drejtimin strategjik të Komitetit Politik dhe të Sigurisë, për të siguruar 

ndihmë dhe këshilla për Përfaqësuesin e Lartë, Presidencën dhe organet përkatëse të Këshillit të 

BE-së, dhe të drejtojë, koordinojë, këshillojë, mbështesë, mbikëqyrë dhe kontrollojë operacionet 

civile të ESDP. CPCC punon në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian.  
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 Po aty. 
398 ―Council Detj.ision 2001/80/CFSP on the establishment of the Military Staff of the European Union―, 22 

janar,2001. Official Journal L 27, 30 janar, 2001.  
399 Agjencia Evropiane e Mbrojtjes (AEM)wshtë krijuar në 12 korrik 2004 dhewshtë e vendosur në Bruksel. Ajo 

mbështet shtetet anëtare të BE-së për të përmirësuar kapacitetet dhe aftësitë e tyre ushtarake në fushën e menaxhimit 

të krizave në mënyrë që BE të përmbushë objektivat e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM). 

Megjithatë, vetë shtetet anëtare, janë përgjegjëse për politikat e tyre të mbrojtjes, planifikimin dhe investimet. Katër 

strategji formojnë kornizën për udhëheqjen e veprimtarive të Agjencisë dhe të 28 shteteve anëtare të saj që marrin 

pjesë: 1) Plani i Zhvillimit të Aftësive, 2) Teknologjia dhe Kërkimi i Mbrojtjes Evropiane, 3) Bashkëpunimi Evropian 

i Armatimit dhe 4) Baza Teknologjike dhe Industriale e Mbrojtjes Evropiane. 
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Drejtori i CPCC, si Komandant i Operacioneve Civile të BE-së, ushtron komandimin e 

kontrollin në nivel strategjik për planifikimin dhe drejtimin e gjithë operacioneve të menaxhimit të 

krizave civile, nën kontrollin politik
400

 dhe drejtimin strategjik të Komitetit Politik dhe të Sigurisë 

(PSC) si dhe autoritetin e përgjithshëm të Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit Evropian për Punët e 

Jashtme dhe Politikën e Sigurisë (HR).  

Qendra e Operacioneve të BE-së.  

Prej nga 1 janari 2007, BE-ja ka një mundësi të tretë për të komanduar, nga Brukseli, 

misione dhe operacione me madhësi të kufizuar (si ato në madhësinë e një grupi luftimi: rreth 

1500 trupa). Në këtë datë, ishte gati për veprim Qendra e re e Operacioneve të BE-së brenda 

Shtabit Ushtarak të BE-së. Me përdorimin e një pjesë të personelit kryesor të EUMS, si edhe disa 

oficerëve të veçantë ―me detyrë të dyfishtë‖ dhe të ashtuquajturit "shtesë" nga shtetet anëtare, BE-

ja do të ketë një kapacitet të rritur për t'iu përgjigjur situatave të menaxhimit të krizave. Deri më 

tani, BE-ja ka pasur dy variante për të drejtuar një operacion ushtarak në nivelin e Shtabit të 

Operacionit (OHQ).  

Një variantwshtë që, në një të ashtuquajtur operacion "autonom", të përdoren objektet e 

ofruara prej çdonjërit nga pesë Shtabet e Operacionit (OHQs) aktualisht në dispozicion të Shteteve 

Anëtare Evropiane. Këto janë: shtabi francez në Valerien Mont, Paris; shtabi britanik në 

Northvud; shtabi gjerman në Potsdam, Berlin; shtabi italian në Romë dhe shtabi grek në Larisa. 

Në vitin 2003, Operacioni "Diana" në RD të Kongos përdori shtabin francez, ndërsa operacioni 

ushtarak EUFOR në RD të Kongos përdori shtabin gjerman.  

Një mundësi e dytëwshtë, të përdoren kapacitetet dhe pajisjet e NATO-s në kuadrin e të 

ashtuquajturave marrëveshje "Berlin Plus", siçwshtë shfrytëzimi i opsioneve të komandës dhe 

kontrollit të tilla si shtabi i operacionit i vendosur në Shtabin Suprem të Forcave Aleate në Evropë 

(SHAPE) në Mons, Belgjikë dhe D-SACEUR si Komandant i Operacionit. Kjowshtë alternativa e 

përdorur në kryerjen e operacionit ALTHEA, ku EUFOR BiH vepron në Bosnje-Hercegovinë.  

Agjensitë
401

e PPJS, janë krijuar për zbatimin e detyrave specifike nga ana teknike, 

shkencore e drejtuese në ndihmë dhe brenda strukturës së politikës së përbashkët të BE-së . 

 

 

                                                 
400

 Po aty 
401Në listën e këtyre agjensieve përfishen:Agjensia Evropiane e Mbrojtjes (AEM), Instituti i BE për studime të 

sigurisë(ISS), Qendra Satelitore e Bashkimit Evropian (QSBE). Po aty, burim interenti faqe web.  
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Agjencia Evropiane e Mbrojtjes dhe sfidat e së ardhmes. 

Agjencia Evropiane e Mbrojtjeswshtë krijuar në bazë të Veprimit të Përbashkët të Këshillit 

të Ministrave më 12 korrik 2004, për mbështetjen e Shteteve Anëtare dhe të Këshillit të BE-së    

në përpjekjet e tyre për të përmirësuar aftësitë e mbrojtjes evropiane në fushën e menaxhimit të 

krizave dhe për të mbështetur Politikën Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes në gjendjen qëwshtë 

sot dhe atë që do të zhvillohet në të ardhmen"
402

.  

Funksionet dhe detyrat.  

Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes, në kuadër të misionit të përgjithshëm të përcaktuar në 

kuadrin e Veprimit të Përbashkët, i atribuohen katër funksione, duke mbuluar: 

zhvillimin e aftësive të mbrojtjes; 

mbështetjen e Kërkimit dhe Teknologjisë (R & T) së Mbrojtjes; 

mbështetjen e bashkëpunimit në fushën e armatimeve; 

krijimin e një tregu konkurrues të një Tregu Evropian të Pajisjeve të Mbrojtjes dhe 

forcimin e Mbrojtjes Evropiane, Bazës Teknologjike dhe Industriale.  

Të gjitha këto funksione lidhen me përmirësimin e performancës mbrojtëse të Evropës, 

duke mbështetur koherencën. Një qasje më e integruar në zhvillimin e aftësive do të kontribuojë 

në përcaktimin më mirë të kërkesave të ardhshme mbi të cilat mund të ngrihet bashkëpunimi - në 

fushën e armatimeve apo kërkimit dhe teknologjisë (R & T) ose fushën operacionale. Nga ana 

tjetër, një bashkëpunim më i gjerë ofron mundësi për ristrukturimin industrial dhe progres drejt 

kërkesës dhe tregut në shkallë kontinentale, për të cilën ka nevojë industria.  

 

Mbi këtë bazë, detyrat e Agjencisë përfshijnë:
403

 

Punën për një qasje më të plotë dhe sistematike në përcaktimin dhe përmbushjen e 

nevojave të aftësive të Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes (ESDP); 

promovimin e Kërkimit dhe Teknologjisë të lidhur me mbrojtjen evropiane, si jetike për 

një bazë të shëndetshme teknologjike dhe industriale si dhe për përcaktimin dhe plotësimin e 

kërkesave të ardhshme të aftësive. Kjo do të përfshijë ndjekjen e përdorimit bashkëpunues të 

fondeve të kërkimit dhe teknologjisë së mbrojtjes, në kontekstin e një Strategjie të Kërkimit dhe 

Teknologjisë së Mbrojtjes Evropiane e cila identifikon prioritetet; 

                                                 
402  E. Hillebrand, J P. Maulny:„Mittel, Konzepte und Akteure der Europäischen Sicherheits-und 

Verteidigungspolitik―, tetor, 2007, f. 6-7, (Mjete, koncepte dhe aktorë të Politikës së Sigurisë dhe Mbrojtjes 

Evropiane―, botuar në Institutin e Studimeve strategjike gjermano-franceze).  
403

 Po aty.  
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nxitjen e bashkëpunimit evropian në pajisjet e mbrojtjes, për të kontribuar në aftësitë 

mbrojtëse dhe si një katalizator për ristrukturimin e mëtejshëm të industrisë evropiane të 

mbrojtjes; 

punën në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian, në hapat drejt një tregu 

konkurrues ndërkombëtar për pajisjet e mbrojtjes në Evropë.  

 

"Epërsi krahasuese" e agjencisë duhet të jetë aftësia e saj për të kuptuar të gjitha këto 

axhenda, dhe lidhja e tyre në mënyrë që të realizojë sinergjinë e tyre. Pozicioni i saj i veçantë 

duhet të lejojë që ajo të zhvillojë analiza dhe propozime unike bindëse në gjithë gamën e 

aktiviteteve të saj. 
404

 

Agjencia e Mbrojtjes Evropiane (EDA) inkurajon rritjen e aftësive të mbrojtjes, kërkimeve 

ushtarake dhe krijimin e një tregu të brendshëm evropian për teknologjinë ushtarake. Dy organet e 

mbartura nga Bashkimi Evropian Perëndimor janë Instituti i Bashkimit Evropian për Studimet e 

Sigurisë (EUISS) dhe Qendra Satelitore e Bashkimit Evropian, të cilat merren respektivisht me 

politikën e sigurisë dhe mbrojtjes; dhe imazhet satelitore. 

AME(EDA) mbështet vendet anëtare të BE-së në përmirësimin e aftësive e kapaciteteve të 

tyre ushtarake në menaxhimin e krizave në kuadër të objektivave të politikës së përbashkët të 

sigurisë dhe mbrojtjes të caktuara sipas strategjisë evropiane të sigurisë. Veprimtaria e saj 

mbështetet në disa strategji që përbëjnë edhe kuadrin orientues të punës së saj, dhe më konkretisht 

janë: Plani i zhvillimit të aftësive, teknologjia dhe kërkimi i mbrojtjes evropiane, bashkëpunimi 

evropian i armatimit, si dhe baza teknologjike e mbrojtjes evropiane
405

. 

Kolegji i Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane (KSME). 

Kolegji i Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropianewshtë krijuar me 18 korrik 2005. Kolegji i 

Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropianewshtë organizuar si një rrjet ndërmjet instituteve, kolegjeve, 

akademive dhe institucioneve kombëtare në kuadër të BE-së, që kanë të bëjnë me çështjet e 

sigurisë dhe politikës së mbrojtjes dhe Institutit për Studime të Sigurisë të BE-së (EU-ISS). 

Instituti për studimet e sigurisë (ISSBE)
406

 promovon doktrinën e kësaj fushe nëpërmjet 

publikimeve, debateve, seminareve, konferencave, etj., si dhewshtë strukturë e pavarur në 

mbështëtje të politikës së sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së.   

                                                 
404

 Po aty.  
405

 EDA, faqe zyrtare e saj, eda. europa. Eu. 
406

 Krijuar në vitin 2002 dhe vendosur në Paris. 
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Kolegji i Sigurisë dhe Mbrojtës Evropiane (KSME)
407

 ka për mision trajnimin në fushën e 

politikës së jashtme, të sigurisë dhe mbrojtjes me fokus kryesisht nivelin strategjik, duke u 

konsideruar kështu një partner serioz në aspektin e menaxhimit të trajnimit të përgjthshëm të BE-

së.   

Misioni dhe objektivat e Kolegjit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane janë që të sigurojë 

trajnim në fushën e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP) në nivel strategjik 

me qëllim: 

zhvillimin dhe promovimin e një kuptimi të përbashkët të Politikës së Përbashkët të 

Sigurisë dhe Mbrojtjes ndërmjet personelit civil dhe ushtarak; 

identifikimin dhe shpërndarjen, përmes aktiviteteve të veta të trajnimit, praktikave më të 

mira në lidhje me çështje e ndryshme të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP); 

rritjen e mëtejshme të kulturës evropiane të sigurisë brenda Politikës së Përbashkët të 

Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP); 

pajisjen e instancave të BE-së, administratave dhe stafit të Shteteve Anëtare me personel të 

familjarizuar me politikat, institucionet dhe procedurat e BE-së  dhe të ndihmojë në promovimin e 

marrëdhënieve profesionale dhe kontakteve në mes të pjesëmarrësve në trajnim.  

Me pak fjalë, Kolegji i Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane është një aktor kyç trajnimi, që 

ofron trajnime në fushën e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes me një fokus të 

veçantë në kurse trajnimi për CSDP në nivel strategjik. Si i tillë, aiwshtë një partner aktiv në 

menaxhimin e trajnimit të përgjithshëm në BE. Një strukturë tre shtresorewshtë krijuar për të 

kryer detyrat e Kolegjit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane
408

. 

Qendra Satelitore e Bashkimit Evropian (EUSC). 

Qendra Satelitore e Bashkimit Evropian (EUSC)wshtë një Agjenci e Këshillit të Bashkimit 

Evropian e dedikuar për përdorimin dhe prodhimin e informacionit që rrjedh kryesisht nga analiza 

e imazheve hapësinore të vëzhgimit të tokës në mbështetje të vendimarrjes së Bashkimit Evropian 

në fushën e ish "shtyllës së dytë", Politika e Përbashkët e Jashtme dhe  e Sigurisë (CFSP). Qendra 

                                                 
407

 KSME është krijuar në18 korrik të 2005 dhe funksion me komitet drejtues, bord ekzekutiv akademik, si dhe 

Sekretariat të Pergjithshëm.  
408

 Këto struktura janë si më poshtë: 

 Komiteti Drejtues, i përbërë nga një përfaqësues i secilit shtet anëtar dhe i kryesuar nga shteti anëtar që mban 

Presidencën. Në thelb, ky organwshtë përgjegjës për koordinimin dhe udhëzimin e përgjithshëm, duke përfshirë 

krijimin e programit vjetor akademik të Kolegjit;  Bordi Ekzekutiv Akademik, i përbërë nga përfaqësues të lartë dhe 

nga Instituti për Studime të Sigurisë të BE (BE-ISS); Sekretariati i Përhershëm i cili, në mënyrë të veçantë, ndihmon 

Komitetin Drejtues e Bordin Ekzekutiv.  
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Satelitore e BE (QSBE)
409

 konsiderohet me një rol të veçantë e thelbësor për forcimin e PPSM, 

sidomos në monitorimin e krizës si dhe në parandalimin e konflikteve. Ajo ofron produkte dhe 

shërbime të natyrës inteligjente rreth gjeohapësriës
410

 në kuadër të CSDP-së. 

Qendrawshtë krijuar me 20 korrik 2001. Ajo është funksionale që nga 1 janari 2002, nën 

mbikëqyrjen politike të Komitetit Politik dhe të Sigurisë dhe drejtimin operacional të Sekretarit të 

Përgjithshëm. Qendra, e cila ka autoritetin e vet ligjor në mënyrë që të kryejë funksionin e saj, 

gjithashtu kryen projekte kërkimi dhe zhvillimi. Qendra, gjithashtu, kryen aktivitete trajnimi për 

personelin e specializuar në fushën e Sistemeve të Informacionit Gjeografik Dixhital dhe analizat 

e imazheve. Ajowshtë e vendosur në Torrehon, në afërsi të Madridit, Spanjë.  

3 - 6 Dimensionet e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes 

Evropiane. Mes objektivave të mbrojtjes civile dhe aftësive ushtarake. 

BE, përmes instrumenteve të veta të kësaj politike, po aktualizon dimensionet e shfaqjes së 

vet me një profil gjithnjë e më konkurrues sa i përket menaxhimit të krizave dhe konflikteve 

rajonale dhe globale.  

Në këto vitet e zhvillimit të kësaj politikewshtë konstatuar që BE në përmbushjen e rolit 

dhe misionit të vet për një mjedis të paqtë e të sigurtë ka bërë progres në drejtim të qasjes civilo-

ushtarake. Testimi me sukses në shumë misione civile e ushtarake ka rritur ambicien evropiane 

për të rritur gjithnjë e më tepër rolin dhe përgjegjësinë që BE duhet të luajë dhe ndërmarrë në 

ndërtimin e paqes, garantimin e saj, si dhe shuarjen e menaxhimin e krizave dhe konflikteve.  

Aftësitë civile si dhe ato ushtarake, qoftë në aspektin e tyre operacional, si dhe 

karakteristikave të tyre do të jepen në rrafsh evolutiv, që nga origjina e tyre dhe deri në 

eksperiencat e krijuara anembanë globit si dhe partneritetet me organizmat ndërkombëtare.  

Instrumentet civilo-ushtarake, në mbështetje të kësaj politike, do të trajtohen të lidhur me 

objektivat kryesore respektive si ato të Helsinkit, të zhvillimit të aftësive ushtarake, të grupeve të 

luftimit, karakteristikave të tyre, si dhe sfidave burimore, dhe jo vetëm e tyre.  

Objektivat civile, të ndërmarra në këtë kuadër, do të prezantohen të lidhura me rritjen e 

aftësive e kapaciteteve të BE-së në përballimin e menaxhimin e krizave civile, si komponenti më 

konkurrues dhe më thelbësor i politikës së jashtme të BE–së.  

                                                 
409

Është krijuar me 20 korrik 2001 e dedikuar për prodhimin e informacionit që vjen nga analiza e imazheve 

hapësinore dhe vëzhgimit të tokës në mbështetje të BE për politikën e jashtme, sigurisë. Ajo ndodhet në Torrejon, afër 

Madridit, Spanjë. 
410

 Po aty 
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Këto dimensione do të shihen të ndërthurura brenda një kuadri konceptual të menaxhimit 

strategjik, ku përballë sfidave të mjedisit ndërkombëtar të sigurisë, BE ka çfarë ofron me 

mundësitë e veta operacionale.  

BE-ja tashmëwshtë përgjegjëse për paqeruajtjen si dhe mbajtjen nën kontroll të traktateve, 

marrëveshjeve, etj.. Në marrëdhëniet e veta me NATO-n këto misione respektive shihen si të 

ndashme dhe jo të ndara, që nënkupton një konsensus mes tyre ku të njëjtat forca dhe angazhime 

të përbejnë bazën e të dy organizmave operacionale në misione, ku e drejta e refuzimit të 

parëwshtë e NATO-s që më pas të veprojë BE-ja.  

Partneriteti transatlantik mes NATO-s dhe BE-së në terma institucionale ka referencën e 

vet në deklaratën e M. Ollbrajt të ―3 D‖ (jo ndarje, jo dublim, jo diskriminim), si dhe në 

marrëveshjen Berlin Plus, ku BE mund të përdorë strukturat, pajisjet e mekanizmat e NATO-s për 

të kryer misione a operacione ushtarake nëse kjo e fundit ka të drejtën e refuzimit të parë, pra 

nëqoftëse nuk pranon të veprojë, atëhere BE-ja mund të vendosë të marrë pjesë në mision.  

 Krijimi i Agjensisë Evropiane të Mbrojtjes e anashkaloi BEP-in duke e bërë anakronik si 

dhe një relike
411

 të tejkaluar në kohë tashmë. Traktati i Lisbonës zgjeroi misionet dhe detyrat e 

Petersbergut, ato humanitare, paqeruajtëse, menaxhimin e krizave përfshirë paqeruajtjen, duke i 

parë ato tashmë si një program stabilizimi pas konfliktit si dhe luftë kundër terrorizmit.  

Këto detyra tashmë mund të ndërmerren nga Forca e Reagimit të Shpejtë të BE-së, e cila 

drejtohet nga Komiteti Politik dhe i Sigurisë
412

. Në thelb traktati përmirësoi mënyrën e 

bashkëpunimit mes vendeve anëtare të BE-së në kuadër të proçedurës së njohur të bashkëpunimit 

të përhershëm dhe të strukturuar
413

, ku shtetet diferencohen në bazë të aftësive të tyre të cilat janë 

të gatshme dhe të përgatitura që veçmas apo në grupe të ndërmarrin misione krahasimisht më të 

vështira ushtarake.  

Pra, kjo nënkupton një lloj Shengeni ushtarak e të mbrojtjes i ngjashëm me grupin e 

vendeve të eurozonës ku secili prej tyre nuk mund të përfshihet për shkak të kritereve hyrëse, 

mungesës se kapaciteteve dhe burimeve të tyre.  

 Modelet e ndryshme të bashkëpunimit të përhershëm, të strukturuar dhe të konkretizuar në 

grupe shtetesh pioniere, kanë kapërcyer vështërisitë e hasura si dhe kanë gjetur balancën 

mirëfunksionale mes legjitimitetit dhe efektivitetit të tyre në praktikë.  
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 Po aty, veper e cituar. 
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 Organ i krijuar nga Traktati i Nicës. 
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 Neni 28 A, E i traktatit të BE amenduar nga Traktati i Lisbonës.  
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Mogerini si përfaqësuese e Lartëwshtë përgjegjëse për Shërbimin e Veprimtarisë së 

Jashtme, qëwshtë një zyrë e trupit diplomatik (―ministria‖ e jashtme) duke e bërë atë si një 

zëdhënës të politikës së Jashtme të BE-së  .  

Ajowshtë dhe kryetare e Agjensisë së Mbrojtes Evropiane EDA
414

, dhe ushtron të njëjtat të 

drejta dhe funksione ndaj Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes.  

Një ESDP e fortë ka shqetësuar vazhdimisht zyrtarët amerikanë pasi kjo do të çojë në 

krijimin e një fronti dhe grupi evropian brenda aleancës që mund të minojë marrëdhëniet mes 

SHBA dhe shteteve evropiane anëtare të aleancës.  

Megjithëse mbrojtja kolektivewshtë mision i NATO-s, integrimi i mbrojtjes evropiane 

kontribuon në rritjen e efikasitetit evropian në këtë drejtim, si dhe racionalizimin e politikave të 

saj që arrihen përmes bashkëpunimit mes vendeve anëtare.  

Objektivat, që synohen të arrihen në kuadër të politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-së,    

janë ruajtje e vlerave të përbashkëta, interesave themelore, integriteti, pavarësia e siguria e BE-së   

forcimi i paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, nxitja e këtij bashkëpunimi, respektimi i të drejtave të 

njeriut dhe lirive, demokracisë dhe shtetit ligjor.  

Për përmbushjen e këtyre objektivave BE përmes politikave dhe instrumenteve të 

parashikuara nga strukturat drejtuese të saj, ndërhyn me diplomacinë, misionet e veta policore, 

civilo–ushtarake për menaxhimin e krizave dhe zgjidhjen e konflikteve.  

Për këtë ajo ka zhvilluar instrumentet e mekanizmat përkatës të menaxhimit të krizave 

civilo –ushtarake, të kategorive përkatëse, sipas objektivave, qëllimeve e kategorive përkatëse, 

duke aftësuar, specializuar, konsoliduar, e bërë kësisoj CSDP-në një instrument me shumë vlerë 

dhe model referues, suis generis, për sinergjinë e njëkohshme që prodhon gjatë zbatimt të saj në 

çdo teatër a vatër konflikti.  

Zhvillimi i forcave ushtarake (grupet e luftimit të BE-së). 

Bashkimi Evropianwshtë një aktor global, i gatshëm që të ndërmarrë përgjegjësinë e tij për 

sigurinë globale. Me paraqitjen e konceptit të Grupeve të Luftimit, Bashkimi Evropian krijoi një 

instrument tjetër ushtarak në dispozicion të tij për reagim të shpejtë e në kohë, kur kjowshtë e 

nevojshme.  
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 EDA, akronim i Agjensisë Evropiane të Mbrojtjes,wshtë një agjensi e BE-së, organ i politikës së jashtme dhe të 
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Zhvillimi i politikës së sigurisë dhe mbrojtjes evropianewshtë arrirë përmes dinamikave të 

zhvillimit të aftësive dhe koncepteve operacionale
415

 që kanë të bëjnë kryesisht me disa pika 

referimi si Forcat e Reagimit të Shpejtë, Detyrat e Petersbergut, realitetet operacionale të 

misioneve të ESDP-së, synimi kryesor i përcaktuar në vitin 2010 dhe grupet e luftimit, si dhe 

bashkëpunimin BE-OKB në administrimin e krizave.  

Konfliktet në vende të ndryshme të globit, si në Darfur, Sudan, Afganistan, Irak, etj. janë 

realitete të kërkesave operacionale që kanë dëshmuar për kufizimet politike dhe operacionale të 

një veprimi kolektiv evropian, si dhe kufizimet e vetë politikës evropiane të sigurisë dhe 

mbrojtjes. Objektivat kryesore (2010) ishin një kuadër planifikimi në lidhje me zhvillimin e 

aftësive ushtarake të BE-së për një përballje efektive dhe gjithëpërfshirëse të menaxhimit të 

krizave. Koncepti i Grupit të Luftimit konsiston në formacione të mirëstërvitura prej 1500 

ushtarësh, të gjithë në mbështetje të luftimit, të shërbimit të luftimit, si dhe të mjeteve të 

dislokimit e të mbështetjes.  

Ato duhen të jenë fleksibël që të vihen në dispozicion menjëherë brenda 15 ditësh nga 

njoftimi, si dhe të mbështetura për të paktën 30 ditë, dhe e zgjatur deri në 120 ditë me rotacion. 

Ky konceptwshtë i lidhur ngushtë me disponueshmërinë e transportit strategjik dhe mbështetjes së 

luftimit, duke lidhur kështu objektivin kryesor të Helsinikit si dhe ambiciet e tij për të përmbushur 

vakumin e aftësive kyçe të indentifikuara. Grupi i Luftimit u bë operacional me 2007 si një mjet i 

veçantë në gamën e aftësive të reagimit të shpejtë, që si koncept dhe realitet tashmë e ka bërë BE-

në aktor më koherent, efektiv, aktiv dhe më të aftë për të zgjidhur me shpejtësi krizat 

ndërkombëtare. Që nga kjo kohë, nëse vendoset nga Këshilli i BE-së, Bashkimi Evropian është në 

gjendje të ndërmarrë dy operacione të përbashkëta të reagimit të shpejtë në madhësinë e një Grupi 

Luftimi të veçantë, duke përfshirë aftësinë për të ndërmarrë dy operacione të tilla pothuajse në të 

njëjtën kohë. Në mbledhjen e Këshillit Evropian të mbajtur në vitin 1999 në Helsinki, Reagimi i 

Shpejtë u identifikua si një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit të krizës nga BE-ja. Si rrjedhojë, 

Objektivi Kryesor i Helsinkit 2003 caktoi si synim që shtetet anëtare të jenë në gjendje të ofrojnë 

elemente të reagimit të shpejtë, që vihen në dispozicion dhe dislokohen me një nivel të lartë 

gatishmërie. Më pas u zhvillua Koncepti i Reagimit të Shpejtë Ushtarak i BE-së. Në qershor të 

vitit 2003, u ndërmor operacioni i parë autonom ushtarak i BE-së, i emërtuar Operacioni Artemis. 

Ai tregoi me shumë sukses aftësinë e BE-së për të vepruar me një forcë të vogël në një distancë 

mjaft të madhe nga Brukseli, në këtë rast në një largësi prej më shumë se 6 000 km. Për më tepër, 

ai tregoi nevojën për zhvillimin e mëtejshëm të aftësive të reagimit të shpejtë. Më vonë, 
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 Po aty, veper e cituar. 
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Operacioni "Artemis" u bë një model referimi për zhvillimin e aftësive të reagimit të shpejtë në 

madhësinë e Grupit të Luftimit. 

Gjithashtu ai ka kontribuar edhe si promotor i zhvillimit të aftësive ushtarake të vendeve 

anëtare për ndërmarrjen e dislokimeve
416

 të shpejta dhe në largësi.  

Roli i Konceptit të Grupeve të Luftimit të Bashkimit Evropian. 

Koncepti i Grupeve të Luftimit siguron BE-në me një mjet të veçantë në vargun e aftësive 

të reagimit të shpejtë, që kontribuon për të bërë BE-në më koherente, më aktive dhe më të aftë. Ky 

koncept mundëson BE-në për t'iu përgjigjur me shpejtësi zhvillimit të krizave me mjete ushtarake, 

duke marrë parasysh madhësinë dhe mundësitë e Grupeve të Luftimit në gatishmëri. Koncepti i 

Grupeve të Luftimit ka, gjithashtu, potencialin të jetë një nxitës për zhvillimin e aftësive dhe për 

t‘i bërë forcat e armatosura të shteteve anëtare më të afta për ndërmarrjen e dislokimeve të shpejta 

me rreze të gjatë. Në mënyrë domethënëse, nevoja për aftësi të tjera të transportit strategjikwshtë 

theksuar nga koncepti i Grupeve të Luftimit. Për më tepër, koncepti thekson nevojën për vendim-

marrje të shpejtë. Jo vetëm që organet e BE-së duhet të jenë gati, por proceset e vendimarrjes 

kombëtare duhet të sinkronizohen për të përmbushur afatet e kërkuara kohore. Organizimi i një 

pakete të Grupit të Luftimitwshtë një mundësi për të zgjeruar bashkëpunimin ushtarak midis 

vendeve anëtare. Qysh me miratimin e konceptit të Grupeve të Luftimit në qershor 2004, arritjet 

kanë qenë mjaft të mëdha. Me angazhimin e plotë të shteteve anëtare, koncepti i Grupit të 

Luftimit ka treguar tashmë vlerat e tij të mundshme në sigurimin e rritjes së bashkëpunimit dhe 

zhvillimin e aftësive ndërmjet shteteve anëtare. Kjo e përmirëson njohjen reciproke të aftësive të 

njëri-tjetrit në lidhje me mjetet ushtarake dhe vendimarrjen politike. Në fund, koncepti i Grupeve 

të Luftimit përforcon identitetin ushtarak të BE-së në një mënyrë konkrete.  

 

Objektivat ushtarake të ESDP. 

Zhvillimi i forcës së Reagimit të Shpejtë ka qenë objektivi kryesor i rritjes së aftësive 

ushtarake të BE-së, që zë fill që me takimin e Këshillit Evropian të Helsinkit
417

 i vitit 1999, ku 

ishte definuar që BE të bëhej operacionale me një force prej 60000 ushtarësh, të besueshme, të 

dislokueshme brenda 60 ditësh, në një distancë prej 4000 km. Këto forca do të jenë të gatshme 

dhe në përgjigje të përmbushjes së detyrave të Petersbergut që janë njëherazi edhe detyrat e 

                                                 
416 Po aty. 
417 Deklarata e Shën Malos në dhjetor 1998 mes Francës dhe Britanisë së Madhe, hodhi themelet e inicoi krijimin një 

politike të përbashket mbrotje dhe të sigurisë si dhe në objektivin kryesor të Helsinkit.  
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Forcave të Reagimit të Shpejtë që nga ato humanitare, të shpëtimit, paqeruajtjes, paqerbërjes, të 

çarmatimit, të këshillimit dhe ndihmës ushtarake dhe deri në ato të stabilizimit pas konfliktit.  

 Reagimi i shpejtë u identifikua si një aspekt i rëndësishëm në menaxhimin e krizave nga 

ana e BE-së. Objektivi Kryesor i Helsinikit 2003 caktoi një objektiv që shtetet anëtare të jenë në 

gjendje të ofrojnë elementët e reagimit të shpejtë, që të jenë të gatshëm dhe të dislokohen me 

shpejtësi. Ky koncept ushtarak i BE-së u konkretizua me operacionin e parë autonom ushtarak të 

BE-së, i quajtur Operacioni Artemis.  

Katalogu i forcave kryesore indentifikoi fushat e aftësitë që kërkohen për çdo fushë, ku 

përmes planeve të veprimit të tyre synonin rritjen, përmirësimin si dhe zhvillimin e këtyre aftësive 

ushtarake në mënyrë që BE të ketë një qasje sa më koherente duke përfshire gamën e gjërë të 

misioneve në përgjigje të menaxhimit të krizave sipas Traktatit të BE-së, si dhe detyrave apo 

përgjegjësive që gjenerohen nga miratimi dhe zbatimi i Strategjisë Evropiane të Sigurisë. 

Ndërkohë që objektivi i Helsinkit 2003 kishte përparuar dhe ishte aktualizuar, Këshilli 

Evropian caktoi një objektiv të ri ushtarak të vitit 2010, ku ishte parashikuar që shtetet anëtare do 

të ishin më të shpejta në reagimin e tyre si dhe me një qasje gjithëpërfshirëse dhe koherente. 

Arritja e këtij objektivi shoqërohej me përcaktimin e aspekteve të planifikimit strategjik për gjithë 

spektrin e operacioneve që do të ndërmerreshin.  

 Qasja koherente dhe gjithëpërfshirëse e këtij objektivi ushtarak çoi krahas edhe në 

zhvillimin dhe përmirësimin e aftësive civile, si pjesë edhe e infrastrukturës ushtarake dhe jo 

vetëm, si dhe në arritjen e një sinergjie civilo–ushtarake. Shembuj konkret të prodhimit të kësaj 

sinergjie bashkëpunuese civilo–ushtarakewshtë bashkëpunimi mes EDA, Komisionit Evropian, 

Sekretariatit të Këshillit Evropian në politikën e Integruar Detare të BE-së dhe mbikqyrjen detare, 

apo krjimi i grupit të ekspertëve për reformën në sektorin e sigurisë
418

. 

Pavarësisht pengesave dhe hezitimeve të shteteve të veçanta për të bashkëpunuar në këtë 

drejtim, progresi i shënuar gjatë asaj kohe ka qenë mbresëlënës qoftë në drejtim të kapaciteteve 

civile po ashtu edhe atyre ushtarake. Krijimi i grupeve të luftimit, konsolidimi i tyre, përmirësimi i 

aspekteve të komandim-kontrollit, transportit, logjistikës, menaxhimit janë parë si parakushte dhe 

premisa për garantimin e suksesshëm e efektiv të ndërhyrjeve ushtarake larg kufijve të BE-së. Ato 

ngelen si sfida dhe test i suksesit dhe performancës për misionet civilo–ushtarake që BE në kuadër 

të PESM ndërmerr. BE si një organizëm sui generis e përbërë nga një numër i konsiderueshëm 

shtetesh me kultura e histori të ndryshme i është dashur kohë për të kapërcyer hezitimin dhe 

skepticizmin e tyre për zhvillimin e dimensioneve ushtarake të politikës së vet të jashtme, që ka 
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―S. Moisiu‖. Po aty.  
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implikacione në çeshtjet e sigurisë e mbrojtjes së tyre kombëtare si dhe lëshimin e sovranitetit të 

tyre tradicional. Shumë vende evropiane, për shkak të neutralitetit të tyre historik dhe të shfaqur, 

nuk angazhohen në çështjet ushtarake, ku mbrojtjen e tyre ia besojnë organizatës së mbrotjes 

kolektive NATO-s.  

Forcat dhe aftësitë civile të PPSM. 

 Procesi i zhvillimit të aftësive civile për menaxhimin e krizave në kontekstin e Politikës 

Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes ( ESDP) hapi një fushë të re. Ndërsa Komisioni Evropian ka 

grumbulluar një përvojë të konsiderueshme në administrimin e krizave jo ushtarake dhe shtetet 

anëtare janë angazhuar, individualisht ose në formate shumëpalëshe, në operacione civile, kur u 

iniciua Politika Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes ( ESDP) në vitin 1999, kapacitete të tilla nuk 

ekzistonin në kuadër të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë (CFSP). 
419

 Prandaj 

prioriteti i parë ishte caktimi i burimeve ekzistuese të BE-së dhe të burimeve kombëtare, si një hap 

drejt përcaktimit të objektivave për gjenerimin e aftësive kolektive.  

Ky ishte objektivi kryesor i Planit të Veprimit për menaxhimin e krizave jo-ushtarake i 

miratuar në mbledhjen e Këshillit Evropian të mbajtur në Helsinki në dhjetor të vitit 1999. Plani 

përcaktoi në mënyrë efektive axhendën e punës për vitet në vijim, ku parashikoheshin tri hapa 

kryesore. 
420

 

Së pari, përfundimi i inventarit të mjeteve në dispozicion të Bashkimit Evropian dhe të 

shteteve të saj anëtare.  

Së dyti, ngritja e një baze të dhënash (database) për mbledhjen dhe përhapjen e të dhënave 

mbi mjetet, aftësitë dhe ekspertizën e identifikuar më parë.  

Së treti, kryerja e një studimi për të përcaktuar objektivat konkrete përsa i përket numrit të 

personelit dhe të dislokimit të shpejtë të tij. Zbatimi i Planit të Veprimit ju besua një Mekanizmi të 

ri Koordinues të ngritur në Sekretariatin e Këshillit të BE-së me mandat për të bashkëpunuar 

ngushtë me Komisionin Evropian. Plani i Veprimit të Helsinkit inicioi një dinamikë të 

qëndrueshme në identifikimin e fushave prioritare për menaxhimin e krizave civile të ESDP-së, 

përcaktimin e objektivave, regjistrimin e angazhimeve kombëtare dhe zhvillimin e dokumenteve 

konceptore bazë.  
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Objektivat për sundimin e ligjit, administratën civile dhe mbrojtjen civile, u vendosen në 

mbledhjen e Këshillit Evropian të mbajtur në Goteborg në qershor të vitit 2001. 
421

Shtetet anëtare 

u angazhuan për të dhënë 200 zyrtarë të sundimit të ligjit dhe ekipet e ndërhyrjes së mbrojtjes 

civile me një personel rreth 2000 veta deri në vitin 2003.  

Puna për policinëwshtë zgjeruar me miratimin e një Plan Veprimi të veçantë që fokusohet 

në nevojën për zhvillimin e kapaciteteve për planifikimin (strategjik dhe operacional) dhe 

zhvillimin e operacioneve të policisë. Si pasojë e kësaj, në Sekretariatin e Këshillit të BE-së    në 

vitin 2001 krijohet një Njësi e re e Policisë.  

Pas konferencave të para të zhvillimit të aftësive, përkatësisht për policinë dhe sundimin e 

ligjit në nëntor 2001 dhe pranverën e vitit 2002, konferenca ministrore e zhvillimit të aftësive e 

mbajtur në nëntor të vitit 2002 nën Presidencën daneze arriti në përfundimin se objektivat e 

vendosur në vitin 2001 në fushat prioritare ishin përmbushur dhe tejkaluar nga angazhimet 

vullnetare kombëtare. 
422

 Konferenca theksoi, gjithashtu, se duhej më shumë punë për të forcuar 

strukturat e planifikimit për menaxhimin e krizave civile brenda Sekretariatit të Këshillit.  

Është e paraparë që Ekipet e Reagimit Civil (CRT) mund të përhapen, sipas nevojës, në tre 

faza, përkatësisht në fazën e vlerësimit të hershëm dhe të grumbullimit të fakteve për të siguruar të 

dhëna për procesin e planifikimit, në fazën e përgatitjes së misionit që mundëson fillimin e 

funksioneve kryesore të misionit si përforcimi i një misioni në proces me ekspertizë të veçantë.    

Përforcimi i strukturave të planifikimit për menaxhimin e krizave civile ka qenë një aspekt 

tjetër i rëndësishëm i procesit të zhvillimit të aftësive (megjithëse jo pjesë e Objektivit Kryesor 

Civil 2008). Zgjerimi progresiv i DG IX në Sekretariatin e Këshillit të BE-së dhe krijimi i 

Kapaciteteve të Planifikimit dhe Drejtimit Civil (CPCC) në vitet 2007-2008 janë trajtuar në kreun 

e mësipërm. 
423

 Mbështetja e misionit lidhet me aftësinë për të bërë lehtësisht të disponueshme 

burimet njerëzore, financiare dhe materiale të nevojshme për planifikimin, zbatimin dhe 

përfundimin e një operacioni civil të ESDP-së. 
424

 

 Dy dimensione të tjera horizontale duhet të trajtohen gjatë vlerësimit të procesit të 

Objektivit Kryesor Civil 2008. Së pari, BE-ja ka kërkuar e zhvilluar dialog me organizatat e tjera 

ndërkombëtare të përfshira në menaxhimin e krizave civile, veçanërisht me OKB-në dhe OSBE-

                                                 
421

 Presidency Report on the European Secuirty and Defence Policy, Annex to Presidency Conclusions, European 

Council, Göteborg, 15-16 qershor, 2001. Maartje Rutten (ed. ), ‗From Nice to Laeken. European Defence: core 

documents‘, Chaillot Paper no. 51, EU Institute for Security Studies, Paris, prill, 2002, f. 30-61.  
422  Jean-Yves Haine (ed. ), ―From Laeken to Copenhagen. European defence―: Core documents, vol. III, ‘ 

ChaillotPaper no. 57, EU Institute for Security Studies, Paris, shkurt, 2003, f. 145-146.  
423 Shiko kapitulli 1, ESDP institutions, f. 34-46. 
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në, me qëllim që të përfitojë nga përvoja dhe praktikat e tyre më të mira dhe hapjen e rrugës për 

një bashkëpunim më të ngushtë.  

Temat e konsultimit të përbashkët përfshijnë dislokimin e shpejtë, menaxhimin e 

platformave elektronike për të lehtësuar identifikimin dhe rekrutimin e personelit, dhe alternativat 

për të përshpejtuar prokurimin, përfshirë ngritjen e depove dhe përmirësimin e transferimit të 

pajisjeve nga një mision në tjetrin.  

Së dyti, procesi i Objektivit Kryesor Civil 2008 mendohej të vepronte si një platformë për 

shkëmbimin e informacionit dhe praktikat më të mira ndërmjet shteteve anëtare dhe si një 

katalizator për të intensifikuar ndërgjegjësimin e kërkesave në rritje të ESDP-së civile në nivel 

kombëtar. Meqenëse shumica e aftësive janë në duart e shteteve anëtare,wshtë konsideruar 

thelbësore për të angazhuar të gjithë aktorët dhe protagonistët përgjegjës brenda secilit vend. Këtu 

përfshiheshin jo vetëm Ministritë e Punëve të Jashtme, por edhe autoritetet përkatëse nga 

Ministritë e Punëve të Brendshme dhe të Drejtësisë, funksionalisht (dhe financiarisht) përgjegjëse 

për policinë dhe personelin e sundimit(zbatimit) të ligjit.  

Objektivat kryesore civile. 

Objektivi Kryesor Civil 2008. 

Objektivi Kryesor Civil 2008 paraqet ambiciet e BE-së për ESDP-në civile për vitet e 

ardhshme dhe ofron një bazë të qëndrueshme për të forcuar kapacitetet e nevojshme. BE-jawshtë e 

vendosur për të ndarë bashkërisht përgjegjësinë për sigurinë globale. Siç theksohet në Strategjinë 

e Sigurisë Evropiane, menaxhimi i krizave civile duhet të përbëjë në këtë mënyrë një komponent 

thelbësor të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Një përdorim koherent i instrumenteve të 

Komunitetit dhe ESDP-së civile, në situatat e menaxhimit të krizave,wshtë me rëndësi 

vendimtare. Në këtë kuadër, shtetet anëtare kanë identifikuar gjashtë sektorë prioritare të 

menaxhimit të krizave civile: si policia, sundimi i ligjit, administrimi civil, mbrojtja civile, 

misionet e monitorimit dhe mbështetja për përfaqësuesit special të BE-së  .  

Dokumenti, gjithashtu, vë në dukje se BE duhet të jetë në gjendje të kontribuojë në 

reformën e sektorit të sigurisë dhe të mbështesë proceset e çarmatimit, çmobilizimit dhe 

riintegrimit.  

BE-ja do të dislokojë paketa të integruara dhe të ndryshueshme të menaxhimit të krizave 

civile që i plotësojnë nevojat specifike në terren dhe kontribuojnë në forcimin e institucioneve 

vendore me anë të këshillave, trajnimit, monitorimit dhe "misioneve të zëvendësimit". Prandaj, 

BE-ja duhet të jetë e pajisur për të kryer njëkohësisht disa misione të menaxhimit të krizave civile 
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të ESDP-së duke përfshirë së paku një mision të madh civil zëvendësimi në një kohe të shkurtër 

dhe në një mjedis jo dashamirës.  

Qëndrueshmëria dhe cilësia e lartë e personelit të përfshirë në menaxhimin e krizave civile 

do të duhet të jetë në qëndër të përpjekjeve të shteteve anëtare. Reagimi i shpejtëwshtë vendimtar 

për një përgjigje efektive në kriza të mprehta. BE ka vënë si qëllim që të jetë në gjendje për të 

marrë vendim që të ndërmarrë një mision brenda 5 ditëve nga miratimi i Konceptit për 

Menaxhimin e Krizave nga ana e Këshillit të BE-së. Kapacitete të veçanta civile të ESDP-së duhet 

të jenë të dislokueshme brenda 30 ditëve nga marrja e vendimit për të nisur misionin.   

Qëllimi dhe perspektiva. 

Qëllimi kryesor Civil do të zhvillohet nën kujdesin e Këshillit. Ai do të mbikëqyret nga 

Komiteti Politik dhe i Sigurisë (PSC) dhe mbështetet nga Komisioni për Aspektet Civile të 

Menaxhimit të Krizave (CIVCOM) në bazë të një qasje sistematike të bazuar në disa faza që kanë 

të bëjnë me hamendësime skenarësh mbi bazën e të cilavë do të përcaktoheshin kapacitetet dhe 

burimet e nevojshme për arritjen e objektivave kryesore 2010, për identifikimin e kontributeve të 

çdo shteti, e aftësive të tyre, për përmirësimin e aftësive.  

Me qëllim të plotësimit të nevojave të aftësive, do të miratohej një sistem për sigurimin e 

një rishikimi të rregullt të aftësive.  

Duhet të adresohet urgjentisht krijimi i aftësive të përshtatshme të planëzimit të operacionit 

dhe mbështetjes së misionit në kuadër të Sekretariatit të Këshillit për sigurimin e aftësisë së BE-së    

për të kryer njëkohësisht disa misione të menaxhimit të krizave civile. Procesi i Objektivit 

Kryesor Civil duhet të marrë në konsideratë punën e procesit të Objektivit Kryesor (Ushtarak) 

2010. Ekspertët në menaxhimin e krizave civile nga organizatat ndërkombëtare, në veçanti nga 

OKB-ja dhe OSBE-ja, duhet të konsultohen në mënyrë që të lehtësojnë një përgjigje më efektive 

për kërkesat nga organizata të tilla (në veçanti OKB-ja).    

Zhvillimit të aftësive civile i jepet një vëmendje më e dukshme politike në nivel të BE-së  , 

si dhe në nivel të shteteve anëtare;  

BE-ja forcon koordinimin dhe bashkëpunimin e saj me aktorë të jashtëm sipas rastit.  

Pra, BE-ja duhet të krijojë një kuadër të qartë ilustrues për planifikimin dhe zhvillimin e 

aftësive civile, duke u mbështetur në përvojën e misioneve civile të ESDP-së dhe vlerësimin e 

kërcënimeve dhe sfidave më urgjente të pritshme, dhe të caktojë objektivat e aftësive në përputhje 

me rrethanat. Lista e aftësive të kërkuara e krijuar në kuadrin e Objektivit Kryesor Civil 2008 

duhet të shërbejë si referencë e parë. Aftësi të tjera të ESDP-së, duke përfshirë konceptet, aftësitë 

e planifikimit dhe drejtimit, pajisjet dhe trajnimin duhet gjithashtu të merren në konsideratë.  
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Përcaktimi objektivave të përpjekjeve të trajnimit për nevojat operacionale përbën çelësin 

për përmirësimin e cilësisë së aftësisë së menaxhimit të krizave civile të Bashkimit Evropian. 

Prandaj, koordinimi dhe përcaktimi i objektivave të përpjekjeve të trajnimit duhet të rritet në 

mënyrë të konsiderueshme në të gjitha drejtimet, përfshirë Shtetet Anëtare, Komisionin Evropian 

dhe Sekretariatin e Këshillit, dhe të marrë parasysh përvojat e Organizatave, shteteve jo anëtare të 

BE-së    dhe Organizatave Jo-Qeveritare.  

 

 

3 - 7 Strategjia e Sigurisë Evropiane dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. 

Strategjia Evropiane e Sigurisë
425

 e shihte legjitimitetin e vet në mbrojtje të vlerave 

evropiane brenda kuadrit të OKB-së dhe nënkuptonte edhe përdorimin potencial të forcave 

ushtarake. Ajo përcakton mjedisin e ri të sigurisë, identifikoi sfidat e kërcënimet në mjedisin e 

sigurisë së BE-së, objektivat strategjikë e implikimet politike të Evropës
426

etj.. Kjo strategji 

përcakton kuadrin e përgjithshëm të orientimeve kryesore të politikës së jashtme të BE-së në 

përballje me sfidat e sigurisë të epokës së globalizmit. Dimensionet e globalizmit ekspozojnë 

shtetet ndaj risqeve të shumta, dhe si pasojë e tyre bashkëpunimi ndërshtetrorwshtë i nevojshëm, 

duke bërë të domosdoshëm shpërndarjen e fuqisë përtej shtetit. BE adaptoi strategjinë e sigurisë 

evropiane si një dokument me rëndësi që vendos bazat teorike të politikës së jashtmë e të sigurisë 

evropiane. Bazuar në eksperiencën pozitive të grumbulluar, suksesit ekonomik të arrirë, SEE i 

ngarkon BE-së detyrimin që të luajë një rol të ri dhe të mbajë përgjegjësi për sigurinë globale dhe 

krijimin e një bote më të mirë. 
427

 

 Terrorizmi, përhapja e armëve të shkatërrimit në masë, konfliktet rajonale, dështimi dhe 

shkatërrimi i shteteve dhe krimi i organizuar identifikohen si kërcënimet kryesore për sigurinë 

evropiane, në përgjigje të të cilave, BE, si përgjegjëse për ruajtjen, promovimin e vlerave të saj, si 

dhe rritjes së sigurisë globale, përcakton edhe objektivat strategjikë. Objektivat nënkuptojnë 

gadishmërinë për t‘iu përgjigjur kërcënimeve, krijimin e sigurisë me vendet fqinjë si dhe të një 

rendi ndërkombëtar të mbështetur në multilateralizëm
428

. Bashkëpunimi me organizatat 

ndërkombëtare e rajonale me qëllim ruajtjen e paqes e sigurimit të rendit në botë janë prioritare. 

OKB dhe KS i saj, NATO e marrëdhëniet transatlantike, OSBE, KE, ASEAN, MERCOSUR, 

                                                 
425 Strategjia Evropiane e Sigurisë, prezantuar nga Solana në qershor 2003. 
426 L. Hajdaraga, Integrimi Evropian, Cikël leksionesh, SEE, ISSAT, 2013 
427 Po aty, SEE.  
428 Po aty. 
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Bashkimi Afrikan etj., janë sa primare
429

 e të veçanta për kontributin për një rend botëror më të 

mirë, por edhe si më themeloret në marrëdhëniet ndërkombëtare.  

Që nga fillimi i saj në vitin 1999, Politika Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes (ESDP) ka 

punuar me organizatat e tjera ndërkombëtare. Kjo trajtesë sqaron lidhjen në mes të ESDP-së dhe 

këtyre katër organizatave: Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB), Organizata e Traktatit të 

Atlantikut Verior (NATO), Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), si dhe 

duke cekur pak edhe Bashkimin Afrikan (AU). ESDP ka ndërvepruar me organizata të tjera 

ndërkombëtare dhe rajonale - për shembull me ASEAN-in për misionin e saj monitorues në Aceh 

të Indonezisë. Por gjatë kësaj dekadës së fundit ESDP ka punuar më ngushtë me OKB-në, NATO-

n, OSBE-në dhe AU. ESDP ka punuar me këto katër organizata në terren, në teatrot e krizave, në 

shkallë të madhe dhe të vogël, dhe me nivele të ndryshme të efektshmërisë.  

Çdo partneritet ka qenë aq sa politik dhe operacional, dhe secila marrëdhënie ka qenë e 

ndryshme, si operacionale ashtu dhe politike. Por çdo partneritet ka kontribuar shumë në 

zhvillimin e ESDP-së gjatë dekadës së fundit. Eseja e Richard Govani
430

 për ESDP-në dhe OKB-

në, shpjegon se si OKB-ja ka siguruar si legjitimitetin dhe kuadrin për shumicën e operacioneve të 

ESDP-së, veçanërisht të misioneve ushtarake më të diskutueshme politikisht. Për më tepër, nga 

bashkëpunimi BE-OKB në terren kanë përfituar të dy institucionet, sidomos për bashkëpunimin e 

kryer në kontinentin afrikan në kuadër të PESM-së në përputhje me OKB-në si dhe partneritetin 

me organizatat e tjera të mbrojtjes dhe sigurisë si NATO, OSBE etj., duke pranuar faktin se i 

takon Këshillit të Sigurimit të OKB–së të kujdeset për ruajtjen e paqes dhe sigurisë 

ndërkombëtare, po ashtu edhe pajtueshmërinë e saj me NATO-n, si partner strategjik për pjesën 

operacionale dhe mbrojtjen e përbashkët kolektive që bëhet në këtë kuadër.  

Bashkëpunimi BE-OKB ka sjellë, gjithashtu, sfida të reja politike për ESDP-në, për të 

bindur jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian, anëtare të përhershme (dhe jo të përhershme) të 

Këshillit të Sigurimit të OKB-së, por, gjithashtu, dhe shtetet jo anëtare të BE-së që ishin anëtare të 

KS të OKB-së, të tilla si Rusia dhe Kina, që të miratonin veprimet e ESDP-së.  

Misionet civilo–ushtarake
431

 të ndërmarra nga ana e BE–së në Maqedoni, Bosnje -

Hercegovinë, Kosovë, Kongo, Palestinë, Gjeorgji, Afganistan, etj., janë bërë nën një mandat ligjor 

dhe autorizues të OKB-së, si dhe në bashkëpunimin me organizatat e tjera ndërkombëtare të 

sigurisë e mbrojtjes kolektive si OSBE, NATO, etj..  

                                                 
429 Po aty. 
430

Po aty. 
431Politika e Sigurisë dhe e mbrojtjes Evropiane, botim i Akademia e Mbrojtes ―Spiro Moisiu‖, Tiranë 2011.  
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Marrëdhëniet ndërmjet ESDP-së dhe OSBE-së kanë qenë vendimtare në "Evropën 

tjetër"
432

, apo në BE-në jo Evropiane, sidomos (por jo vetëm) në Ballkanin Perëndimor dhe në 

Kaukaz.  

Për shembull, ESDP-ja ka punuar me OSBE-në terren në Kosovë dhe Gjeorgji. Për më 

tepër, OSBE-ja është i vetmi forum ku çështjet kryesore për sigurinë evropiane janë debatuar nga 

gjithë anëtarët e Evropës së gjerë, përfshirë dhe Rusinë. Prandaj bashkëpunimi ESDP-

OSBE,wshtë vendimtar për stabilitetin në zonën e afërt të BE-së , dhe për zhvillimin e arkitekturës 

ligjore dhe politike të sigurisë evropiane. Së fundi, bashkëpunimi ndërmjet ESDP-së dhe 

Bashkimit Afrikan (dhe organizatave të tjera afrikane)wshtë një zhvillim relativisht i ri dhe 

emocionues. 

 Por bashkëpunimi BE-AU nukwshtë i vetmi në lidhje me operacionet e ESDP-së, 

porwshtë edhe në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve të Afrikës për të trajtuar krizat në këtë 

kontinent. Përveç kësaj, ESDP mund të ketë marrëdhënie konstruktive me AU vetëm nëse ajo 

plotëson iniciativa të tjera të BE-së në Afrikë.  

Marrëdhëniet e PESM dhe NATO-s. 

Traktati i Amsterdamit parashikon që politika e përbashkët e sigurisë dhe e mbrojtjes nuk 

cënon karakterin specifik të disa prej vendeve anëtare, madje ajo respekton detyrimet që rrjedhin 

nga NATO, e cila garanton mbrojtjen e tyre dhe qëwshtë në përputhje me politikën e përbashkët të 

sigurisë dhe mbrojtjes evropiane në këtë kuadër
433

. Pra, kjo nënkupton që politika e përbashkët e 

BE nuk ndërtohet plotësisht jashtë NATO-s, si një forcë autonome dhe e pavarur nga organizata e 

Atlantikut të Veriut, madjewshtë kjo e fundit përgjegjëse e sigurisë dhe e mbrojtjes kolektive. 

Edhe ish kryeministri britanik Bler si inicues i kësaj politike të përbashkët me deklaratën 

pararendëse të Samitit të Saint Malo-s mes tij dhe presidentit Frances Shirak, ishte sa i angazhuar 

në promovimin dhe ndërtimin e kësaj politike, po aq edhe mbështës i vazhdueshëm i flaktë i 

NATO-s, si elementi thelbësor i sigurisë dhe mbrojtjes evropiane. Kjowshtë pjesë e qasjes 

gjeopolitike  britanike që e sheh veten si një ―urë‖ 
434

 lidhëse mes SHBA-së dhe Evropës.  

Qëndrimi i SHBA-së si lidership i NATO-swshtë shoqëruar me mëdyshje rreth asaj se si ta 

konsideronin PESM-në si partner i NATO-s apo konkurrent i saj. Nga njëra anë ato janë për një 

partneritet të fortë evropian që do të ndante me to sfidat në menaxhimin e kërcënimeve të reja të 

sigurisë, nga ana tjetër nuk kanë reaguar menjëherë ndaj çdo tentative evropiane për ngritjen e 

                                                 
432
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433 Po aty, f. 147. 
434 Po aty, f. 149. 
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forcave autonome jashtë ndikimit të NATO-s. Në këtë kontekst ka qenë edhe reagimi amerikan 

përmes Znj. Ollbrajt,që parashtroi, me anë të ―3 –D-ve‖, ―pritshmëria amerikane
435

 në lidhje me 

këtë politikë evopiane: jo dublim i asaj qëwshtë bërë në mënyrë efektive nga NATO (pra brënda 

saj gjithçka), jo ndarje nga SHBA dhe NATO, si dhe jo diskrimin ndaj vëndeve jo anëtare të BE-

së(si psh Turqia)
436

.  

Partneriteti mes BE-së dhe NATO-s, në kuadër të politikës së përbashkët të sigurisë dhe 

mbrojtjes evropiane, institucionalizohet përmes marrëveshjes Berlin Plus
437

, e cila i jep akses BE-

së që të përdori kapacitetet e strukturat, mekanizmat e NATO-s, për të kryer operacione ushtarake 

në rast se ajo nuk pranon të veprojë vetë. Një marrëveshje tjetër mes tyrewshtë nënshkruar për 

shkëmbimin e informacionit ndërmjet NATO-s dhe BE-së, ku në bazë të së cilëswshtë instaluar 

një ndërlidhës i BE-së në SHAPE
438

, në Komandën e Forcës së Bashkuar të NATO-s, në Napoli të 

Italisë. 

Pra, marrëveshja Berlin Pluswshtë pragmatike dhe simbolike dhe formalizon marrëdhëniet 

mes NATO-s dhe BE-së sa i përket çështjeve të sigurisë dhe mbrojtjes në kuadër të ESDP-së (rasti 

i Bosnjës, Afganistanit), ku në thelbin e vet nënkupton që BE nuk mund të ndërmarrë asnjë 

operacion apo të vendosë për mbrojtjen pa u konsultuar me NATO–n dhe pa marrë pëlqimin e saj. 

Përvoja ka treguar që në disa raste të iniciativave evropiane të njëanshme marrëdhëniet mes tyre si 

dhe veçanërisht mes SHBA-së dhe Brukselit kanë qenë të ngrira dhe problematike, duke sjellë 

shqetësime tek amerikanët si një largim nga formula BE- Berlin Plus.  

Këto shqëtësime janë zbehur përkohësisht përgjatë samitit të Helsinikit, ku deklaroi që BE-

ja- do të veprojë në rast se NATO ―nuk përfshihet si një e tërë‖, duke lënë të nënkuptuar sewshtë 

NATO, që ka prioritet të vendosë për çdo krizë dhe BE-ja mund të veprojë e vetme nëse NATO 

vendos që nuk dëshiron të përfshihet në një operacion të tillë. Kjo frikëwshtë ndjerë më së shumti 

gjatë përpjekjeve jo vetëm gjatë zbatimit të marrëveshjes BE- Berlin Plus, por edhe përgjatë të 

ashtuquajturës ―samiti miniçokollatë‖, i prillit 2003, për krijimin e një qelize të planifikimit 

operacional në Tërvuren
439

. Në krye të kësaj nisme ishte Franca, e cila me tezën e Presidentit 

Shirak të ―multipolaritetit‖ shihej në atë kohë si një përpjekje franko-gjermane për të balancuar 

apo frenuar fuqinë e SHBA-së dhe kundërshtimin e pushtimit të Irakut. Kjo këmbanë alarmi u pa 

si një rrëshqitje dheu në drejtim të krijimit të një aleance ushtarake evropiane jashtë NATO-s, si 

dhe një kërcënim ndaj përparësisë amerikane në bashkëpunimin transatlantik.  

                                                 
435

 M. Rutten, ―From St. -Malo to Nice, ‖ fq. 10–12.  
436 PSME, po aty, veper e cituar, f. 72. 
437 Po aty. 
438438 SHAPE, në anglisht, qëndër strategjike e NATO-s, për planifikimin e operacioneve, po aty. 
439439 Gj. Borici, ―Politika e jashtme dhe e mbrojtjes e Bashkimit Evropian‖, Përmbledhje kumtesash, Konferenca 

shkencore: Terrorizimi: sfida e papërfunduar e civilizimit, Albanian University, Tiranë, korrik 2012, f. 39. 
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Në partneritetin e BE-së me organizatat rajonale të Afrikës dhe Bashkimit Afrikan në 

veçanti, Politika Evropiane e Sigurisë dhe e Mbrojtjes (PESM), është një instrument plotësues i 

mjeteve të tjera të ndihmës politike, financiare, administrative dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, 

me theks përgjigjen ndaj krizave dhe mjeteve ushtarake. Në këtë drejtim ngelet ende për të bërë në 

menaxhimin e krizave civile, parandalimin e konflikteve, paralajmërimin e hershëm të tyre
440

, si 

dhe forcimin e këtij partneriteti në fushën e rindërtimit dhe zhvillimit pas konflikteve. Pra, si 

sfidëwshtë përmbushja efektive e detyrave të paqebërjes dhe paqeruajtjes që do të ndërmarrë në 

misionet e veta BE-ja në këto vënde. 

PESM ka krijuar fizionominë e saj konkrete dhewshtë testuar për eksperiencën e marrë në 

shumë misione dhe operacione ushtarake dhe civile të ndërmarra anembanë nga ana e BE-së në 

bashkëpunim me këtë partner që përmendëm.Të tilla bashkëpunime ushtarake janë bërë në 

operacionet e organizuara në Afrikë, si ai EUFOR Artemis në RDK, 2003, 2006, ai EUFOR Chad 

në Chad, në 2008, në Somali në mbrojtje të brigjeve detare, operacioni Atlanta 2008, etj.. 
441

 

Misionet civile
442

 të ndihmës policore, ligjore, monitoruese janë të shtrira sa në Bosnje-

Hercegovinë (EUPM), Maqedoni (EUPOL Proksima), në Ballkanin Perëndimor (EUMM), në 

Kosovë (EULEX), në Kaukaz (EUJUST Themis), në Gjeorgji (EUMM), në RDK (EUPOL 

Kinshasa, në irak (EUJUST Lex), në Palestinë (EUCOPPS, EUPOL COPPS), në Afganistan 

(EUPOL Afganistan) , etj..  

Kompleksiteti i marrëdhënieve në mes të ESDP-së dhe NATO-swshtë dokumentuar mjaft 

mirë gjatë dekadës së fundit, por nukwshtë më pak interesant hulumtimi i bërë për këto 

marrëdhënie nga Daniel Keohane
443

 në esenë e tij të njohur. Me kohë ESDPwshtë përpjekur për të 

krijuar identitetin dhe besueshmërinë e saj në krahasim me NATO-n, aleancën transatlantike 

ushtarake qëwshtë një aktor i krijuar prej kohe dhe kryesor në sigurinë ndërkombëtare.  

Por me kalimin e kohës, pavarësisht nga disa momente të trazuara politike si lufta në Irak 

në vitin 2003, ESDP ka zhvilluar identitetin e vet të veçantë nga NATO, dhe një marrëdhënie të 

ngushtë pune me të në Afganistan, Bosnje, dhe në Kosovë. Për më tepër, ndërsa BE dhe NATO 

bashkëpunojnë sot ngushtë, marrëdhëniet e tyre kanë kufijtë e tyre, duke treguar nevojën në rritje 

për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet BE-së dhe SHBA-ve.  

Në vitin 1999, ESDP u zhvillua kryesisht për të inkurajuar evropianët që të punojnë më 

ngushtë së bashku për politikat e tyre të sigurisë dhe të mbrojtjes. Por bota ka ndryshuar shumë 

gjatë dekadës së fundit, dhe evropianët e pranojnë se ata nuk mund të përqëndrohen më vetëm në 
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442 Po aty. 
443

 Po aty, vepër e cituar. 



131 
 

bashkëveprimin dhe institucionet e tyre. Kjowshtë një shenjë e progresit të ESDP-së. Prej vitit 

2009, partneriteti konstruktiv me organizatat e tjera ndërkombëtarewshtë bërë shumë i 

rëndësishëm për kontributin e saj në sigurinë globale.  

Partneriteti PESM-OKB. 

Bashkëpunimi me Kombet e Bashkuara ka qenë thelbësor për zhvillimin e Politikës 

Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Nga 23 misionet e ESDP-së të ndërmarra ndërmjet viteve 

2003 dhe 2009, 15 prej tyre janë dislokuar në vendet ku OKB-ja ka misione paqeruajtëse ose të 

ndërtimit të paqes. Të gjitha misionet e Bashkimit Evropian në Afrikë kanë përfshirë 

bashkëpunimin e drejtpërdrejtë apo të tërthortë me OKB-në, duke filluar nga mbështetja ushtarake 

(si në Republikën Demokratike të Kongos) dhe në përpjekjet paralele për të mbështetur 

Bashkimin Afrikan (UA) në Darfur. 
444

 

Operacioni detar i BE-së në brigjet e Somalisë (Atalanta),wshtë zhvilluar paralelisht me 

mbështetjen e OKB-së për paqeruajtësit e Bashkimit Afrikan në Mogadishu, dhe ka mbrojtur 

transportimin detar të ndihmave të OKB-së. Por bashkëpunimi BE-OKB ka marrë gjithashtu trajta 

komplekse të paparashikuara në Kosovë dhe në Gjeorgji. Kjo shkallë e bashkëpunimit dukej e 

pamundur në fillesat e krijimit të ESDP-së, edhe pse politika e re ishte plotësisht "në përputhje me 

parimet e Kartës së OKB-së. 
445

 Dëshira e BE-së për një identitet të fortë mbrojtës u nxit ndër të 

tjera dhe nga poshtërimi i trupave evropiane nën komandën e OKB-së në Ruandë dhe ish-

Jugosllavi në vitet 1990. Në qershor të vitit 1999, kur Këshilli Evropian i mbledhur në Këln 

miratoi ESDP-në, në botë ishin të dislokuar vetëm 12. 084 paqeruajtës me uniformë të Kombeve 

të Bashkuara – numri më i ulët që nga fundi i Luftës së Ftohtë.  

 Zhvillimet institucionale paqeruajtëse të ESDP-së dhe OKB-së gjatë dekadës së fundit 

kanë rrënjë të përbashkëta. Ashtu si ESDP-ja ishte një reagim ndaj fatkeqësive ballkanike, dhe 

OKB-ja gjatë mandatit të Kofi Anan u përgjigj ndaj dështimeve të regjistruara nëpërmjet 

rregullimeve në strukturat e selisë së OKB-së. Reformat e periudhës së Ananit (të paraqitura në 

Raportin Brahimi të vitit 2000) synonin të zgjeronin dhe profesionalizonin burokracinë 

paqeruajtëse të OKB-së. 
446

 Pas Raportit Brahimi, Departamenti i Operacioneve Paqeruajtëse 

                                                 
444 Për organizimin e këtyre misioneve shiko edhe: Boutros Boutros-Ghali, ―An Agenda for Peace. Report of the 

Setj.retary General‖, United Nations, New York 1992.  
445 Presidency Conclusions, Cologne European Council (3 and 4 qershor, 1999), Annex III, point 1. shiko edhe pikën 

26 of the Presidency Conclusions, Helsinki European Council, 10 - 11 dhjetor, 1999.  
446The Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN Document A/55/305-S/2000/809, gusht, 2000.  
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(DPKO) në Nju Jork u zgjerua nga 400 në rreth 600 vetë. 
447

 Konsolidimi i kapaciteteve të stafeve 

dhe selisë së OKB-së dhe zhvillimi i makinerisë burokratike për ESDP-në hodhën bazat për një 

institucionalizim të marrëdhënieve ndërmjet OKB-së dhe ESDP-së. Në vitin 2003 - pas 

eksperimenteve fillestare në lidhje me bashkëpunimin në Bosnje dhe Republikën Demokratike të 

Kongos - presidenca italiane e BE-së nxori një Deklaratë të shkurtër të Përbashkët OKB-BE për 

menaxhimin e krizave, që u ndoq nga një marrëveshje më e detajuar në vitin tjetër. 
448

 Deklarata e 

vitit 2003 krijoi një Komitet Drejtues me zyrtarë të OKB-së dhe Sekretariatit të Këshillit të BE-së    

për të koordinuar në çështje të tilla si planifikimi dhe trajnimi.  

Shpejtësia e ndryshimit në bashkëpunimin BE-OKB ka zbuluar defekte të konsiderueshme. 

Nga ana operacionale dhe politike, BE-ja ka nevojë që të qartësojë shkallën dhe kufizimet e 

mbështetjes së saj për OKB-në dhe OKB duhet të jetë realiste në atë që ajo kërkon. Të dy 

institucionet kanë nevojë për të zgjidhur problemet teknike që kanë komplikuar ndërveprimet e 

tyre të mëparshme. Megjithatë, marrëdhëniet e tyre të paparashikuara komplekse mbeten 

thelbësore për mbështetjen e sigurisë në periferinë e Evropës - dhe arritjen e zhvillimit të 

besueshmërisë së ESDP-së.  

PESM dhe OSBE.  

Organizata për sigurinë dhe bashkëpunimin Evropian OSBE dhe pararendësja e saj KSBE, 

kanë qenë baza testuese për aspektet e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së, 

përfshirë edhe atë të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Ato së bashku kanë 

ndihmuar në relaksimin e marrëdhënieve mes dy blloqeve, duke koordinuar punën në zhvillimin e 

një dialogu për tensionet dhe çështjet e sigurisë. Bashkëveprimi mes BE-së dhe OSBE-së,wshtë 

konkretizuar në nivele takimesh të përbashkëta për çështje të interesit të arkitekturës së sigurisë 

evropiane, ku ndërsa diferencat mes vendeve evropiane dalin në shesh,wshtë diplomacia dhe 

instrumentet e fuqisë së OSBE-së ato që marrin rëndësi në amortizimin e tyre. Marrëdhëniet mes 

tyre janë formalizuar dhe instituticionalizuar në mënyrë konkrete dhe efektive sidomos gjatë 

misioneve të ndërmarra në menaxhimin e krizave dhe konflikteve, ku BEwshtë donatori kryesor i 

projekteve të ndërmarra e udhëhequra nga OSBE-ja, si në rastin e reabilitimit të zonave të prekura 

në konflitin mes Gjeorgjisë dhe Osetisë së Jugut, forcimit të institucioneve në Bjellorusi, misionit 

EULEX dhe OSBE-së në Kosovë, etj. OSBE-ja shihet si pika ndërlidhëse dhe vëndi ku bëhet 

                                                 
447 W J. Durch, Victoria K. Holt, C. R. Earle and M K. Shanahan, ―The Brahimi Report and the Future of UN Peace 

Operations ― (Washington, DC: H L. Stimson Center, 2003).  
448Shiko Council of the European Union, ―Joint Declaration on UN-EU Cooperation in Crisis Management― (19 
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debati mbi shqëtësimet për çështjet e sigurisë, duke investuar për tolerancën dhe mirëkuptimin 

mes vendeve.  

 Në kohën që Evropa po rritet dhe po shfaqet kompetitive në fuqinë e saj, ajo ka nevojë për 

zhvillimin e realizimin efektiv të veprimeve të përbashkëta
449

, që kërkojnë krahas konsesusit mes 

vendeve anëtare edhe një forum si OSBE-ja (që e lidh me pjesën jashtë BE-së), duke e parë atë si 

një instrument të vlefshëm në mbështetje të paqes dhe sigurisë së plotë bashkëpunuese për 

parandalimin dhe menaxhimin e krizave.  

Në kontekstin e zhvillimeve dhe arritjeve te CSDP, gjatë dekadës së fundit, natyrshëm lind 

pyetja sesiwshtë dhe paraqiten në ditët e sotme marrëdhëniet ndërmjet OSBE-së dhe BE-së? Çfarë 

rëndësie ka OSBE për BE-në kaq vjet pas inicimit të ESDP-së duke krahasuar 1999, vitin e 

takimit të nivelit të lartë të OSBE-së në Stamboll, dhe me një dekadë më pas e në vijim, në lidhje 

me orientimet më të gjera në Evropë. 
450

 

Mbi këtë konsideratë, ndryshimi që nga viti 1999 e më paswshtë mbresëlënës dhe i 

habitshëm
451

. Në vitin 1999, BE-ja përbëhej nga pesëmbëdhjetë shtete anëtare. Politika e 

Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë (PPJS) ishte në ngritje, dhe Politika Evropiane e Sigurisë dhe 

Mbrojtjes sapo ishte iniciuar gjatë takimit të Këshillit Evropian në Helsinki. Politika e jashtme e 

BE-së, ishte e fokusuar në zgjerimin drejt lindjes. NATO kishte përfunduar vetëm valën e parë të 

zgjerimit, duke sjellë në gjirin e saj Poloninë, Hungarinë dhe Republikën Çeke. Këtë vit, NATO 

pati një angazhim ushtarak të paparë në tokën evropiane – mishëruar nga Forca e Kosovës 

(KFOR), si ndaj zgjerimit të NATO-s ashtu dhe Operacionit të Forcave Aleate. Megjithatë, Moska 

mbetet një partner i Shteteve të Bashkuara dhe BE-së  .  

Samiti i OSBE-së, mbajtur në Stamboll gjatë vitit 1999, prodhoi rezultate inkurajuese. 

Gjatë këtij Samiti u arrit marrëveshja për përshtatjen e Traktatit për Forcat e Armatosura 

Konvencionale në Evropë (CFE) si dhe të Dokumentit të Vjenës 1999. 
452

 Shtetet pjesëmarrëse të 

OSBE-së ranë dakord për një Kartë të Sigurisë Evropiane, dhe për një Platformë për Sigurinë 

Bashkëpunuese - kjo e fundit e nxitur nga shtetet anëtare të BE-së. 
453

 Marrëveshjet e Stambollit 

tregojnë rëndësinë e OSBE-së si një forum gjithëpërfshirës panevropian dhe një agjenci kyçe për 

vendosjen e standardeve.  
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Në vitin 1999, OSBE-ja ishte e vendosur në të gjithë Evropën Lindore dhe Jug-Lindore, 

Kaukazin Jugor dhe Azinë Qëndrore. Në disa vende, Organizata përbënte të vetmen prezencë 

ndërkombëtare në terren. OSBE-ja udhëhoqi përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve në Moldavi 

dhe Gjeorgji (konfliktit në Osetinë e Jugut), si dhe ka punuar direkt në rajonet e zhvillimit të 

operacioneve në zonat e përfshira nga konflikti. OSBE-ja krijoi kuadrin e nevojshëm për 

zhvillimin e bisedimeve për zgjidhjen e konfliktit në Nagorno-Karabaki. Viti 1999 ishte, 

gjithashtu, një vit i vështirë. Një luftë e dytë shpërtheu në Çeçeni, dhe vendosja e stabilitetit në 

Ballkanin Perëndimor ishte ende larg. Megjithatë, viti 1999 mbylli një dekadë që u hap me Kartën 

e Parisit për një Evropë të Re dhe që kishte parë OSBE-në të luante një rol të shquar në skenën 

ndërkombëtare. Gjatë dhjetë viteve tabloja ka ndryshuar në mënyrë të dukshme.  

Gjeografia politike e kontinentit ka ndryshuar me zgjerimin e BE-së. Dekada e fundit 

tregon, gjithashtu, se rëndësia e OSBE-së për BE-në ka ndryshuar. Strategjia e Sigurisë Evropiane 

e vitit 2003 përcakton një rend ndërkombëtar të bazuar në normat si objektiv kryesor të politikës 

së jashtme të BE-së, me ndjekjen e multilateralitetit efektiv si një mjet për ndërtimin e saj. 
454

 Në 

periudhën korente, ndërsa thellohen diferencat në gjithë Evropën, BE-ja duhet të zhvillojë 

multilateralitetin efektiv në një kontinent gjithnjë e më të ndarë. Kjowshtë fusha e veçantë ku 

shfaqet rëndësia e OSBE-së 

Si konkluzion: Bashkimi Evropian përmes instrumenteve të saj të sigurisë si PESM, 

strategjisë së sigurisë evropiane, po krijon një imazh pozitiv në përballjen me sfidat rajonale dhe 

globale. Multilateralizmi efektiv i strategjisë bashkëpunese me organizatat ndërkombëtare si 

OKB, NATO, BA, OSBE, e partneritetet e tjerawshtë një qasje që ka kontribuar në paqtimin e 

situatave, kapërcimin e krizave dhe parandalimin e konflikteve. Ky bashkëpunim lipset të 

thellohet më tej përmes objektivave strategjike të detajuara e të përbashkëta, nxitjes së dialogut e 

krijimit e forcimit të partneriteteve strategjike e efektive mes tyre nën fokusin e një vizioni të 

përbashkët. Efektiviteti i misioneve të PESM, qoftë ushtarake dhe civile ndikojnë në rritjen e 

perceptimit pozitiv dhe besimit për aftësinë e BE–së si një aktor me profil të besueshëm e serioz 

për zgjidhjen, parandalimin e krizave dhe konflikteve.  
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KAPITULLI IV 

4 ASPEKTE TË SIGURISË SI DHE NDIKIMET GJEOPOLITIKE TË FUQIVE 

RAJONALE NË PERSPEKTIVËN E SIGURISË TË VENDEVE TË 

BALLKANIT PERËNDIMOR 

4 - 1 Aspekte të sigurisë të Ballkanit Perëndimor 

Disa konsiderata të përgjithshme hyrëse. 

Shtetet
455

 me elementet thelbësore të tyre si territori, popullsia, sovraniteti, njohja, shfaqen 

si aktorë themelorë dhe më me peshë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Pavarësisht mënyrës së 

organizimit që ato kanë, formës dhe përmbajtjes së regjimit që kanë adaptuar, zënë bashin (kryet) 

e vendit në përballjen me sfidat e globalizmit, si siguria, terrorizmi, paqja globale, etj.  

Ndaj dhe ndarjet tipologjike të klasifikimit të tyre, lidhen krahas dhe me natyrën 

paradigmatike të formës a përmbajtjes së shtetit
456 - 457

, si dhe të institucioneve mbartëse që 

reflektojnë këtë vullnet sovran, qofshin ato institucione të natyrës publike, apo dhe private. Natyra 

dhe trajta esenciale e funksionimit të këtyre strukturave, si dhe të performancës së tyre lidhet edhe 

me elementët tradicionalë të organizimit shoqëror, me infrastrukturën e tyre ekonomike, si 

marrëdhëniet e prodhimit, të pronës, apo edhe me superstrukturën e tyre shpirtërore, si ritet dhe 

doket zakonore, etj. Nga ana e tjetër, faktorë të tjerë si: veçoritë të karakterit gjeografik, resurset 

mbitokësore dhe nëntokësore, vendndodhja e tyre në udhëkryqe të rëndësishme të zonave me 

interes gjeopolitik për shtete të mëdha, si dhe qasja e vendit në njërin nga polet gjeopolitike, janë 

edhe këto arsye dhe konsiderata që reflektohen apo i japin formë natyrës së shtetit, si dhe 

institucioneve që ato ngrenë. Psh, rasti i Shqipërisë, i ndodhur në udhëkryqe kalimesh, apo ndarje 

blloqesh gjeopolitike, si kufiri i fundëm lindor apo Perëndimor mes lindjes komuniste apo 

Perëndimit euroatlantik, bëri që vendi të sanksiononte me kushtetutë dhe ligj, për 45 vjet, modelin 

centrist të shtetit, ekonominë e planifikuar, që ishte paradigma e shtetit perandorak komunist të ish 

BS.  
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http://books. google. com/books?id=4OYK1pBoeYUC, Charles de Setj.ondat, , Baron de Montesquieu. ―The Spirit 
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Për shkak të ndryshimeve gjeopolitike, si kalimi nga bipolariteti në një botë shumë 

polare
458

, regjimet e reja që kanë lindur në marrëdhëniet ndërkombëtare, proceset integruese që 

vijnë nga globalizimi, si dhe legjitimiteti që kartat e instituicioneve ndërkombëtare si OKB-ja, më 

parë LK, i kanë dhënë përpjekjeve për çlirim kombëtar dhe vetëvendosje shumë popujve, bënë që 

të kemi një proces të ri gjeopolitik të shteteve, diku nga dekolonializimi, dhe diku nga 

disintegrimi. Këto çuan, nga njëra anë, në rritje të numrit të shteteve të vogla si aktorë të 

marrëdhënieve ndërkombëtare, por nga ana tjetër, si pjesë e proceseve globalizuese ku janë 

përfshirë, të shfaqen në mënyrë duale sa i përket qasjes së tyre ndaj sfidave që ballafaqohen në 

këto organizma. Nga njëra anë, shtetet e vogla, si ato të BP, gjejnë ―ngushëllimin‖ (përfitimin) e 

vet të vetëmbrojtës për shkak të angazhimit në këto struktura globale, apo rajonale, si OKB, 

NATO, BE, dhe nga ana tjetër përpiqen të bëjnë rezistencë në mbrojtje dhe ruajtje të identitetit 

lokal, si dhe sovrantitetit shtetëror.  

Shtetet e vogla në tërësi, si dhe në veçanti ato të rasteve tona studimore të Ballkanit 

Perëndimor (BP), përpos një konvergjence synimesh të përbashkëta në të mirë të bashkëpunimit, 

zhvillimit dhe paqes, sigurisë e stabilitetit, reflektojnë në jo pak raste edhe ndasitë mes tyre, 

nuancat e gjeopolitikës së emocioneve, të interesave mes fuqive të mëdha për rajonin e tyre, apo 

në rastin konkret edhe të Ballkanit.  

Kjo, ka bërë që përpos përfitimeve që kanë siguruar nga anëtarësimi në këto organizma 

ndërkombëtare, qoftë në sferën e sigurisë, rasti i NATO-s, apo i suksesit ekonomik dhe zhvillimit 

të tregtisë, rasti i BE-së, OBT-së, atyre financiare si FMN, BB, në dokumentet e tyre strategjike, 

qoftë të zhvillimeve të qëndrueshme ekonomiko – sociale, apo të sigurisë kombëtare, të ketë 

krahas të reflektuar edhe nuancat e interesave të tyre lokale, kombëtare, në jo pak raste me 

ngarkesë nacionaliste, rast i Serbisë, Greqisë, etj.  

Qasja akademike e studimit të sigurisë rrok një mori variantesh trajtimi mbi këtë koncept, 

duke e parë atë në pikëvështrimin e disiplinave të ndryshme. Për arsye se nuk mund të thuhet se 

ka një paqtim koherent mbi kuptimin e këtij koncepti, përpjekja jonë për ta elaboruar në mënyrë 

shteruese me këtë punim, ngelet një sfidë e hapur trajtimi i saj
459

.  
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Sjellja njerëzore si dhe vendimarrja politike kushtëzohen nga siguria dhe çështjet e lidhura 

me të. Sfidat ndaj sigurisë detyrojnë politikbërësit që të adresojnë ndjeshmëritë e njerëzve 

votëbesues ndaj institucioneve shtetërore, si dhe ndaj përgjegjësive që ato duhet të kenë gjatë çdo 

niveli vendimarrës
460

.  

Siguria shtetërore është një e mirë
461

 publike (public goods) që ofrohet nga ana e shtetit pa 

asnjë diskriminim ndaj qytetarëve të vet; ajowshtë shprehje e përgjegjësisë së tij për të mbrojtur- 

―responsibility to protect‖
462

. Shteti merr të gjitha masat dhe përgjegjësitë për të ofruar dhe 

garantuar këtë të mirë publike, por duhet theksuar se, limitet e shteteve e relativizojnë arritjen e 

një sigurie absolute. 

Human Security
463

, që sipas përkufizmit të UNDP
464

 –së, është siguria njerëzore, që 

nënkuptohet si gjendje e tij përballë rreziqeve konkrete që kërcënojnë mbijetesën e vet.  

Në këtë rast kemi të bëjmë me një tipologji të sigurisë njerëzore, si ajo e ushqimit, 

shëndetësore, politike, ambjentale, personale, etj.
465

.  

Siguria kombëtare
466

 lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare, si dhe të shtetasve të vet. 

Ajo ka të bëjë me sigurinë e jashtme dhe të brendshme njëkohësisht, dhe për rrjedhojë edhe 

politikën e sigurisë kombëtare të çdo shteti të BP, duke ndikuar në jetën e qytetarëve, aspektet 

sociale, ekonomike, paqen dhe stabilitetin rajonal të vendeve respektive.  

Mbrojtja e vendit nga sulmet ushtarake të vendeve të tjera, nga kërcënimet dhe rreziqet është pa 

dyshim ana më esenciale
467

 e sigurisë kombëtare.  
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Rreth strategjisë së shteteve të vogla. 

Koncepti i strategjisë dhe sigurisë. 

Termi strategjia në vetvete shihet si një instrument për arritjen e objektivave dhe 

qëllimeve, qoftë të organizatës, institucionit, shtetit, etj. Ajowshtë sinonim i artit dhe i mjeshtërisë 

së përdorimit të burimeve që janë në dispozicion, fuqive apo avantazheve për të realizuar 

objektivat e vënë. Në termat e sigurisë, koncepti kombinon elementet e fuqisë politike, 

ekonomike, socio – psikologjike dhe ushtarake të shtetit nga ana e vendimarrësve politikë, në 

mënyrë që të prodhojnë efektet e dëshirueshme përsa i përket sigurisë, mbrojtjes së interesave 

shtetërore në një kontekst të caktuar strategjik
468

. Strategjia operon në një mjedis strategjik 

SWOT
469

, e cila rezulton të jetë e efektshme, nëqoftëse bëhet i qartë indentifikimi i të gjithë 

mundësive, fuqive, i kërcënimeve dhe dobësive, pra i të gjithë elementëve të brendshëm dhe të 

jashtëm, duke synuar maksimizimin e shanseve dhe mundësive, dhe minimizimin e kërcënimeve 

dhe dobësive. Në fund, një strategji e tillë synon rritjen e mirëqënies ekonomike – shoqërore, të 

sigurisë dhe mbrojtjes së tyre. Nga planifikimi i saj dhe deri në hapin përfundimtar të zbatimit, 

strategjia i nënshtrohet kontrollit, vlerësimit, në mënyrë që të testohet për racionalitetin dhe 

suksesin e përzgjedhjes së saj, në termat e outputit të synuar.  

Pra, në këtë logjikë universale, edhe për një shtet të vogël, ajo lidh misionin, objektivat, 

qëllimet, me burimet e pranishme dhe mjetet e mënyrat e përdorura për të përmbushur objektivat e 

sigurisë.  

Mbi nevojën e një SSK. 

Strategjia e sigurisë kombëtare si një dokument kuadër dhe sintetik, ku gjejnë shprehjen e 

vet interesat themelore kombëtare të një vendi, paraqitet si një guidë e trajtimit të mundësive, 

shanseve, rreziqeve dhe kërcënimeve aktuale dhe potenciale. Ajo njihet me emra të ndryshëm 

konceptual si plan, doktrinë, etj.  

 Sipas ekspertit të njohur David Law
470

, i cili rreket të argumentojë domosdoshmërinë e 

pasjes së një strategjie të sigurisë për shtetet, duke e lidhur atë me një mori arsyesh të tilla si: 

aftësimin e qeverisë në trajtimin e gjithë rreziqeve me të cilët ballafaqohet, të rrisë efikasitetin e 

sektorit të sigurisë duke optimizuar kontributet e të gjithë aktorëve të sigurisë; të drejtojë zbatimin 
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e politikës; të ndërtojë konsensusin e brendshëm të vendit; të rrisë besimin dhe bashkëpunimin 

rajonal dhe ndërkombëtar.  

Pavarësisht diferencave formale në dokumentet e strategjisë së sigurisë mes shteteve, tendenca 

unifikuesewshtë se në këto strategji gjejnë përgjigje tema të rëndësishme, që lidhen me rolin e 

shtetit dhe aktorëve institucionalë shtetërorë në përballimin e sfidave të sigurisë së brendshme dhe 

të jashtme.  

Marrëdhënia e shteteve të vogla në raport me strategjinë e sigurisë. 

Historia njerëzorewshtë histori e përballjeve dhe konflikteve të vazhdueshme, ku edhe 

shtetet e vogla nuk kanë qenë të imunizuara nga këto përplasje. Pra, për shtetet e vogla jo vetëm 

nuk ka patur ndonjëherë rehati, madje pasiguria e tyre ka ardhur duke u rritur me ashpërsimin e 

rivalitetit mes fuqive të mëdha, e për më tej me lindjen e sfidave të reja asimetrike, siçwshtë 

terrorizmi ndërkombëtar. Shembuj të shumtë që vijnë nga historia
471

, qoftë në rastet e përballjes 

diktomike dhe ideologjike mes superfuqive, apo pushtimesh dhe luftrash të ndryshme anembanë, 

tregojnë se shtetet e vogla kanë patur vështirësi në mbijetesën e tyre, një zhvillim ekonomiko-

social të paqëndrueshëm, si dhe kanë qenë të ekspozuar ndaj risqeve të aneksimit nga shtetet e 

mëdha.  

Por, jo në pak raste, përpos këtyre vështirësive, shtetet e vogla, edhe pse nën kërcënimin 

apo presionin e shteteve potencialisht të mëdha, kanë ditur të përshtasin strategji të sigurisë së tyre 

kombëtare. Në këtë mënyrë, ato kanë ditur të zgjidhin dilemat e tyre të sigurisë dhe pasigurisë, si 

dhe kanë prosperuar në një begati dhe zhvillim të gjithanshëm.  

Raporti i shteteve të vogla me strategjinë e sigurisë, së pari, qëndron në faktin nëse duhet 

që shteti i vogël (siç janë këto raste studimore të BP) në kontekstin e lartpërmendur, që të ketë një 

strategji të veten. Kjo, mendojmë që lidhet me mjedisin gjeopolitik ku operon shteti i vogël. Nëse 

aiwshtë i sigurtë dhe larg kërcënimeve, jeton në paqe dhe stabilitet, ka një demokraci të 

konsoliduar, shtet të së drejtës dhe ekonomi tregu funksionale, elementë këto që i garantojnë një 

mbijetesë të sigurtë, atëhere ai nuk ka arsye që të skicojë një strategji të sigurisë kombëtare. Por, 

një rast i tillë surealist, do të thonim,wshtë i vështirë që të gjendet në realitet, prandaj lipset që të 

ketë një ndërgjegjësim të të gjithë faktorëve dhe aktorëve publikë dhe privatë për 

domosdoshmërinë e sensibilitetit ndaj çështjeve të sigurisë.  
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Strategjia e sigurisë kombëtare të një vendi të vogël, si rasti i vendeve të BP, nuk mund të jetë mot 

a mot, dhe copy paste e njëllojtë me strategjitë e sigurisë së fuqive të mëdha, por ajo duhet të 

reflektojë veçoritë e shtetit në fjalë, si dhe të garantojë një efektivitet funksional.  

Konsolidimi i forcave mbrojtëse sipas standardeve moderne,wshtë një garanci për sigurinë 

e një shteti të vogël ndaj sfidave të sigurisë.  

Strategjitë e shteteve të vogla. 

Vetë mjedisi gjeopolitik i marrëdhënieve dinamike ndërkombëtare, ka kushtëzuar edhe 

adaptimin e strategjisë së politikës së jashtme të shteteve të vogla, sikundër edhe atë të çështjeve 

të sigurisë. Kjo tipologji shtetesh ka manovruar në forma të ndryshme për të rikuperuar vakumin e 

fuqisë së tyre. Ky kontekst global, ka bërë që edhe strategjitë e shteteve të variojnë nga neutraliteti 

dhe pasiviteti deri në shfaqjen e një protoganizmi aktiv të tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare, me 

synimin e përshtatjes së kësaj sjellje në funksion të interesave të tyre kombëtare. Pa dyshim, kjo 

qasje strategjike e shteteve të vogla, që në përputhje edhe me specifikat e lartpërmendura, lidhet 

me konceptin e sovranitetit të tyre. Pra, shtetet e vogla, përpos dëshirës së tyre për t‘u integruar, 

për të qenë te sigurta dhe vetëmbrojtura, duhet që të lëshojnë pe nga vetja, nga sovraniteti i tyre.  

Në persiatjen e tij ―Politika mes kombeve‖, Morgenthau, rreket të argumentojë se, ky 

koncept Vestfalian, ka supermacinë e shtetit ndaj çdo gjëje jashtë dhe brenda, dhe më konkretisht, 

autori e citon atë si ―autoriteti legal suprem i kombit për të bërë dhe detyruar zbatimin e ligjeve 

brenda një territori të caktuar dhe, si pasojë, pavarësia nga autoriteti i çdo kombi tjetër dhe barazia 

me të sipas ligjit ndërkombëtar. ‖
472

 

Edhe qasja cilësore e klasifikimit të shteteve të vogla, merr në konsideratë ndikimin në 

nivel rajonal dhe ndërkombëtar
473

 të shtetit, duke e lidhur këtë me elementin më thelbësor të tij, 

me ushtrimin e sovranitetit
474

. Sipas kësaj qasje nuk janë burimet e kufizuara, apo limitet 

gjeografike, por aftësia për të ushtruar sovranitetin e tij që e bën një shtet të jetë i vogël apo jo.  

Kemi sovranitetin e brendshëm dhe të jashtëm, që gjerësisht lidhen me përmbushjen e 

funksioneve të shtetit brenda territorit të vet, si dhe brenda të drejtës ndërkombëtare. Procesi i 

globalizmit dhe i integrimit ka sjellë një bjerrje
475

 të sovranitetit shtetëror në favor të organizatave 

globale apo rajonale, në të cilat shtetet janë përfshirë (ku shtetet bëjnë pjesë).  

                                                 
472
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Qasja që duhet të bëjë shteti i vogël në përballjen me sfidat globalizuese, integruese, që 

nënkuptojnë krahas përfitimeve, por edhe kosto angazhuese, lidhet me reflektimin për natyrën e 

sovranitetit, i cili nga ana e vet na lehtëson në kuptimin e politikave të ndryshme të jashtme dhe të 

sigurisë. Shtetet në marrëveshjet ndërkombëtare, që ndërmarrin, synojnë që të gjejnë një 

optimizim të ekuilibrit të fuqisë së tyre, duke vënë në balancë autonominë e tyre, si dhe influencën 

që synojnë të kenë. Të dyja këto koncepte në mënyrë korelative shoqërojnë njëra- tjetrën. Kudo 

qoftë pavarësia dhe influenca nuk mund të ushtrohen në mënyrë identitare dhe të njëmendtë pa 

plotësuar veten.  

Historia e vendit tonë përgjatë periudhës së komunizmit, jep shembullin se si një shtet i 

vogël,wshtë ballafaquar me ndryshimet gjepolitike dhe dilemat e integrimit dhe ka bërë qasje 

vetëizoluese, duke u braktisur nga të tjerët, në emër të gjoja ruajtjes së pavarësisë dhe sovranitetit‘  

Ky shembull i keq i mosorientimit në rrjedhat historike të kohës, u shoqërua me pasoja të rënda 

për vendin tonë.  

Autori i librit të famshëm ―Fundi i Historisë...‖, Fukujama
476

, në përsiatjen e tij mbi 

―Ndërtimi i shtetit‖, rreket të shpjegojë sfidat e ndërtimit të shteteve të reja e demokratike, 

kryesisht të dekadës së fundit. Ndër to, ai liston si të tilla, forcimin e demokracisë liberale, fitimit 

të legjitimitetit ndërkombëtar dhe mosaftësia për të hyrë në marrëdhëniet ndërkombëtare.  

Përpos ndihmës nga jashtë autori shton se, demokracitë nuk duhet të eksportohen, por 

lipsen të burojnë nga shpirti i njerëzve të kombit, nga brenda vetë shoqërive, përndryshe janë të 

destinuara të dështojnë. Kësisoj, shtetet e vogla duhet që, pikërisht këto sfida të ndërtimit të 

shtetit, t‘i tejkalojnë, në mënyrë që të tejkalohen paragjykimet në lidhje me të, si dhe të rrisin 

shkallën e tyre të përcepsionit tek të tjerët, në lidhje me forcimin e institucioneve, demokracinë, 

zhvillimin ekonomik–social, kulturor, etj.  

Disa të dhëna mbi forcat e armatosura të vendeve të BP. 

Nga një vështrim i përciptë i të dhënave në lidhje me gjendjen e forcave të armatosura të 

vendeve të BP, rezulton se ato i kanë kushtuar një kujdes të vazhdueshëm ushtrisë, madje në disa 

prej tyre, ushtria gati sa nuk hymnizohet, siçwshtë rasti i Serbisë. Më konkretisht: forcat serbe të 

ushtrisë, edhe pse janë ballafaquar me luftra ndëretnike, si dhe me NATO-n, gjendja e industrisë 
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së luftës ngeli e pacënuar, madje ajo u rikuperua menjëherë pas 1999, duke prodhuar edhe 

armatime dhe teknikë ushtarake
477

 të dorës së fundit, sipas standardeve të NATO – s.  

Volumi tregtar i prodhim eksportit të makinerisë serbe, njohu rritje në nivelin e shifrave 

deri në 1 miliard dollarë. Destinacioni i armatimit serb të eksportit ishte sa Lindja dhe Perëndimi 

madje të dhënat rrëfejnë se, në Lindjen e Mesme armatimi serb
478

 ka patur bumin e vet të shitjeve, 

qoftë në kohën e S. Hyseinit, por edhe pas tij.  

Ushtria lartësohet dhe është përjetësuar në një dyzinë këngësh dhe poezish, afro 2000 të 

tilla, duke e bërë kësisoj që ajo të renditet e dyta pas kishës ortodokse, për famën dhe respektin e 

kultivuar. Sipas prognozave ushtria profesionale do të arrijë 37. 000 pjesëtarë, nga të cilët 45% 

ushtarë profesionistë (16. 000),  25 % nënoficerë dhe 15% oficerë dhe civilë
479

.  

Nga ana e tjetër, Maqedonia - rezulton të jetë një ndër ushtritë më profesionale, ka hequr 

shërbimin e detyrueshëm ushtarak, numëron rreth 10. 000 pjesëtarë nga të cilët, 8000 prej tyre 

janë ushtarë. Rezervistët kapin shifrën 20. 000. Megjithë vendosmërinë e saj për t‘u anëtarësuar në 

NATO, proçedurat kanë ngelur pezull
480

 për shak të ngërçit të emrit me Greqinë.  

Të dhënat e paraqesin Malin e Zi, si një shtet me ushtri profesioniste, ku edhe kjo ka hequr 

detyrimin ushtarak, dhe ka një ushtri prej 3100 pjesëtarësh, nga të cilët 2500 ushtarë janë aktivë, si 

410 oficerë, 898 nënoficerë, 782 ushtarë me kontratë dhe 310 civilë
481

. Për shkak të pozicionit 

gjeografik të saj, traditës detare, Mali i Zi synon armatimin e këtij profili (ka trashëguar tërë 

marinën luftarake nga Serbia), ndërsa për hapësirën ajrore synon të ketë vetëm helikopterë.wshtë 

anëtare e ―Partneritetit për Paqe‘‘ me synimin për t‘u bërë anëtare me të drejta të plota në NATO.  

Në rastin tonë, Ushtria shqiptare
482

–me një histori 100 vjeçare tashmë që prej 1912, sot 

numëron gjithësej rreth 8. 500 vetë, nga këta rreth 7000 ushtarakë (oficerë, nënoficerë dhe ushtarë 

profesionistë) dhe rreth 1500 civilë, e aftë për të përballuar dhe misionet sipas standardeve të 

NATO-s.wshtë anëtare me të drejta të plota në NATO, si dhewshtë angazhuar në disa misione 
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paqeruajtëse në kuadër të saj. Ka blerë disa helikopterë
483

 nga Franca të tipit AS 532 AL 

COUGAR që paraqet investimin më të madh gjatë 30 viteve të fundit.  

Ushtria kroate – E themeluar më 1991, numëron një armatë prej 18. 400 pjesëtarë dhe 

përbëhet nga tri degë kryesore: Forcat Tokësore, Forcat Ajrore dhe ato Detare
484

.  

Ushtria e Bosnje-Hercegovinës. Kjo ushtriwshtë formuar në vitin 1995 gjatë luftës së 

përgjakshme të viteve ‗‘90-të në ish -Jugosllavi, të zhvilluar në territorin e Bosnje Hercegovinës. 

Kywshtë një bashkim i arritur pas marrëveshjes së Dejtonit
485

 në vitin 1995 i ushtrisë së 

boshnjakëve, kroatëve dhe serbëve të Bosnjës. Personel aktiv i ushtrisë së Bosnje-Hercegovinës 

janë afro 13. 500 pjesëtarë, ndërsa 5. 000 janë rezervë
486

.  

Shteti i ri i Kosovës, në kuadër të forcës së Sigurisë së Kosovës, forcë e krijuar në 2009 

nga bërthama e luftëtarëve të lirisë, UÇK-së, më pas TMK-ja, numëron 2500 pjesëtarë aktivë dhe 

800 rezervë
487

. Sipas Planit Ahtisari, kjo forcë duhet të jetë e armatosur me armatim të lehtë, në 

pritje të transformit të mëpastajmë të saj.  

Qoftë nga të dhënat e sipërcituara mbi kapacitetet ushtarake të vendeve të BP, po aq edhe 

nga percepsioni i mbrojtur tek këto shtete mbi bazën e eksperiencës nga luftrat dhe pushtimet 

historike, ato janë dhe ndjehen mes veti të vogla si të tilla.  

Tipologjia korente e dokumenteve kryesore të sigurisë strategjike të vendeve të BP. 

Nga një vështrim i thukët i strategjisë së sigurisë së vendeve të BP, si dhe nga një qasje 

krahasimore të bërë nga ekspertë të njohur të fushës, siçwshtë L. Poti
488

, vihet re se ka një 

shumëllojshmëri variantesh tipologjike të strategjisë si dhe dokumenteve të tjerë të sigurisë, që 

janë në fuqi në vendet e Ballkanit Perëndimor
489

. Edhe pse të gjithë ato janë të vona në kohë, 

ndryshojnë krahas përsa i përket mënyrës, si dhe intitucionit miratues. Ato janë miratuar vitet e 

fundit, por mënyra, institucioni miratues, dhe vetë tipat e dokumenteve përfaqësojnë variante nga 

më të ndryshmet. Në rastin e Shqipërisë kemi një larushi dokumentesh strategjike të miratuara në 

kohë të ndryshme si, Strategjia e Sigurisë Kombëtare, viti 2014, miratuar nga parlamenti; kemi 

                                                 
483

po aty. 
484

Faqja e web e ministrisë së Mbrojtjes Kroate, burime interneti, po aty. 
485

po aty. 
486

Po aty, Ende nukwshtë arritur që kjo ushtri të funksionojë si një tërësi kompakte e kjo për shkak të trashëgimisë 

nacionaliste në radhët e ushtrisë si dhe për shkak të reflektimit të politikës në ushtri.  
487

Po aty, Programi master moduli, për sigurinë evropiane, Akademinë e Mbrojtjes ―Spiro Moisu‖, 2012, Tiranë. 
488

L. Póti, kërkues i vjetër shkencor, Universiteti Kombëtar i Mbrojtjes Zrinyi Miklós,  

Qendra për Studime Strategjike dhe të Mbrojtjes, Budapest, IDN, botime Toena, Tiranë, 2007, f. 47. 
489

 Po aty, Shih dhe: L. Póti Kërkues i vjetër shkencor, Universiteti Kombëtar i Mbrojtjes Zrinyi Miklós, Qendra për 

Studime Strategjike dhe të Mbrojtjes, Budapest cituar nga Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Strategjisë së 

Sigurisë Kombëtare, mbajtur më 21 shtator 2007, organizuar nga Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të 

Forcave të Armatosura dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, BOTIMET TOENA Tiranë, 2007. 



144 
 

edhe një strategji ushtarake, viti 2015, gjithashtu miratuar nga parlamenti, si dhe një libër të 

bardhë të mbrojtjes të vitit 2005.  

Në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, si në B-H, kemi pak a shumë të njëjtat 

nominime për sa i përket strategjisë dhe dokumenteve të sigurisë, si Politika e Mbrojtjes, viti 

2001, libër i bardhë mbi Mbrojtjen e 2005, apo politika e sigurisë e 2006, të miratura nga 

Presidenca.  

Kroatët, nga ana e tyre, kanë miratuar Strategjinë e Sigurisë Kombëtare, si dhe strategjinë 

mbrojtjes, 2002, dhe atë të rishikuar në 2005.  

Në 2003, u miratuan Koncepti i Sigurisë dhe i Mbrojtjes Kombëtare të Maqedonisë, 

Buletini Strategjik i Politikave, ndërkohë në 2005 u miratua libri i bardhë për mbrojtjen.  

Pas pavarësimit të Malit të Zi në 2006, qeveria malazese miratoi Strategjinë e Sigurisë 

Kombëtare. Nga ana e vet, Serbia ruan ende tri dokumente në fuqi: Strategjia e Mbrojtjes së 

Unionit Shtetëror Serbi & Mal i Zi (2005), miratuar nga parlamenti, Libri i Bardhë mbi Mbrojtjen 

e këtij Unioni, hartuar nga Ministria e Mbrojtjes (2005), si dhe Rishikimi Strategjik i Mbrojtjes, 

gjithashtu miratuar nga kjo ministri në 2006. Në 2009wshtë miratuar Strategjia e Sigurisë
490

.  

Në 2010, qeveria e Kosovës në konsultë me aktorët dhe faktorët relevantë vendas dhe 

ndërkombëtarë, miratoi dokumentin e parë të këtij lloji, Strategjinë e Sigurisë Kombëtare, si 

shprehje e legjitimitetit të shtetit të sapokrijuar, i aftë për t‘u përballur me sfida. Kryeministri 

Thaçi përpos tjerash thekson se: ―Në debatin për Strategjinë e sigurisë kanë qenë të involvuar 

shumë faktorë dhe ekspertë vendorë e ndërkombëtarë‖
491

. 

Këto dokumente të sigurisë së 7 vendeve të Ballkanit Perëndimor
492

 dëshmojnë në një 

masë të konsiderueshme njëkohësisht edhe afërsi edhe diversitet ndërmjet tyre. Numri i madh i 

dokumenteve krijon përshtypjen, gjithashtu, se vendet e rajonit kanë zhvilluar tashmë një sistem të 

zhvilluar të dokumenteve të sigurisë
493

. Pra, ka një tipologji të caktuar dokumentesh strategjike, të 

njohur nën terminologji të ndryshme, që variojnë nga strategji të sigurisë kombëtare, ushtarake 

ose të mbrotjes, si dhe libër i bardhë apo buletin strategjik i Mbrojtjes. Ato reflektojnë veçantitë e 

mjedisit të kohës kur janë hartuar dhe miratuar, sfidat që ato përmbajnë, gjë që nënkupton natyrën 

dinamike të tyre, që i nënshtrohet ndryshimeve të herëpashershme, që marrin në konsideratë 

realitetet e reja të mjedisit të sigurisë ku operon vendi ballkanik. Siç duket qartë, miratimi i ketyre 
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dokumenteve strategjike, si shprehje e legjitimitetit si dhe paprekshmërisë së tij, behet nga 

institucione të ndryshme, që nga Parlamenti, rasti i Shqipërisë, etj., nga Presidenca, rasti i B-H, 

apo miratimi nga Ministria e Mbrojtjes.  

 

Trajtimi dhe përcaktimi i interesave dhe vlerave kombëtare në dokumentet strategjike.  

Ato që janë edhe parime kryesore kushtetuese
494

si: ruajtje të sovranitetit, integritet territorial, 

zhvillim dhe mbrojtje të shtetit ligjor, institucione demokratike, liri dhe të drejta për njeriun, 

prosperitet dhe zhvillim ekonomik, gjejnë në një formë apo tjetër reflektim dhe mbrojtje, si 

interesa apo vlera kombëtare, krahas edhe në këto dokumente të strategjisë së sigurisë kombëtare.  

Nga ana e shteteve të BP, ka qasje të ndryshme në renditjen dhe prioritetizimin e tyre 
495

. 

Maqedonia dhe Kroacia bëjnë një renditje të tyre, ku gjegjësisht njëra, Maqedonia, i rendit sipas 

rëndësisë, të tilla si maksimalisht themelore, afatgjata, jetësore, të rëndësishme, dhe nga ana e 

tjetër kroatët, i listojnë ato nga vlerat më të larta, në interesa kombëtare dhe jetësore, dhe deri tek 

konsiderime pos tjerash.  

Qasja malazesewshtë e natyrës tematike, dhe si të tillë kemi interesa dhe objektiva politike, 

ekonomike, ligjore, teknologjike, mjedisore, etj.  

Përpos deklamimit në frymë apo germë të Kushtetutës këtyre interesave dhe vlerave 

kombëtare, si reflektimit në dokumente strategjike, ka në të gjitha rastet edhe një konvergjencë në 

definimin e çeshtjeve të përcaktuara si interesa kombëtare. Autori Poti, mëton të japë argumenta 

të njëjtë nga të gjitha shtetet mbi çështje si stabiliteti rajonal, identiteti kombëtar, nën formulime të 

tilla, si ―faktor paqe dhe stabiliteti‖ (Rasti i Shqipërisë), ―kontribues i paqes dhe stabilitetit në 

rajon dhe në Evropën Juglindore‖
496

 (Rasti i Maqedonisë), apo si ―kontribues aktiv për ruajtjen e 

paqes dhe zhvillimit të një mjedisi të favorshëm sigurie‖ në Librin e Bardhë të Serbisë mbi 

Mbrojtjen
497

. Edhe çështjet e identitetit
498

 nën formulime të ndryshme gjejnë reflektim në këto 

dokumente strategjike të sigurisë.  
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Në dallim me Strategjinë e Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë, të gjitha dokumentet e tjera 

strategjike të vendeve të tjera të BP, kanë një qasje të përbashkët ndaj ruajtjes së mjedisit, duke e 

prioritetizuar atë si interes i sigurisë kombëtare. Ka edhe dallime të vogla, nuancash kuptimore, 

mes shteteve në çështje të tilla, që kanë të bëjnë me ―ndryshimin e kufijve‖, mandatin e vendosjes 

se trupave të huaja, integrimin e brendshëm, përfaqësimin e barabartë të komuniteteve, etj.  

Analiza perceptuese e mjedisit të sigurisë.  

Të gjithë vendet e BP, janë njelloj
499

 të orientuara në përpjekjet e tyre integruese në 

strukturat evropinae dhe euroatlantike. Në këtë mjedis sigurie, që është në ndryshim, nga ana e 

tyre qoftë BE-ja, apo NATO-ja, shihen si faktorë stabiliteti, prosperiteti dhe sigurie. Megjithëse 

vendet e BP për sa i përket analizës së mjedisit të sigurisë, bëjnë një qasje të ngjashme, duke 

radhitur elemente të tillë si, trashëgimia historike, rëndësia gjeostrategjike, ndarjet fetare dhe 

etnike, tranzicioni i zgjatur, shteti ligjor, demokracia dhe ekonomia funksionale, etj., situata reale 

paraqitet diverse. Nga ana tjetër, secili prej tyre e sheh veten në një pozicion të rëndësishëm në 

gjeopolitikën e Ballkanit. Kështu, Shqipëria bën një vlerësim analitik të tillë për veten, si një ―urë 

lidhje‖, boshnjakët, si ―lidhës midis rajonit të Danubit dhe rajonit të Adriatikut të Mesëm‖, 

maqedonasit e shohin veten si ―udhëkryq‖ ndërmjet Evropës, Azisë dhe Afrikës‖, kroatet e shohin 

veten në një ―pozitë rajonale multidimensionale‖, që përfshin Evropën Lindore, Juglindore dhe 

Mesdheun 
500

.  

Ballkani Perëndimor, për nga rëndësia dhe roli i veçantë për sigurinë, vlerësohet pjesërisht 

në mënyrë të ngjashme dhe pjesërisht me ndryshime në dokumentet e ndryshme
501

. Kjo pjesë e 

Evropës Juglindore, pra BP, për kroatët shihet se është ―pika më e shqetësuar e kontinentit‖, për 

maqedonasit dhe serbët gjegjesisht si: ―rajoni më i pastabilizuar në Evropë‖si ―më pak të 

stabilizuar‖, ku mundësia e përdorimit të forcës ende nukwshtë zhdukur në mënyrë përfundimtare.  

Analiza e mjedisit të sigurisë, bën një qasje perceptuese të kërcënimeve, sfidave dhe 

rreziqeve në tre nivele të përfaqësimit të tyre, qoftë të mjedisit të afërt apo të brendshem, rajonal 

                                                                                                                                                               
Maqedonisë, apo objektivi ―i ruajtjes së shoqërisë multietnike‖ të shprehur në dokumentin e sigurisë kombëtare të 

Malit të Zi. Për më tepër, dokumenti shqiptar dhe kroat flet për ―ruajtjen e identitetit dhe mirëqenies kombëtare‖ të 

bashkëkombësve të tyre që jetojnë në vende të tjera. 
499

 Shih dhe: L. Póti, vepër e cituar, f. 52. 
500

 Po aty, f. 54. 
501

 Dokumenti shqiptar përdor termin ―urëlidhje‖ që e bën rajonin të rëndësishëm, dokumenti boshnjak e përshkruan 

pozitën e vendit si ―lidhëse midis rajonit të Danubit me rajonin e Adriatikut të Mesëm‖, koncepti maqedonas për 

Sigurinë dhe Mbrojtjen Kombëtare e cilëson mjedisin e afërt - në një mënyrë pak si të ekzagjeruar ―udhëkryq‖ 

ndërmjet Evropës, Azisë dhe Afrikës, ndërsa ai kroat e vendos vendin e vet si zotërues i një ―pozite rajonale 

multidimensionale‖ duke pasur parasysh Evropën Lindore, atë Juglindore, dhe rajonin e Mesdheut, si rajone të cilave 

Kroacia u përket njëkohësisht.  
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apo global qoftë. Në secilin prej këtyre mejdiseve kemi një listim kategorizues të kërcënimeve apo 

rreziqeve. Kështu, p.sh, në mjedisin e brendshëm, edhe pse ka pak ndryshime në mes shteteve, 

fokusi i analizës mbështetet në dukuri të tilla si: krimi i organizuar me të gjitha format e shfaqjes 

se tij; terrorizmi, fatkeqësisht dhe problemet e tranzicionit, si kërcënime dhe rreziqe që vijnë nga 

rajoni. Përmenden të tilla, gjithashtu, si: mundësia e konflikteve të armatosura në rajon; 

trashëgimia e konflikteve të fundit/faktorët historikë; mungesa e stabilitetit rajonal dhe krizat; 

probleme të tranzicionit; ekstremizmi dhe intoleranca, krimi i organizuar; terrorizmi. Në mjedisin 

e largët, apo atë global, kemi një perceptim të njëjtë në lidhje me kërcënimet, dhe ato reflektohen  

në të gjitha dokumentet e sigurisë së vendeve të BP, por duhet theksuar që nuk janë njëlloj të 

prioritarizuara. Këtu përfshihen kategori të tilla kërcënuese si: terrorizmi; krimi i organizuar; 

përhapja e armëve konvencionale dhe ato të shkatërrimit në masë (WMD); sfida mjedisore 

përfshirë probleme të burimeve natyrale; ekstremizmi.  

Pra, në të gjitha dokumetet strategjike të sigurisë së vendeve të BP,wshtë bërë një qasje 

sasiore e kërcënimeve, sfidave dhe rreziqeve me të cilat ato përballen, por ndërkohë nivelet e 

perceptimit dhe analizës janë pak të dallueshme mes vendeve.  

Dy vende të rajonit (Shqipëria dhe B-H) dhe pjesërisht edhe Strategjia e Mbrojtjes së 

Kroacisë i klasifikojnë sfidat, kërcënimet dhe rreziqet në një mënyrë të strukturuar, duke përdorur 

tri nivele të analizës: lokale, rajonale, dhe globale. Dy vende të tjera (Maqedonia dhe Serbia) i 

referohen një mënyre tjetër klasifikimi, duke përdorur nivelin e intensitetit të treguesit, e 

kombinuar kjo me një qasje kronologjike (afatshkurtër - të mesëm dhe afatgjatë)
502

. Një aspekt 

tjetër i problematikës së cilësisë së këtyre dokumenteve themelorewshtë mungesa e prioritizimit, 

kur përmenden kërcënimet dhe sfidat, sikundër dhe nuk bëhet kurrfarë diferencimi ndërmjet 

kërcënimeve, rreziqeve dhe sfidave
503

.  

 

 

 

                                                 
502

 Me përceptime si : Zhvillimi i pafavorshëm i gjendjes së sigurisë dhe zbatimin e "Propozimit Gjithëpërfshirës për 

Zgjidhjen e Statusit të Kosovës" (Plani i Ahtisaarit), e cila nukwshtë pranuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara, mund të shkaktojë një përshkallëzim të dhunës në Kosovë dhe Metohi dhe të bëhet burim i rreziqeve 

dhe kërcënimeve për sigurinë e Republikës së Serbisë dhe destabilizimin e rajonit. Apo. . Forcës së Sigurisë së 

Kosovës, e cila paraqet një kërcënim serioz për regjimin ekzistues të kontrollit rajonal të armëve dhe kërcënon 

balancën në rajon, etj. Dokumenti serb reflekton ende reminishenca të Luftës së Ftohtë. 
503

 Pjesa e vlerësimeve të risqeve e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Malit të Zi - e cila duhet thënë sewshtë e 

dobët krahasuar edhe me standardet ballkanike. I. Poti, veper e cituar, po aty, f. 54. 
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Aspekte të sigurisë së bashkëpunimit rajonal të vendeve të BP. 

Në një vështrim të thukët mbi këtë aspekt, rezulton se në dokumentet e strategjive të 

sigurisë ka qasje të ndryshme vlerësuese nga ana e shteteve.  

Më tej, Poti shton se në rastin e Shqipërisë ―çështja kombëtare shqiptare‖ vendoset midis 

prioriteteve më të larta në objektivat strategjike të sigurisë dhe sugjerohet se ―çështja kombëtare 

shqiptare do të arrihet përmes integrimit evropian dhe euroatlantik të vendeve të rajonit
504

‖.  

Strategjia boshnjake, jep me një amalgamë fjalësh të shkëputura, në mënyrë të cekët, dhe 

jo shumë referuese qasjen e vet bashkëpunuese. Ajo deklarohet se B-Hwshtë ―e angazhuar të 

promovojë rolin dhe rëndësinë e saj në bashkëpunimin rajonal‖, duke iu referuar në mënyrë të 

veçantë zbatimit të Marrëveshjes për Kontrollin Rajonal të Armëve
505

‖.  

Në konsultë edhe me dokumentet respektive të strategjisë së sigurisë kombëtare, po i njëjti 

autor, edhe për vendet e tjera të BP, rreket të sjellë pozicionin bashkëpunues të tyre në çështjet e 

sigurisë. Kështu, për Kroacinë bashkëpunimi rajonal, fqinjësia, shihet si një parim i sigurisë 

kombëtare, duke theksuar sewshtë vendi, ku strategjia e sigurisë kombëtare i kushton vëmendjen e 

saj bashkëpunimit rajonal, i cili është ―një komponent i rëndësishëm i politikës së jashtme të 

Kroacisë‖. Këtu, edhe një herë, theks i vendoset vetëperceptimit kroat si ―identitet multirajonal‖, 

dhe pasi përmend iniciativat ekzistuese rajonale, dokumenti shpreh interesin kroat në ―thellimin e 

të gjitha formave të bashkëpunimit‖ në rajon.wshtë me interes të përmendet, gatishmëria kroate 

―për të marrë pjesë në njësi ushtarake të përbashkëta‖
506

, përsa i përket misioneve paqeruajtëse 

ndërkombëtare.  

Per maqedonasit, ky koncept jepet në mënyrë të vakët, deklarative, si një interes që 

nënkupton : ―thellimin dhe gjetjen e formave të reja të bashkëpunimit‖, si dhe, në mënyrë 

ambigue kur bëhet fjalë për mbrojtjen e minoriteteve maqedonase që jetojnë jashtë, ―kujdesin për 

mbrojtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të lirive dhe të drejtave të minoritetit maqedonas që 

jeton në vendet fqinjë‖
507

. 

Rasti i Malit të Zi, nuk shpreh gjëkundi bashkëpunimin rajonal në fushën e sigurisë, 

ndërkohë dokumeti i strategjisë serbe
508

 e jep në mënyrë të drejtpëredrejtë në paragrafe si 

―vendiwshtë aktiv në iniciativat dhe programet rajonale‖, apo ―menaxhimi i përbashkët i krizave 

dhe vendosja e mekanizmave rajonale për parandalimin e kërcënimeve dhe rreziqeve përbëjnë 

kushte të rëndësishme për konsolidimin e sigurisë‖.  

                                                 
504

Po aty, f. 62. 
505

Po aty, f. 63. 
506

Sot ushtria kroate është e angazhuar në pesë shtete të ndryshme në kuadër të misioneve të ndryshme. 
507

 për me tej, shih edhe ―Strategjia e sigurisë se Maqedonisë‖.  
508

 për me tej, shih strategjinë e Malit të Zi, dhe atë të Serbisë. 
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Pra, në rastin e strategjisë bashkëpunuese në fushën e sigurisë, vendet e Ballkanit 

përendimor, e reflektojnë jo shumë qartë këtë dimension në dokumentet e tyre, duke dëshmuar për 

këtë edhe një lloj mungese ―përgjegjshmërie‖ në raport me bashkëpunimin rajonal.  

Prandaj, përballë kësaj situate defiçitare, vendet e Ballkanit Perëndimore, krahas 

ngjashmërive që kanë në lidhje me identifikimin e kërcënimeve, rreziqeve dhe sfidave të 

përbashkëta të mjedisit kombëtar të sigurisë, duhet që këto qasje të reflekohen edhe në një 

bashkëpunim rajonal.  

Ky lloj bashkëpunimi rajonal, ndërkohë do të gjenerojë një situatë sigurie më të 

qëndrueshme, duke ushqyer një klime paqtimi, larg konflikteve dhe ndasive etnike; do të 

ndihmojë në rritjen e ndërshkëmbimve kulturore, tregtare, ekonomike, etj. Në të kundërt, 

neglizhenca e kësaj rruge të mban peng në hyllinë e luftrave dhe sherreve ballkanike, ashtu si në 

të kaluarën, kur konfliktet vetëm sa mbaheshin të ndrydhura,  nuk zgjidheshin. 
509

 

 

Qasja reflektuese e sigurisë energjitike si prioritet i sigurisë kombëtare të vendeve të 

BP. 

Pozicioni gjeopolitik i BPwshtë i rëndësishem edhe për faktin e çështjeve të sigurisë 

energjitike. Gjeopolitka energjitike eshte politike e ndjekur
510

 nga vende të ndryshme mbi 

sigurimin e burimeve dhe produkteve energjitike, siç janë nafta, gazi, etj. Nga analistët 

gjeopolitikë theksohet se BPwshtë korridor i 

rëndësishëm energjitik, që me lehtësirat, që 

ofron, jep alternativa të shumta të tranzitimit 

të kesaj energjie nga vendet burimore, në ato 

të konsumit, pra nga lindja apo eruoazia drejt 

Perëndimit.  

Duke qenë se në këtë pjesë të Evropës 

ka përplasje interesash mes aktorëve dhe 

fuqive të medha për sa lidhen edhe me 

energjinë, këto sfida do të shqetësojnë gjithë 

                                                 
509

Më gjerë lexuesi mund të drejtohet tek artikulli i J. Carlo, ―The Geopolitics of the Balkans:Reality and Prospcts‖, 

Professor of Strategic Studies, LUISS C. Guido University, Rome, prepared on the occasion of the international 

conference ―The Balkans and the European Union‖, 2001, tetor, fq. 5-7.  

po aty, P. Ribaj, programi―master studimi për sigurinë, moduli gjeopolitika‖, Akademia e Mbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, 

Tiranë, dhjetor, 2011.  
510

Siguria energjitike, problemet e vendit, revista ushtarake Nr. 1/2012, f. 33, Tiranë, mars, 2012. 

Harta e Ballkanit përëndimor 
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qeveritë e vendeve të BP, duke e parë dhe trajtuar sigurinë energjitike
511

 si pjesë e sfidave të 

sigurisë kombëtare.  

Trashëgimia historike e vendeve të BP
512

, i paraqet këto shtete si shkaktare të luftrave dhe 

konflikteve rajonale dhe globale, për rrjedhojë për shtetarët e sotëm ballkanik ka ende sfida dhe 

probleme të pazgjidhura.  

Në një vështrim të thukët të bërë për sigurinë kombëtare të vendeve të BP, rezulton se, 

siguria energjitike pak parashikohet, apo fare si e tillë në dokumentet e strategjisë së sigurisë.  

Në rastin e RSH, kemi një vullnet të shfaqur qeveritar në fushën e energjitikës, por siguria 

energjitike nuk trajtohet si e tillë, por e lidhur me atë ekonomike.  

Ajo, ende nuk është përcaktuar si prioritet në sigurinë kombëtare.  

Përpos miratimit të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Kosovës, si shpreheje e një 

suksesi që dëshmon dhe legjitimon arsyet e përmendura në krye të herës(për rastin e Kosovës), 

raportet ndërkombëtare, si dhe qendrave
513

 studimore të sigurisë tregojnë se ende axhenda
514

 e 

lidershipit  kosovar është larg për sa i përket çështjeve të sigurisë energjitike. 

Sipas të dhënave të IEA (International Energy Agency): Kroacia ka ende për të bërë në 

drejtim të politikave afatagjata dhe strategjive për sigurimin e energjisë, si dhe në krijimin e 

institucioneve të duhura për të zbatuar reformat e qëndrueshme e tregjeve të saj. ‖
515

 Pra, kërkohet 

një bashkërendim i politikave në fushën e energjisë dhe të sigurisë së saj, nga ana e institucioneve 

legjislative, ekzekutive, në nivele ministrish edhe agjensisë publike.  

Në raportet e IEA, rasti i B.H, paraqet ―një avantazh konkurues burimesh të rinovueshme, 

por që në të shumtën janë të virgjëra‖ 
516

. Ka një vakum ligjor e konfuzion mbi këto çështje, e 

sidomos sa lidhet me hartimin dhe zbatimin institucional të politikave. Vetë sistemi politik i 

brishtë në B.H, me disa titullarë shtetarë dhe qeveritarë njëherësh, nuk prodhon  siguri të mirëfilltë 

kombëtare, dhe jo më të flitet për siguri energjitike. Përpos angazhimit të saj në integrimin në BE 

si dhe përpjekjeve të bëra për investime në energjitike, B.H. nuk prezanton ndonjë strategji të 

mirëfilltë energjitike.  

                                                 
511

 Për më gjërë shih dhe ―Gjeopolitika energietike dhe siguria kombëtare‖, rast studimi BP, Akademia e Mbrojtjes ― 

Spiro Moisiu‖, Tiranë, Dhjetor, 2011.  
512

 Termi BP i referohet 7 shteteve si: Kroacia, Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe 

Serbia. Janë shumë emra në përdorim që i referohen rajonit.  
513

 http://www. qkss. org/web/images/content/PDF/Keshilli%20i%20Sigurisë%20se%20Kosoves%20-%20QKSS-2. 

Pdf. 
514

http://qkss. org/new/images/content/PDF/raporti-shabllon-design-shqip. pdf. 
515

http://www. iea. org/country/country_blurb/croatia. asp, tetor, 2011. 
516

 http://www. setimes. com/cocoon/setimes/xhtml/sq/features/setimes/features/2011/01/31/feature-02. 

http://qkss.org/new/images/content/PDF/raporti-shabllon-design-shqip.pdf
http://www.iea.org/country/country_blurb/croatia.asp
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Sipas të dhënave të IEAs 
517

 të vitit 2008, Mali i zi ka adaptuar një strategji të re të 

zhvillimit energjitik deri në 2025(EDS 2025), dhe që e sheh të lidhur me strategjinë e uljes së 

varfërisë dhe të zhvillimit kombëtar të qëndrueshëm.  

Nga po e njëjta agjensi IEAs 2008, Maqedonia, duke u mbështur në konceptin e analizës 

SWOT
518

, ka hartuar dhe miratuar strategjinë
519

 për zhvillimin energjitik deri në 2030. Ajo ka 

adaptuar një politikë të sigurisë energjitike të integrimit dhe marrëveshjes rajonale, në përputhje 

me praktikat më të mira në këtë fushë.  

 

Konkluzione : 

Në një botë globale dhe me shumëllojshmëri sfidash sigurie dhe jo vetëm, shtetet e vogla, 

si ato të BP kanë çfarë ofrojnë, dhe janë të mirëpritura në ofertën e kontributit të tyre në të mirë të 

përballimit të këtyre kërcënimeve dhe rreziqeve.  

Strategjia e sigurisë së vendeve të vogla, apo të BP të marra në shqyrtim, merr në 

konsideratë ndikimin e shumë faktorëve dhe aktorëve, të cilët sjellin prurjet e tyre herë 

konvergjente dhe herë jo, pra si stockholders, roli dhe kontributi i tyrewshtë thelbësor. Janë shumë 

faktorë, të cilët ndikojnë në strategjinë e sigurimit kombëtar të një shteti, qofshin ato të fushës së 

marrëdhënieve ndërkombëtare, të gjeopolitikës, të aleancave dhe marrëveshjeve që kërkohen, të 

interesave që synohen, po ashtu edhe ato të brendshme, që kanë të bëjnë me kontekstin politik, 

ekonomik, social, etj. Ajo bën një ndërthurje të këtyre elementeve me qëllim që të maksimizojë 

shanset dhe përfitimet duke shamngur apo minimizuar kërcënimet dhe rreziqet, qofshin këto 

vednore, rajonale apo dhe globale.  

Dokumentet strategjike të sigurisë janë bërë pjesë e vetëdijes së sigurisë për shtetet e vogla. 

Në rastin e vendeve të BP, ka një larushi dokumentesh të tillë, si shprehje e kësaj vetëdije ndaj 

përballimit të sfidave kercënuese dhe rreziqeve, brenda kontekstit rajonal dhe global.  

Nga ana tjetër, këto dokumente strategjike, nukwshtë se i janë përmbajtur një modeli unik 

apo paradigme të caktuar, por janë qasje perceptuese individuale të këtyre vendeve ndaj çështjeve 

të sigurisë. Ashu siç konkludon edhe Poti
520

, ne sugjerojmë që të tejkalohen disa probleme që 

lidhen me: qartësimin mes definimit të sfidave, kërcënimeve dhe rreziqeve; prioritizim të qartë të 

tyre në strategjitë e sigurisë, në nivelet e klasifikimit apo shquarjes se tyre (të brendshme, 

rajonale, globale), si dhe me mënyrën e qasjes interpretuese të terrorizmit në nivele lokale, si dhe 
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moskonfuzionin rreth konceptit të sigurisë kolektive .  Si të tilla vendet e BP, janë të përcaktuara 

në orientimin e tyre të integrimit europian, anëtarësimit dhe partneritetit euroatlantik. Përpos 

vullnetit të dëshmuar publik dhe shtetëror, ato kanë ende rrugë për të arrirë
521

.  

Hartimi i Strategjisë së sigurisë kombëtare reflekton dhe merr në konsideratë një analizë të 

hollësishme të vlerësimit të mjedisit të sigurisë, shkallën e perceptimit për elementet e sigurisë, 

vendosjen e prioriteteve, objektivave dhe qëllimeve, si dhe garantimin e infrastrukturës zbatuese 

si dhe mjeteve e masave të duhura për t‘i përmbushur ato. Strategjia e sigurisë kombëtare shërben 

edhe si një guidë orientuese, koordinuese, dhe vlerësuese të situatës, si një instrument testues për 

punën dhe performancën e akatorëve, sektorëve dhe agjensive shtetërore, në raport me përballimin 

e sfidave të sigurisë.  

Siguria njerëzore, mjedisore, dhe ajo energjitike, së bashku me dimensionet që ato shfaqin, 

duhet të reflektohet në mënyrë të drejtëperdrejtë në dokumentet e strategjisë të sigurisë 

kombëtare, si dhe të prioritizohen në varësi të nivelit të perceptimit unik për secilin nga këto 

vende. Përafrimi i standardeve legjislative në përputhje me Acqui communitaire dhe NATO-s, 

nënkupton edhe një reflektim dhe përmirësim të legjislacionit në fushën e sigurisë.  

Trajtimi i të gjithe sfidave të sigurisë është pjesë e sensibilitetit të opinionit publik, si dhe 

axhendave të institucioneve vendore, rajonale bashkëpunuese, dhe globale që merren me këto 

çështje. Vendet e BP në rrugën e tyre të integrimit evropian dhe euroatlantik, duhet të 

kontribuojnë njëherazi në rritjen e kohezionit social si dhe atë politik, ekonomik, etj., ku 

veçanërisht bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë konsiderohet efektiv,kur kemi paqtimin 

mes tyre dhe stabilizimin e rajonit.  

4 - 2 Ndikimi i fuqive e aktorëve të mëdhenj në gjeopolitikën dhe sigurinë e 

Ballkanit. 

Faktorët e ndryshëm që formësuan gjeopolitikën e Ballkanit. BP pjesë e interesave 

gjeostrategjike e të tranzitëve energjitike. 

Në një analizë të faktorëve që kanë formësuar gjeopolitikën rajonale të Ballkanit, 

konstatohet se ajo është produkt i ndërveprimit mes komponentëve historik, etnik, politik, 

ekonomik, kulturor, gjuhësor, religjioz, ushtarak përgjatë gjithë rrjedhave të historisë. Janë 

pikërisht këta faktorë, si ato gjeografikë, historikë (ngjarjet dhe luftrat përgjatë shekujve), 
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ekonomikë, demografikë, kulturorë, religjiozë
522

, gjuhësorë, të cilat i kanë dhënë trajtë 

gjeopolitikës së Ballkanit. Ai shihet si një nyje lidhëse e tranziti mes Lindjes dhe Perëndimit, me 

një rëndësi të madhe gjeoekonomike e gjeostrategjike për realizimin e projekteve të mëdha 

energjitike, e tranzitimin e produkteve hidrokarbure që nga lindja, Rusia, Euroazia për në Evropë.  

Vetë pozicioni gjeografik dhe ekonomik nga njëra anë si dhe lidhjet e shumta me popuj e 

vende të ndryshme të Europës dhe Botës nga ana tjetër, e bëjnë rajonin e Ballkanit që të mos i 

shmanget prirjeve politike e gjeopolitike që përfshijnë Europën dhe mbarë botën. Për sa sipër, 

nisur nga historia e përzierjes së përplasjeve të kulturave dhe popujve të tri kontinenteve, që nga 

koha greke, romake, bizante, habsburge, osmane, si dhe nga pozicioni i rëndësishëm gjeografik, si 

një urë natyrore që lidh Europën me Azinë, dhe nga ku kontrollohen rrugët detare strategjike të 

Mesdheut dhe të korridoreve të tjera natyrore e strategjike të rajonit, mund të thuhet se, nga 

pikëpamja gjeopolitike dhe gjeostrategjike Ballkani ka luajtur një rol të rëndësishëm në 

Europë
523

.  

Edhe energjia, shihet si një sektor me rëndësi vitale, si pjesë e politikës së sigurisë, duke e 

bërë këtë sfidë tashmë një realitet të prekshëm dhe të debatueshëm në të gjithë axhendën e 

lidershipit ndërkombëtar. 

Rëndësia gjeopolitike e rajonit të Ballkanit, nuk qëndron vetëm tek resurset energjitike që 

zotëron, apo aftësinë absorbuese të tregut të saj, por pikërisht në pozicionin e përshtatshëm të 

tranzitimit të të gjithë linjave energjitike që vijnë nga lindja për në Evropë. Pikërisht, për këtë 

mision transmetimi të korridoreve të naftës dhe gazit, interesi i aktorëve dhe faktorëve globalë, i 

tregjeve evroperёndimore e SHBA-ve, qoftë prodhues, tregtar apo konsumator, vëmendja dhe 

rëndësia e vendeve të BP, të mos nënvleftësohet.  

Edhe energjia, shihet si një sektor me rëndësi vitale, si pjesë e politikës së sigurisë, duke e 

bërë këtë sfidë tashmë një realitet të prekshëm dhe të debatueshëm në të gjithë axhendën e 

lidershipit ndërkombëtar. 

Duke qenë se energjia dhe siguria janë në korrelacion të fortë me njëra- tjetrën, si dhe faktit 

që janë në fokus të vëmendjes së aktorëve globalë të sigurisë, kjo ka bërë që edhe në këtë pjesë të 

                                                 
522
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hartës, pra të BP, diplomacia e tyre, qoftë e BE-së, si dhe ajo e NATO-s, si dhe e aktorëve të tjerë  

shumë të  ndjeshëm ndaj këtij korridori.  

Për shkak të rëndësisë së madhe që ka në aspektet ekonomike, të sigurisë, energjia 

sotwshtë bërë kryefjala e ecejakeve diplomatike të shteteve të BE-së, dhe më gjerë. Ajo njihet si 

një faktor i rëndësishëm i gjeopolitikës, apo ndryshe e njohur me emrin petropolitika
524

, saqë 

është bërë edhe pjesë integrale e dokumenteve strategjike, qoftë të shteteve të caktuara, por edhe 

pjesë e strategjisë sektoriale të BE-së. Rajonet e Kaspikut dhe Mesdheut, si prodhues dhe 

tranzitues tё burimeve energjitike, zёnё vendin qëndror nё tё gjitha planet strategjike, 

gjeostrategjike dhe gjeoenergjitike tё BE-sё. Drafti i parё pёr njё politikё energjitike tё BE-sё u 

paraqit nё janar 2007, i cili pёrcaktonte pesё objektiva strategjike të tilla, si shtimin e 

konkurrencёs nё tregun evropian, nxitjen e investimeve dhe sistemeve transmetuese tё energjisё 

elektrike, diversifikimin e burimeve energjitike me njё sistem mё efikas si reagim ndaj krizave, 

njё traktat tё ri pёr bashkёpunim tё ri me Rusinё dhe pёrmirёsimin e marrëdhёnieve me shtetet e 

pasura me burime energjitike nё Azinё Qëndrore dhe Afrikёn Veriore, shfrytёzimin me efikasitet 

tё gazsjellёsve ekzistues dhe rritjen e shfrytёzimit tё pёrdorimit tё energjisё alternative, si dhe 

shtimin e fondeve pёr teknologji tё reja energjitike. 
525

 

Komisioni Evropian ka edhe njё plan tё rrjetit transevropian energjitik (TEN-E) qё synon lidhjen 

dhe tranzitimin me burimet e Kaspikut, nё tё cilin vendin kryesor e zё projekti i gazsjellёsit 

Nabuko
526

 (promovuar nё 2004), projekt i cili liron Evropёn nga varёsia energjitike ruse, duke e 

kaluar kёtё varёsi nё burimet e gazit iranian. 

Në kundërpërgjigje të masave të ndërmarra nga ana e BE-së, Rusia luan me skenarët e vet 

strategjikë, qoftë me anë të gazёsjellёsit North Stream
527

, por edhe përmes projektit konkurrues tё 

Nabukos, gazsjellёsin South Stream
528

. Qëllimi i sajwshtë ruajtja e monopolit mbi gazin e 

Kaukazit Jugor, dhe pёrmes energjisё kontrollin politik në rajonin e Azisё Qëndrore.  
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Pёr tё mbajtuar nën varësi Evropën nga gazi Kaspik, si dhe për të shmangur dhe 

relativizuar rolin e Turqisë nga lidhja e drejtёpёrdrejtё nё gazin e Turkmenistanit, Rusia promovoi 

projektin tjetёr tё gazit ―Blue Stream‖. 

Vetë shtetet e BE-së, kishin interesa të caktuara dhe jo uniforme në raport me projektet 

gjigande të naftës dhe gazit. Nisur nga interesat e tyre, këto shtete (si Francë, Itali, Gjermani) ishin 

orientuar në mënyrë individuale, dikush në projektin verior, të tjerë në atë jugor, duke mos arritur 

një konsensus apo kohezion për një politikë të përbashkët energjitike, për t‘u përballur kësisoj me 

sfidën gjeoenergjitike, të dominuar nga monopolizmi rus.  

Në këtë përplasje interesash të gjigandëve të mëdhenj energjitikë, edhe vendet e BP, janë 

pozicionuar në llogoret e veta. Ndërkohë që, në veri, Serbiawshtë përfshirë në projektin Rus të 

South Stream-it, në jug, Greqia dhe Shqipëria
529

, janë përfshirë për zbatimin e megaprojektit TAP 

(Trans Adriatik Pipeline), që lidh nëpërmjet Adriatikut, Selanikun-Vlorën-Brindizin
530

.  

Rusia, në misionin e vet të ringritjes së madhështisë së dikurshme, si dhe rifitimit të pozitave të 

dikurshme, si aktor i fuqishëm diplomatik dhe i MN, luan me këto megaprojekte energjitike. Në 

këtë kuadër, ajo e sheh me interes edhe Ballkanin.  

Vendet e Ballkanit Perëndimor, të ndodhur në këto linja të rëndësishme tramsmetimi 

energjie, nafte, gazi, janë sa të përfshira, po aq dhe në përballje me projektet në fjalë. Pra, në këtë 

kontekst, ku interesat e vendeve të BP, sa përputhen, po aq ndahen, ato duhet të konvergojnë në 

politikat e tyre të përbashkëta, që të shfrytëzojnë në mënyrë efektive perspektivat fitimprurëse, 

dhe të punojnë së bashku drejt proceseve integruese evropiane dhe euroatlantike, larg 

paragjykimeve dhe mëdyshjeve ndaj njëri – tjetrit.  

Aktorët e rëndësishëm rajonalë dhe globalë e shohin me shumë interes këtë rajon, si pjesë e 

rëndësishme e kalimit të korridoreve si dhe tranziteve energjitike, dhe për këtë qëllim roli dhe 

ndikimi i tyrë në këtë përplasje interesash lidhet, sa me sigurinë furinizuese dhe tranzituese 

energjitike, stabilizimin, demokratizimin dhe paqtimin e tij, po aq edhe me dimensionet 

gjeopolitike të aktorëve dhe faktorëve të interesuar për shtrirjen e influencës së tyre.  
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Roli i fuqive të mëdha evropiane dhe euroatlantike (SHBA, NATO, BE ) dhe BP.  

Për shkak të pozicionit të rëndësishëm gjeopolitik e gjeostrategjik, rajoni ka qenë dhe vijon 

të jetë pjesë e interesave dhe rivaliteteve gjeopolitike të fuqive të mëdha, ku linjat e këtyre 

interesave shfaqen në profile të natyrave të ndryshme
531

.  

Prezenca e NATO-s dhe e SHBA-së, shihet si shumë jetike dhe thelbësore për sigurinë e 

stabilitetit të rajonit të BP. Në këtë kuadër, SHBA-ja ka një prezencë ushtarake të konsiderueshme 

në rajon, qoftë në BH, Kosovë, duke dëshmuar vullnet dhe efikasitet në zgjidhjen e konflikteve, 

pajtimin e stabilizimin e rajonit.  

Aspekte të ndryshme të sigurisë rajonale dhe globale si, lufta kundër terrorizmit, krimit të 

organizuar, janë çështje të rëndësishmë të një bashkëpunimi efektiv
532

 në kuadër të CSDP-së mes 

BE-së dhe SHBA-së në vendet e BP. 

SHBA mbështet zhvillimet brenda CSDP-së, si dhe ka një interes në rritje të tyre për 

mënyrën se si Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM) mund të kontribuojë për 

sigurinë ndërkombëtare, sidomos nëpërmjet operacioneve të saj civile. Aktualisht, në Ballkanin 

Perendimor, SHBA kontribuon me një dyzinë policë dhe gjyqtarë në misionin e Politikës së 

Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM) në Kosovë (EULEX).  

Ato, mbështesin integrimin e çdo vendi të BP në strukturat evropiane dhe euroatlantike, 

dhe asistojnë në mënyrë të vazhdueshme pranë këtyre vendeve, duke i ndihmuar për tejkalimin e 

situatave konfliktuale të krizave politike të tensionuara, qoftë brenda shteteve të rajonit, po ashtu 

edhe në marrëdhëniet ndërshtetërore
533

. NATO i ka dyert e hapura për anëtarësim të vendeve të 

BP në aleancën e mbrojtjes kolektive, ku nga rastet studimore në shqyrtim, Shqipëriawshtë 

anëtare me të drejta të plota, dhe BH pjesë e programeve dhe intrumentave të saj paraaderim PFP, 

ndërkohë Maqedonia lipset të kapërcejë ngërçin e emërit me Greqinë. Edhe pas vitit 2004, kur 

NATO i dorëzoi BE-së përgjegjësinë për mbrojtjen dhe sigurinë e Bosnje Hercegovinës, Aleanca 

vijon të mbajë një shtab ushtarak, që merret me reformën e mbrojtjes dhe përgatitjen për 

anëtarësimin në programin e Partneritetit për Paqe
534

. 

NATO është instrumenti bashkues mes BE-së dhe SHBA-së përsa i përket bashkëpunimit 

në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes kolektive, duke garantuar sigurinë dhe stabilitetin e këtyre 

vendeve, si një premisë kryesore për ndërmarrjen e reformave të duhura dhe në ndihmë të procesit 

integrues.  
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 M. Ndreca, ―Ballkani Perëndimor në kontekstin e sfidave të (dez)integrimit‖, Tiranë, Geer, 2010, f.41. 
532

J. Howorth, ―A new institutional architetj.ture for the transatlantic relationship?‖, Europe Visions no. 5, Institut 

français des relations internationales (IFRI), qershor, 2009. 
533

 Po aty, f. 42. 
534

 Po aty, f. 255. 



157 
 

Ngjarjet në ish Jugosllavinë, dëshmuan se Ballkani ishte sfida e vërtetë që provoi 

vitalitetin
535

 e NATO-s, ku ndërhyrja ushtarake e saj në Bosnje e pastaj edhe në Kosovë, i dha 

fund gjakderdhjes në këto dy vende.  

Instrumenti i Paktit të Stabilitetit përbën strategjinë e parë gjithëpërfshirëse të partnerëve 

euroatlantikë për parandalimin e konflikteve dhe mbështetjen e vendeve të Evropës Juglindore në 

përpjekjen e tyre për të garantuar paqen, demokracinë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe 

prosperitetin ekonomik. Përmes këtij mekanizmi,wshtë nxitur realizimi i standardeve të 

lartpërmendura si dhe nxitja e projekteve të përbashkëta dhe mbështetjen e donatorëve
536

.  

Me përmirësimin dhe stabilizimin e situatës në rajon, SHBA dhe aleatët e saj kanë ulur 

ndjeshëm numrin e trupave të tyre
537

. Prezenca e saj në këtë rajonwshtë kryesisht nëpërmjet 

NATO-s dhe ndihmës e marrëdhënieve bilaterale në fusha të caktuara.  

Në samitin e Selanikut, 9 qershor 2003, u projektua akoma më qartë prespektiva evropiane 

e BP, ku krerët e shteteve anëtare të BE-së, u shprehën se  ―vendet e Ballkanit Perendimor dhe 

mbështetja e tyre per nje integrim të ardhshëm në strukturat evropiane dhe anëtarësimi i tyre 

përfundimtar,wshtë prioritet i dorës së parë për BE-në ‖
538

. 

BE, përmes procesit të Stabilizim Asocimit dhe instrumenteve të tjerë vijues të saj, ka 

ofruar opsionin e integrimit të këtyre vendeve në familjen evropiane, pra perspektivën e qartë 

evropiane
539

, ku progresi drejt anëtarësimit do të varet nga niveli i plotësimit të angazhimeve të 

tyre, si dhe përparimet do të vlerësohen mbi bazën e meritave individuale për çdo vend. 

Padyshim, ky proces lipset të përshpejtohet dhe të tejkalohen ecejaket burokratike përsa i përket 

përmbushjes së standardeve formale të stërgjatura.  

Falë rolit dhe kontributit të këtyre organizatave, instrumenteve që ato kanë përdorur, mund 

të themi që situata politike dhe e sigurisë në vendet e BPwshtë përmirësuar në mënyrë progresive.  

Megjithë problemet e sfidat e hasura, brenda standardeve të lejuara, në këto vende zhvillohen 

zgjedhje të lira dhe të ndershme.  

Media dhe liria e shtypit po avancojnë në drejtim të pavarësisë së tyre duke shprehur një 

shumëllojshmëri pikëpamjesh, por që herë pas herë përballen me presione nga autoritetet 

qeveritare. Në këto vende janë rishikuar kushtetutat duke i përshtatur me realitetet e reja dhe duke 

i bërë edhe më shumë demokratike. Nga ana e tjetër, gjithashtu, në këto vende janë arritur 

rezultate në drejtim të ndryshimit të rolit dhe profilit të institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes 
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kombëtare, të cilët tashmë janë të depolitizuara dhe larg ndikimit të politikës. Ushtritë e këtyre 

vendeve, numri i pjesëtarëve të tyre janë shumë më të vogla për nga numri, duke u orientuar drejt 

specializimit dhe profesionalizmit të tyre.  

OKB,wshtë prezente në BP, dhe çdo mision i ndërmarrë nga ana e BE- së në mbështetje të 

paqeswshtë bërë realitet përmes një mandati të autorizuar nga ana e saj.  

Përpos mangësive e problemeve të hasura në marrëdhëniet dhe përgjatë prezecës së saj me 

vendet e BP, ku BH shihet si një dështim i Berretave Blu të saj, apo përgjatë misionit të UNMIK-

ut në Kosovë, kontributi i saj si aktor globalwshtë i çmuar në drejtim të legjitimitetit, respektimit 

të normave ndërkombëtare si dhe eksperiencave të fituara. Në këtë drejtim, përvoja e 

bashkëpunimit BE-OKB në vendet e Ballkanit Perëndimor nxjerr në pah maturimin e PPSM-së, e 

cila tashmë ka kaluar nga faza e bashkëpunimit institucional në atë të ndërveprimit të rregullt 

operacional dhe të angazhimit konkret të saj në sigurinë globale.  

OSBE dhe BP. 

Përsa lidhet me rolin dhe kontributin e OSBE-së në BP, mund të përmendim se prezenca e 

saj permanente si një organizëm i natyrës softwshtë fokusuar në përmbushje të disa detyrave
540

 të 

shportave të saj dhe me konkretisht ato janë të natyrës parandaluese, monitoruese, rekomanduese 

si dhe ndihmë e asistencë autoriteteve vendore dhe shoqërisë civile në drejtim të
541

:  

 Ndërtimit të institucioneve dhe demokracisë;  

 Zbatimit të ligjit, shtet ligjor; 

 Përmirësimit të qeverisjes së mire; 

 Mbrojtjes së të drejtave të njeriut, minoriteteve; 

 Zgjedhjeve  të lira dhe të ndershme, monitorim, asistencë, media të lira dhe të pavarura; 

 Konsolidimit të institucioneve demokratike konform parimeve, standardeve dhe 

angazhimeve të OSBE-së;  

 Kontrollit të armëve dhe luftës kundër trafikimit, këshillime të policisë kufitare 

në shkatërrimin e kimikateve të rrezikshme
542

; 

 Ndihmës në lehtësimin për ngritjen e institucioneve;  

 Reformave legjislative, gjyqësore; 

 Nismave kundër korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizimit; 

 Projekteve për integrimin gjinor dhe mjedisor; 
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 Rritjes së bashkëpunimit rajonal, etj.. 

 

Organizata është vendi ku debatohen çështjet strategjike të sigurisë së Evropës nga të gjithë 

anëtarët e Evropës në tërësi, sidomos në lidhje me çështjet e sigurisë bashkëpunuese, parandalimit 

dhe menaxhimit të krizave. Prezenca dhe misionet e saj në vendet e BP, si në Shqipëri, BH, 

Maqedoni, janë shembuj të kontributit dhe përmbushjes së misionit të saj në këto vende.  

Përmes instrumenteve të saj, OSBE-ja kontribuon në drejtim të demokratizimit të vendeve 

të BP, arritjes dhe përmbushjes së standardeve, në stabilzimin, paqen dhe sigurinë e rajonit, dhe  

nxit kësisoj përshpejtimin e integrimit të tyre në strukturat evropiane dhe euroatlantike.  

Turqia dhe BP. 

Orientimi Turqisë ndaj BP, gjen shprehjen e vet te politika e jashtme e këtij vendi, i cili e 

sheh BP, si një zonë e rajon me interes të madh e strategjik për projektimin e shtrirjen e fuqisë së 

vet ekonomike, politike, kulturore në këtë zonë. Ballkani konsiderohet si një prioritet për Turqinë 

jo vetëm nga perspektiva politike, ekonomike dhe gjeografike, por edhe për shkak të lidhjeve 

historike, kulturore e njerëzore me rajonin. Davutoglu, në librin e tij, ‖Thellësia strategjike:pozita 

ndërkombëtare e Turqisë‖, shtron, përpos të tjerave, prioritetet gjeoekonomike, gjeopolitike, e 

gjeostrategjike të Turqisë moderne. Ai rreket të argumentojë pozitën historike, aktuale dhe të 

ardhshme të Turqisë, dhe duke konkluduar, i jep asaj një përgjegjësi gati perandorake. Sipas tij, 

―Turqia përballet me përgjegjësinë për të formuar një tërësi të re kuptimplote mes thellësisë 

historike dhe asaj strategjike. Po qe se Turqia, e cilawshtë vend bosht, do të mund ta bëjë këtë, do 

të fitojë pozitën e një vendi qëndër, i cili realizon bashkimin tërësor gjeopolitik, gjeokulturor dhe 

gjeoekonomik‖
543

. Ajo, kërkon të ridimensionojë një rol të vetin, në ish territoret e dikurshme të 

Perandorisë Osmane, kryesisht në vendet me popullsi myslimane, si në BH, Kosovë, Maqedoni, 

Shqipëri.wshtë një aktor i rëndësishëm rajonal, me trashëgimi perandorake dhe potenciale të 

mëdha zhvillimi ekonomik. Turqiawshtë vend anëtar themelues i SEECP
544

, e mbështet këtë 

inisiativë rajonale, e cila përmes Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit (RCC)
545

, kontribuon 

ndjeshëm në buxhetin e saj dhe luan një rol efektiv në projekte të përbashkëta rajonale, që kanë 

për synim rritjen dhe zhvillimin e bashkëpunimit rajonal në Europën Juglindore dhe promovimin e 

                                                 
543

 A. Davutoglu, Thellësia strategjike:pozita nderkombëtare e Turqisë, Shtëpia botuese Logos-A, Shkup 2010, f 656. 

A. Davutoglu, autor i librit, ish ministër i jashtëm i Turiqisë, aktualisht Kryeministër i saj.  
544

 Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP). 
545

 Krahu operacional i SEECP 



160 
 

integrimit të rajonit në strukturat evropiane dhe euroatlantike
546

. Në këtë drejtim, ajowshtë pro dhe 

mbështet progresin e arritur të vendeve të BP në drejtim të integrimit të tyre në strukturat 

euroatlantike dhe evropiane. Turqia është vend anëtar i NATO-s dhe synon integrimin e saj në 

BE. Ajo mbështet zhvillimet në CSDP, si dhe kontribuon në misionet paqeruajtëse të aleancës të 

ndërmarra në BP. Ajo konsiderohet si një aktor i rëndësishëm rajonal e konvergjent me objektivat 

strategjike të këtyre vendeve si dhe strukturave evropiane dhe euroratlantike në rajon.  

Rusia dhe BP. 

Ballkani Perëndimor për Rusinë shihet si një rajon me një interes të veçantë
547

, si një rajon 

i një rëndësie të madhe strategjike për të, për pozicionin e rolin e insfrastrukturës tranzituese të 

transportit e shpërndarjes së furnizimit me gaz dhe naftë përmes tyre në vendet evropiane
548

. Ajo 

synon rritjen e zhvillimin e një bashkëpunimi pragmatik, ku përmes shumë mekanizmave e 

instrumenteve të natyrës, politike, historike, ekonomike, energjitike, trashëgimisë kulturore e 

fetare, rreket të shtrijë influencën e vet në rajon.  

Ndër sfidat gjeopolitike të Rusisë dhe imperativa të saj janë mbajtja e gjithë zonës së vet të 

influencës sa në veri, juglindje e perëndim, dalja në portet dhe detet e ngrohta, siguria prodhuese 

dhe transportuese e tubacioneve të gazit, ku në këtë drejtim edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, 

Ukraina, etj., janë pjesë e rëndësishme e këtij fokusi. Platforma e re gjeostrategjike e Rusisë në 

Ballkan,wshtë demonstruar nga ana e presidentit rus Putin, në dy samitet e Evropës Juglindore, në 

Zagreb më 24 qershor, si dhe më 25 qershor 2007 në atë të Organizatës së Bashkëpunimit të Detit 

të Zi, ku paralajmëron një nga kthesat e mëdha të zhvillimeve të ardhshme në rajonin e Evropës 

Juglindore
549

. Ai shpalli kredon strategjike të politikës ruse duke deklaruar se: ― Rusia, me 

potencialin e vet në rritje kthehet në Ballkan, pasi Ballkani dhe Deti i Zi janë rajone të një interesi 

të veçantë për Rusinë‖
550

. 

Për këtë qëllim, Rusia synon që të rikthejë dhe të rikuperojë sa të jetë e mundur nga 

ndikimi i humbur i saj në vendet e BP, rajon i cili konsiderohet si vija e dytë
551

 e mbrojtjes, si dhe 
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i një rëndësie strategjike për të, pikërisht për shkak të vijave të naftës dhe gazit
552

 që kalojnë 

përmes tij.  

Ambiciet gjeopolitike të Rusisë në Ballkan lidhen, pikërisht, me resurset e mëdha të gazit 

dhe naftës që ajo ka; rreth 27 % të rezervave të përgjithshme botërore posedohen prej saj, ku pjesa 

më e madhe e saj tranzitohet e eksportohet përmes Ukrainës dhe Ballkanit për në Evropë. Për këtë 

arsye, interesi rus ndaj rajonit është i veçantë, i madh dhe i një rëndësie strategjike.  

Për shkak të ekspansionit perëndimor si BE, OSBE, NATO në BP, Rusia, mbartëse e një 

mentaliteti perandorak, ka qenë shumë e ndjeshme ndaj humbjes së influencës në territoret ish-

sovjetike, duke kërkuar rivendosjen e lidhjeve të dikurshme
553

me vendet e Ballkanit Perendimor, 

etj.  

Si partner kryesor për përmbushjen e interesave të saj gjeoekonomike dhe gjeopolitike në 

Ballkan, ajo ka Serbinë, ku bashkëpunimi me tëwshtë prioriteti kryesor dhe i deklaruar i politikës 

së jashtme serbe, gjithashtu. E shqetësuar për këtë afrim rus me Serbinë, qoftë në aspekt të rritjes 

së bashkëpunimit ekonomik, por edhe në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, BE rreket të nxisë 

përshpejtimin e procesit të integrimit të saj në familjen e evropiane.  

Mosnjohja e shtetit të Kosovës nga ana e Rusisë, si dhe mbështetja dhe sponsorizimi që i 

bën ajo Serbisë në këtë drejtim, është dëshmi e interesave gjeopolitike aftatgjata të Rusisë në 

rajon, e cila në argumentat e veta për qasjen që ka ndaj njohjes së Kosovës eshtë kontradiktore. 

Këto qëndrime të saj ndaj këtij problemi, janë, në dukje, të natyrës juridike, si justifikime që 

lidhen me cënimin e parimeve dhe normave ndërkombëtare dhe rezolutën 1244 të OKB-së. Nga 

ana e tjetër, rajoniwshtë shprehje e përplasjeve gjeopolitike mes fuqive, ndeshje e hapur e 

interesave ruso-amerikane, ku rusët përballen me vendosmërinë amerikane për të penguar daljen e 

tyre në ujrat e ngrohtë të Adriatikut dhe Mesdheut.  

Rusia vijon t‘i planifikojë raportet e veta me vendet e rajonit, bazuar në lidhjet e afilacionet 

e dikurshme historike, kulturore, religjioze, politike, në mënyrë preferenciale dhe specifike.  

Përpos këtyre, ngjarjet e pas sulmeve të 11 shtatorit, kanë bashkuar interesat dhe 

bashkërenduar politikat (si pjesë e koalicionit antiterror) mes shteteve perëndimore, Francë, 

Gjermani, SHBA, por edhe atyre fuqive të tjera rajonale si Rusia, Kina, etj.  

Gjeopolitika e gazit do të luajë rol kyç në vendet evropiane pasi do të rritet konsumi i tij 

për shkak edhe të shqëtësimeve mjedisore dhe daljes jashtë përdorimit të aftësive bërthamore 

evropiane. Kjo, nga ana e vet, do të çojë në forcimin e lidhjeve mes shteteve furnitore, siç janë 
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Rusia, e cila do të përdorë këtë pozitë të volitshtme të saj në mbështetje të interesave
554

 të 

politikës së brendshme e të jashtme të saj.  

Rusia ka adaptuar një model pragamtik
555

 duke u bazuar në ringjalljen ekonomike, rritjen e 

ndikimit të vet gjeoekonomik, angazhimit në institucionet rajonale, statusin e vet si fuqi 

bërthamore, anëtare me të drejtë veto në KS të OKB, bashkëpunimin me BE-në dhe vendet 

anëtare të saj, KE, OSBE, marrëdhënie të veçanta me NATO-n.  Ajo është pjesë e përgjegjësive 

në kuadër të angazhimeve G8, G20, në përballje me sfidat globale të sigurisë, luftës kundër 

terrorizmit, reduktimin e armëve, ngrohjes globale, distancimin për armët bërthamore ndaj Iranit 

etj.  

Rusia po imiton krijimin e një modeli integrimi evropian me vendet e euroazisë, të 

bashkimit doganor dhe heqjen e barrierave me këto vende, por edhe të simotrës së vet atlantiste 

atë të mbrojtjes kolektive me vendet e rajonit, me anë të së cilës synon të mbajë NATO-n larg 

sferës së saj të influencës.  

Kolapsi i partneritetit perëndimor euroatlantist mund të jetë pjesë e kolapsit të 

përgjithshëm të vet sistemit aktual të MND, ku një zhvendosje e vemendjes amerikane nga Evropa 

drejt Azisë, do cënonte rëndë këtë lidhje.  

Dalja e aktorëve te rinj rajonalë, efektet e globalizmit, dimensionet që atë e shoqërojnë, ka 

bërë që faktori ndërkombëtar perëndimor e euroatlantik mos të jetë i vetmi dhe predominuesi në 

vendimarrjen globale për çështjet e paqes, demokracisë apo kohezionit social. Ai optimizëm që 

ishte ngulitur në terma afatshkurtër për besimin që kish njerëzimi tek perëndimi për këto vlera të 

qëndrueshme të tij, në këtë epokë globaliste, ku shpërndarja e fuqisë dhe vendimarrja nukwshtë 

atribut i vetëm i një aktori, ka bërë që të rritet dyshimi në vitalitetin e sistemit aktual të MND në 

veçanti, si dhe të trashëgimisë optimiste të perëndimit për njerëzimin
556

.  

Interesi rus për vendin tonëwshtë i shfaqur në qëndrimet e deklarimet e përfaqësuesve 

zyrtarë
557

 të ndryshëm të saj, ku produktet bujqësore shqiptare, shihen si pjesë e rëndësishme e 

tregut rus. Rusiawshtë e interesuar për një thellim të bashkëpunimit ekonomik, kulturor në 

përgjithësi, si dhe  të produkteve hidrokarbure. Për vet potencialet e mëdha që ofron turizmi i ynë, 

hapja e linjës Tiranë –Moskë, shihet si një mundësi për nxitjen e tij. Në percepsionin e tyre
558

, 

Shqipëriawshtë vend mysliman, ku ekziston koncepti i Shqipërisë së Madhe.  
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Përpos retorikës formale, studiuesi Shaban Murati, në studimin e tij ―Rusia Ballkanike‖, 

analizon për një preokupacion e skenar të rrezikshëm të Rusisë ndaj Shqipërisë, e cila në momente 

krizash si ajo e vitit 97, deklarohet se:wshtë shumë e shqetësuar për situatën në Shqipëri, duke 

artikuluar gjetjen e një formule për ―zgjidhje brendashqiptare‖
559

.  

Dimensionet e Gjeopolitikës Evropiane. 

Madhësia e tregut të brendshëm e tashmë unik me një GDP relativisht të lartë, monedha e 

vetme, forca e punës tejet e kualifikuar, qeveritë demokratike dhe të qëndrueshme, si dhe aftësia 

absorbuese e saj me anëtarë të rinj, të gjitha këto karakteristika i japin BE-së një forcë dhe 

mundësi për të farkëtuar lidhje të reja e të fuqishme në pjesë të tjera sa në lindje me Rusinë, 

Euroazinë, në jug me botën myslimane dhe Afrikën
560

.  

Nga ana e tjetër, lodhja, që mund të shkaktojë zgjerimi, do të ngadalësojë forcimin e 

thellimin e institucioneve të BE-së për të qenë të afta në zhvillimin e një vizioni të përbashkët e 

koherent në kuadër të politikës së përbashkët të jashtme  dhe të sigurisë
561

.  

Në këtë drejtim ngelet si sfidë koordinimi i përpjekjeve të përbashkëta mes shteteve anëtare për 

racionalizimin e shpenzimeve të mbrojtjes, e rritjes së këtyre aftësive me qëllim krijimin e një 

ushtrie evropiane  të aftë për të ndërhyrë në çdo distancë.  

BE, ekonomikisht është realizuar si projekt,wshtë lojtar global me pozita dominuese në 

këtë drejtim, por që përballet me sfidën e bashkimit politik e të fortë mes shteteve anëtare, si dhe 

të politikës së jashtme dhe të sigurisë e fuqisë ushtarake të përbashkët. Ajo ka popullsi dhe bilanc 

tregtar të lartë që e tejkalon SHBA-në, e cila sot për sot ka statusin e të vetmes superfuqi dhe e 

pakrahasueshme në të gjitha aspektet e demonstrimit të pushtetit, qoftë ushtarak, teknologjik, 

ekonomik, financiar
562

.  

Fuqia e BE-së, gjithashtu, qëndron në krjimin e një modeli 
563

të suksesshëm të qeverisjes 

botërore e rajonale, si një shembull që do të frymëzojë me angazhimet e veta bashkëpunuese të 

gjithë fuqitë rajonale që po lindin e kristalizohen në epokën e globalizmit. 

Dilema se deri ku shkon gjeopolitika e BE-së, e për ta lidhur këtë edhe me kontekstin e 

ngjarjeve të fundit në skajin lindor të saj Ukrainën, pra nëse vlera evopiane e paqja kontinentale e 

synuar do të mund të arrihet me bashkimin e territorit lindor dhe perëndimor, kanë shoqëruar të 

gjithë përpjekjet e mendimeve realiste të teorive të ndryshme gjeopolitike edhe për këtë rast. 
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Arritja e këtyre synimeve do të varet nga infrastruktura dhe kapacitetet që vetë BE ngre e ofron, si 

dhe ajo që shtetet anëtare të saj në mënyrë koherente vënë në dispozicion mjetet e tyre për 

implementimin e saj, si dhe frymëzimin që ato ngjallin tek vendet anëtare, aspirante, si dhe ato të 

partneritetit strategjik që ta pranojnë këtë realitet dhe jo ta refuzojnë.  

Protagonizmi i ardhshëm i BE-së si fuqi globale do të varet nga reformat ekonomiko –

shoqërore për të trajtuar problemin e plakjes që ka lidhje direkte me rritjen e vet ekonomike. Kjo 

do të inkurajojë besimin e entuziazmin në projektin evropian
564

, si premisë për një rol e ndikim 

më të madh ndërkombëtar. Evropa duhet të kapërcejë vështërsitë që hasen gjatë vendimarrjes së 

përbashkët kur bie fjala për aspektet e politikës së jashtme, mbrojtjes e sigurisë së përbashkët.  

Bashkimi Evropian në politikën e jashtme dhe sigurisë, përmes krahut të vet operativ ESDP, ka 

ndryshuar dimensionin e saj. Nga një vegël për menaxhim krizash në Ballkan,wshtë kthyer në një 

mjet të domosdoshëm për të rritur rolin e Evropës në botë.  

Me rastin i Ukrainëswshtë koha dhe momenti që edhe vetë BE ta testojë gjeosistemin e vet 

të vlerave perëndimore, efikasitetin e politikës së përbashkët të jashtme, të sigurisë e të mbrojtjes.  

Lindja e një gjeopolitike të re ndërajonale.  

Për të kuptuar Ukrainën, fatin e saj, lipset të bëhet një analizë e të gjithë aktorëve që 

ngërthejnë interesat e tyre në këtë hapësirë euroaziatike, si pjesë këto të lindjes e ngritjes së një 

gjeopolitike të re sa rajonale, por edhe më gjërë. Në skakierën e këtij gjeosistemi janë përfshirë, sa 

Rusia, BE, SHBA, OKB (institucione si FMN, BB, etj. ) vendet përreth, Kaukazi, etj.  

Qoftë prezenca amerikane e trupave të NATO- s në Kaukaz, Afganistan, Irak, si dhe 

orientimi properëndimor i regjimeve pas revolucionit në Gjeorgji, Ukrainë, si dhe ekspansioni 

euroatlantik me zgjerimin e NATO-s dhe integrimeve evropiane në ish vendet e BS, janë shfaqje 

të një gjeopolitike të re në Euroazi.  

Rëndësia e Ukrainës dhe imperativat gjeopolitike të Rusisë. 

Ukraina, në pikëpamjen e faktorëve të vet gjeopolitikë, përbën shtetin më të madh 

euroazitik pas Rusisë, me një popullsi rreth 45 milionë banorësh, me sipërfaqe të madhe, hambar 

drithërash (furnizuesi i tretë në botë gjatë kohës së ish BS dhe parësor i saj), me pasuri të mëdha 

në qymyr, çelik, lëndë drusore. Ajo trashëgon një arsenal të madh armësh dhe ka teknologji të 

lartë të prodhimit të tyre, të aviacionit, tankeve, etj. Emigracioni, diaspora e saj në Amerikë, 

Kanada, Evropë përbën një komponente të rëndësishme gjeopolitike që ka mbrujtur ndjenjën e 
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nacionalizmit, krenarisë së identitetit, kulturën dhe mistikën kombëtare, e cila u pa e demonstruar 

në revoltat e përgjakshme popullore që çuan në rrëzimin e regjimit të Janukoviçit.  

Ukraina po përdoret si test për forcën reale të Rusisë së Putinit, të asaj Rusie që, sipas këtij 

të fundit, nuk ka qenë kurrë aq e fortë dhe aq e dobët sa mendohet dhe duhet të jetë. Një Ukrainë e 

fortë e qëndrueshme dhe e stabilizuar do të ishte një kordon sanitar, buffer zone, një amortizator
565

 

për vendet e Evropës Lindore, si Polonia, Hungaria ndaj Rusisë, si dhe një frenim
566

 për rikthimin 

e mentalitetit perandorak të saj. Poloniawshtë një dritare për Ukrainën në perëndim, ashtu siç 

shihet Gjermania për polakët në perëndim.  

Nëpërmjet tubacioneve të naftës, projekteve gjigande si Nord Stream &South Stream ajo 

ndikon nga veriu mbi vendet e Evropës Perëndimore dhe fillimisht e kryesisht mbi Gjermaninë, 

ku edhe kjo e fundit e shfrytëzon situatën aktuale në Ukrainë për marrëveshje preferenciale gazi 

me Rusinë. Me anë të projektit South Stream ndikon në vendet e Evropës Lindore nëpërmjet dy 

degëzimve që krijon në qëndër dhe jug të Evropës. Rusia e ka përdorur energjinë, si një mjet 

presioni ndaj Ukrainës në mënyrë që kjo e fundit të përshtasë politika në favor të Rusisë, siç ishte 

rasti i dhënies me qira Rusisë të një baze detare në portin e Sevastopolit, në pjesën ukrainase të 

Detit të Zi, përkundrejt çmimit preferencial të gazit rus për to
567

.  

Rasti i ndërhyrjes në Gjeorgji është një precedent që ngjall frikën e që potencohet përpos 

retorikës diplomatike dhe asaj zyrtare që përdor Moska dhe që lidhet me legjitimitetin demokratik 

të lidershipit aktual Ukrainas, të mbrojtjes së popullsisë dhe interesave ruse atje. Ajo do të mund 

të përsëritet me një ndërhyrje të justifikuar ushtarake në mbrojtje të kësaj ―hapësire jetike‖ për të, 

siçwshtë Ukraina, për t‘i dhënë fund edhe provokimeve të ndryshme të orkestruara nga ajo vetë e 

që vijnë nga obllastet lindore më së shumti dhe gadishulli i Krimesë në veçanti, për konflikte 

separatiste.  

Ukraina në fokusin e gjeopolitikës rajonale dhe globale. 

Pa Ukrainën, Rusia e Putinit nuk mund ta ri-instalojë Perandorinë e dikurshme të BS. Pra, 

edhe për këtë arsye dhe atë që në vetvete ofron dhe ka rendësi Ukraina për Rusinë, bën që kjo 

çështje të jetë pjesë e debatit mes analistëve gjeostrategjistë e gjeopolitikanë, ku syresh e 

paraqesin si kundërvënie thjesht mes ideologjisë dhe gjeopolitikës, mes Heartlandit rus dhe 

Rimlandit perëndimor -atlantist, mes Liberaldemokracisë dhe vlerave mëtonjëse te saj, nga njëra 

anë, dhe regjimeve autoritariste diktatoriale nga ana tjetër. Përtej gjithë këtyre, problemi i 
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Ukrainës nukwshtë vetëm ky raport dikotomik i forcave emancipuese e liberale të detit dhe atyre 

konservatore, të ngurta e autoritariste të tokës
568

, një kundërvënie e talokracisë me telukracinë
569

, 

pra i identitetit të saj perëndimore apo lindor me implikacione në aspekte ekonomike, politike, 

ushtarake, por edhe një testim dhe konfirmim i sistemit aktual të marrëdhënieve ndërkombëtare, 

ku qasjet realiste, konstruktiviste e neoizmat e tyre janë ato që interpretojnë sjelljen dhe 

vendimarrjen e aktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. Parë nën këtë këndvështrim, Ukraina, fati i 

saj, varet dhewshtë sa në dorën e lidershipit të vet, por edhe i mënyrës dhe paradigmës që ato do të 

përzgjedhin për të mirën afatagjatë të vendit të tyre, përkundër zgjidhjeve afatshkurtra që kanë 

gjeneruar dhe ricikluar kriza permanente, që kanë shoqëruar vendin. Nga ana tjetër, organizmat 

ndërkombëtarë qoftë rajonalë dhe ato globalë si BE, OKB, SHBA, OSBE, KE, NATO, FMN, BB, 

duhet të bashkërendojnë veprimet dhe strategjitë e tyre bashkëpunuese dhe efektive për të 

shpëtuar rënien, apo skenarin me të keq ndarjen e saj.  

SHBA e mbështet sigurinë energjitike të Europës që vjen nga një diversifikim i 

alternativave furnizuese nga Rusia, ku 80 % e gazit natyral rus për në Europe kalon tranzit përmes 

Ukrainës. Por jo të gjithë vendet evropiane janë të varuara njëlloj dhe në të njëjtën shkallë nga 

energjia ruse. Kjo, gjithashtu, ndikon krahas që këto shtete të sillen jo si një entitet i vetëm, por 

grup shtetesh ―grindavece‖ 
570

, të cilat sillen në mënyrë atuonome kur bie fjala për interesat e tyre 

ekonomike, apo aspekte të tjera të politikës së jashtme dhe sigurisë evopiane, që kërkojnë arritjen 

e unanimitetit dhe, më së shumti, mbeten në realitet ende atribute nacionale. Kështu, Gjermania 

prezantohet si përfaqësuesi i perëndimit në këtë çështje për moscënimin e integritetit të Ukrainës,  

dhe, më pas, e përdor rastin për një zgjidhje dhe marrëveshje bilaterale preferenciale me 

furnizimin me gaz nga Rusia.  

NATO dhe SHBA nuk është e interesuar që të prishë marrëdhëniet me Rusinë, pasi përmes 

territoreve të zonës së saj të influencës, Azisë Qëndrore, kalojnë tranzit furnizimet e trupave të 

tyre në Afganistan.  

Rusia ka ushtruar presion të vazhdueshëm mbi Kievin, duke përdorur si instrument politik 

furnizimin me energji, ndërprerjen e saj, borxhin e akumuluar dhe së fundi, krahas ndihmës 

finaciare konkurruese me perëndimin, ka kërcënuar me ndërhyje ushtarake.  

Lidershipi opozitar i Ukrainës është deklaruar për orientimin e tyre perëndimor si dhe 

marrëveshje me Rusinë dhe është në dorë të tyre modeli që do të ndjekin; atë të reformimit të 
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vendit, të ndryshimeve strukturore ekonomike properëndimore për t‘i dhënë fund burokracisë 

tradicionale, apo do të kenë qasjen e tyre reformuese pro Rusisë.  

Të gjitha opsionet janë të hapura dhe varen krahas ndihmës dhe suportit që do marrin nga 

BE, SHBA, FMN, BB. Për hir së vërtetës, instrumentet e mekanzimat perëndimorë e atlantistë, që 

ofrohen, janë sa strikte dhe të ngadaltë në dhënien e një produktiviteti efektiv të pritshëm në raport 

me gadishmërinë likuide ruse për të dalë nga kjo krizë.  

Përmes ndihmave, granteve, kredive e misioneve të ndryshme civilo –ushtarake, ato do të 

ringrejnë, stabilizojnë e pajtojnë vendin, si dhe me masat që do të ndërmarrin do të garantojnë 

aspektet e tjera të sigurisë dhe integritetit territorial të tij.  

Megjithë krizën e vet financiare dhe problemet që ka BE-ja, duhet të kapërcejë 

paragjykimet që lidhen me mungesën e një qasje adekuate si dhe strategjie efektive të saj në lidhje 

me partneritetin e vet lindor, me çështjen ruse e ukrainase në veçanti. Përmes ndihmave financiare 

nga njëra anë, si dhe instrumenteve të veta juridike e institucionale, në kuadër të strategjisë së 

sigurisë e mbrojtjes evropiane, të politikës së përbashkët të kësaj fushe, në këtë moment BE ka 

çfarë ofron. Me qasjet e veta demokratizuese, misionet civile në drejtim të shtetit ligjor, luftës 

kundër korrupsionit, forcimit të kapaciteteve institucionale, të orientimit të ri të tyre përkundrejt 

funksionimit burokratik tradicional, ajo do të synojë të reformojë sistemin. FMN dhe BB, larg 

rregullave të tyre strikte për rregullimet buxhetore, të ardhurave dhe shpenzimeve, financimit e 

kreditimit të projekteve që kërkon ekonomia dhe ndryshimi struktural i saj, do të mund të 

kontribuojnë në mënyrë konkurruese me oferten ruse të likuiditetit të lartë.  

Ukraina mund edhe të ―sakrifikohet‖në lojën e madhe të shahut në këtë skakierë 

gjeostrategjike të globit, ku SHBA, në konceptin e sistemit aktual ndërkombëtar, në dilemat e saj 

për zgjedhje
571

, dominimin total apo udhëheqje, të dakordësohet
572

 dhe të pranojnë realitetin 

gjeopolitik të kësaj zone influence ruse jetike për ekzistencën e kësaj të fundit. Demokracia ruse 

përfundon aty ku nis çështja e Ukrainës. Kjo nënkupton edhe konfliktin potencial që shoqëron 

zgjidhjen e kësaj çështje.  

Qoftë rasti i Gjeorgjisë, i Revolucionit të Portokallitë, po ashtu edhe ngjarjet e fundit të 

Ukrainës me të drejtë në perceptimin e rusëve shihet si një përpjekje e SHBA-së dhe BE-së për t‘i 

tërhequr ato në ombrellën e tyre të sigurisë të NATO-s, integrimit evropian, duke rrethuar dhe më 

pas shkatërruar edhe Rusinë. Në rast se Ukraina do të bjerë në dominimin atlantist, evropiano- 

perëndimor, me hendekun e vogël gjeografik që do të krijohej (disa qindra milje mes Ukrainës 

dhe Kazakistanit Perëndimor), si dhe problemet në Kaukaz, rasti çeçen, Rusia do të jetë e 
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cënueshme
573

 dhe e pambrojtur në pjesën jugperëndimore të saj, duke krijuar premisa edhe për 

krijimin e një zone tjetër rrëshqitëse në rajonin e Kaukazit dhe dobësim të fuqisë së vet aty. Për 

këtë arsye, ajo do të aktivizojë të gjithë arsenalin e vet të soft e hard diplomacy, shërbimet sekrete, 

provokimet, incidente (siç po duken), konflikte e luftë civile dhe në asnjë rast nuk do të tolerojë 

humbjen e kontrollit të influencës së vet në këtë hapësirë gjeostrategjike.  

Demokratizimi i Ukrainës, dhe më pas i Rusisë, pas ndryshimeve në lidership, mund të 

perceptohet edhe si fund i historisë në këtë gjeohapësirë euroazitike, por pa prekur imperativat 

gjeopolitike të Rusisë dhe dëshirës së vet për lidership rajonal apo rikthimin perandorak të saj. 

Historia na ka treguar shumë shembuj ku ndarjet ideologjike mes superfuqive kanë qenë thjesht 

konvencionale kur binte fjala për ndarjen dhe moscënimin e zonave të tyre të influencës. Kujtojmë 

marrëveshjen nazikomuniste Ribentrop –Molotov, atë të Jaltës, me pas dhe të Potsdamit, Stalinit, 

Churchill-it, Kenedit dhe Hrushovit. Kur bëhet fjalë për rregullin e menaxhimin e sistemit të 

marrëdhënieve ndërkombëtare, kjo histori nuk përjashtohet të përsëritet mes aktorëve rajonalë dhe 

globalë.  

Strategjia e madhe amerikane dhe politika e saj e jashtme,wshtë mbështetur mbi teorinë e 

Spykmanit, atë të kontrollit te rimlandit
574

, të brezoreve e detrave të ngrohtë, e integrimit në 

aleancë të NATO-s të këtyre vendeve, e copëzimit të Euroazisë
575

, duke i inkurajuar gjithnjë në 

procese integruese këto vende. Perkundrejt saj, Moska iwshtë kundërvënë me strategjinë e vet të 

rithemelimit dhe ribërjes së sferës së vet të influencës në zonën e ish BS, duke rritur influencën e 

vet në Azinë Qëndrore, Perëndim, etj. Rusia sot nuk mund të konkurrojë lidershipin global të 

SHBA-ve, të cilat janë të aftë që të projektojnë njëherazi fuqinë e tyre në çdo cep të botës, si në 

Venezuelë, Pranverën Arabe, Siri, Afganistan, Paqësor, etj..  

Në morinë e interesave të aktorëve si SHBA, BE, etj., ato nuk do të jenë pro një 

shkërmoqje të Rusisë në tëkurrje dhe skaj të kufijve të vet. Nga ana e vet, Rusia do e refuzojë 

poshtërimin e radhës që i bëhet në trokitje të dyerve të saj.wshtë e pamundur ta kuptojnë botën, ku 

ajo duket e dominuar
576

, e tërhequr mes frikës, mungesës së shpresës dhe poshtërimit nga fakti që 

ish perandoria e saj e dikurshme BSwshtë shembur. Kjo, domosdo, do te çojë në akte dhune, 

përplasje civile, nëqoftëse nuk veprohet me mjetet e duhura për ekuilibër, për të evituar efektet 

shkatërruese që sjell ndjenja e poshtërimit dhe trauma e të qenit fuqi e rrënuar.  
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Nga ana e tjetër, edhe faktori ndërkombëtarwshtë në një mendje në lidhje me pajtimin e 

vendit, stabilizimin social, politik e ekonomik të tij, përkundër çdo skenari të ndarjes që do të 

provokonte konflikte rrëshqitëse dhe globale që nga aty.  

Diplomacia e aktorëve rajonalë dhe globalë do të ketë fjalën dhe peshën e vet në zgjidhjen 

realiste dhe konstruktiviste që do të japë në bashkëpunim dhe me mbështetjen e faktorëve të 

brendshëm.  

 

Konkluzione : 

Gjeopolitika përmes kodeve të saj shpjeguese na bën të qartë leximin e çdo marrëdhënieje, 

krize apo konflikti, e cila jepet në gjithë dimensionin e analizes së faktorëve, motiveve, interesave 

si dhe lidhjeve shkakësore ku dhe përse ato ndodhin. E vendosur në kontekstin e saj rajonal dhe 

global ajo paraqet një tablo diagnostikuese të mjedisit të sigurisë që rrethon shtetet, rajonet dhe 

mbi bazën e interesave të tyre sa pragmatiste dhe jetëgjata, si dhe në mbrojtje të tyre ajo dikton 

qasjet e veta orientuese. Në sistemin ndërkombëtar të multipolaritetit të aktorëve dhe interesave të 

shumta dominimi dhe udhëheqja perëndimore dhe euroatlantike do vijojnë të ruhen në raport me 

masën dhe pushtetin e shpërndarjes së fuqisë mes aktorëve. Kjo për hir të ekuilibrit botëror, të 

njerëzimit dhe fatit të tij. Historia ka treguar se kundërvëniet mes ideologjive kanë qenë formale, 

ato janë puqur në gjetjen ekuilibrave të tyre, duke dalë kësisoj të zbuluara në raport me interesat 

gjeopolitike. Ukraina është sa test i forcës së aktorëve dhe interesave rajonale e globale, por edhe i 

gjetjes së arsyes së tyre. Ajo duhet të mbështetet e të orientohet në vlerat perëndimore 

euroatlantiste për ta rrezatur shembullin e saj edhe në zonat përtej dhe tej larg saj. Rusia, Kina, e 

vendet përreth kanë nevojë për demokratizimin e gjeosistemit të tyre përmes shembullit dhe 

sakrifices së Ukrainës. Kështu, bota do ndjehet më e sigurtë e më pak e kërcënuar. 
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KAPITULLI V 

5 OPERACIONET NË MBËSHTETJE TË PAQES DHE MENAXHIMIT TË 

KRIZAVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR, SI DHE EFEKTIVITETI I 

TYRE. 

(RASTET STUDIMORE: SHQIPËRIA SI KONTRIBUESE, MAQEDONIA DHE 

BOSNJE- HERCEGOVINA SI KONSUMUES SIGURIE). 

 

Hyrje. 

Ndryshimet gjeopolitike pas rënies së Perdes së Hekurt, si dhe dështimet e BE-së për të 

adresuar zgjidhjen e konflikteve në ish Jugosllavi, kanë bërë që rajoni i Ballkanit Perëndimor të 

shihet si një laborator e test për fuqinë e BE-së në operacionet e mbështetjes së paqes. Nga ana 

tjetër, këto ndryshime kanë kontribuar, gjithashtu, në reformimin e saj, duke u fokusuar e 

profilizuar drejt dimensioneve të reja të menaxhimit të krizave.  

Me rënien e regjimeve komuniste, sfida të reja u shfaqën për BE-në lidhur me bërjen e saj 

si një aktor i sigurisë ndërkombëtare. Siç kemi përmendur Neni J 1. 2 i Traktatit të Mastrihtit 

thekson se një nga objektivat e BE-sëwshtë ruajtja e paqes dhe forcimi i sigurisë ndërkombëtare, 

në përputhje me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Me krijimin e Politikës së Përbashkët 

të Jashtme dhe Sigurisë si një shtyllë e dytë e Traktatit të Mastrihtit, BE-ja mendohej të siguronte 

një zë më të unifikuar në punët e jashtme dhe çështjet e sigurisë. Në 28 qershor 1990, ish ministri i 

atëhershëm i jashtëm i Luksemburgut, Jack Poos, bëri një deklaratë ". . . Nëse një problem mund 

të zgjidhet nga evropianët, aiwshtë problemi jugosllav. Kywshtë një vend evropian …. ‖
577

 

E ashtuquajtura ―Orë e Evropës‖ doli të ishte një gur varri, ku mungesa e instrumenteve të 

efektshme në dispozicion të saj, dobësia e shfaqur në menaxhimin e krizave tregoi se PPJS nuk 

ishte ―as e përbashkët, as e jashtme, as që ka të bëjë me sigurinë, dhe as nuk mund të quhet 

politikë‖, dhe, si rrjedhojë, "BE-ja u dogj në ish Jugosllavi‖. 
578

 Luftërat ballkanike nxorën në pah 

ekuilibrin e dobët të sigurisë evropiane, dështimin e partnerëve evropianë për të prodhuar një 

strategji të përbashkët dhe, mbi të gjitha, dështimin e evropianëve për t'i dhënë fund konflikteve 

në derë të shtëpisë së tyre
579

.  

                                                 
577

 C. J. Smith, ―Conflicts in the Balkans and Possibility of a European Union Common Foreign and Security 

Policy‖[1996] International Relations 1.  
578

 R. H. GinsBerg, ―The European Union in International Politics: Baptism by Fire― (Rowman & Littlefield 

Publishers Inc 2001) 85.  
579

 L. Montanaro-Jankvski, ―The Interconnetj.tion Between the European Security and Defence Policy and the 

Balkans― [2007] Southeast European and Black Sea Studies, 139, 140. 
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Konfliktet zbuluan se BE-ja nuk ishte në gjendje të merrej me sfidat e sigurisë për shkak 

të: a) mungesës së institucioneve evropiane për të ndërhyrë në drejtim të aftësive ushtarake; 

b) mungesës së unitetit politik për t‘u marrë me krizën;  

c) mungesës së përvojës dhe ekspertizës;  

d) qëndrimeve të ndryshme nga ana e vendeve anëtare lidhur me ndërhyrjen shumëpalëshe;  

e) hezitimit të faktorit ndërkombëtarë për të bashkëpunuar e ndërhyrë në kohë
580

.  

 

Konflikti i Kosovës, gjithashtu, tregoi se problemet ekonomike dhe roli i nacionalizmit 

etnik mund ta çojnë rajonin drejt destabilitetit.  

Në këtë kontekst ngjarjesh, për të evituar një tjetër konflikt ndëretnik në BP, BE-ja 

ndryshoi qasjen e saj ndaj këtyre vendeve, duke ofruar perspektivën e axhendën e tyre të 

integrimit e anëtarësimit në BE. Kjo nënkuptonte një ndryshim kursi të reformave rrënjësore 

demokratike që duheshin ndërmmarrë, qoftë në drejtim të shtetit ligjor, zhvillimeve strukturore 

ekonomike, si dhe përshtatjen e sistemeve të brendshme sipas standardeve të  ―acquin e 

Komunitetit‖.  

Filozofia e BE-së, ndaj këtij rajoni,wshtë një qasje duale e saj, që konsiston në nisma dhe 

marrëveshje
581

 mes shteteve për menaxhimin e krizave si dhe politikën e zgjerimit. Ajo mund të 

shihet si një instrument për ndërtimin e paqes, si projeksion fuqie smart i BE-së ndaj rajonit të BP, 

sepse ato japin shtysën e nevojshme për ndërtimin e institucioneve dhe garantojnë paqe të 

qëndrueshme.  

Kur konflikti u ndez e u përshkallëzua në Ballkanin Perëndimor, u bë e qartë se ky rajon 

paraqet një kërcënim serioz për BE-në. BE-ja filloi gradualisht të përmirësojë strategjinë e saj ndaj 

rajonit, duke përdorur një qasje të dyfishtë: menaxhimin e krizave të Politikës së Përbashkët të 

Sigurisë e Mbrojtjes (PPSM) dhe politikën e zgjerimit.  

Ndër inisiativat e ndërmarra nga faktori ndërkombëtar për paqtimin e rajonit janë një sërë 

projektesh dhe marrëveshjesh rajonale
582

 të rëndësishme të cilat kanë kontribuar në perspektivën e 

anëtarësmit të këtyre vendeve në integrimin evropian e euroatlantik. Si të tilla mund të 

përmenden
583

: 

 Marrëveshja e paqes së Dejtonit për Bosnje -Hercegovinën e vitit 1995; 
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 R. Belloni, ―European Integration and the Western Balkans: Lessons, Prospects and Obstacles― [2009] Journal of 

Balkan and Near Eastern Studies No. 313, 314 – 317.  
581

 A. Lleshi, ―Gjeopolitika dhe probleme të sigurisë në Ballkan―, Tiranë, 2009, f.207. 
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 Po aty, f. 209. 
583

 Po aty. 



172 
 

 Pakti i Stabilitetit i vitit 1999
584

; 

 Rezoluta 1244 për Kosovën; 

 Marrëveshja e Ohrit në Maqedoni; 

 Marrëveshja e Kumanovës
585

; 

 Krijimi i Kartës së A-3 (Shqipëri, Kroaci, Maqedoni 2001, si dhe ftesa e NATO-s për BH, 

Serbinë e Malin e Zi në PFP në Samitin e Rigës 2006;  

 Marrëveshja e CEFTA –s, e tregtisë së lirë për vendet e BP; 

 Nisma për zhvillimin e Ballkanit të Jugut, SBDI; 

 Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore SEECP; 

 Forumi i Ministrave të Mbrojtjes së Evropës Juglindore SEDM, etj. 

Duke pasur në dispozicion të saj si menaxhimin e krizave të BE-së dhe politikën e zgjerimit, BE-

ja ka transformuar veten në një lloj aktori të ri të ndërtimit të paqes. Ajo demostron natyrën duale 

të saj për sa i përket qasjes si një fuqi sa soft, civile e normative, po aq edhe aspektet hard të saj, 

në një kombinim optimal e efiçiencë smart të tyre. Më konkrektisht, përmes mekanizmave e 

instrumenteve të menaxhimit të krizave në kuadër të Politikës së Përbashkët të Sigurisë e 

Mbrojtjes(PPSM), BE-ja ndjek e përmbush objektivin e hard power të saj, atë të paqeruajtjes, 

parandalimit të konflikteve, si dhe forcimin e sigurisë në këto vende, në rajon si dhe më gjerë. 

Ndërsa përmes politikës së zgjerimit, BE-ja kërkon të ndikojë për të zhvendosur Ballkanin 

Perëndimor nga çështjet e sigurisë drejt integrimit evropian duke vënë një theks të fortë në 

konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit, ndërtimin e institucioneve, respektimin e të 

drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së minoriteteve, zhvillimin e një ekonomie të tregut dhe 

përafrimin ligjor modern
586

.  

 

Në një analizë SWOT-i
587

 lidhur me mjedisin e sigurisë së vendeve të BP, përfshin një 

numër të madh aspektesh, që klasifikohen: disa të natyrës që përbëjnë avantazhe e mundësi për to, 

sikundër të tjerat shihen si kërcënime apo dobësi. Ndër to, mund të përmendim për secilin rast 

                                                 
584

 Pakti i Stabilitetit u krijua më 10 qershor të vitit 1999 me iniciativë të BE-së, në Këln (PS) për Vendet e Evropës 
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reaktive të ndërhyrjes në kriza në rajon me një strategji të gjerë, afat-gjatë të parandalimit të konfliktit. Të gjitha 

vendeve të rajonit uwshtë premtuar integrimi euro-atlantik. Në një mbledhje të nivelit të lartë në Sarajevë në 30 korrik 

1999, PS-ja u vulos edhe një herë në mënyrë solemne. Në samitin e tij në Zagreb, nëntor 2000, Jugosllavia u pranua si 

anëtare e plotë. BE ka lançuar procesin e stabilizimit dhe asociacionit për pesë vende. Shqipërinë, Bosnje-

Hercegovinën, Kroacinë, Ish-republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikën Federale të Jugosllavisë, shih 
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Vol. 14, No. 4, dhjetor, 2014.  
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vlerësuar anët e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet. Marrë nga Wikipedia. 
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studimor e specifik, krahas ato të karakterit zhvillimor ekonomik, institucional, e demokracisë, 

krimit të organizuar, apo të tjera që kanë të bëjnë me çështjet e pazgjidhura të sovranitetit, si dhe 

rritjen e nacionalizmit. Këto sfida, jo vetëm kufizojnë aftësinë e këtyre vendeve për të ndërmarrë 

reforma në sektorin e sigurisë, por edhe dëmtojnë kredibilitetin e BE-së, si një paqendërtuese. Mbi 

nivelin e kësaj analize krijohet një bazë e mirë krahasuese për secilin nga rastet studimore, ku, 

duke ballafaquar kapacitetet e shanset, që ato ofrojnë, përkundrejt kërcënimeve e dobësive që 

shfaqin, ne konkludojmë në lidhje me klasifikimin e tyre si eksportues apo konsumues të sigurisë.  

 

Më konkretisht, mbi këtë qasje diagnostifikuese secili prej rasteve studimore na sugjeron 

disa veçori, ku të marra veç e veç na japin një tablo të tillë: 

 

Shqiperia ka disa specifika :  

 

 Ka një popullsi që shtrihet dhewshtë e shpërndarë në disa shtete fqinje, si në Kosovë, Mal 

të Zi, Maqedoni, Serbi, e si rrjedhojë ato ndikojnë integrimin e këtyre vendeve në BE, si 

dhe në vetë procesin integrues në rajon. Për nga etniawshtë kombi i dytë më i madh në 

Ballkan pas atij serb; 

 

 Ka një diasporë relativisht të madhe, që kap afro gjysmën
588

 e shqiptarëve, që jeton në 

vende të ndryshme të BE-së, dhe përtej saj;  

 Ndodhet në udhëkryq të interesave gjeostrategjike që kanë të bëjnë me rajonin, dhe më 

konkretisht konsiderohet si vija ndarëse mes Lindjes dhe Perëndimit, e si rrjedhojë ka 

njohur gjitha rregjimet që kanë kaluar në rajon, që nga pushtimi, despotizmi, diktaturat 

autoritare, dhe së fundi, pas rënies së Perdes së Hekurt ka përqafuar vlerat liberale të 

demokracisë ; 

 Pozicioni shumë i rëndësishëm gjeopolitik
589

 i Shqipërisë si një portë midis detit Adriatik 

dhe Gadishullit të Ballkanit;  

 Modeli shumë pozitiv i bashkëjetesës e harmonisë fetare, që ka zhvilluar historikisht 

shoqëria shqiptare, ka rritur respektin e solidaritetin shoqëror ndaj grupeve të ndryshme 

fetare dhe etnike;  

 Nga shumica dërrmuese e popullsisë, gjithë elita drejtuese e saj, integrimi në BE shihet si 

një objektiv e prioritet kombëtar dhe mëse i nevojshëm dhe domosdoshëm. Në mënyrë 
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progresive po avancon drejt integrimit evropian, i cili shihet si thelbësor në zhvillimin dhe 

prosperitetin e vendit dhe të mbarë shqiptarëve;  

 Angazhimi i plotë dhe pjesëmarrja në koalicionin botëror kundër terrorizmit, si dhe 

jetërsimi progresiv i të gjitha objektivave që lidhen me sigurinë dhe veçanërisht ato të 

sigurisë njerëzore ngelen sot një nga elementët shumë të rëndësishëm të shoqërisë dhe 

politikës shqiptare për pozicionimin gjeopolitik të saj si anëtar me të drejta të plota në 

NATO dhe të integrimit në Bashkimin Evropian. Ky angazhim dhe këto arritje janë 

avantazhe krahasuese të Shqipërisë në raport me vendet e tjera të BP;  

 Është anëtar më të drejta të plota i NATO-s
590

, ku me pjesëmarrjen e saj në misionet 

paqeruajtëse e paqebërëse, dhe mbështetjes së paqes botërore, ka dëshmuar se, me këtë 

kontribut në të mirë të paqes rajonale dhe më gjerë,wshtë prodhues sigurie e jo 

konsumuese e saj;  

 Nuk ka ndjenja nacionalizmi që inkurajonë konflikte në rajon, dhe që reflektohen në 

marrëdhëniet me fqinjët, apo në shfaqjen e politikave izolacioniste që ngjallin 

euroskepticizëm. Përkundrazi, integrimi evropianwshtë opsion mjaft tërheqës për të gjithë 

shqiptarët. Sikundër, ―Probleme zero me fqinjët‖ është qasja e platforma programore e 

politikës së jashtme të qeverisjes aktuale shqiptare;  

 Është vend i pasur me burime të ndryshme e të mëdha, nëntokësore e mbitokësore, që janë 

premisë e garantojnë një zhvillim e prosperitet të qëndrueshëm;  

 Ka popullsi relativisht të re, me kapacitete të duhura arsimore;  

 Krimi i organizuar, brishtësia e institucioneve, forcimi i shtetit ligjor, sistemi i drejtësisë, 

etj., ngelen disa nga sfidat që përmenden në progres – raportet e Shqipërisë në rrugën drejt 

integrimit evropian. Si të tilla ato lipsen të kapërcehen. 

 

 

Rasti i Maqedonisë reflekton disa veçori: 

 Ngërçi i marrëdhënieve të saj me Greqinë sa i përket çështjes së emrit
591

; 

 Problematika mjaft të mprehta
592

 në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit 2001, për sa lidhet 

me mosdiskriminimin e popullsisë shqiptare atje, si dhe konsiderimin e saj si faktor i 

rëndësishem konstituiv. Mangësitë e hasura përsa i përket respektimit të kësaj 

marrëveshje, si dhe problematikat që kanë shoqëruar moszbatimin e saj, kanë prodhuar 
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mjaft episode krize, ku e fundit edhe kjo e ngjarjeve në Kumanovë, tregojnë se realiteti i 

mjedisit të sigurisë në Maqedoniwshtë mjaft i brishtë e i thyeshëm;  

 Është vend me disa etni që përbëjnë sa një bazë e premisë për një fqinjësi të mirë mes 

shteteve të rajonit, po aq edhe në ndërkalljen e nacionalizmave etnike që prodhojnë 

konflikte dhe gjendje tensioni;  

 Është vend që aspiron integrimin në NATO dhe BE, ku veto refuzuese e Greqisë për sa i 

përket problemit të emrit pengoi integrimin e saj në NATO (Samiti i Bukureshtit); 

 Ndodhet në një pozicion të rëndësishëm të rrugëkalimeve të gazit që vjen nga Rusia për në 

Evropë;  

 Së fundi, ndjehet në rritje influenca ruse në këtë vend, e cila konturohet dhe shfaqet qoftë 

përmes tubacioneve të gazit apo përmes Serbisë, po ashtu edhe përmes solidaritetit të 

aleancave pansllavike e panortodokse, duke përfishirë Bullgarinë dhe Greqinë. Këto 

aleanca apo afilacione reflektohen në qëndrimet e krerëve përfaqësues të këtyre shteteve, 

dhe që shpesh inspirojnë politikat e jashtme të tyre. Një prezencë e interesave ruse në 

Bullgari, kriza greke, si dhe konflikti i fundit i Kumanovës në Maqedoni, përpos 

interpretimeve të ndryshme, kanë edhe një qasje gjeopolitike, të interferimit të shtrirjes së 

ndikimit rus në rajon, gjë që ka bërë Gjermaninë dhe Kancelaren Merkel të riorientohen 

drejt Ballkanit Perëndimor, për t‘i tërhequr dhe dhënë opsionin e integrimit të tyre drejt 

Brukselit dhe tej larg opsionit rus. Si i tillë, rasti i Maqedonisë kërkon një përkujdesje dhe 

monitorim të situatës atje, për të evituar një tjetër konfliktit etnik, rajonal apo ndoshta dhe 

më gjerë.  

 

Rasti i Bosnje – Hercegovinës ofron disa veçori:  

 Defiçiti demokratik i vjen vendit si shkak i ndasive etnike boshnjake, kroate dhe 

serbe; 

 Ekzistenca e institucioneve paralele dhe brishtësia e funksionimit të tyre e bën 

vendimin të jetë i thyeshëm përballë sfidave të sigurisë; 

 Ka një shumicë popullsie myslimane
593

, që e bën të ngjallë eurofobinë, 

skepticizmin dhe hezitimin e disa vendeve të BE-së për integrimin e saj në familjen 

evropiane; 
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 Sipas regjistrimit të poullsisë së vitit 1991 struktura nacionale e B.  H ka qenë: 44% boshnjak, 31% serb dhe 17 % 

kroat, derisa 6% janë deklaruar si jugosllavë, dhe 2% të tjerë. Ndarja religjioze ishte sikurse ajo nacionale: 99% 

kroatë ishin katolikë, 90 % e boshnjakëve ishin myslimanë dhe 95 % e serbëve ishin ortodoksë. Shënimet nga ajo 

kohë kanë ndryshuar sepse gjat luftës janë shkaktuar 100. 000 deri 250. 000 viktima, dhe se gati gjysma e popullsisë 

ka ndrruar vendbanimin.  
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 Ka probleme ekonomike
594

, me krimin e organizuar, korrupsionin, shtetin ligjor, 

funksionimin e institucioneve të shtetit
595

, gjë që janë pengesë për avancimin e saj 

në proceset integruese qoftë NATO dhe BE; 

 Mungesa e kohezionit kombëtar si dhe ndikimi serb përmes Republikës Serbska 

për të bashkuar të gjithë serbët nën një shtet, e bëjnë këtë vend që të jetë me një 

prespektivë të paqartë në të ardhmen e afërt dhe të largët, në një sprovë të vështirë 

për BE
596

-në, si dhe mjaft të brishtë në përballjen tij me dilemat e sigurisë dhe 

pasigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor.  

 

Ky realitet që paraqet B.H. e bën të nevojshme ndihmën dhe suportin e vazhdueshëm që 

faktori ndërkombëtar i jep asaj, duke e klasifikuar kësisoj atë si një konsumues sigurie.  

 

5 - 1 Strategjia e BE- si eksportues i sigurisë përmes misioneve të CSDP-së 

për parandalimin e konflikteve dhe ndërtimin e paqes. 

Siç kemi cituar që në krye të herës kjo temë rreket të paraqesë rolin dhe kontributin e BE-

së përmes instrumenteve të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane, kryesisht 

me fokus misionet civilo – ushtarake të kësaj politike, efektet transformuese të tyre në vendet e 

Ballkanit Perëndimor. 

Përmes zhvillimit dhe evoluimit të ESDP-së nënvizohen krahas limitet e saj edhe progresi i 

madh i bërë dhe i konkretizuar me angazhimet konkrete në përballjen me krizat multilaterale. Ne 

synojmë të japim një krahasim dhe ndërkohë të paraqesim BE-në si një aktor me rrezatim global 

sa i përket koncepteve të qeverisjes së mirë, ndërhyrjeve humanitare, stabilizimit të konflikteve 

dhe rehabilitimit e ndërtimit të paqes. BE-ja ka rritur në mënyrë sasiore dhe cilësore performancën 

e saj në përgjigje të krizave, duke zgjeruar kështu edhe gjeografikisht spektrin e detyrave 

operacionale të CSDP-së. Kjo ka ardhur edhe për shkak të sfidave të reja në kontekstin e pas 

Luftës së Ftohtë, ku problemet e vjetra dhe të reja, sidomos në një rajon të trazuar si Ballkani 

Perëndimor, janë ende evidente, dhe, si të tilla ato kërkojnë një vemendje dhe përgjigje aktive dhe 

efektive nga ana e BE-së.  
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Pikërisht, spektri i detyrave, rolit, sukseseve dhe sfidave të këtyre instrumenteve të CSDP, 

parë dhe testuar nën dritën e misioneve të ndryshme civilo – ushtarake në një terren sfidues si 

vendet e Ballkanit Perëndimor, do të jetë një tregues e test i performancës efektive apo jo i 

mekanizmave që zgjedh BE-ja në integrimin e këtyre vendeve.  

Për sa lidhet edhe me pyetjen hulumtuese të disertacionit tonë, qëllimit dhe objektivat e 

punimit, bazuar në kuadrin teorik, konceptual, si dhe kontekstit të evoluimit e sfidave të CSDP në 

këto përvoja të testimit të saj, përmes këtij sythi ne, në mënyrë sintetike e deduktive, arrijmë të 

gjykojmë mbi efektivitetin, suksesin e saj në menaxhimin e krizave në këtë rajon.  

Në përgjithësi, çdo mision i dislokuar megjithë sfidat e hasura gjatë zbatimit të misionit, në 

mënyrë relative ka arritur e dëshmuar sukses e performancë në arritjen e objektivave, qofshin ato 

të natyrës hard, ushtarake, si arritjen e paqes, po ashtu edhe të dimensionit civil, përmes 

instrumenteve të stabilizimit të vendit pas konfliktit, ndërtimin e reformimin e institucioneve.  

Ndër sfidat e ballafaquara gjatë zbatimit të misioneve të dislokuara, janë ato që lidhen me 

problemet me të cilatwshtë ndeshur BE-ja gjatë fazës së planifikimit të tilla si: marrëveshjet 

financiare dhe logjistike apo stafit të pamjaftueshëm me nivelin e kërkuar të aftësive të policisë. 

597
 Nga ana tjetër, sfidat e brendshme lidhen me çështjet e pazgjidhura të sovranitetit, problemet 

ekonomike, mungesën e kohezionit social, politik, si dhe rishfaqjen dhe rritjen e nacionalizmit. 

Këto sfida, jo vetëm kufizojnë aftësinë e këtyre vendeve për të ndërmarrë reforma në sektorin e 

sigurisë, por edhe ulin e dëmtojnë kredibilitetin e BE-së, si një aktor paqendërtues.  

Sipas strukturës së punimit, sythi studimor do të ofrojë një vlerësim sa të përgjithshëm po 

aq edhe specifik të misioneve të BE-së të dislokuara në Ballkanin Perëndimor, duke u përqëndruar 

në mandatin e misioneve, si dhe arritjet e tyre kryesore.  

Që nga momenti që CSDP u bë operacionale, janari 2003, BE-ja ka qenë e përfshirë në 

operacione të përbashkëta të çarmatimit, në detyra humanitare dhe të shpëtimit, këshilla ushtarake 

dhe detyra asistence, parandalimin e konflikteve dhe detyra paqeruajtëse, detyra të forcave 

luftarake në menaxhimin e krizave, përfshirë paqebërjen dhe stabilizimin pas konfliktit. Qëllimi i 

këtij sythi është që të shqyrtojë efektivitetin e CSDP-së si instrument i duhur e efiçient i 

menaxhimit të krizave, pra për të dhënë përgjigje pyetjes që lidhet me tezën tonë themelore, nëse, 

si dhe deri në çfarë mase, BE-ja ka kontribuar si paqendërtuese në Ballkanin Perëndimor.  
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Me zhvillimet përmes sfidave të CSDP-së, BE-ja ka kontribuar në menaxhimin e 

parandalimit të konfliktit dhe misionin paqeruajtës në një sërë vendesh të botës, ku deri më sot, 

BE-ja ka dislokuar 33 misione, nga të cilat 16 të tilla kanë përfunduar
598

dhe 17 janë në zhvillim e 

sipër. 
599

 

Përpos vizionit e hamendësimit të BE-së për të qenë një aktor i rëndësishëm e me 

kredenciale të besueshme rreth kapaciteteve e aftësive të saj ushtarakë, pjesa më e madhe e 

misioneve të ndërmarra prej saj, janë të natyrës soft, civile, (21 nga 33). Një triumf i tillë civil ka 

ndodhur për shkak të mungesës së vullnetit politik të shteteve anëtare për të mbështetur 

operacionet ushtarake, të cilat ia besojnë aleancës me NATO-n, si dhe krahas mungesës së 

aftësive të veta ushtarake të BE-së  .  

Në Ballkanin Perëndimor, BE-ja ka dislokuar 6 misione në total, që janë: EUPM, EUFOR / 

Althea në Bosnje dhe Herzegovinë; Konkordia / IRJM, EUPAT dhe EUPOL Proksima në ish 

Republikën Jugosllave të Maqedonisë (IRJM) dhe EULEX-i në Kosovë.  

Ndërsa lidhur me vijueshmërinë, nga 6 misionet e mësipërme, 4 kanë përfunduar 

(Konkordia / FYROM, EUPM, EUPOL Proxima dhe EUPAT), ndërsa 2 janë në vazhdim e sipër 

(EUFOR / Althea dhe EULEX). Duke marrë parasysh numrin e madh të misioneve të dislokuara 

në Ballkanin Perëndimor, dikush mund të pyesë nëse menaxhimi i krizave të Politikës së 

Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM) ka qenë i suksesshëm. Në përgjithësi, misionet e 

dislokuara kanë arritur shkallë të ndryshme suksesi, si në aspektin e zbatimit të misionit dhe 

stabilizimit të vendit pas konfliktit për shkak të problemeve të ndryshme specifike me të cilat 

përballet vetë BE-ja gjatë përgatitjes e zbatimit të njërit apo tjetrit mision, si dhe sfidave të 

brendshme të vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ashtu siç edhe më lart e kemi përmendur, e 

para lidhet me problemet, me të cilatwshtë ndeshur BE-ja gjatë fazës së planifikimit, të tilla si: 

marrëveshjet financiare dhe logjistike apo stafit të pamjaftueshëm me nivelin e kërkuar të aftësive 

të policisë, por edhe problemet e ndryshme që ndeshen gjatë fazës së zbatimit
600

.  

Bazuar edhe në dokumentet ligjore e vendimarrjet e Këshillit Evropian, që autorizojnë e 

legjitimojnë dislokimin e këtyre misioneve, ato ndryshojnë nga- njëri tjetri nga qëllimi, lloji, 

madhësia, si dhe statusi aktual i tyre.  

                                                 
598

 European Union External Action, ―Completed missions and operations― http://www. eeas. europa. 

eu/csdp/missions-and-operations/completed/index_en. htm.  
599

 European Union External Action, ―Ongoing missions and operations― <http://www. eeas. europa. 

eu/csdp/missions-and-operations/index_en. htm>.  
600

 Th. Mühlmann, ―The Police Mission EUPM in Bosnia, 2003 – 2005― in M. Merlingen and R. Ostrauskaité (eds), 

―European Security and Defence Policy: An Implementation Perspective― (Routledge Advances in European Politics 

2008) 55 – 58; po aty. 

T. Flessenkemper, ―EUPOL Proxima in Macedonia 2003 – 2005― in M. Merlingen and R. Ostrauskaite (eds), 

―European Security and Defence Policy: An Implementation Perspective ― (Routledge 2008) 81 – 83, po aty. 



179 
 

EULEX-i në Kosovëwshtë misioni më ambicioz me qëllim që të monitorojë, udhëzojë dhe 

këshillojë autoritetet e Kosovës për të vendosur sundimin e ligjit ndërkohë që mban pushtete të 

kufizuara ekzekutive
601

.  

Ashtu, siç dukshëm del nga Tabela 1, (shih më poshtë) vetëm 2 nga 6 janë misione 

ushtarake (Konkordia / FYROM dhe EUFOR / Althea). Qëllimi dhe mandati i këtyre misioneve 

ishte të sigurojnë respektivisht zbatimin e Marrëveshjes Kuadër të Ohrit dhe të Dejtonit, si dhe 

parandalimin e destabilizimit të rajonit.  

Ndërsa për operacionet civile, objektivi kryesor ka qenë: lufta kundër krimit të organizuar, 

përfshirja e grupeve të pakicave në sektorin e policisë dhe krijimi i një force profesionale policore 

që udhëhiqet nga standardet evropiane, forcimi i kontrollit kufitar dhe sundimi i ligjit, paqtimi e 

arritja e kohezionit social mes identiteteve etnike të ndara të rajonit.  

Më poshtë po paraqesim tabelën e misioneve të BE-së sipas qëllimit, llojit të tyre si dhe 

statusit korent. 

 

 

 

Tabela 1: Misionet e Bashkimit Evropian të dislokuara në Ballkanin Perëndimor
602

. 

Emri i 

Misionit 

Qëllimi Lloji i 

Misionit 

Statusi 

(i përfunduar/në vijim) 

EUPM (B-H)  Krijimi i një shërbimi policor të 

qëndrueshëm, profesional dhe multi-etnik 

i cili vepron në përputhje me standardet 

evropiane dhe ndërkombëtare.  

civil  Përfunduar 

CONCORDI

A (IRJM)  

Të kontribuojë në një mjedis të 

qëndrueshëm, të sigurt në të cilin të 

zbatohet Marrëveshja Kornizë e Ohrit.  

ushtarak Përfunduar 
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Emri i 

Misionit 

Qëllimi Lloji i 

Misionit 

Statusi 

(i përfunduar/në vijim) 

EUPOL 

Proxima 

(IRJM)  

Monitorimi, drejtimi dhe këshillimi në 

konsolidimin e sundimit të ligjit dhe 

rendit dhe ndërtimi i besimit midis 

policisë lokale dhe popullsisë.  

civil  Përfunduar 

EUPAT 

(IRJM)  

Monitorimi, drejtimi dhe këshillimi i 

policisë lokale në fushat prioritare si lufta 

kundër krimit të organizuar dhe 

korrupsionit; ruajtja e paqes publike, 

rendit dhe përgjegjshmëria dhe rritja e 

bashkëpunimit të mëtejshëm mes policisë 

dhe gjyqësorit 

civil  Përfunduar 

EUFOR 

Althea (B-

H)
603

 

Sigurimin e zbatimit të Marrëveshjes së 

Dejtonit dhe asistimin e autoriteteve 

lokale në një numër detyrash si spastrimi i 

minave dhe kontrolli i hapësirës së ulët 

ajrore . 

ushtarak në vazhdim e sipër 

EULEX
604

 

(Kosove)  

Monitorimi, drejtimi dhe këshillimi i 

autoriteteve të Kosovës për të krijuar një 

sistem multietnik të drejtësisë dhe një 

sistem policor shumetnik pa ndërhyrje të 

politikës dhe për të siguruar mbajtjen dhe 

promovimin e sundimit të ligjit, rendit 

publik dhe sigurisë.  

civil  në vazhdim e sipër 

 

5 - 2 Shqipëria si kontribuese sigurie. 

Anëtarësimi tashmë në NATO dhe aspirimi për në BE kanë qenë dhe janë objektiva 

prioritare nga të gjitha qeveritë shqiptare që pas shkërmoqjes së diktaturës komuniste në vitin 90 e 
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në vijim. Ato sanksionoheshin si aspirata e standarde për t‘u arritur përmes zbatimit të 

programeve qeverisëse e veçanërisht si qëllim e orientim kryesor i politikës së jashtme e të 

mbrojtjes.  

Ashtu, si të gjitha vendet e tjera post-socialiste, ose vendet e "demokracisë së re", që u 

orientuan në rrugën e tyre të integrimit për në Evropë edhe Shqipëria u bë anëtare e NATO-s, me 

synimin e mëtejshëm për anëtarësim në BE. Të gjitha grupet sociale, aktorët e faktorët politikë 

mbështetën fuqimisht anëtarësimin e plotë të Shqipërise në NATO. Veçanërisht edhe nga forcat e 

armatosura dhe të sigurisë ky proces është parë si mundësi për reformimin e ristrukturimin
605

 më 

të shpejtë të tyre, për trajnimin, specializimin, modernizimin e strukturave të tyre për të qenë të 

afta dhe të përshtatshme në përballjen me sfidat e sigurisë, e veçanërisht në pjesëmarrjen e tyre në 

operacione ushtarake e të mbështetjes së paqes ndërkombëtare.  

Përgjatë kësaj kohe, prioritetet e reformave të ndërmarra për anëtarësimin në NATO (jo 

vetëm ato brenda sektorit të mbrojtjes dhe të sigurisë, por në shoqërinë shqiptare në tërësi) nuk 

ishin të lidhura në mënyrë të mjaftueshme me përpjekjet për krijimin e kushteve për arritjen e 

standardeve realiste të BE-së nga ana e shoqërisë shqiptare. BE-ja e ka bërë shumë herë të qartë se 

çfarë janë pritshmëritë e saj të veçanta të cilat do të përmbushen nga ana e Shqipërisë në rrugën e 

saj drejt anëtarësimit në BE. Vendi ynë në këtë kohëwshtë kryesisht i fokusuar në bashkëpunimin 

e tij me NATO-n
606

. Brenda një konteksti të tillë, Politika e Përbashkët e Jashtme dhe Sigurisë 

Evropiane dhe nënkomponenti i saj Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes, për fat të keq 

nuk kanë qenë një objekt i spikatur i analizave dhe diskutimeve në kuadër të elitave politike, 

diplomatike apo akademike në Shqipëri. Edhe pas marrjes së statutit të vendit kandidat, pra, kur 

negociatat për anëtarësim në BE janë tashmë në plan të parë dhe duke u intensifikuar, çështja e 

Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjës ende nukwshtë në plan të parë.  

Kjo, mbase edhe për disa arsye, ku ndryshe nga koha e anëtarësimit në NATO, Bashkimi 

Evropian nuk perceptohet nga qytetarët tanë si një lojtar global per vendosjen e demokracisë dhe 

stabilizimin e rendit botëror me forcën ushtarake. Me fjalë të tjera, Politika e Përbashkët e 

Sigurisë dhe Mbrojtjes(CSDP) nuk shihet as në kontekst pozitiv as atë negativ, prandaj ajo nuk ka 

efekt mbi forcimin e euroskepticizmit apo dhe dobësimit të mbështetjes publike për anëtarësim në 

BE. Sigurisht, përfaqësuesit tanë zyrtarë në procesin e negociatave kanë " hapur, negociuar dhe 

mbyllur" dora dorës çështjet përkatëse për përmbushjen e kërkesave dhe standardeve që lidhen me 
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politikën e jashtme dhe të sigurisë, gjë që është reflektuar edhe në progres raportet e ndryshme të 

BE-së    për Shqipërinë.  

Megjithatë, situata e sigurisë qoftë në Ballkanin Perëndimor dhe jo vetëm nuk ishte 

zgjidhur plotësisht, ESDP rrallëherëwshtë përmendur nga Shqipëria si kornizë për zgjidhjen e 

këtyre çështjeve, apo për më tej nuk mund të flitej për një rol që Shqipëria mund të ketë në të. 

Situata e vështirë ekonomike dhe sociale në vend, përkeqësuar më tej nga efektet e krizës 

financiare globale, ka çuar në reduktime në buxhetin e mbrojtjes. Kjowshtë, gjithashtu, pjesë e 

arsyes pse nuk ka pasur nisma për diskutimin e çështjes së Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe 

Mbrojtjës dhe angazhimin tonë në të. Megjithatë, në rrethana të tilla të brendshme politike dhe 

ekonomike të pafavorshme, Ministria e Mbrojtjes ka struktura brenda burimeve ekzistuese të saj, 

të cilat brenda standardeve për t‘u arritur, si dhe rekomandimeve të progres- raporteve për 

Shqipërinë, janë përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e zhvillimeve në institucionalizimin 

dhe zbatimin e CSDP-së, si dhe angazhimin e mundshëm të vendit tonë brenda saj. Aty 

koordinohet puna institucionale për aspektet e integrimit në BE në bashkëpunim të ngushtë me 

Ministrinë e Integrimit Evropian, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe institucionet e tjera qëndrore 

dhe strukturat e përbashkëta, që përpos të tjerave kanë për detyrë
607

ndjekjen e procesit, në kuadër 

të pjesëmarrjes në misionet ushtarake të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjës 

(Common Security and Defense Policy - CSDP), në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme dhe 

SHPFA. Një numër i madh nismash të ndërmarra në këtë drejtim, si dhe pjesëmarrja e trupave 

tona në misione të udhëhequra e ndërmarra nga BE-ja në kuadër të CSDP-së janë dëshmi e 

konkretizimit të këtij bashkëpunimi.  

Duhet të theksohet se përvojat e fituara nga anëtarësimi i Shqipërisë në NATO, duke filluar 

nga pjesëmarrja në takime politike të organeve të ndryshme me pjesëmarrjen në misionet paqësore 

në të gjithë botën, kanë ndihmuar në masë të madhe në krijimin dhe realizimin e qëllimeve të 

Shqipërisë në lidhje me CSDP-në.  

Kjo kornizë e gjerë euroatlantike ka bërë të mundur që BE-ja të pranojë prezencën 

shqiptare (natyrisht, pa fuqi vendimmarrëse) në takimet politike të CSDP-së që diskutohen 

përgjatë kësaj kohe kur vendi ynë ende nukwshtë anëtar i BE-së. Kjowshtë, me siguri, me rëndësi 

të madhe sidomos kur informacioni mbi CSDP-në brenda vendit nuk ka qenë dhe nuk është, ende, 

gjerësisht i pranishëm.  

Por, mungesa e procesit sistematik të informacionit dhe edukimit lidhur me projektet e 

CSDP-së brenda shoqërisë shqiptare paraqet rrethanë rënduese e jo të favorshme, qoftë për të 
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gjithë ata që lipset të jenë të ngritur profesionalisht e që kanë të bëjnë me të e zbatimin e saj, po 

ashtu edhe me formimin e mangët të opinionit tonë publik mbi këtë çështje. Në komunitetin 

akademik, Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes
 608

 studiohet si një modul i veçantë 

brenda ciklit të programeve master për sigurinë në Akademinë e Mbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, me një 

limit të caktuar orësh, si dhe gjenden pak apo aspak studime të thelluara mbi këtë çështje nga ana 

e studiuesve apo aspirantëve për gradën doktor. Po kështu dhe seminaret në nivel ekspertësh apo 

grupesh të organizuara në baza AD –HOC, janë të pakta., Edhe mungesa e ekspertëve 

skrupulozëwshtë një sfidë për t‘u kapërcyer në të ardhmen.  

Rritja e efektivitetit dhe ndikimet e CSDP-së.  

Republika e Shqipërisë mbështet ekzistencën dhe zhvillimin e CSDP-së si një projekt 

evropian. Në qoftë se BE-ja dëshiron të jetë një lojtar i besueshëm global për marrëdhëniet 

ndërkombëtare, ajo duhet të zhvillojë komponentin
609

 e saj të mbrojtjes, për mbrojtjen e interesave 

të saj strategjike globale, të territoreve, të anëtarëve, qytetarëve, dhe vlerat e saj. Mbrojtja dhe 

siguria duhet të shikohet dhe të zbatohet në shumë dimensione, duke marrë parasysh sfidat 

ekzistuese ushtarake ndaj sigurisë, si dhe sfidat asimetrike (sfidat jo-ushtarake) të cilat janë në 

rritje në sasi dhe cilësi. Qasja e BE-së për zhvillimin e CSDP-së duhet të jetë gjithëpërfshirëse, pa 

marrë parasysh sa e vështirë do të ishte për t‘u  zbatuar.  

Sot, Republika e Shqipërisë përbën një pjesë institucionale të botës evropiane dhe euro-

atlantike dhewshtë anëtare me të drejta të plota e NATO-s dhe vend kandidat i BE-së. Megjithatë, 

në afërsi të saj ka ende prani ushtarake të NATO-s dhe forcave të BE-së (Kosovë, B.H, 

Maqedoni). Pa praninë e tyre për sigurinë kjo pjesë periferike e Evropës do të jetë shumë më pak 

stabile
610

.  

Shqipëria mban një pozicion dhe qasje gjithëpërfshirëse me CSDP dhe BE, duke e vënë 

theksin në përshtatjen dhe zbatimin e instrumenteve ekzistuese në nivel diplomatik, humanitar, 

ekonomik dhe zhvillimin social.  

Shqipëria, gjithashtu, thekson rëndësinë e fqinjëve të saj dhe prezencën e BE-së në rajonin 

e Ballkanit Perëndimor që, sipas qëndrimit të saj, paraqet një terren jashtëzakonisht të favorshëm 

për testimin e efektivitetit të CSDP-së.  
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Duke qenë një vend detar me një identitet dhe traditë të admirueshme në këtë drejtim, 

Shqipëria, për shkak të rëndësisë strategjike të sigurisë detare, gjithashtu, adapton krijimin e një 

Strategjie të Përbashkët për Sigurinë Detare në kuadër edhe të qasjes së përgjithshme të BE-së    

ndaj CSDP-së.  

Kjo strategji merr parasysh sigurinë energjitike të vendit tonë, dhe, veçanërisht, kjo është e 

lidhur me gjeopolitikën e tubacioneve, me projektet strategjike që kalojnë përmes kanaleve tona 

detare për në Evropë.  

Megjithatë, zbatimi i qasjes gjithëpërfshirëse ndaj CSDP-së, pavarësisht nga cila pjesë e 

botës është dhe karakterit të veçantë të krizave, nuk do të jetë i mundur pa një koordinim të mirë 

dhe bashkëpunim midis instrumentve të CSDP-së me politikat e tjera të BE-së.  

 

 

Zhvillimi i aftësive të Mbrojtjes.  

Reduktimet në buxhetet e mbrojtjes janë bërë një fakt i përditshëm në Europë
611

. Në anën 

tjetër, të gjithë ata që marrin pjesë në zbatimin CSDP-së në terren po përballen me mungesa 

materiale dhe burime teknike të nevojshme për arritjen e qëllimeve vënë mbi ta. Udhëheqësit e 

BE-së pranojnë se mbajtja e balancës ndërmjet kufizimeve financiare dhe mungesa në kapacitetet 

në njërën anë dhe ndryshimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike të botës me kriza të shumta dhe 

kërcënimeve të mundshme asimetrike nga ana tjetër, po bëhet një sfidë gjithnjë e më e vështirë për 

realizimin efektiv të CSFP-së. Republika e Shqipërisë mbështet zhvillimin e forcave të BE-së, por 

ajo, gjithashtu, konstaton se projekti i "kontributit dhe përgjegjësive"është i pamjaftueshëm për 

krijimin e forcave të afta për të mbrojtur BE-në. Ajo i bashkohet përpjekjeve të BE-së për rritjen e 

kapaciteteve ushtarake dhe krijimin e një bashkëpunimi strukturor permanent
612

në këtë drejtim, si 

dhe mbështet fuqimisht zhvillimet e të gjitha dimensioneve të politikës së CFSP/CSDP-së, të 

listuara keto në strategjinë e Sigurisë Evropiane, dhe që përkojnë njëkohësisht dhe me objektivat e 

strategjisë së saj të sigurisë.  
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Për këtë qëllim, Republika e Shqipërisë, sugjeron zbatimin e multilateralitetit
613

, 

intensifikimin e bashkëpunimit me lojtarët e tjerë ndërkombëtarë; në radhë të parë me NATO-n, 

OKB-në, OSBE-në, etj.  

Gjithashtu, BE-ja lipset të veprojë ashtu siç bëri NATO duke përcaktuar më mirë partnerët 

e saj strategjikë dhe shtetet partnere. Kjo mund të ndihmojë në shmangien e ndonjë dublimi të 

forcave dhe shpenzimet joefikase të BE-së. Si hap i parë, BE-ja duhet të identifikojë mangësitë 

ekzistuese dhe defiçite në forcat e BE-së; dhe pastaj të përcaktojnë prioritetet në lidhje me atë që 

duhet të ndiqen prej saj.  

Shumica e misioneve të CSDP-së janë të natyrës civile dhe Shqipëria kërkon zhvillimin e 

mëtejshëm të aftësive civile që kanë për qëllim identifikimin e hershëm të krizave dhe përmirësim 

në trajnimin profesional të ekspertëve civilë për CSDP-në. Kur flasim për aftësitë konkrete 

ushtarake për reagim të shpejtë, Shqipëria mbron qëndrimin për zhvillimin e grupeve të luftimit - 

që konceptualisht bazohen në bashkëpunim dhe solidaritet ndërmjet shteteve anëtare që caktojnë 

dhe asistojnë forcat e tyre kombëtare për këtë qëllim. Kjo në të njëjtën kohë rrit ndërveprimin dhe 

forcon lidhjet midis personelit të vendeve pjesëmarrëse
614

.  

Pjesëmarrja e Shqipërisë në operacionet e paqes ka qenë një përvojë e paçmueshme në 

transformimin, përshtatjen dhe zhvillimin e forcave të armatosura shqiptare.  

Shqipëria dhe raporti i saj me CSDP-në. 

Republika e Shqipërisë është e angazhuar plotësisht në zhvillimin e ESDP/CSDP, si dhe 

është për rolin proaktiv të BE-së në menaxhimin e krizave civile dhe të mbrotjes. Në këtë kuadër 

dhe lidhur me të, ajo mbështet fuqimisht politikën e jashtme të sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së, e 

cila synon forcimin dhe rritjen e rolit të influencës së Bashkimit Evropian në politikën 

ndërkombëtare
615

.  

Një nga prioritetet kryesore të politikës së jashtme të RSH-së është të rrisë rolin e 

Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare, në koalicionet ndërkombëtare dhe iniciativat 

multilaterale, me qëllim përfshirjen në këto projekte multilaterale, të cilat përmbushin objektivat e 

ruajtjes së paqes, sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në botë.  

Shqipëria ka ndjekur nga afër zhvillimet e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë 

evropiane CFSP, që prej 1991 si dhe zbatimin e politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes 
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evropiane ESDP/CSDP, që prej 2003. Hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, shënon fillimin e një 

faze të re dinamike për të ardhmen e BE-së, për rritjen e efiçiencës dhe peshës së BE –së si aktor 

global.  

 Në kuadër të objektivave të politikës së jashtme të Shqipërisë përsa lidhet me CSFP/ 

CSDP, vendi ynë angazhohet për përshpejtimin e këtij procesi si dhe krijimin e kapaciteteve të 

nevojshme për përmbushjen e plotë të detyrimeve në këto fusha, ku në vijimësi do të ndërmerren 

hapa për një rol proaktiv përmes reagimit në kohë dhe me cilësi
616

 për çështjet në fjalë. Përfshirja 

e vendit tonë në çështjet që lidhen me CSDP-në, është një rrugë kalimi i tij drejt integrimit në BE, 

si dhe nga ana e tjetër kjo ndihmon në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me sigurinë, 

mbrojtjen, nëpërmjet mjeteve të tjera që ofron si mundësi alternative  CSDP-ja.  

Kontributi i vendit tonë në operacionet e mbështetjes së paqes, po ashtu,wshtë një vlerë e 

shtuar në vështrimin e përgjithshëm të CSDP-së, ku përmes këtyre eksperiencave praktike 

vlerësohen e nxirren mësime për një konceptim dhe njohje më të thellë e më të mirë të kërkesave 

me të cilat ballafaqohet CSDP-ja, si dhe partnerët multilateral të BE-së, si OKB, NATO, OSBE, 

AU, në përpjekjet e tyre të përbashkëta për stabilizimin e situatave në rajone të ndryshme.  

Përmes evidentimit të pengesave dhe kufizimeve, të gjendjes aktuale të kapaciteteve tona 

në dispozicion, qofshin ato të natyrës civile, ushtarake e policore, jemi në gjendje të identifikojmë 

rrugët e duhura të bashkëpunimit për rritjen në standardin e duhur të këtyre kapaciteteve dhe 

burimeve me qëllim aftësimin e tyre për një spektër më të gjërë misionesh të CSDP-së.   

R.SH. angazhohet të përmbushë gjithë masat e nevojshme për një rol më aktiv, më të aftë 

dhe efiçient të BE-së në fushën e menaxhimit të krizave, si dhe një përfshirje më të madhe në 

aktivitetet e BE-së që kanë të bëjnë me CSDP-në
617

, me të gjitha mjetet e kërkuara dhe sa herë 

nevojitet.  

Gama e problemeve, në të cilat përqëndrohet CSDP-ja, nuk kufizohet thjesht dhe vetëm në 

pjesëmarrje në operacionet e BE-së, por ajo përfshin një spektër më të gjerë si:elementet e sigurisë 

së jetës, uljen e varfërisë dhe pabarazisë, promovimin e qeverisjes së mirë, mbrojtjen e të drejtave 

të njeriut, luftën ndaj korrupsionit, terrorizmit, sigurinë energjitike, kibernetike, etj. Kërcënimet që 

kanë të bëjnë me fatkeqësitë natyrore, armët e dëmtimit në masë, pirateria etj, janë aspekte të tjera 

çështjesh ku fokusohet apo vepron CSDP-ja. Pikërisht, edhe për këto aspekte, të gamës së madhe 

e të problematikave që rrok a trajton CSDP-ja, si dhe i efekteve të mëdha në qëndrueshmërinë dhe 

stabilitetin afatgjatë, ka rëndësi të madhe njohja e rolit dhe kontributit që rrjedh nga anagazhimi 

ynë në CSDP.  
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R. SH. ndan opinionin e problemeve të sigurisë evropiane të shekullit 21, të cilat mund të 

tejkalohen vetëm përmes angazhimit multilateral
618

, përpjekjeve të përbashkëta të të gjithë 

shteteve që kanë vullnetin të ndajnë përfitimet dhe përgjegjësitë e sigurisë kolektive.  

Në këtë kontekst, vlerësohen angazhimet e ndërmarra nga vendet anëtare të BE-së në përgjigjen e 

tyre në kohë ndaj situatave të krizave me një qasje koherente, dhe mbështet realizimin e 

Objektivave Kryesore 2010 të BE-së, si një aktor i rëndësishëm e me një peshë në ngritje në 

sistemin e sigurisë globale.  

RSH mbështet angazhimet e BE-së për rritjen e ndërveprimit të saj me NATO-n dhe me 

OKB-në në fushën e kapaciteteve ushtarake, si dhe forcimin e marrëdhënieve efektive me OSBE-

ne dhe KE-në, me qëllim përballjen me kërcënimet ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.   

R.SH. ndan opionin se marrëdhëniet politike BE-NATO janë të karakterit strategjik, si dy 

organizata që ndajnë interesa të përbashkëta dhe bashkëveprojnë, bazuar në principet e 

komplementaritetit dhe partnershipit. Në këtë kuadër, vlerësohet efektiviteti i marrëveshjes 

―Berlin Plus‖, mes BE-NATO, duke mbështetur përpjekjet e vazhdueshme për një bashkëpunim 

më të frytshëm mes tyre në parandalimin dhe zgjidhjen e krizave e konflikteve të armatosura në 

Evropë dhe jashtë saj.  

Strategjia e Sigurisë Kombëtare
619

 si dhe ajo e Mbrojtjes
620

 së R.SH-së, bazuar dhe në 

referencën dhe parimet e Kartës së OKB-së, e të mbrojtjes e sigurisë kolektive, mbështesin 

konceptin e afrimit dhe bashkëpunimit
621

 të vendit tonë në kuadër të strukturave të sigurisë 

evropiane dhe euroatlantike, me një fokus të veçantë të BE-së dhe NATO-s.  

R.SH. mbështet misionet e ESDP/CSDP në BP dhe kudo tjeter, si dhe do të ofrojë 

kapacitetet e strukturat e saj të nevojshme në mbështetje të misionieve të ESDP/CSDP në të 

ardhmen.  

FARSH janë angazhuar në misionet udhëhequra prej BE-së në B.H. në operacionin 

―ALTHEA‖, si dhe në Çad nën operacionin ―EUFORCHAD‖, etj. 

Nga ana e tjetër, aspekt i rëndësishëm i CSDP-së,wshtë edhe Shërbimi i Emergjencave 

Civile, që lidhet me situatat e menaxhimit të krizave. Ai mirërregullohet përmes përcaktimeve 

ligjore dhe nënligjore, ku KM referuar Kushtetutës
622

 dhe në përputhje me situatat e ndeshura të 

luftës, krizave ekstreme ose fatkeqësive natyrore, deklaron gjendjen e emergjencës duke 

parashikuar sigurimin e masave të nevojshme për situatat.  
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Detyrimet e qeverisë shqiptare në përmbushjen e objektivave të CSDP. 

Në dokumentet strategjikë
623

 që kanë të bëjnë me integrimin tonë në BE, edhe Ministria e 

Mbrojtjes si pjesë integrale e tyre ka rolin e vet kryesor e koordinues të punëve përsa lidhet me 

CSDP. Pjesë përbërëse e SKZHI-së është edhe Strategjia e Mbrojtjes, e cila aktualishtwshtë në 

proces përpunimi me qëllim hartimin e miratimin një autputi përfundimtar të saj.  

Përmes këtij procesiwshtë mundësuar përmbushja e detyrimeve të procesit integrues ku 

MM është e përfshirë, duke bërë detajimin e zbërthimin e tyre, në objektiva e politika prioritare si 

dhe planifikime financiare.  

Si pjesë të detyrimeve që rrjedhin nga anëtarësimi në BE, edhe Ministria e Mbrojtjes 

përfshihet në disa fusha të acquis, ku të tilla mund të përmendim si: Lufta kundër krimit të 

organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit; lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore; menaxhimi i 

integruar i kufijve; lufta kundër korrupsionit dhe qeverisja transparente. Përpos të tjerave janë 

edhe detyrimet
624

në kuadër të aderimit në BE që lidhen me Politikën e Përbashkët të Sigurisë dhe 

të Mbrojtjes si dhe përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë BE-së    (acquis communitaire) në 

fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes.  

Reformat e Ministrisë së Mbrojtjes në kuadër të BE-së.   

Detyrimet që ka Ministria e Mbrojtjes në kuadër të BE-së, janë ato që kanë të bëjnë me 

detyrat specifike, objektivat dhe prioritetet e përcaktuara nga strategjia kombëtare për të 

përshpejtuar procesin e integrimit. Ky proces nënkupton reformat e ndërmarra dhe që lipsen të 

vijojnë në të ardhmen, ku një numër elementësh përbërës ndikojnë e luajnë një rol të rëndësishëm 

në harmonizimin dhe implementimin e reformave të Ministrisë së Mbrjotjes.  

Më konkretisht, sfidë ngelet përafrimi me acqui communitaire, icili është një nga kushtet 

kryesore të BE-së, si dhe i prioriteteve të qeverisë shqiptare. Në këtë drejtim, Ministria e 

Mbrojtjes, ka mbështetur ngritjen e kapaciteteve dhe strukturës organizantive përkatëse
625

 duke 

përfshirë në të edhe problematikën ESDP/CSDP (European Security and Defense Policy/Common 

Security and Defense Policy) për t‘u përafruar me strukturat e BE-së. Rritja e nivelit të ekspertizës 

së kapaciteteve strukturore bazuar këto në udhëzimet e programet e ofruara nga ana e BE-së,wshtë 

një element i rëndësishëm e sfidë për t‘u tejkaluar në të ardhmen nga ana e Ministrisë së 

Mbrojtjes.  
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Nga ana e tjetër, roli politiko-diplomatik i Shqipërisë në marrëdhëniet politike midis BE-

NATO, ku vendi ynë si anëtar me të drejta të plota i NATO-s, e si pjesëmarrës në marrëdhëniet 

midis këtyre organizmave, përmes arritjeve pozitive e përmbushjes së standardeve të saj, do të 

kontribuojë në rritjen e imazhit pozitiv dhe rolit të Shqipërisë në këtë drejtim. Edhe ky komponent 

luan një rol të rëndësishëm në mbështetjen dhe përshpejtimin e zbatimit të reformave të vendit 

tonë në drejtim të sigurisë dhe mbrojtjes.  

Pjesëmarrja e trupave shqiptare në misionet në mbështetje të paqes si ALTHEA dhe 

CHAD, është dëshmi e përmbushjes së kapaciteteve të ngritura të standardit të NATO-s si dhe 

kërkesave të CSDP-së. Gjithashtu, kjo tregon qartë se në kuadër të BE-së  dhe të planit të sigurisë, 

vendi ynë do të vijojë të marrë pjesë në këto misione deri sa të jetë e nevojshme brenda politikave 

të iniciuara nga BE.  

Si konkluzion, mund të themi se FARSH ka luajtur një rol shumë pozitiv në këtë drejtim, 

duke dëshmuar aftësi e kapacitete të larta operacionale në çdo rast.  

Ky kontribut është testuar në mënyrë të sukseshme në pjesëmarrjen dhe kontributin e 

FARSH në TCHAD (mision i përfunduar me sukses në 2010), në misionin bashkëpunues NATO-

BE, ALTHEA, etj. 

Përgjatë vitit 2015, Forcat e Armatosura do të vijojnë kontributin e tyre në misionin 

ALTHEA, në Bosnje-Hercegovinë si dhe do të angazhohen duke marrë pjesë me një Grup EOD 

(Çminues të Lëndëve Plasëse), në operacionin e BE-së, EUTM Mali, në Mali, me kohëzgjatje deri 

në 1 vit
626

.  

Pjesëmarrja dhe kontributi i Shqipërisë në misione paqeje.  

Roli dhe kontributi i vendit tonë pavarësisht përmasave në pjesëmarrjen e saj në misionet 

paqeruajtëse të ndërmarra nga ana e NATO-s, BE-së dhe OKB-së konsiderohet i çmuar dhe i 

shërben paqes, sigurisë rajonale e globale, si dhe promovimit të vlerave të demokracisë.  

"Me politikën e saj të jashtme të paqes dhe marrëdhënieve të mira me të gjitha vendet e 

tjera, kontributi i saj modest, por i rëndësishëm në misionet ndërkombëtare të paqes dhe mbrojtjen 

e të drejtave të njeriut nëpërmjet politikës së fqinjësisë së mirë, si dhe rolit të moderuar dhe 

konstruktiv në rajon, Shqipëriawshtë shndërruar në një prodhues dhe kontribues i drejtpërdrejtë i 

stabilitetit dhe sigurisë në shkallë rajonale dhe globale"
627

. Asistenca dhe mbështetja e madhe 

dhënë Shqipërisë gjatë fazës së tranzicionit dhe transformimit të saj demokratik nga ana e 
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komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht ajo e vendeve dhe institucioneve euroatlantike, ka ndikuar 

në vendimarrjen e elitave drejtuese kombëtare për të adresuar përgjegjësitë dhe angazhimet e saj 

në misionet e ndryshme paqeruajtëse.  

Ky kontribut i yni në të mirë të paqes e sigurisë ndërkombëtare
628

, konsiderohet si një 

obligim ndaj aktorëve të ndryshëm të jashtëm për rolin e tyre të çmuar në nxitjen e stabilitetit, 

demokracisë dhe prosperitetit në Shqipëri. 
629

 

Parimi i ligjshmërisë, respektimit të normave ndërkombëtare, i përgjegjësisë kolektivë për 

zgjidhjen paqësore të konflikteve, qëndrojnë në themel të politikës së jashtme dhe të mbrojtjes.  

Vendi ynë në bashkëpunim me NATO-n, BE-në, OKB-në, dhe si pjesë e koalicioneve të 

përbashkëta me partnerët strategjikë, në respekt edhe të detyrimeve që burojnë nga përkatësia në 

këto organizata, ka rritur gradualisht e në mënyrë progresive rolin dhe kontributin e tij  në 

operacionet e menaxhimt dhe ruajtjes së paqes.  

Kontributi përkrah koalicionit të vendeve më të zhvilluara si Gjermania, Italia, SHBA dhe 

Turqia, ka rritur e transformuar profilin e imazhin e saj ndërkombëtar, si dhe ka forcuar 

partneritetin strategjik me aleatët amerikanë si dhe ato evropianë. Që nga muaji shtator i vitit 

1996 dhe deri në muajin mars 2015, kontributi i FARSH, në operacione ushtarake të drejtuara nga 

NATO, BE dhe OKB, arrin gjithsej me një pjesëmarrje trupash prej 6528 ushtarakë
630

.  

Pjesëmarrja e parë daton në 9 shtator 1996 në Bosnje-Hercegovinë, në  

operacionin IFOR  dhe më pas SFOR të drejtuara nga NATO dhe me përfundimin e SFOR-it në 

dhjetor  2004, vijoi pjesëmarrja në operacionin ―Althea‖ të drejtuar nga BE deri  në dhjetor 2007, 

ku gjatë 11 vjetëve u angazhuan gjithsej 1355 ushtarakë. Nga prilli 2008  e deri më sot,  në kuadër 

të operacionit ALTHEA, EUFOR, të drejtuar nga Bashkimi Evropian kanë kontribuar edhe 120 

ushtarakë të tjerë. Pjesëmarrja e përgjithshme në misionin paqeruajtës në Bosnje-

Hercegovinëwshtë 1475 ushtarakë. 

Krahas misioneve në Bosnje dhe Hercegovinë, FARSH kanë vijuar kontributin edhe në  

 operacionin ushtarak të NATO-s, ISAF në Afganistan nën komandën turke dhe italiane ku nga 

fillimi i operacionit në korrik 2002 e deri në përfundim të tij më 31 dhjetor 2014, FARSH kanë 

kontribuar me një total prej 3041 ushtarakësh. Për vitin 2014 angazhimi i FARSH në kuadrin e 

ISAF ka qenë 148 ushtarakë, ndërsa për vitin 2015 angazhimi në Afganistan ka vijuar në kuadër të 

operacionit ushtarak Resolute Support Mission – RSM me 44 ushtarakë. 

Si pjesë e Koalicionit të Përbashkët në Irak të udhëhequr nga SHBA, vendi ynë ka     
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kontribuar nga viti 2003 deri më dhjetor 2012 me 1343 ushtarakë gjithsej. Angazhimi i 

kontingjentit të parë filloi në 14 Prill të vitit 2003, ku kontingjentet 1-4 ishin me nga 70 vetë, 

ndërsa  kontingjenti 5-12 ishin me nga 120 vetë, (më pas, në 2008 ka pasur një kontingjent shtesë 

prej 95 vetë për një periudhë disa mujore).  

Midis 2008 dhe 2010, Shqipëria u angazhuan me tre kontingjente me nga 63  

ushtarakë, në operacionin MINURCAT, të drejtuar nga Bashkimi Europian, në Çad, Afrikë, në 

periudhën  2008-2010, duke vepruar në përbërje të kontingjentit francez. Kontributi i FA në Çad 

ishte gjithsej me 189 ushtarakë 

Shqipëria ka kontribuar në mënyrë modeste në misionet e udhëhequra nga NATO- 

ja e KFOR-i në Kosovë. Në korrik të vitit 2009, FARSH u angazhua në operacionin e drejtuar nga 

NATO, KFOR në Kosovë me përfaqësues në Shtab dhe NAT (Ekipi Këshillues i NATO-s, pranë 

FSK). Për këtë periudhë janë angazhuar 66 ushtarakë. Për vitin 2014 angazhimi i FARSH në 

Kosovë kanë qenë: KFOR Kosovë (shtab + AISM), 21 ushtarakë. Aktualisht FARSH janë 

angazhuar me 14 ushtarakë në detyra të ndryshme në shtab. 

Kontributi ynë në kuadrin e OKB-së wshtë ende një prioritet shumë i ulët , dhe  

nuk është parë si një interes parësor në sigurinë dhe politikën e jashtme të Shqipërisë. 
631

 Kështu,  

nga viti 1994 deri në korrik 2009 , FARSH kanë qenë të angazhuar me përfaqësues 

këshilltarë/vëzhgues ushtarakë në operacionin UNOMIG të drejtuar nga OKB në Tbilisi, Gjeorgji 

me 39 ushtarakë gjithsej.  

Ndërkohë, vendi ynë tashmë është pjesë e NATO-s, si dhe po përparon në ritmet e tij drejt 

integrimit në BE(sot me statusin e vendit kandidat), ai vazhdon si dhewshtë i prirur për të 

kontribuar më shumë dhe në vijim në operacionet e menaxhimit të krizave të udhëhequra nga 

NATO dhe BE. 
632

  

Për më tepër, vendi ynë e sheh këtë kontribut sado modest të tij, si një përpjekje serioze 

për ruajtjen e vlerave universale, të mishëruara këto në parimet e Kartës së OKB-së dhe që kanë të 

bëjnë me lirinë, paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Një qasje e tillë e saj, e rolit proaktiv të 

Shqipërisë në mbrojtje te vlerave universale, të lirisë e demokracisë, është mishëruar edhe në 

dokumentet kryesore të strategjisë së mbrojtjes dhe sigurisë sonë kombëtare
633

, ku Shqipëria si 

pjesë e përgjegjësisë kolektive, në kuadër të koalicioneve rajonale e globale, ka kontribuar në 

zgjidhjen paqësore të konflikteve.  
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Vendi ynë ka kontribuar në operacionet paqeruajtëse në kuadër të kontigjenteve të mëdha 

me trupa, të tilla si Gjermania, Italia, SHBA dhe Turqia. Gjithë ky rol e kontribut i yni, i ka 

shërbyer sa përmirësimit dhe rritjes së imazhit tonë ndërkombëtar, po aq edhe forcimit të 

partneriteteve strategjike me aleatët si SHBA, BE, Gjermani, Itali, Turqi, etj.   

Angazhimi në misionin e paqes Althea në Bosnje – Hercegovinë. 

Pjesëmarrja e parë në misione ndërkombëtare e Shqipërisë daton në 9 shtator 1996 në  

Bosnje-Hercegovinë, në  operacionin IFOR (Implementation Force-Forca Zbatuese)  të drejtuar 

nga NATO. Me përfundimin e operacionit IFOR, Shqipëria merr  pjesë në operacionin SFOR 

(Stabilisation Force-Forca Stabilizuese) që  ishte vazhdim i operacionit IFOR dhe që drejtohej po 

nga NATO.  Në dhjetor  2004, me përfundimin e operacionit SFOR,   NATO  ia dorëzoi  detyrën 

BE-së, e cila ndërmorri  operacionin ―Althea” me 6 mijë trupa, ku Shqipëria ishte përsëri 

kontribuese . Në dhjetor 2007, Kontigjenti Paqeruajtës Shqiptar e ka dorëzuar ruajtjen e bazës në 

Raijlovac, në afërsi të kryeqytetit Sarajevë, Bosnje-Hercegovinë, duke përfunduar kësisoj me 

sukses pjesëmarrjen 11-vjeçare  (9 Shtator 1996, deri në Dhjetor 2007) të Shqipërisë në këto 

misione, ku në 21 kontingjente gjithsej u angazhuan 1355 ushtarakë në detyra sigurie dhe ruajtje 

baze, duke qenë në vartësi operacionale dhe në mbështetje të realizimit të detyrave paqeruajtëse të 

komandës gjermane. Prill 2008 - shkurt 2013, gjithsej 118 ushtarakë, dymbëdhjetë kontingjente 

EOD/AEM dhe përfaqësues në shtab, kontribuan në kuadër të operacionit ALTHEA, EUFOR, të 

drejtuar nga Bashkimi Evropian. Për vitin 2014 angazhimi ishte me 2 ushtarakë, ndersa aktualisht 

vazhdon angazhimi me 1 (një) ushtarak. Pjesëmarrja e përgjithshme në misionin paqeruajtës në 

Bosnje dhe Hercegovinë,wshtë me 1475 ushtarakë.  

Kontributi dhe investimi i mbarë komunitetit ndërkombëtar përmes organizatave autoritare 

të botës demokratike si OKB, NATO e BE për më shumë se një dhjetëvjeçar, duke përfshirë edhe 

rolin dhe kontributin modest të vendit tonë dhe Forcave të Armatosura, sollën përmirësim të 

ndjeshëm të mjedisit të sigurisë në Bosnje - Hercegovinë. 
634

 

Angazhimi në misionin e paqes në Çad. 

Konfliktet etnike si dhe paqendrueshmëria politike, në pjesën lindore të Çadit dhe në 

verilindje të Afrikës Qëndrore, bëri që BE-ja në 28 janar të vitit 2008, të fillojë një operacion 

ushtarak me qëllim mbrojtjen e civilëve, të personelit të OKB-së dhe shpërndarjen e ndihmave.  
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Vendi ynë vendosi të angazhohet në këtë mision me një pjesëmarrje të caktuar trupash, prej 

63 vetësh që rinovoheshin në çdo 6 muaj, e që kishin si objektiv e detyrë sigurimin e Shtabit të 

Përgjithshëm të EUFOR-it, me vendndodhje në qytetin e N‘Dajmesë në Republikën e Çadit, 

patrullimin e rrugëve të këtij qyteti, shoqërimin dhe sigurimin e personaliteteve civile dhe 

ushtarake të rëndësishme nga aeroporti në kamp e anasjelltas, si dhe sigurimin me eskortë të 

trupave që mund të lëvizin nga kampi që ndodhet në qytetin N‘Djamena, në kampin e qytetit 

Abeche. 
635

 

Përmes këtij misioni në Afrikë, vendi ynë demonstroi aftësitë dhe kapacitetet e ushtrisë 

shqiptare si një forcë e denjë për anëtare me të drejta të plota të NATO-s. Ata ishin pjesë e 

operacionit ―EUFOR Tchad/RCA‖, i cili përbëhej nga 3700 trupa ushtarakë, ku 55 për qind e këtij 

kontingjenti ishin francezë dhe pjesa tjetër ishte kontingjent i 13 shteteve të Evropës, midis të 

cilëve dhe Shqipëria. 
636

 

Këto operacione u shoqëruan me një kosto financiare për qeverinë shqiptare për shkak të 

rrezikshmërisë dhe vështirësisë që kishin ato dhe trajtimit të veçantë financiar që kërkonin 

operacione të tilla. Kjo kosto financiare, e cila përballohej nga taksapaguesit shqiptarë, i ka 

kushtar vendit tonë rreth 127 milionë lekë, në çdo gjashtë muaj. Ajo përfshinte pagat, shpërblimin 

ditor, sigurimin e jetës, ndërlidhjen strategjike Shqipëri-Çad, evakuimin mjekësor, strategjik dhe 

shërbimin postar
637

. Kontributi i Shqipërisë në Çad, në përbërje të kontingjentit francez, nga 17 

mars 2008 deri në përfundimin e misionit me 15 mars 2009 ishte gjithsej 189 vetë
638

.  

Shqipëria dhe angazhimi i saj në luftën kundër terrorizmit. 

Sot terrorizmi dhe lufta ndaj tij është një nga sfidat dhe strategjitë kryesore të organizatave të 

mbrojtjes kolektive, rajonale, apo edhe aktorëve kryesore të tyre si NATO, BE, OSBE, SHBA, 

Rusi.  

Nga ana e vet, shfaqja e terrorizmit ndërkombëtar, ka ndikuar në rishikimin e plotë të 

sistemit të sigurisë për të gjithë këto organizma, qoftë rajonal, kolektiv, global, apo edhe lokal të 

vetë shteteve.  

Kërcënimet ndaj sigurisë, përfshirë edhe ato të natyrës terroriste nuk janë thjesht goditje 

dhe sfidë ndaj ekzistencës së shtetit, por lidhen me atributet e tij, si vlerat kulturore, ekonomike, 

politike, demokratike, etj. Vetëm duke e kuptuar kështu këtë kërcënim, pra si një sulm a goditje 
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ndaj themeleve të shtetit, institucioneve, mbarë vlerave universale
639

, ne, jashtë çdo justifikimi 

dhe dileme, jemi në gjendje të mbështesim përpjekjetet e aktorëve dhe faktorëve që kontribuojnë 

në sigurinë kombëtare.  

Në qasjen e tyre ndaj sigurisë, shtetet e vogla janë të vetëdijshëm për limitet e tyre, si dhe 

faktit që siguria e tyre apo e një shtetiwshtë e lidhur me atë të shteteve të tjera në rajon, apo më 

gjerë, të rendit botëror në tërësi. Kështu, në ngritjen e sistemit të tyre të sigurisë, ato bëjnë një 

zgjedhje opsionale mes balancës së fuqisë
640

, si dhe sigurisë kolektive. Aleancat tentojnë të 

identifikojnë grupet e ndara në kampe miqësh apo armiqësh, ndërkohë siguria kolektive (NATO) 

proklamon mbrojtjen e rendit botëror dhe kërkon që agresori të ndeshet me reagimin kolektiv të të 

gjithë shteteve anëtare. Për shtetet e vogla, opsioni i sigurisë kolektive,wshtë konsideruar si më i 

përshtatshmi dhe më efektivi, sesa ai i strategjisë alternative të balancës së fuqisë me aleancë.  

Qasjet e aktorëve të ndryshëm në luftën ndaj terrorizmit. 

Strategjia e OKB-së në luftën e saj ndaj terrorizmit shprehet edhe në nenin 1 të saj 
641

:‖Për 

të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, dhe për këtë qëllim: për të marrë masa kolektive për 

parandalimin dhe largimin e kërcënimeve ndaj paqes. . . " 

Ndërkohë të gjithë shtetet anëtare, përfishirë dhe të voglat, sipas neni 2 (5) të kartës: 

..duhet të japin ndihmën e tyre Kombeve të Bashkuara të plotë në çdo veprim që duhet... 
642

.  

Brenda këtij koncepti futet dhe roli i të gjithë aktorëve dhe faktorëve, përfshirë dhe 

diplomacinë publike.  

Bashkimi Evropian
643

, në respekt të drejtave dhe lirive të njeriut, duke synuar të ndërtojë 

një Evropë të sigurtë, ku qytetarët e saj të jetojnë në një hapësirë dhe në zonë të lirë të sigurisë dhe 

drejtësisë,wshtë fokusuar në marrjen e masave që lidhen me pengimin, mbrojtjen, ndjekjen dhe 

përgjigjen e duhur ndaj terrorizmit.  

Qasja e integruarwshtë thelbësore për të luftuar terrorizmin. Vështirësitë mund të zgjidhen 

më lehtë me mbështetjen dhe integrimin e njësive kombëtare dhe ndërkombëtare. Pra, kjo 

nënkupton përfshirjen totale të të gjithë aktorëve dhe faktorëve kombëtarë (si qeveria, 

insititucionet, gjykatat, shoqëria civile, media, etj.), si dhe aktorët ndërkombëtarë si NATO, BE, 

OKB, Gjykata ndërkombëtare e krimeve, interpoli, shtetet e tjera, të cilat së bashku të koordinojnë 

luftën globale ndaj këtij fenomeni.  
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Po aty. 
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Siguria e Shteteve të Vogla, material mësimor, grup autorësh, Adademia e Mbrojtjes, ―Spiro Moisiu‖, f. 50. 
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 The Council adopted the EU Counter-Terrorism Strategy. . SEE. Po aty. 
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Në këtë përballje edhe Shqipëria përmbush në menyrë aktive dhe të përkushtuar të gjitha 

detyrat dhe përgjegjësitë e saj në luftën globale kundër terrorizmit si rreziku dhe armiku numër një 

i paqes, sigurisë dhe jetës së popujve. 
644

 

Ndër masat e marra në këtë drejtim në luftën kundër terrorizmit, ku edhe vendi ynëwshtë i 

përfshirë edhe në rrafsh ligjor, janë sanksionet financiare të vendosura nga OKB/BE, si ligji i 

pastrimit të parave, ngrirja dhe sekuestrimi i pasurive të tyre, ligji antiterror, task - forcat e 

veprimit të ngritura, etj.    

Në legjislacionin referues kushtetues dhe ligjor të vendit tonë, si dhe dokumentet 

strategjikë të sigurisë, qoftë në frymë apo dhe në gërmë, jepet koncepti shqiptar për sigurinë 

kombëtare. Ai rrok një spektër të gjerë problemesh, që nga siguria njerëzore, e jetës së shtetasve, 

garantimi i integritetit territorial, moscënimit të sovranitetit dhe identitetit, respektimin e të 

drejtave dhe lirive të njeriut, demokracinë, shtetin ligjor, etj. Mes të tjerash, përmendet që vendi 

ynë si shtet sovran, është i gatshëm të kontribuojë në drejtim të paqes, arkitekturës së sigurisë 

rajonale, si dhe forcimin e bashkëpunimit me vendet e tjera, në përmbushje të detyrimeve 

ndërkombëtare
645

.  

Për të gjithë partnerët tanë të rëndësishëm ndërkombëtarë, qoftë SHBA, BE, terrorizmi 

renditet si kërcënimi dhe rreziku kryesor i sigurisë, i pasuar nga ekzistenca e shteteve të dështuara, 

armët e dëmtimit në masë, etj. Në këtë drejtim vendi ynë, si aleat i këtyre strukturave, i përshtatet 

realitetit ndërkombëtar dhe mjedisit sfidues të sigurisë kombëtare, rajonale dhe më gjerë, duke i 

reflektuar të gjithë elementët e secilit kërcënim apo rrezik, dhe çështjet që shoqërojnë në 

strategjinë e sigurisë kombëtare. Pra, një listim i kërcënimeve dhe rreziqeve me fokus 

minimizimin e tyre, si dhe garantimin maksimal të sigurisë,wshtë një detyrë e aktorëve 

insitutucionalë shtetërorë, apo pjesë e misionit të aktorëve të diplomacisë publike.  

Shqipëria si një vend me shumicë popullsie të besimit mysliman ka qenë e ekspozuar ndaj 

kritikave, komenteve negative apo hamendësimeve për mundësinë e strehimit, ndihmës së 

elementëve të lidhur me terrorizmin apo të dyshuar si të tillë.  

Në shtetet e vogla si sfida të tjera të lidhura me çështjet e sigurisë, shihen forcimi i 

institucioneve, stabiliteti, ulja e varfërisë, ruajtja dhe kontrolli i kufijëve, informatizimi i regjistrit 

kombëtar të adresave, etj. Stabiliteti është ndoshta parakushti kryesor për sigurinë dhe në këtë 

sens kujdes i jepet shtetit të së drejtës, demokracisë funksionale dhe pluraliste, kontrollit 

demokratik të buxhetit të mbrojtjes
646

, ekonomisë së lirë të tregut, marrëdhënieve me fqinjët, etj.  
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 Plani i integruar i MB, 2007, fq. 3. 
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Duke qenë se çështjet e sigurisë në tërësi, si dhe terrorizmi në veçanti janë një dukuri 

globale, ku çdo shtet është mundësisht i ekspozuar ndaj tij, edhe vendi ynë, si pjesë e aleancës 

ndërkombëtare kundër terrorizmit, angazhimeve ndërkombëtare që ka, duhet të promovojë një 

debat gjithëpërfshirës në drejtim të zhvillimit të strategjive të reja sektoriale.  

Koordinimi i të gjithë aktorëve dhe faktorëve; atij ekonomik, rendit, mbrojtjes, drejtësisë, 

të shërbimit informativ, diplomacisë tradicionale dhe publike, do të rrisë edhe sensin publik ndaj 

çështjeve të sigurisë, si dhe aspekteve të veçanta të saj, siçwshtë terrorizmi, krimi i organizuar, etj.  

Përfshirja e publikut në çështjet e sigurisë dhe luftën ndaj terrorizmit. 

Trajtimi dhe azhornimi me çështjet e sigurisë, si dhe strategjive që lidhen me luftën ndaj 

krimit të organizuar, terrorizmit nuk janë ―pronë‖
647

apo pjesë e shqetësimeve vetëm e aktorëve 

shtetërorë. Pjesëmarrja e publikut në drejtim të çështjes së sigurisëwshtë e një rëndësie 

domethënëse, pasi kontributi që jepet nga njerëzit e thjeshtë që janë të mirëinformuar mbi këto 

aspekte nëpërmjet sinjaleve e linjave të komunikimit direkt dhe të vazhdueshëmwshtë i 

rëndësishëm.  

Çdo përpjekje për sensibilizimin e opionit publik me çështjet e sigurisë, terrorizmitwshtë 

pozitive, pasi nëpërmjet këtij bashkëpunimi sigurohet informacion me vlerë, si dhe inpute të dorës 

së parë.  

Ato ndihmojnë organet e zbatimit të ligjit në identifikimin, kapjen apo parandalimin e 

akteve terroriste dhe atyre që cënojnë sigurinë.  

Diplomacia është, gjithashtu, instrument në përmbushjen e standardeve të sigurisë, si dhe 

të rritjes së imazhit tonë kombëtar.  

Performanca e një kombi në qasjen e tij ndaj sfidave globaliste,wshtë e lidhur ngushtësisht  

edhe me menaxhimin e imazhit kombëtar dhe prestigjit personal. Lidhur me këtë aspekt theksohet 

më tepër se çdo pushtet tjetër për vlerën e fuqisë së butë, pra e diplomacisë publike, që 

implementon strategjitë komunikuese dhe vë në përdorim një mori mjetesh për të krijuar një 

avantazh konkurrues në kohën e globalizmit.  

Është për t‘u përshendetur edhe prezantimi dhe mbështetja e qeverisë shqiptare dhe 

kryeministrit dhënë qeverisë dhe shtetit francez në ditën e marshimit solidar
648

 ku krahas 

instrumenteve të diplomacisë tradicionale ishin edhe përfaqësues të besimeve fetare, përfaqësues 

                                                                                                                                                               
(www. mod. gov. al/ alb/revistat2/revista_lajm).  

―Siguria e Shteteve të vogla‖, material mësimor, grup autorësh, Akademia e Mbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, f. 294. 
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Konferencë shkencore mbi terrorizmin ―Dita e ndërkombëtare e luftës ndaj terrorzimit‖, Albanian University, maj 

2012, Tiranë. 
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 Marshimi solidar që lidhet me masakrën terrroriste në revistën satirike Charli Hebdo, Paris, Francë. 
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të diplomacisë publike që përmes mesazhit që ato përcollën si vend i tolerancës e harmonisë fetare 

rritën imazhin e Shqipërisë në sytë e audiencave të huaja e ndërkombëtare.  

Shqipëria është e brishtë përballë ekspozimit ndaj kërcënimit të terrorizmit po ashtu 

radikalizmit ekstrem dhe fobisë fetare.  

Duhet të shfrytëzohet diplomacia publike efektive
649

 për të kontribuar më shumë në heqjen 

e atij perceptimi disi negativ të opinionit evropian që kanë ndaj nesh, për ―cenet‘ alla ballkanase, 

që lidhen sa me sherret politike, krizat e kaluara, gjakmarrjen, varfërinë, paragjykimin në lidhje 

me besimin fetar, etj.    

Në përmbushje edhe të angazhimeve qeveritare 
650

, aktorët dhe faktorët, qoftë shtetërorë 

dhe publikë, janë të inkurajuar dhe detyruar që të punojnë së bashku, për ta transformuar gjithnjë 

dhe në rritje pozitive imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë. Roli i Shqipërisë si faktor paqe dhe 

stabiliteti në rajon
651

, që prodhon siguri, madje edhe eksporton atë në rajon dhe më gjerë, me një 

logo ―Made in Albania‖ dhe imazh pozitivisht të transformuar,wshtë çertifikuar me qëndrimin e 

saj ndaj çështjes shqiptare të Kosovës, Maqedonisë, si dhe në mbështetjet publike ndaj misioneve 

paqeruajtëse dhe paqebërëse në kuadër të NATO-s dhe BE-së. Për ta bërë më efektive si dhe më të 

prekshëm ―produktin‖e kësaj diplomacie, që synon audienca të tjera në përkrahje të çështjes 

shqiptare, si dhe të rritjes së imazhit tonë ndërkombëtar, qeveria, por së pari, mbartësit e kësaj 

filozofie, shoqëria civile, njerëz dhe personalitete të artit, kulturës, sportit, shkencës, kanë detyrim 

atdhetar të kontribuojnë dhe të gjejnë konsensusin për këtë qëllim. Ngritja e strukturave ―sui 

generis‖, në nivel entesh publike të sponsorizuara enkas edhe nga buxheti i shtetit, apo si 

konkurruese fondesh për promovim apo lobing të çështjes së imazhit tonë duhet të jetë një realitet 

tashmë.   

Kontributi i Shqipërisë në çështjet e sigurisë dhe bashkëpunimit rajonal është i çertifikuar 

tashmë si një realitet i prekshëm. Vendi ynë konsiderohet në sytë e partnerëve perëndimorë dhe 

euroatlantikë i besueshëm
652

; shihet me optimizëm si faktor paqe dhe stabiliteti në Ballkan dhe më 

gjërë   

Në përmbushje të rezolutave të OKB-së, si dhe detyrimeve që vijnë nga angazhimet 

ndërkombëtare, qeveritë shqiptare ndërkohë kanë dëshmuar vullnetin e tyre politik për 

respektimin e tyre. Në zbatimin e paketës ligjore përkatëse për këtë qëllim, si dhe planit të masave 
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―Diplomacia publike dhe globalizimi rajonal‖:, Ballkan Web, 24 maj 2012. 
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 Programi i Qeverisë 2009, ‖V. 5. Përmirësimi i vazhdueshëm i imazhit të Shqipërisë në opionin publik Evropian‖. 
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në drejtim të luftës kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar janë adresuar përgjegjësitë 

funksionale për të gjitha organet e zbatimit të ligjit. 

Nga ana e standardeve ligjore mund të thuhet që Shqipëria e ka tejkaluar fazën e hershme 

të miratimit të të gjithë paketave ligjore dhe nënligjore që lidhen me krimin e organizuar, ligjin 

antiterror, antimafia, të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të 

ndryshimeve përkatëse për ligjin material
653

 dhe proçedurial
654

 penal, të ligjeve për evazionin dhe 

çështjeve fiskale, stabilitetin financiar, etj. Ajo po kalon me sukses dhe në mënyrë inkurajuese 

etapën e konsolidimit dhe bashkëpunimit institucional dhe të koordinuar
655

mes strukturave të 

zbatimit të ligjit, si Prokurori e Gjykata e Krimeve të Rënda
656

, DPPP
657

, AAPSK
658

 (Agjensia e 

Administrimit të Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara ), organeve fiskale, bankave, ZRPP-së, 

si dhe maturimit efektiv me praktikat më të arrira në menaxhimin e çështjeve të sigurisë, 

standardeve ndërkombëtare që kërkohen në këtë drejtim.  
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 Neni 230/a ―Financimi i terrorizmit‖, neni 230/b ―Fshehja e fondeve dhe pasurive te tjera që financojnë 
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Përfundime: 

Në botën globale, që po përjetojmë, shtetet e vogla kanë çfarë japin në përballjen me sfidat 

e sigurisë. Ato janë një aktor i denjë i marrëdhënieve ndërkombëtare, si dhe janë rreshtuar në 

kahun e duhur të aleancave ndërkombëtare në të mirë të paqes, mbrojtjes, stabilitetit dhe sigurisë 

globale.  

Diplomacia publike e shteteve të vogla është pjesë e infrastrukturës sa ligjore, por edhe 

superstrukturës shpirtërore të të gjithë aktorëve publikë, të cilët shohin te ky instrument çelësin e 

promovimit të interesave të tyre kombëtare, evidentimin e avantazheve të tyre konkurruese, si dhe 

potencialeve që ato kanë dhe ofrojnë në të mirë të paqes rajonale, globale dhe rendit botëror.  

Kontributi i tyre në sfidat ndaj çështjeve të sigurisë, terrorizmit, ka ndikuar së tepërmi në 

suksesin global ndaj këtij fenomeni.  

Shqipëria ka bërë progres me rritjen e imazhit të saj kombëtar, ka dizenjuar një diplomaci 

publike në mbrojtje të vlerave dhe interesave kombëtare, në të mirë të mirëqenies kombëtare, 

sigurisë, paqes, bashkëpunimit dhe fqninjësisë së mirë. Ajo është pjesë e denjë e koalicionit 

ndërkombëtar në luftën ndaj terrorizmit, si dhe aleancës të mbrojtjes kolektive.  

Terrorizmi luftohet në mënyrë frontale, duke përfshirë të gjithë aktorët dhe faktorët kundër 

gjithë rrjetit terrorist dhe kjo arrihet krahas edhe me ndërmarrjen e të gjitha masave të duhura 

ligjore, insitucionale etj.  

Diplomacia publike ka luajtur një rol domethënës dhe të dorës së parë në promovimin e 

vlerave universale në audiencat e vendeve të tjera, që kanë mbrojtur, apo eksportuar terrorrizmin. 

Ajo ka fituar zemrat e njerëzve të atyre vendeve, si dhe ka ndikuar në demokratizimin e jetës 

shoqërore, politike, forcimin e institucioneve demokratike dhe të shtetit të së drejtës, luftës ndaj 

krimit të organizuar, etj.  

BP ka çfarë ofron në këtë drejtim përmes forcimit të institucioneve të zbatimit të ligjit si 

dhe thellimit e zgjerimit të bashkëpunimit rajonal për çështjet e sigurisë, menaxhimit kufitar. 

Serioziteti dhe kontributi i treguar prej tyre në këtë drejtim mund të jetë një test për të kapërcyer 

paragjykimet evropiane mbi këtë pjesë ende të paintegruar në familjen e madhe evropiane, si një 

tough love(dashuri e vështirë) me BE; të tejkalimit të sindromit të lodhjes së tyre nga zgjerimi apo 

lodhjes ballkanike nga durimi. Efektiviteti i masave të ndërmarra në këtë drejtim qoftë nga ana e 

BE-së po ashtu edhe testimi i tyre në vendet e BP, si shprehje e rritjes se rolit dhe impaktit në këtë 

cep të Evropës, do të nxisë dhe përshpejtojë integrimin e vendeve të BP në BE dhe në strukturat 

euroatlantike.  
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BE përballë sfidës së terrorizmit ndërkombëtar do të ndërrmarrë një reformë institucionale 

që i hap rrugë ideimit të politikave të përbashkëta të saj me fokus luftën kundër terrorizmit, për të 

tjetërsuar kështu edhe pjesë të strategjisë evropiane të sigurisë me fokus të veçantë antiterrorin. 

Këto do të ndikojnë edhe në reformimin e strategjive sektoriale për çështjet e aspekteve të 

sigurisë.  

  Si anëtar i NATO-s dhe aspirant BE-së, Republika e Shqipërisëwshtë e përcaktuar qartazi 

në favor të sistemit të mbrojtjes kolektive në bazë të bashkëpunimit të ndërsjelltë dhe veprimit të 

përbashkët. Jo shumë kohë më parë, sidomos përgjatë viteve të vështira të tranzicionit, ngjarjeve 

të vitit 97-të, Shqipëria shihej të ishte një "konsumator i sigurisë", një vend që ka marrë ndihmë 

nga këto dy organizata që ndihmuan atë për t‘u bërë një partner i lirë dhe i barabartë në botën 

bashkëkohore. Sot, si vend anëtar me të drejta të plota në NATO, si dhe vend kandidat i BE-së 

Shqipëria ka detyrim  për të "kontribuar për sigurinë" në të gjithë botën.  

Duke marrë pjesë në operacionet dhe misionet e ndërmarra nga BE në kuadër të CSDP-së, 

Shqipëria kontribuon jo vetëm për zhvillimin e kapaciteteve të  CSDP-s për menaxhimin e 

krizave, por edhe për arritjen e qëllimeve politike të BE-së në çdo cep që ajo angazhohet, si në 

Ballkan, Afrikë, etj.  

 Përmbushja e standardeve, që lidhen me procesin integrues dhe veçanërisht me kapitujt që 

kanë të bëjnë me politikën e përbashkët për sigurinë dhe mbrojtjen, është pjesë e rëndësishme e 

politikës së mbrojtjes e insitucioneve të sigurisë shhqiptare. Edhe pse vend kandidat për në BE, 

Shqipëria ka kontribuar, brenda mundësive të saj, për të mbështetur operacionet e paqes të 

udhëhequra nga BE-ja, dhe do të vazhdojë të bëjë edhe në të ardhmen sipas angazhimeve të bëra 

publike.  

Si sfidë për vendin tonë ngelet të marrë pjesë, gjithashtu, në programet ushtarake të 

shkëmbimit akademik brenda CSDP, ku kadetë shqiptarë e pjesëtarë të forcave të armatosura, të 

stafeve akademike, të jenë pjesë e trajnimeve kurikulare  në kuadër të CSDP-së.  

Shqipëria duhet të rrisë më tepër zërat buxhetore që kanë të bëjnë me përmbushjen e 

detyrimeve që lidhen më raportin e saj me CSDP.  

Republika e Shqipërisë është, gjithashtu, e vetëdijshme për dobësitë e saj objektive, por 

sistemi i saj i mbrojtjes është ende në përshtatje dhe zhvillim. Shqipëria qëndron në një pozicion 

pjesëmarrës në sistemet e mbrojtjes të NATO-s dhe të BE-së , dhewshtë e prirur për të besuar për 

një efikasitet më të mirë të zgjerimit dhe bashkëpunimit reciprok mes këtyre organizatave.    

Pavarësisht nga të gjitha ndryshimet e shpejta të marrëdhënieve ndërkombëtare, Shqipëria 

kupton se euroatlantizmi është pika e rëndësishme që lidh vendet evropiane me SHBA, duke 

krijuar kështu një aks të fortë politik dhe ushtarak të botës së zhvilluar. Në këtë kontekst 
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Shqipëria, si një vend i vogël dhe aspirant i BE-së, do ,me siguri, që CSDP të veprojë si një lidhje 

në forcimin e marrëdhënieve mes vendeve evropiane dhe, në të njëjtën kohë, për të formuar një 

urë të fortë mes Evropës dhe Amerikës. Sfidat dhe problemet teknike që ndonjëherë qëndrojnë në 

rrugën e zbatimit të kësaj qasjeje lipsen patjetër të tejkalohen me dëshirën për të ruajtur dhe 

forcuar komponentët euroatlantikë. Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes mund të jetë 

një tregues praktik i unitetit të tillë dhe kontributit të rëndësishëm për të.  

5 - 3 Bosnje- Hercegovina si konsumuese e sigurisë: operacionet civile dhe 

ushtarake. 

BE – misioni policor: EUPM 2003- 2012. 

BE – misioni ushtarak EUFOR Althea 2004.  

Misioni civil policor i BE-së në Bosnje- dhe Hercegovinë EUPM 2003-2012. 

EUPM konsiderohet si misioni i parë i CSDP-së, që pason e zë fill pas atij të OKB-së për 

kontrollin policor IPTF, më 1 janar të vitit 2003 në Bosnje- Hercegovinë. Që nga ai moment, ai 

është rimandatuar
659

 në bazë të nevojave e sfidave të hasura. Më konkretisht, misioni kishte për 

objektiv që të reformonte sistemin e sigurisë e policisë në B-H në përputhje me praktikat më të 

mira evropiane dhe ndërkombëtare, dhe, në këtë mënyrë, rritjen e standardeve aktuale të policisë 

vendore. 
660

 Ai mbështeste krijimin e një force policore të aftë profesionalisht, të depolitizuar, të 

hapur, të pavarur; ndihmonte luftën kundër krimit të organizuar përmes krijimit të strukturave të 

specializuara si dhe trajnimit të stafit përkatës në këto nivele. Gjithashtu, misioni synonte të 

asistonte në rekrutimin dhe trajnimin e oficerëve të policisë për të garantuar një bazë përfaqësuese 

dhe karakterin multietnik të këtyre forcave policore, si dhe të forconte anën strukturore e 

profesionale të institucioneve të sigurisë dhe zbatimit të ligjit. Pavarësisht problemeve dhe sfidave 

të rënda në fazën fillestare, të tilla si ato të dislokimit, atyre të menaxhimit e axhustimeve 

buxhetore e financiare gjatë procesit të prokurimit, si dhe mungesës së përvojave të mëparshme 

për t‘u marrë me operacionet e krizave civile, misioni EUPM ka shënuar disa suksese dhe arritje.  

 

                                                 
659 Council Joint Action 210/02 of 11 mars 2002, amended by Joint Action 2003/141/CFSP, 2003/188/CFSP, 

2005/824/CFSP, 2005/825/CFSP, 2007/748/CFSP and 2007/749/CFSP. 
660 Council Joint Action 2002/210/CFSP of 11 March 2002 on the European Union Police Mission [2002] OJ L 70, 

rec. 2.  
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Së pari, EUPM ka justifikuar besimin e dhënë e të mandatuar për të përmbushur objektivat 

e caktuara duke dëshmuar aftësinë e BE-së, dhe për të pasuar e zëvëndësuar me sukses Task 

Forcën e Policisë Ndërkombëtare të OKB-së.  

Së dyti, misioni ka kontribuar në transformimin e Policisë boshnjake nga një sektor i 

policisë etnike në një sektor të policisë profesionale dhe ka ndihmuar për të zbatuar normat dhe 

standardet e BE-së  në sektorin e policisë.  

Së treti, nëpërmjet projekteve të ndërtimit të institucioneve, EUPM ka mbështetur krijimin 

dhe forcimin e institucioneve të ndryshme (Ministria e Sigurimit, Hetimi Shtetëror dhe Agjencia e 

Mbrojtjes, Shërbimi Kufitar Shtetëror) me qëllim rritjen e kapaciteteve lokale për të luftuar krimin 

e organizuar
661

.  

Operacioni ushtarak EUFOR (Forca e BE-së  ) Althea 2004, Bosnje-Hercegovinë. 

Operacioni ushtarak i PPSM pasoi kontrollin e forcave SFOR të NATO-s, ku u bë më pas 

kalimi i autoritetit dhe i përgjegjësive të saj në EUFOR, nën klauzolat e Marrëveshjes Berlin Plus, 

që nënkuptonte mbështetjen dhe përdorimin e aftësive dhe pajisjeve të përbashkëta e kolektive të 

NATO-s. Synimi i tij ishte që të garantonte zbatimin e Marrëveshjes së Dejtonit, pra të 

kontribuonte në ruajtjen e një mjedisi të qetë e të sigurtë
662

 në Bosnje - Hercegovinë. Më 

konkretisht, misioni kishte për qëllim ―për të siguruar mbështetje për ngritjen e kapaciteteve të 

Forcave të Armatosura, si dhe për të siguruar mbështetjen e duhur për zbatimin e strategjisë të 

BE-së në qasjen e saj të plotë e gjithëpërfshirëse në Bosnjë - Hercegovinë‖
663

.  

Misioni arriti suksese e përparime në drejtim të uljes se rrezikut e të riciklimit të krizës, të 

konfliktit, duke parandaluar kësisoj destabilizimin e vendit dhe rajonit. Ai e prezantoi BE-në si një 

aktor me besim në vetvete e me profil në rritje për sa lidhet me aftësinë e saj për t‘u përballur me 

menaxhimin e krizave dhe çështjeve të sigurisë
664

. Bazuar në përparimet dhe arritjet e bëra në 

drejtim të stabilizimit të situatës, si dhe zhvillimeve politike në B-H, nga ana e Këshillit Evropian 

                                                 
661

 Mühlmann (n 28) 53 – 54; M. Merlingen, ―The EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM)‖ in G. 

Grevi (eds), "European Security and Defence Policy: The First 10 Years (1999 – 2009)" (The European Union 

Institute for Security Studies 2009) 165 –170.  
662

 Council Joint Action 2004/570/CFSP of 12 July 2004, UNSCR 1551, then Council Joint Action 2007/748/CFSP 

and 2007/749/CFSP of 19 nëntor 2007 amending and reneëing the mandate of the EU Special Representative in 

Bosnia and Herzegovina, Po aty, shih me tej librin PES, veper e cituar. 
663

 Po aty, ‖EU Military Operation in Bosnia and Herzegovina Operation EUFOR ALTHEA‖ (Fact Sheet, 14 prill 

2014).  

<http://www. eeas. europa. eu/csdp/missions-and-operations/althea bih/pdf/factsheet_eufor_althea_en. pdf>. , po aty, 

shih dhe "Politika Evropiane e Sigurisë", Botim i Akademisë së Mbrojtjes ―Spiro Moisiu‖, Tiranë. 
664

 International Crisis Group, ―EUFOR: Changing Bosnia‘s Security Arrangements‖ (Europe Briefing N°3129, 

qershor 2004).  

http://www. crisisgroup. org/en/regions/europe/balkans/bosnia-herzegovina/b0031-eufor-changing-bosnias-Security-

arrangements. aspx. 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/bosnia-herzegovina/b0031-eufor-changing-bosnias-security-arrangements.aspx
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në vitin 2009, janë ndërmarrë masa përgatitore e bërë rivlerësime për zbatimin e misioneve të tjera 

të natyrës soft, si ato trajnuese dhe këshilluese
665

. 

5 - 4 Maqedonia si konsumuese sigurie: operacionet civile dhe ushtarake. 

Operacioni ushtarak Konkordia EUFOR në Maqedoni. 

Operacioni civil policor në FYROM : EUPOL- PROXIMA 2004-2005, EUPAT 2006. 

Marrëveshja e Ohrit 2001 dhe problematika e implementimit të saj. 

Operacioni ushtarak Konkordia EUFOR në IRJM/ në Maqedoni.  

Operacioni Konkordia u zhvillua pas kërkesës së ish Presidentit Boris Trajkovski, i cili 

pasoi kontrollin nga operacioni Allied Harmony i NATO-s ("Harmonia e Aleate") me datë 18 

mars 2003, që zgjati për një periudhë 9 mujore, deri me 15 dhjetor 2003. Ai konsiderohet i pari i 

llojit ushtarak për BE-në, i zbatuar sipas klauzolave të marrëveshjes "Berlin Plus" me NATO-n. 

Sipas saj, BE-së, përmes CSDP-së, i lejohej të kishte qasje e akses në aftësitë e planifikimit 

strategjik dhe përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve ushtarake të NATO-së gjatë zbatimit të 

misioneve si dhe të operacioneve të menaxhimit të krizave. Misioni prodhoi sinergji të mira të 

bashkëpunimit mes BE-së, organizatës së sigurisë kolektive si NATO dhe asaj bashkëpunuese si 

OSBE, ku falë tij u arritën rezultate mbresëlënëse.  

Ai kontribuoi për krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe të sigurt, ndërtimin e një vendi 

stabël dhe demokratik
666

, si dhe të kushteve të nevojshme në vend për zbatimin e Marrëveshjes 

Kuadër të Ohrit
667

. Gjithashtu, ky mision parandaloi dhunën e tensionet ndëretnike mes shumicës 

maqedonase dhe pakicës shqiptare në lindje të vendit. Pavarësisht sfidave që lidhen me zbatimin e 

Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (së fundi episodet tragjike të Kumanovës), kuvendi i Maqedonisë  

ka miratuar një sërë masash legjislative që u njohin të drejtat pakicës shqiptare, gjë që ka çuar 

edhe në pakësimin e tensioneve dhe frenimin e nacionalizmave etnike.  

                                                 
665

 Po aty. 
666

 Council Joint Action 92/03 of 27 January 2003, UNSCR 1371 and Council detj.ision 2003/563/CFSP of 29 korrik 

2003 to extend the mission. 
667

 Council Joint Action 2003/92/CFSP of 27 janar 2003 on the European Union military operation in the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia [2003] OJ L 34/23, art 1.  
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Në të njëjtën kohë, ai demonstroi gatishmërinë
668

 e BE-së për të ndërmarrë misione ushtarake në 

të ardhmen. Më pas, me ndryshimin e kushteve dhe stabilizimin e situatës, misioni mendohet të 

ketë qenë i suksesshëm, BE-ja ridimensionoi qasjen e vet e vijoi veprimtarinë e Politikës së 

Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM) në Maqedoni përmes një misioni soft të saj, atij 

policor Proksima EUPOL, që kishte si qëllim për të ndihmuar e trajnuar policinë maqedonase.  

Marrëveshja e Ohrit 2001 dhe problematika e implementimit të saj. 

Maqedonia, megjithë problemet që kanë shoqëruar tranzicionin demokratik të saj pas 

shkërmoqjes e daljes prej ish-Jugosllavisë, si dhe konflikteve në rajon, ka qenë konsideruar një 

vend shprese për bashkëjetesën paqësore mes grupeve të ndryshme etnike. Kriza e akumuluar 

ndër vite që kulmoi me shpërthimin e konfliktit të vitit 2001, dëshmoi se problemet në përgjithësi 

e ato etnike të vendit në veçanti nukwshtë se ishin zgjidhur, por vetëm ishin mbajtur të mbyllura 

dhe ishin acaruar edhe më tepër nga rënia e përgjithshme e vendit. Nga ana e tjetër, ajo tregoi se 

përvoja e këtyre viteve nuk ishte përdorur në mënyrë efikase, në atë mëynyrë që të parandolohej 

konflikti dhe vendi të ofronte garanci e siguri.  

Marrëveshja e Ohrit, e cila fillimisht u kundërshtua nga qarqet nacionaliste e radikale
669

, 

mundësoi ndërprerjen e luftimeve mes pakicës etnike shqiptare dhe asaj maqedonase. Ajowshtë 

një dokument ambicioz i formatit parimor, që synonte t‘i jepte zgjidhje diskriminimit ekstrem mes 

etnive, e veçanërisht përfaqësimit jo të barabartë të pakicave, në dëm të asaj shqiptare të 

papërfaqësuar deri atëhere, si dhe të zgjidhte problemin e decentralizimit. Ajo ofron mundësinë 

optimale për ta mbajtur vendin të bashkuar, mes dy etnive përfaqësuese, nga njëra anë asaj 

maqedonase që përbëjnë 65% të popullisisë dhe nga ana e tjetër asaj shqiptare prej deri 35 % të 

popullsisë.  

Falë saj, Maqedonia, deri më tani u ka bërë ballë të gjitha dilemave të sigurisë e 

kërcënimeve që provokonin shpërthimin e një lufte civile mes etnive të ndryshme.    

Marrëveshja e Ohrit, parandaloi konfliktin civil
670

 në shkallë të gjerë, dhe parashikonte 

amendime kushtetuese e ndryshime ligjore që lidheshin me përmbushjen e kërkesave të 

shqiptarëve, të garantimit të drejtave të tyre. Ajo kapte dhe rrokte një gamë të gjerë të çështjeve, 

kryesisht të përmbledhura dhe fokusuara këto në drejtim të një përfaqësimi të drejtë të pakicave në 

administratë; të drejtat për përdorimin e gjuhës, aspekte të forcimit të pushtetit lokal e 

decentralizimit, si dhe ruajtjen e integritetit territorial të Maqedonisë.  
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 Po aty. 
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Ajo është shprehje e një kompromisi të madh të arritur nga presioni i faktorit 

ndërkombëtar, mes maqedonasve dhe shqiptarëve, dhe si e tillë ajo legjitimohet në masën më të 

madhe të saj, e çmohet si një sukses i diplomacisë parandaluese të konfliktit, të rolit e efiçiencës 

së instrumentit të CSDP-së si paqeruajtës dhe paqebërës.  

Përmes kësaj marrëveshje do të nxitet zhvillimi i qetë dhe harmonik i shoqërisë qytetare, 

duke respektuar në të njëjtën kohë identitetin etnik dhe interesat e të gjithë qytetarëve të 

Maqedonisë.  

Më konkretisht Marrëveshja Kuadër e Ohrit
671

 përmban : 

 Parimet e përgjithshme bazë; 

 Armëpushimin dhe dhënien fund të konfliktit dhe armiqësive;  

 Decentralizimin e pushtetit;  

 Mosdiskriminimin dhe përfaqësimin e drejtë të komuniteteve, pakicave; 

 Proçedurat e posaçme Kuvendore;  

 Të drejtën e shprehjes së identitetit kombëtar nga çdo pakicë, përdorimit të gjuhës si dhe 

të drejtat mbi arsimin; 

 Implementimin; 

 Anekset, këto të fundit, si pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje, lidhen me masat që duhen 

ndërmarrë në lidhje me amendimet e ndryshimet kushtetuese, ligjore, si dhe masat për 

implementimin e tyre dhe ndërtimin e besimit. 

 

Zbatimi i kësaj Marrëveshje është një test e gur prove për procesin demokratizues e 

institucional të Maqedonisë në rrugën e integrimit të saj drejt BE-së.  

Përmbushja e qëllimit dhe objektivave të saj, ishte promovimi dhe zhvillimi i një shoqërie 

multietnike, qytetare, që jeton në mënyrë paqësore dhe harmonike, duke respektuar kësisoj 

identitetin etnik dhe interesat e të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë
672

. 

Megjithë problemet e sfidat e hasura gjatë procesit të implementimit të Marrëveshjes së 

Ohrit, disa arritje mund të vihen re për sa i përket ndryshimeve kushtetuese dhe reformave ligjore, 

që megjithatë ende lipsen të ndërmerren e zbatohen nga ana e institucioneve, si në drejtim të 

pushtetit vendor e qëndror që lidhen me decentralizimin e pushtetit, përfaqësimit të drejtë në to, 
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proçedurave speciale parlamentare për mbrojtjen e etniteteve që nuk janë shumicë, arsimimin, 

përdorimin e gjuhës, simbolet, shprehja e identitetit kulturor dhe etnik
673

 , etj.  

Maqedonia, klasa dhe elita politike drejtuese e vendit, lipset të artikulohet qartë në lidhje 

me axhendën dhe perspektivën integruese në strukturat evropiane dhe euroatlantike, duke lënë 

mënjanë retorikën nacionaliste që ndan vendin. Ajo duhet të kapërcejë sfidat e shumta në drejtim 

të forcimit të shtetit ligjor, ato të ekonomisë, të zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit, rritjes së 

kohezionit social, etj. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë, ku vendosja e vetos së 

paralajmëruar të kësaj të fundit, në samitin e Bukureshtit, që bllokoi anëtarësimin e saj në 

NATO,wshtë një sfidë sa politike aq dhe diplomatike për t‘u zgjidhur. Greqia, si anëtare në këto 

dy organizma, gjithnjë ka paralajmëruar aplikimin e mekanzimit të vetos së vet ndaj anëtarësimit 

të Maqedonisë në to.  

Qoftë qasja strategjike për vendet aspirante e aplikuar nga NATO, përmes programit të 

Partneritetit për Paqe, po ashtu edhe qasja e BE-së për vendet e BP, përmes mekanizmit të 

Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim, nënkuptojnë dhe parashohin krijimin e kushteve për 

stabilizimin e brendshëm politik, ekonomik dhe ndëretnik, si dhe për vendosjen e forcimin e 

bashkëpunimit të marrëdhënieve rajonale. Në këtë kontekst, Maqedonia, si vend aspirant për t‘u 

anëtarësuar në këto organizata, si nënshkruese e këtyre mekanizmave përcjellëse të procesit 

integrues, lipset të jetë më racionale në hartimin dhe zbatimin e politikave të saj, në mënyrë që 

vendin ta çojë drejt integrimit në strukturat evropiane dhe euroatlantike.  

Respektimi i karakterit multietnik i shtetitwshtë një faktor i rëndësishëm e thelbësor në 

krijimin e një ambjenti të sigurtë për të gjithë qytetarët e saj, që do të kontribuojë në stabilitetin e 

përgjithshëm të vendit, do ti shërbejë rritjes së besimit, tolerancës, si dhe mirëqenies së barabartë 

të qytetarëve të saj.  

Operacioni civil policor në FYROM : EUPOL- PROXIMA 2004-2005, EUPAT 2006. 

Operacioni civil EUPOL -Proksima në Maqedoni(IRJM) 2004-2005. 

EUPOL Proksima që zë fill më 15 dhjetor 2003, kishte për qëllim respektimin e rendit, 

ligjit dhe luftën kundër krimit të organizuar në Maqedoni. Ai synonte mbështetjen praktike të 

reformës gjithëpërfshirëse
674

 të sistemit të sigurisë të ndërmarrë nga ana e Ministrisë së 

Brendshme që përfshin fusha sensitive të policisë të tilla si: krijimin e policisë kufitare, si pjesë 

këto të përpjekjeve më të gjëra të BE-së për të promovuar menaxhimin e integruar të kufijve; 
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krijimin e besimit mes policisë lokale dhe popullatës; si dhe zgjerimin e bashkëpunimit me shtetet 

fqinje në fushën e patrullimit
675

 

Si arritje të zbatimit të operacionit mund të çmohen disa të tilla, si rritja e përfaqësimit të 

pakicës etnike shqiptare në sektorin e policisë, si dhe patrullimi multietnik në zonat e pakicave. 

Asistenca teknike për hartimin e ligjit për Policinë, krijimi i njësisë së standardeve profesionale të 

brendshme
676

, i policisë kufitare si dhe i akademisë policore, ku kjo e fundit shihet si njësi 

shpëtimi si dhe në luftën kundër krimit të organizuar, janë të tjera arritje
677

 efektive të këtij 

misioni.  

Operacioni Civil EUPAT në IRJM, Maqedoni, 2006. 

Ky operacion filloi pas përfundimit të misionit EUPOL Proksima, më 15 dhjetor 2005 dhe 

përfundoi mandatin e tij në maj 2006. EUPAT
678

 krahasuar me pararendësin ishte më i vogël sa i 

përket dislokimit të kapaciteteve e stafit, për rreth 30 këshilltarë policie, si dhe më i ngushtë në 

mandatin e tij. Qëllimi i tij ishte dhënia e mbështetjes së duhur për zhvillimin e një shërbimi të 

policisë efikas dhe profesional sipas standardeve të ―acuis communitare‖ për të monitoruar, 

drejtuar dhe këshilluar policinë lokale në çështjet prioritare në kontrollin e kufirit, qetësinë 

publike, rendin dhe përgjegjshmërinë, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
679

 Në 

zbatim të Marrëveshjes Kuadër të Ohrit, mandati i tij kohor kishte si synim përmbushjen e 

objektivave të fokusuara në tri fusha
680

 prioritare që lidhen me:  

1-zbatimin e përgjithshëm të reformës policore në terren,  

2- bashkëpunimin gjyqësor policor,  

3-standardet profesionale / kontrollit të brendshëm.  

5 - 5 Operacionet e tjera civile në Ballkan 

Misioni Monitorues i BE-së në Ballkanin Perëndimor (EUMM) 

Misioni EULEX në Kosovë. 
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Misioni Monitorues i BE-së në Ballkanin Perëndimor (EUMM).  

Ai vlerësohet si një mekanizëm i paralajmërimit të hershëm si dhe për kontributin dhe rolin 

si një urë lidhëse e ndërmjetësuesit mes besimeve të komuniteteve të ndryshme, duke mbështetur 

kësisoj qasjen e politikës stabilizuese të BE-së në rajon. Ai ishte mandatuar
681

 për të monitoruar 

aspektet e zhvillimeve politike dhe të sigurisë në rajon, me fokus të veçantë te kufijtë, kthimin e 

refugjatëve dhe çështjet ndëretnike. Misioni ishte përqëndruar në Sarajevë, dhe kishte në përbërje 

rreth 120 vëzhgues ndërkombëtarë (ushtarë të paarmatosur) dhe personel lokal prej 75 vetësh, që 

ishin përgjegjës për monitorimin e situatës në Bosnje-Hercegovinë, Kroaci, Maqedoni, Shqipëri, 

Serbi dhe Malin e Zi. Falë rezultateve të arritura në këtë drejtim, misioni kontribuoi në zhvillimin 

e një dimensioni të ri të menaxhimit të krizave, atë të monitorimit. Mandati i tij mbaroi në fund të 

2007.  

Misioni EULEX në Kosovë.  

Konsiderohet si misioni më i madh civil i menaxhimit të krizave i ndërmarrë nga BE deri 

më tani në kuadrin e PPSM, dhe i pari e më ambiciozi me fuqi ekzekutive për të ndërhyrë në 

punët e brendshme të Kosovës. Si objektiv kryesor të tij ka ndihmën, si dhe të asistojë 

institucionet e Kosovës, agjensitë e zbatimit të ligjit, gjyqësorin në veçanti, që të avancojnë në 

mbijetesën e tyre, si dhe të konsolidohen brenda një konteksti social multietnik, duke respektuar 

parimet e ligjshmërisë dhe standardeve evropiane.  

I planifikuar që në prill të vitit 2006, ai filloi të bëhet realitet dhe zbatohet më 16 shkurt 

2008. 
682

 Qëllimi i misionit ishte të ndihmonte institucionet e Kosovës në forcimin e shtetit ligjor 

(sundimit të ligjit), si dhe të kontribuonte për një mjedis të sigurtë dhe të qetë për popullatën e 

Kosovës, pavarësisht nga origjina e tyre etnike
683

. Ai bën realitet vullnetin politik të krerëve 

evropianë të shprehur përmes angazhimeve të ndërmarra nga ana e tyre përgjatë Këshillit 

Evropian të datës 14 dhjetor 2007, sipas të cilit BE-ja është e gatshme të luajë një rol të madh në 

forcimin e stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Misioni ka për detyrë të monitorojë, udhëzojë dhe 

këshillojë, dhe përgjegjësi të caktuara ekzekutive. Më konkretisht, ai fokusohet në tre drejtime 

kryesore: 

1-Policia, me një staf rreth 1400 oficerë të policisë, kryen një gamë të gjërë veprimesh, 

mbështetëse, trajnuese të policisë vendore, dhe deri në ato të procedimit e kryerjes së hetimeve. 

                                                 
681

 Council Joint Action 2000/811/CFSP of 22 dhjetor 2000. 
682

Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 shkurt 2008, OJ of 16 shkurt 2008.  
683

Council Joint Action 2008 / 124/ CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in 

Kosovo, EULEX KOSOVO [2008] OJ L42/92. 



209 
 

Strukturat policore civile me një efektiv rreth 115 syresh, japin mbështetje dhe ndihmë policisë 

kosovare në rastet e cënimit të rëndë të paqes dhe sigurisë.  

2-Sistemi i drejtësisë asistohet me rreth 230 gjyqtarë, prokurorë dhe këshilltarë ligjorë të 

shpërndarë në  Prishtinë dhe gjykatat në nivelin e qarkut. Rreth 60 zyrtarë të burgjeve kryejnë 

mbikqyrjen e të burgosurve si dhe kanë detyra shoqërimi.  

3-Sistemi doganor asistohet me rreth 30 zyrtarë të doganave, të cilët janë për të ndihmuar 

autoritetet lokale dhe për të mbikëqyrur veprimtaritë e tyre, me mundësinë për t‘i aftësuar për të 

vepruar vetë, në qoftë se do të jetë e nevojshme
684

. 

 

Pra, qëllimi i këtij misioni - brenda CSDP -është që të ndihmojë institucionet e Kosovës në 

forcimin e sundimit të ligjit, të pavarësisë së gjyqësorit, zhvillimin shumëetnik tek forcat policore 

dhe autoritetet doganore, si dhe asistencë të përgjithshme për zhvillimin e qëndrueshëm të 

Kosovës.  

Aspekti tjetër i rëndësishëm i tij konsiston në monitorimin si mentorë dhe këshilltarë të 

forcave lokale të policisë, duke ndihmuar në zhvillimin e një sistemi efikas të policisë si një 

segment i sistemit të përgjithshëm të sigurisë në Kosovë.  

Progresi i arriturwshtë i dukshëm, veçanërisht në sektorin e sigurisë, ku të dhënat sipas 

Raportit të Programit të EULEX-it të vitit 2012, në sektorin e policisë kanë marrë jetë dhe 

përfudnuar 18 nga 31 projektet e monitorimit, drejtimit dhe këshillimit deri në fund të majit 2012. 

685
 Ndërsa, krijimi i një gjyqësori multietnik, i pavarur dhe imunizuar nga ndërhyrja politike, 

ngelet një sfidë serioze për misionin e EULEX-it për të përmbushur bilancin e misionit. 
686

 

 

Së fundi misioniwshtë duke transferuar gradualisht veprimtaritë e tij në institucionet 

përfaqësuese lokale, si dhe tek aktorët e tjerë të BE-së.  

 

Disa të dhëna rreth misionit
687

.  

Fillimi i misionit në shkurt 2008 - shtyhet për 14 qershor 2016. 

Personeli nga vendet anëtare dhe vende të treta (civilë)wshtë 2200 (840 + 360 + 1000) 

Buxheti: 34. 000. 000 € (15 qershor 2014-14 tetor 2014). 
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Disa vende të treta kontribuojnë në EULEX, mes të cilëve në mënyrë të veçantë Shtetet e 

Bashkuara që marrin pjesë për herë të parë në një mision të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe 

Mbrojtjes (PPSM)
688

. 

  PËRFUNDIME : 

Përmes instrumentit të CSDP-së, operacionalizimit të saj në misione anembanë dhe 

veçanërisht në rajonin e BP, Bashkimi Evropian ka dëshmuar se ka kapacitetet e burimet e duhura, 

të cilat të alokuara e shfrytëzuara në mënyrë efikase, do të bëjnë të mundur që BE-ja të ushtrojë 

ndikim politik mbi gjithë globin. "Marka‖ evropiane e bazuar në demokracinë, paqen, 

bashkëpunimin, rritjen e qëndrueshme dhe solidaritetin social ka joshur shumë vende anembanë 

botës në përgjithësi, si dhe ka ndikuar në përshpejtimin e procesit integrues të vendeve të BP drejt 

familjes evropiane në veçanti.  

Në kuadër të misioneve paqeruajtëse në vendet e BP, si në drejtim të paqtimit, stabilitetit, 

rindërtimit, demokracisë, shtetit ligjor, të përpjekjeve për reformim të sektorëve të ndryshëm të 

sigurisë, policisë, kufirit, doganave, sistemit gjyqësor, etj., BE-ja ka adresuar interesat e saj në 

këtë rajon, duke ndikuar në evropianizimin e tyre.  

Që prej vitit 2003, momentit ku BE zë fill e nis të bëhet operacionale përmes CSDP-së në 

një numër të konsiderueshëm misionesh të saj të menaxhimit të krizave civilo – ushtarake, ajo ka 

njohur zhvillime dhe përmirësime të vazhdueshme.  

Klasifikimi i tyre, dhe mbi këtë bazë matja e efektivitetit të tyre, merr në konsideratë një 

numër kriteresh të natyrave të ndryshme, si ato të shtrirjes gjeografike, të madhësisë dhe 

karakterit.   

Të gjithë këto misione kanë një legjitimitet të gjithëpranuar, pasi janë ndërmarrë nën një 

mandat të autorizuar të KS të OKB-së. Ato janë nën varësi të strukturave përkatëse të BE-së, të 

autoritetit politik të Këshillit të BE-së dhe Përfaqësuesit të Lartë, ndërkohë që Komiteti Politik 

dhe i Sigurisë ushtron kontrollin politik dhe drejtimin strategjik të tyre.  

Pavarësisht së ka një supermaci civile të tyre, ato në finalitet reflektojnë qasjen 

gjithëpërfshirëse dhe smart të menaxhimit të krizave të BE-së, si dhe natyrën e tyre si një aktor i 

rëndësishëm me një fuqi sa civile, normative dhe ushtarake.  

Roli i BE-së, e veçanërisht kontributi i instrumenteve dhe mekanizmave paqendërtues në 

kuadër të CSDP-së, të përdorura në vendet e Ballkanit Perëndimor, është një dinamikë dhe një 

proces i vazhdueshëm, i nevojshëm dhe i duhur, prej të cilit varet dhewshtë i lidhur gjithë procesi 
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transformues i rajonit që lëviz nga stabilizimi drejt integrimit. Për të arritur këtë qëllim ambicioz, 

BE-ja ka ndjekur një qasje të dyfishtë: dislokimin e menaxhimit të krizave dhe politikën e 

zgjerimit. Kombinimi i kësaj qasjeje të dyfishtë ka funksionuar në mënyrë shumë inkurajuese e 

premtuese në Ballkanin Perëndimor, duke bërë të mundur transformimin e rajonit në tre aspekte.  

Së pari, BE ka kontribuar në stabilizimin e rajonit nëpërmjet operacioneve civile dhe 

ushtarake, duke parandaluar konfliktet e ardhshme në mes të grupeve etnike; çarmatimit të 

grupeve ushtarake dhe popullatave; reformimit të sektorit të sigurisë; ndihmës së sektorit policor 

në luftën kundër krimit të organizuar, etj. Ky kontribut duhet të shihet si një projekt afatgjatë për 

të arritur një qeverisje demokratike. Përveç kësaj, Marrëveshja mes Prishtinës dhe Beogradit, 

ndërmjetësuar nga Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politikën e 

Sigurisë, Catherine Ashton, shënoi një sukses në formësimin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. 

Së dyti, perspektiva e anëtarësimit ka shkaktuar nxitje të nevojshme për vendet e Ballkanit 

Perëndimor për të ndërtuar dhe konsoliduar institucionet demokratike të angazhuara për 

promovimin e sundimit të ligjit; mbrojtjen e grupeve të pakicave; zgjerimin e reformave në 

respektimin e të drejtave të njeriut; ekonominë e tregut dhe liberalizimin e shtetit dhe përshtatjen e 

sistemeve juridike në përputhje me legjislacionin e BE-së. Së treti, një qasje e tillë e dyfishtë ka 

promovuar një kulturë të drejtësisë, tolerancës dhe pajtimit në mes të grupeve të ndryshme etnike. 

Pas shpërbërjes së Jugosllavisë, shtetet e Ballkanit që dolën prej saj ishin thellësisht të ndara për 

sa i përket identitetit etnik. Grupet dominuese kishin (dhe ende kanë) tendencë për të përjashtuar 

grupet etnike pakicë nga vendimmarrje, shërbimet publike, arsimimi, etj. 
689

 Ky përjashtim solli 

konflikte në Ballkan (konfliktet në Bosnje, Kosovë dhe Maqedoni).  

Paqtimi i vendit dhe shoqërisëwshtë kusht themelor dhe premisë që garanton qoftë 

prosperitetin, si dhe avancimin e mëtejshëm drejt integrimit evropian, po ashtu ndikon në 

ndryshimin e perceptimit negativ të shoqërisë së Ballkanit si diçka arkaike, primitive apo barbare, 

një shoqëri e cila nuk përputhet me normat e një shoqërie të qytetëruar. 
690

 

Mund të përmendim se qasjet e përdorura nga BE-ja kanë qenë të suksesshme për 

stabilizimin dhe përparimin e rajonit drejt integrimit. Progreswshtë arritur në aspektin e sigurisë. 

Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë avancuar në përmbushjen e kritereve të pranimit për 

anëtarësim. Megjithatë, ka ende në vazhdim sfida të brendshme – Çështjet e pazgjidhura të 

sovranitetit, zhvillimit ekonomik dhe nacionalizmit në rritje - që mund të dobësojnë kredibilitetin 

e BE-së, si një fuqi sigurie dhe transformuese.  
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Pavarësisht nga sfidat e mangësitë e hasuara gjatë fazës së dislokimit apo problemet e 

brendshme të Ballkanit Perëndimor, analiza tregon se këto misione kanë kontribuar në mënyrë 

efektive, duke paqtuar rajonin e duke e transformuar atë nga një rajon i paqendrueshëm që vuan 

nga konfliktet ndëretnike në drejtim të reformimit të sektorit të sigurisë dhe ndërtimit të 

kapaciteteve institucionale. 
691

 

Roli i këtyre misioneve, dhe mbi këtë bazë edhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura në këtë 

kuadër me vendet e Ballkanit Perëndimor, ka paqtuar rajonin, duke forcuar marrëdhëniet mes 

popujve dhe vendeve të rajonit, rritur e përsosur masat e sigurisë.   

Në përfundim të analizës që lidhet me performancën e misioneve të menaxhimit të krizave, 

ne jemi në gjendje të japim përgjigje edhe pyetjeve sesi mund të vlerësohen ato në përgjithësi?
692

. 

Ky vlerësimwshtë i plotë kur merret në konsideratë një numër i madh kriteresh vlerësimi, si dhe 

ndikimi i të gjithë faktorëve dhe aktorëve që marrin pjesë e që shoqërojnë gjithë procesin e 

planifikimit, zhvillimit e zbatimit të operacioneve.  

Si i tillë, vlerësimi i performancës apo rolit që kanë misionet në përmbushje të qëllimeve të 

dislokimit të tyre, do të jetë i ndryshëm në varësi të kritereve të përdorura dhe këndvështrimeve të 

zgjedhura. Kështu, në rast se marrim në konsideratë këndvështrimin historik, mund të zbulohen 

disa tendenca të qarta, të cilat së bashku dëshmojnë për rritjen e PPSM. Ndër to mund të 

përmendim
693

:  

 globalizimi i zonës operacionale (nga një vatër fillestare në Ballkan, shtrirje të saj në 

pjesën lindore të kontinentit evropian, Lindje e Mesme, Afrikë dhe, madje, edhe Azi).  

 Zgjerimi i spektrit operacional dhe objektivave (nga menaxhimi i krizave ushtarake në një 

zgjerim të spektrit të menaxhimit të krizave civile).  

 Një bashkëveprim në rritje mes operacioneve civile dhe ushtarake.  

 Një gërshetim në rritje i shtyllës së parë e të dytë të BE-së  ; dhe një evoluim i procesit të 

zhvillimit të aftësive.  

 

Megjithë eksperiencën e krijuar, sukseset dhe mësimet e nxjerra prej tyre, misionet e 

menaxhimit të krizave të BE-së, janë shoqëruar më një seri mangësish dhe sfidash përkatëse. 

Përpos të tjerave, ka ende për të bërë rreth cilësisë së misioneve, pasi ndërkohë shqetësimi më së 
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shumti ka qenë ai sasior, pra i përqëndruar në gjetjen e sasisë së mjaftueshme të ushtarëve dhe 

civilëve për misionet. Nga ana tjetër, probleme e sfida për t‘u përballur e përmbushur 

konsiderohen: nevoja për të parashikuar mundësinë e ndërmarrjes së operacioneve më të 

rrezikshme, më me risk, kërkesa për të rritur efektivitetin e ndërveprimit e bashkëpunimit 

mulitilateral me aktorët e tjerë (qofshin ata vendorë po ashtu edhe ndërkombëtarë) të përfshirë në 

një konflikt. Gjithashtu, sfidë ngelet nevoja për të shqyrtuar ndërhyrjet gjithnjë e më komplekse 

që mbulojnë gjithë ciklin e menaxhimit të krizave, duke përfshirë çështje të tilla si ndërtimin e 

institucioneve dhe reformën e sektorit të sigurisë. 
694

  

 Kjo e fundit, gjithashtu, tregon për një nga zhvillimet e reja në operacionet e menaxhimit 

të krizave civile të PPSM-së dhe BE-së në përgjithësi: rritja e fokusit në menaxhimin e krizave 

strukturore si pjesë e një politike më të gjerë strukturore të jashtme dhe të sigurisë, një politikë që 

synon të ndikojë apo formësojë struktura të qëndrueshme politike, ligjore, social - ekonomike, të 

sigurisë, dhe mentale në nivele të ndryshme. 
695

 

Nisur nga kriteri apo këndvështrimi i efektshmërisë, dobisë, dhe vlerës së shtuar të siguruar 

nga këto misione, vlerësimi i performancës së misioneve apo rolit të tyre bëhet edhe më i 

ndërlikuar. Për shembull, operacionet ushtarake të përmendura, qoftë ai Althea apo Konkordia, 

mund të duken se janë efektive, por kjo mund të jetë si rrjedhojë e lidhjes e bashkëpunimit të 

ngushtë multilateral me aktorët e faktorët e tjerë të arkitekturës së sigurisë, qoftë me OKB-ne, 

OSBE-në, NATO-n, si dhe siguria që ofron në prapavijë SHBA-ja.  

Misionet si Operacioni Artemis në RDK dhe misioni në Aceh mund të kenë qenë tepër të 

kufizuar në kohë dhe në kushtet e mandatit, por megjithatë kanë qenë të rëndësishme dhe të 

vlefshme. Me përjashtim të misioneve në Ballkan, është e qartë se sfera dhe shtrirja e shumicës së 

operacioneve të PPSM-së ishte osewshtë shumë e kufizuar për të bërë një dallim të vërtetë. Dhe 

në disa nga zonat kryesore të konfliktit në botë si në Lindjen e Mesme, Darfur dhe Afganistan, 

kontributi i PPSM-së në rastin më të mirëwshtë simbolik, ndonësewshtë e drejtë të themi se 

ndonjëherë ndërhyrjet më të fuqishme të aktorëve të tjerë ndërkombëtarë nuk kanë qenë më të 

suksesshme në këto zona.  

Në disa raste misionesh si Operacioni Artemis në RDK dhe misioni në Aceh mund të kenë 

qenë tepër të kufizuara në kohë dhe në kushtet e mandatit, por megjithatë kanë qenë të 

rëndësishme dhe të vlefshme.  
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Në këtë kontekst, është, gjithashtu, e rëndësishme të kemi parasysh se, për shumë shtete 

anëtare, qëllimi i ndërmarrjes së operacioneve të PPSM-së nukwshtë kryesisht në lidhje me pasjen 

e një ndikimi në një krizë, por gjithashtu edhe për të dëshmuar se integrimi evropianwshtë duke 

përparuar (pavarësisht gjithë problemeve në BE ) dhe në lidhje me menaxhimin dhe balancimin e 

interesave të ndryshme ndërmjet shteteve anëtare (ose mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të 

Bashkuara). 
696

 

Nisur nga vlerësimet që bëhen sipas kritereve apo këndvështrimeve të karakterit historik, 

rezultatet mund të jenë të ndryshme. Gjykuar nga zhvillimet dhe evolucioni në CSDP, i 

dimensioneve civile dhe ushtarake të tyre, mund të konkludojmë se ky ndryshimwshtë bërë në 

kohë të shpejtë e ka qenë mjaft mbresëlënës. Intervali i kohës në mes retorikës dhe realitetit të 

zhvillimit, zbatimit të operacioneve civile dhe ushtarake ka qenë në të vërtetë relativisht i vogël. 

Këto zhvillime të CSDP-së kanë kontribuar, nga ana tjetër, edhe në zhvillimin e ―përmirësimin" e 

politikës së jashtme të BE-së, e natyrës së saj, duke e shndërruar nga një politikë të jashtme 

deklarative, e fokusuar në diplomaci, në një politike të jashtme të orientuar më shumë te aksioni 

dhe të fokusuar në menaxhimin proaktiv të krizave. Më në fund, përmes CSDP-së, mekanizmave 

të saj, u bë i mundur bashkimi në mënyrë efektive i burimeve kombëtare brenda PPJS, ku më në 

fund BE-ja bëhet operacionale dhe me prezencë kapacitetesh të afta civilo–ushtarake në teatrin e 

konfliktit e në terren.  

Kjo ka rritur dhe forcuar kredencialet e Përfaqësuesit të Lartë dhe negociatorëve të tjerë të 

saj, në përpjekjet e tyre për negocim me të tretët apo ndërmjetësim të konflikteve, gjë që ka rritur 

efektivitetin potencial të BE-së në politikën e saj të jashtme në çështje specifike, pasi ajo tashmë 

disponon e ofron më shumë besueshmëri, mundësi e kapacitete të mbështetura në forca, mjete e 

paisje.  

Nga ana tjetër, ekziston një rrezik real i pandarë në një PPSM të zgjeruar pa një politikë të 

jashtme evropiane të zhvilluar efektivisht. Zhvillimi i PPSM-së dhe i operacioneve të menaxhimit 

të krizave ushtarake dhe civile nuk ka qenë i harmonizuar, në koherencë dhe i shoqëruar me 

përpjekjet e njëkohshme e paralele në një politikë të përbashkët të jashtme. Madje, misionet e 

ndërmarra në kuadër të PPSM mund të tingëllojnë e të jenë vërtetë çorientuese, duke na krijuar 

përshtypjen se BE-ja nuk ka një politikë të miratuar, të qartë, koherente dhe gjithëpërfshirëse ndaj 

çështjeve me rrezikshmëri dhe politikës së jashtme në përgjithësi.  
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Rastet e misioneve në Kosovë dhe në Afrikën Qëndrore, janë dëshmi e asaj që shtetet 

anëtare, pavarësisht mospajtimeve të mëdha politike për parimet bazë të këtyre krizave, 
697

 ato 

dakordësohen për përmbushjen e këtyre operacioneve, të cilat shihen prej tyre si zhvillime 

plotësuese e nganjëherë edhe zëvendësuese për një politikë të përbashkët të jashtme koherente në 

çështje specifike
698

.  

Përpos eksperiencës në vendet e BP, Strategjia e Sigurisë Evropiane e miratuar në vitin 

2003, e përshtatur në fund të vitit 2008, nuk ofron të dhëna të qarta se kur, ku, dhe nën çfarë 

kushtesh BE-ja duhet të iniciojë operacione të PPSM-së
699

, që t‘i përgjigjet realisht nevojave 

strategjike urgjente të Bashkimit Evropian. Si e tillë, kjo paqartësi politike dhe strategjikewshtë 

një mangësi dhe mund të konsiderohet gjithashtu si pika e dobët e PPSM-së, e cila bëhet 

veçanërisht e kapshme dhe e dukshme kur një operacion i PPSM-së, gjendet përballë situatave të 

përshkallëzimit të dhunës dhe përhapjes gjeografike të konfliktit, përfshirë një numër të madh të 

viktimave. Në këtë kontekst, edhe pse PPSMwshtë në pararojë të politikës së jashtme të BE-së, 

por  ajo është kryesisht mjaft simbolike
700

, duke mos kaluar testin e provës së vet në përballje me 

këto lloj krizash "vërtet" të dhunshme.  

Megjithëse Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë (PPJS, si dhe krahu operacional 

i saj CSDP) ka zhvilluar tashmë institucionet e strukturat e veta të veçanta, karakteristike dhe 

ligjore, funksionimi i saj kërkon unifikimin e qëndrimeve të përbashkëta të të gjithë anëtarëve të 

Bashkimit Evropian, të cilët shpesh shfaqin qasjet dhe aspiratat e tyre të veçanta kombëtare, duke 

mos u pajtuar me kursin më të mirë politik
701

.  

 Ndarjet e hidhura brenda Europës gjatë pushtimit të Irakut 2003 mbeten një ilustrim i qartë 

i mosmarrëveshjeve të këtij lloji, apo për më tej mund të përmendim- për shembull, rastin e 

Kosovës, ku pesë vende anëtare të BE-së    nuk e njohin pavarësinë e saj. 

Për të qenë efektiv, Bashkimi Evropian, është i detyruar të mbështetet në multilateralitetin, 

pra të negociojë me sukses me partnerë të fuqishëm politikë dhe ekonomikë. Ky bashkëpunim si 

dhe zhvillimi i dialogut dhe qëndrimeve të përbashkëta të vendeve anëtare, do të kontribuojnë në 
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drejtim të përmirësimit
702

 të mekanizmave dhe instrumenteve të Politikës së Përbashkët të 

Jashtme dhe të Sigurisë, si dhe CSDP-së në veçanti.  

Eksperienca e bashkëpunimit BE-OKB në vendet e Ballkanit Perendimor nxjerr në pah 

maturimin e PPSM-së, e cila ka kaluar tashmë nga faza e bashkëpunimit institucional në atë të 

ndërveprimit të rregullt operacional dhe të angazhimit konkret të saj në sigurinë globale.  

Strategjia e sigurisë së shteteve të vogla, siç janë rastet tona studimore të BP, kanë tashmë 

dokumentet themelore strategjike të sigurisë kombëtare, ku përmes tyre bëhet një analizë e 

mjedisit të sigurisë, e strategjive bashkëpunuese, duke i përshtatur me shumë zgjuarësi
703

 dhe 

fleksibilitet strategjitë e tyre të sigurisë, në përballjen me sfidat e sigurisë kombëtare dhe 

ndërkombëtare.  

Vendi ynë, megjithëse i vogël dhe me burime të limituara, me pjesëmarrjen e tij në misione 

të ndryshme, si dhe pjesë e kaolicionit të madh antiterror ka dhënë një kontribut të çmuar për 

paqen dhe sigurinë rajonale dhe më gjerë.  

Për shtetet anëtare të BE-së integrimi e bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, 

megjithë përpjekjet e progresin e arritur, ka ende rrugë për të bërë e sfida për të kapërcyer, për aq 

kohë sa ende këto dy fusha mbeten domen e prerogativë e pandryshueshme kombëtare e shteteve 

anëtare. Kultura strategjikewshtë koncept dhe instrument i rëndësishëm që ofron njohuri 
704

 dhe 

argumente të shumta rreth sjelljes a standardeve që përdor lidhur me përdorimin apo jo të forcës. 

Ajowshtë e ndryshueshme dhe kontekstuale, duke u ndikuar nga faktorët gjeografikë, ekonomikë, 

politikë, ushtarakë, etj. Kjo kulturë strategjike e BE-së,wshtë reflektuar edhe në Strategjinë e 

Sigurisë Evropiane, ku në themel të sajwshtë multilateraliteti efektiv i saj, i ciliwshtë testuar 

suksesshëm në bashkëpunimin me të gjithë aktorët dhe faktorët në përballje të sfidave e dilemave 

të sigurisë të Ballkanit Perëndimor, duke e kthyer këtë në një instrument efikas dhe koherent 

përkundrejt çdo përpjekje desintegruese të rajonit.  

Vendet e BP janë ndikuar nga kultura strategjike e BE-së, ku si rrjedhojë e saj janë shënuar 

arritje në drejtim të shtetit të së drejtës, reformave institucionale, mbrojtjes së drejtave të njeriut, 

stabilizimit e bashkëpunimit rajonal, etj.  

BE-ja imponon sistemin e vet të rregullave, normave, kulturës strategjike dhe gjithë 

aspektet e proceseve integruese përmes filozofisë së multilateralizmit. Kjo qoftë në marrëveshjet 

bilaterale që lidh me vende të ndryshme, përfshirë edhe ato kandidate, të Ballkanit Perëndimor, po 
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ashtu edhe me të tjera vende të Botes së Tretë. Efektiviteti i instrumenteve të veta, përmes CSDP-

së në këto vende e veçanërisht në ato të BP, arrihet përmes një bashkëpunimi efektiv me 

institucionet e tjera të arkitekturës evropiane si NATO, OKB, OSBE, etj. 

Përpos saj, kohezioni politik i Bashkimit Evropianwshtë vënë në një provë serioze nga 

ndikimi i faktorëve të jashtëm, si sulmet e 11 shtatorit 2001 dhe luftrat që pasuan këto ngjarje, 

qoftë në Afganistan dhe Irak, për të vazhduar në vatrat e tjera të konflikteve si në Lindjen e 

Mesme dhe Afrikën e Veriut pas ―Pranverës Arabe‖, si në Libi, Egjypt, Tunizi, etj, të cilat 

ekspozuan ndasitë e thella brenda Bashkimit Evropian, si dhe në raportet multilaterale me aktorët 

e tjerë si SHBA dhe NATO. 

Soft power i BE-së, në definimin e saj origjinal, konsiderohet një aset potencialisht me 

vlerë në politikën e jashtme të BE-së, por jo gjithmonë në mënyrën dhe në masën që drejtuesit e 

BE-së kishin shpresuar. Kur ajowshtë e pranishme, është pozitive dhe ka raste kur BE-ja ka 

përfituar prej saj, sidomos në vende që kanë shpresë për anëtarësim në BE. Por më shpesh, 

mundësia e BE-së    për të përfituar nga soft power i saj bie viktimë e aftësive dhe kapaciteteve të 

saj të kufizuara në terma tradicionale dhe për këtë arsye ajo më së shumti është shfaqur si një fuqi 

civile dhe e butë
705

 e cila në rastet tona studimore të BP, si në B-H, Maqedoni, Kosovë, etj., ka 

kombinuar në mënyrë të zgjuar, inkurajuese dhe jo pa efektivitet edhe aspektet ushtarake të saj.  

Në këtë proces integrues, BE-ja lipset të shmangë zvarritjet burokratike ndaj aspiratës së 

vendeve të BP, pasi vonesat mund të provojnë humbjen e durimit, të kredibilitetit të saj, si dhe 

mund të inkurajojnë forca desintegruese jashtë BE-së, apo të krijojnë destabilitet siç ndodhi së 

fundi në ngjarjet e Kumanovës, Maqedoni. 

Me eksperiencën e krijuar, mësimet e nxjerra dhe progresin e arritur, mund të themi se 

CSDP ka qenë dhewshtë instrumenti i duhur dhe efikas që ka ndikuar me rolin dhe qasjen e vet 

gjithëpërfshirëse në kuadër të misioneve të ndërmarra dhe spektrit të detyrave të saj, duke kthyer 

vendet e BP drejt axhendës së integrimit evropian, dhe tej larg ndikimeve me karakter gjeopolitik 

të interesave të aktorëve të tjerë si Rusia. Kjo e fundit, në përpjekjet e saj për reabilitimin e lavdisë 

së dikurshme të saj perandorake, si dhe kthimin në ish zonat e dikurshme të influencës së vet, e 

sheh rajonin si pjesë të rëndësishme për interesat e saj. Ajo po shfrytëzon të gjitha mjetet e veta 

politike, kulturore, ekonomike, për t‘i orientuar këto vende drejt ombrellës së vet. Gjeopolitika e 

tubacionevewshtë mjeti dhe instrumenti që, më së shumti, po përdor për t‘i joshur këto vende drejt 

qasjes së vet si dhe për të ndikuar përmes saj tek vendet e BE-së dhe raportet me to. Ukraina është 

test i fuqisë së vet dhe i raporteve mes aktorëve të mëdhej rajonalë e globalë. Përfundimi i 
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luftimeve atje, apo fati i saj do të ketë ndikime në vendet e BP, në rajonin ku interferojnë interesat 

e tyre gjeopolitike, gjeostrategjike të cilat mund të dakordësohen mes veti në përpjekjet e tyre për 

të rregulluar e ruajtur ekuilibrin e rendit ndërkombëtar global.  

 

Perspektiva evropiane dhe euroatlantikewshtë prioritet i qartë dhe kryesor i qeverive të 

këtyre vendeve, e sanksionuar në një numër të madh dokumentesh strategjike të sigurisë së tyre 

kombëtare, si dhe i qasjeve bashkëpunuese që këto vende tashmë kanë ndaj çeshtjeve dhe sfidave 

të sigurisë kombëtare, rajonale dhe globale.  

Bashkëpunimi rajonal ka prodhuar efekte e sinergji pozitive për të mirën e gjithë këtyre 

vendeve, duke përshpejtuar procesin integrues të tyre.  

Fal këtij kontributi, rajoni tashmë po i largohet ndjenjave të dikurshme të nacionalizmave, 

forcave dhe mentaliteteve ideologjike e përjashtuese ndaj njëri- tjetrit, që prodhonin konflikte, 

luftra e kriza të herë pas hershme. Megjithë problemet dhe sfidat që ato përballen në drejtim të 

forcimit të shtetit ligjor, demokracisë, të drejtave të njeriut, korrupsionit e krimit të organizuar, 

këto vende janë më afër se kurrë familjes evropiane, ku BE-ja, me instrumentet e saja në 

përgjithësi, e CSDP-së në veçanti, kanë rol të dorës së parë në këto procese.  

Kjo e fundit, ka ndikuar në krijimin e një hapësire gjeopolitike kompakte, ku perspektiva 

dhe axhenda e integrimit evropian, për këto vende,wshtë prioritet  kombëtar.  
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ABSTRACT:  

Tema: Gjeopolitika dhe Politika e Përbashkët e Sigurisë dhe Mbrojtjes së Bashkimit Evropian-

Sfida e së Ardhmes  

Rasti i Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bosnje – Hercegovinës.  

Ky projekt kërkimi shkencor synon marrjen e gradës shkencore Doktor i Shkencave në drejtimin 

Histori nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamaneti i Historisë. Ai 

lidhet me Sigurinë Rajonale, veçanërisht me Ballkanin Perëndimor, kushtet e tij për tu integruar sa më 

shpejt dhe natyrshëm me Bashkimin Evropian (BE) nëpërmjet politikash aktive të elitave udhëheqëse të 

vendeve të rajonit dhe nën trysninë aktive të instrumenteve të sigurisë së BE-së, kryesisht të ESDP-së dhe 

CSDP- Politikave të Përbashkëta të Sigurisë dhe Mbrojtjes të BE-së. Përqasja ndaj sigurisë do të jetë 

bashkëpunimi aktiv në projektet e sigurisë dhe të zhvillimit të BE-së, duke vënë në bazë ndërgjegjësimin e 

elitave dhe të publikut të vendeve të rajonit për domosdoshmërinë e anëtarësimit në BE, përmbushjen e 

interesave dhe mirëqenies së përbashkët duke qenë pjesë e BE-së se sa jashtë saj. Kjo vlen edhe për elitën 

politike të BE-së, e cila ka nevojë të jetë më strategjike, më aktive dhe e drejtpërdrejtë në realizimin me 

efiçiencë të objektivave të Strategjisë së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes të BE-së. Ngjarjet në 

Ukrainë duket se po i thellojnë dilemat e sigurisë në Ballkan, deri në atë masë sa me gjasa, duket se e 

ardhmja gjeopolitike e Ballkanit Perëndimor do të vendoset nga përfundimi i lojës në territorin e Ukrainës. 

Ngjarja e fundit në masakrën shtetërore në Kumanovë, Maqedoni, dëshmoi për krizën që ekziston, paqen e 

brishtë të marrëveshjes së arritur, si dhe la të kuptojë për shpjegime deri gjeopolitike të situatës e përballje 

të interesave mes aktorëve dhe faktorëve ndikues në rajon. Ndoshta angazhimi i drejtpërdrejtë i një fuqie të 

madhe të BE-së, siç mund të jetë Gjermania, mund t‘i japë rajonit një hov të ri drejt përshpejtimit të 

integrimit në BE.  

Popujt e Ballkanit Perëndimor e ndjejnë se projekti qytetërues për paqe dhe bashkëpunim rajonal 

po bëhet gjithnjë e më tepër realitet, në sajë të angazhimit aktiv të BE-së dhe partnerëve të natyrshëm 

properëndimorë të tyre 

 

 

 

 

Abstract: 

. 

This research project aims to receive the post master degree, as  Doctor of Science in History by the 

Tirana University, Faculty of History and Philology, Department of History. This topic is fully related to 

regional security, especially the Western Balkans, for natural integration into  the European Union (EU) 

through active policies of the region ruling elites and active pressure  by EU security instruments, mainly 

ESDP and CSDP- Common Security Policy and EU defense. This approach to security will contribute 

throgh  cooperation in security projects and the developments of the EU, meanly based on elites and the 

public awareness of  the region, in the  necessity to join the EU,  in order to filful common  interests and 

welfare, while being part of EU than ignoring  it. This aproach also applies to EU political elite, which 

needs to be more, more active strategicaly in order to reach  efficiency of the Strategic objectives of the 

Common Security and Defence Policy of the EU. 

Recently events in  the State of Ukraine, appears to affect on the  security dilemmas in the Balkans, 

to the extent that it probably seems that the geopolitical future of the Western Balkans will be decided by 

the end game of  the Ukraine war. The last event and  state massacre in Kumanovo, Macedonia, testified  

the crisis there, the fragile peace agreement reached, and needs for further  explanations of the geopolitical 

situation and confrontation of interests among stakeholders and influencing factors in the region. Perhaps  

directly commitment of the Great Powers of the EU, as can be Germany, could give the region a new 

impetus to accelerate EU integration. 

The Western Balkan peoples feel that project for peace and regional cooperation is becoming more 

and more reality, thanks to the active involvement of the EU and the  other Western partners. 

 

 


