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ËViti 2021 solli njëkohësisht progres dhe pengesa në 

fushën e mbrojtjes së të drejtave themelore. Raporti 
i vitit 2022 për të drejtat themelore i Agjencisë së 
Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA) 
merr në shqyrtim zhvillimet më të mëdha në këtë 
fushë, duke identifikuar arritjet dhe fushat ku ka 
ende vend për shqetësim. Ky botim paraqet opinionet 
e FRA-së për zhvillimet kryesore në fushat tematike që 
m bulon raporti dhe një përmbledhje të provave mbi 
të cilat mbështeten këto opinione. Kështu, raporti jep 
një pamje të përgjithshme të thukët por informuese të 
sfidave kryesore të të drejtave themelore me të cilat 
përballen BE-ja dhe shtetet e saj anëtare.

[FOKUSI]
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Pandemia e COVID-19 ka prekur njerëzit në gëzimin e të drejtave 
të tyre sociale, edhe pse jo në të njëjtën shkallë. Grupe të 
mëdha popullatash në BE janë përballur me vdekshmëri të 
lartë, me risk të shtuar për varfëri, me kufizime në punësim, me 
mungesën e qasjes në infrastrukturën dixhitale, me qasje më të 
ulët në kujdesin shëndetësor, në kujdesin për fëmijët, në arsim 
dhe trajnim, me kufizime për pjesëmarrjen në shoqëri dhe me 
tensione në baraspeshën punë-jetë personale.

BE-ja reagoi me veprime të shpejta nga ana e Komisionit 
Evropian dhe e disa agjencive, ku përfshihet Qendra Evropiane 
për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, e cila ka dhënë 
analizë të detajuar javore të situatës epidemiologjike dhe 
Agjencia Evropiane e Barnave e cila vlerëson trajtimet dhe 
vaksinat për COVID-19. Përveç kësaj, për të përballuar ndikimin 
shoqëror të pandemisë, nëpërmjet Recovery and Resilience Facility [Fondi për Rimëkëmbje 
dhe Qëndrueshmëri], shteteve anëtare iu vu në dispozicion një shifër prej 723,8 miliardë €. 
Si rezultat, shtetet anëtare propozuan më shumë se 850 masa për të përmirësuar realizimin 
e të drejtave sociale gjatë rimëkëmbjes nga pandemia.

Zbatimi i këtyre masave kërkon monitorim sistematik lidhur me pajtueshmërinë e tyre 
me të drejtat themelore, për të garantuar se këto masa përdoren me efektshmëri dhe 
efektivitet dhe se ato respektojnë të drejtat e njerëzve. Megjithatë, shtetet anëtare 
përgjithësisht nuk përfshijnë organe statutore me kompetencë në fushën e të drejtave 
themelore në monitorimin e efektshmërisë së masave të marra në planet e tyre të 
rimëkëmbjes dhe të qëndrueshmërisë për të promovuar të drejtat sociale.

Angazhimi i BE-së ndaj të drejtave sociale i ka rrënjët në 
rendin ligjor të Bashkimit Evropian, siç e tregojnë nenet 4, 
9 dhe 151 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian 
dhe neni 3 i Traktatit të Bashkimit Evropian si dhe Titulli IV 
për solidaritetin i Kartës së BE-së për të Drejtat Themelore.

Në vitin 2021, BE-ja dhe shtetet anëtare reaguan ndaj 
pandemisë së COVID-19 me angazhim të përtëritur për 
të realizuar një “Evropë sociale”, siç e tregoi Samiti Social 
i Portos dhe Plani i Veprimit të Shtyllës Evropiane të të 
Drejtave Sociale. Rregullorja me të cilën është krijuar 
Recovery and Resilience Facility [Fondi për Rimëkëmbjen 
dhe Qëndrueshmërinë] (2021/241) pasqyron angazhimet 
ligjore dhe politike të Bashkimit Evropian dhe u kërkon 
shteteve anëtare të shpjegojnë mënyrën me të cilën do 
të kontribuojnë planet e tyre për rimëkëmbjen dhe qëndrueshmërinë në zbatimin e Shtyllës 
Evropiane të të Drejtave Sociale. Rregullorja u referohet edhe të drejtave themelore, për 
shembull të drejtave të lidhura me mbrojtjen e të dhënave, mbrojtjen e mjedisit dhe barazinë.

Nëpërmjet këtij fondi, BE-ja vuri në dispozicion të shteteve anëtare 723,8 miliardë euro, përfshirë 
këtu edhe për të trajtuar dëmet sociale të shkaktuara nga pandemia. Prandaj, fondi shënjon 
angazhimin e Bashkimit Evropian për të ndërtuar një Evropë më të drejtë, më përfshirëse 

TË DREJTAT SOCIALE DHE BARAZIA NËN DRITËN 
E RIMËKËMBJES NGA PANDEMIA E COVID-19

1 [FOKUSI]

OPINIONI 1.1 I FRA-SË
BE-ja dhe shtetet anëtare duhet të përkra-
hin të drejtat sociale të personave në situata 
cenueshmërie, të cilët janë prekur më shumë nga 
pandemia, nëpërmjet disbursimit të fondeve nga 
Fondi për Rimëkëmbjen dhe Qëndrueshmërinë, 
në përputhje me të gjitha detyrimet ligjore dhe 
angazhimet politike. Shtetet anëtare të BE-së 
duhet të rakordojnë masat e financuara, nëse ato 
shihen se nuk janë aq të efektshme në trajtimin 
e cenueshmërisë sociale të personave.
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dhe më sociale. Ky instrument u krijoi shteteve anëtare mundësinë të 
propozonin më shumë se 850 masa që do të rritnin kohezionin shoqëror 
dhe territorial dhe do të kontribuonin në realizimin e të drejtave sociale. 
Këto masa trajtojnë një numër problematikash sociale ndër grupe të 
ndryshme popullatash në BE ku përfshihen gratë, fëmijët dhe të rinjtë 
në situata cenueshmërie; personat me aftësi të kufizuara; të moshuarit; 
personat e komunitetit rom dhe personat në situata punësimi të pasigurta.

Në përgjithësi, në planet e tyre për rimëkëmbjen dhe qëndrueshmërinë, 
shtetet anëtare përfshinë masa për të përmirësuar cilësinë e arsimit, 
mundësitë për punësim dhe integrimin në tregun e punës. Disa prej 
masave merren në mënyrë specifike me fëmijët dhe të rinjtë. Masat e tjera 
i përkasin reformimit të sigurisë shoqërore dhe sistemeve shoqërore, 
ndërsa të tjerat lidhen me përmirësimin e qasjes në kujdesin shëndetësor 
dhe në kujdesin afatgjatë.

Fondet publike (ku përfshihen fondet e BE-së) luajnë një rol kyç për të 
garantuar mbrojtjen e të drejtave themelore, duke përfshirë të drejtat 
sociale. Këtu kemi të bëjmë sidomos me rastet ku autoritetet përkatëse 
garantojnë të mos financojnë veprimtari të cilat nuk janë në përputhje 
me të drejtat themelore. Kjo kërkon monitorim efektiv të përdorimit të 
fondeve në praktikë.

Rregullorja me të cilën është krijuar Fondi parashikon se shtetet anëtare 
raportojnë dy herë në vit në kontekstin e gjashtëmujorit evropian për 
ecurinë e bërë në përmbushjen e planeve të tyre për rimëkëmbjen dhe 
qëndrueshmërinë (neni 27). Megjithatë, rregullorja nuk përmban garanci 
të krahasueshme me ato të Rregullores për Dispozitat e Përbashkëta për 
monitorimin e respektimit të të drejtave themelore në shpenzime, qofshin 
këto në kuadrin e ngritjes së mekanizmave kombëtare të monitorimit apo 
për përfshirjen e organeve statutore kombëtare me mandat në fushën 
e të drejtave të njeriut ose të barazisë në këto mekanizma.

Disa shtete anëtare kanë propozuar në planet e tyre masa që mund të 
ngrenë shqetësim për pajtueshmërinë e tyre me Kartën e BE-së për të 
Drejtat Themelore ose me Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuara (KDPAK). Për shembull, përdorimi i financimeve 
nga fondi për të mobiluar ose ndërtuar institucione për personat me aftësi 
të kufizuara mund të mos jetë në pajtim me nenin 19 të Konventës së 
OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara për jetesën 
e pavarur dhe përfshirjen në komunitet.

OPINIONI 1.2 I FRA-SË
Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare duhet 
të garantojnë që asnjë financim nga Fondi për 
Rimëkëmbjen dhe Qëndrueshmërinë të mos për-
doret në mënyrë të papajtueshme me Kartën 
e BE-së për të Drejtat Themelore dhe me Kon-
ventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara (KPPAK). Komisioni Evropian dhe shte-
tet anëtare të BE-së duhet të krijojnë mekaniz-
ma të efektshme për monitorimin e të drejtave 
themelore në kuadrin e Fondit. Në këtë proces, 
autoritetet kompetente të shteteve anëtare nx-
iten të angazhohen në konsultime sistematike 
dhe kuptimplote me organet e tyre statutore 
kompetente në fushën e të drejtave të njeriut 
dhe të barazisë. Këtu mund të përfshihej marrja 
e këshillave prej këtyre organeve për ngritjen 
e sistemeve për të garantuar pajtueshmërinë 
me Kartën e BE-së për të Drejtat Themelore dhe 
me detyrimet që rrjedhin nga Konventa për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Shte-
tet anëtare të BE-së mund edhe të konsiderojnë 
përfshirjen e organeve statutore për të drejtat 
e njeriut në vlerësimin e ndikimit të masave të 
rimëkëmbjes.
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2
ZBATIMI DHE PËRDORIMI I KARTËS 
NË NIVEL KOMBËTAR

Këshilli ka shprehur angazhimin e tij të plotë në kuadrin 
e “Strategjisë për rritjen e zbatimit të Kartës së të Drejtave 
Themelore në BE” të Komisionit Evropian. Strategjia 10-vjeçare dhe 
përfundimet e Këshillit i japin rëndësi më të madhe zbatimit të Kartës 
në nivel kombëtar, duke theksuar peshën e aktorëve kombëtarë.

Në nivel kombëtar, gjykatat, parlamentet, qeveritë dhe organet 
e tjera vazhdojnë ta përdorin Kartën, e cila përmendet në vendime, 
në vlerësimet e ndikimeve dhe në debatet parlamentare, siç 
e tregojnë edhe provat e mbledhura gjatë vitit 2021. Ka disa shembuj 
të paktë të nismave politike që synojnë rritjen e trajnimeve për 
Kartën. Sidoqoftë, deri më sot organet kombëtare nuk duket se 
zbatojnë strategjinë e Komisionit dhe përfundimet e Këshillit me 
planifikim të bashkërenduar dhe afatgjatë. Por, emërimi i personit të 
kontaktit në nivel kombëtar për Kartën mund të tregojë se progresi 
mund të jetë më i dukshëm gjatë vitit 2022.

Në nivelin e Bashkimit Evropian

Në fillim të marsit 2021, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi përfundimet 
për rritjen e zbatimit të Kartës së BE-së për të Drejtat Themelore (Karta). 
Këto përfundime kanë potencialin të kontribuojnë për zbatimin më të 
mirë të Kartës në nivel kombëtar, duke mbrojtur kështu më mirë të drejtat 
themelore në shtetet anëtare të BE-së. Këshilli kërkon më shumë trajnim, 
ndërgjegjësim më të lartë, rregulla më të mira për ligjbërjen, më shumë 
shkëmbime përvojash dhe praktikash në zbatimin e Kartës, kushte të rrepta 
të Kartës për financimet e BE-së, më shumë bashkërendim për çështjet që 
lidhen me Kartën, institucione më të forta kombëtare për të drejtat e njeriut 
dhe më shumë bashkëpunim me shoqërinë civile.

Strategjia e Komisionit Evropian për Kartën ka nxitur reagime edhe nga 
Komiteti i Rajoneve dhe nga Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian. Ata kanë 
theksuar rëndësinë e përfshirjes së aktorëve rajonalë dhe të shoqërisë civile, 
përkatësisht. Parlamenti Evropian ka nënvizuar rëndësinë e monitorimit të 
zbatimit të të gjitha të drejtave të Kartës.

Fundamental Rights
EU Charter of 

OPINIONI 2.1 I FRA-SË
Institucionet e BE-së duhet të përdorin doku-
mentet strategjike përkatëse të miratuara në 
vitin 2021 si pikë referimi në përpjekjet e tyre 
të ardhshme për të garantuar që Karta të zba-
tohet plotësisht. Rishikimi i zbatimit të këtyre 
dokumenteve strategjike ka nevojë që të mblid-
hen rregullisht të dhëna, informacione dhe për 
përvojat e aktorëve përkatës në nivel kombëtar 
dhe vendor.

Për shembull, Këshilli mund të përdorë fushat 
kryesore të identifikuara në përfundimet e tij 
të vitit 2021 për Kartën si kuadër referencë për 
komentet që do të bëjë në të ardhmen për zba-
timin e Kartës së të Drejtave Themelore. Gjatë 
përgatitjes së këtyre përfundimeve vjetore 
për vijimësinë e Kartës, Këshilli mund të mar-
rë në konsideratë organizimin e një shkëmbi-
mi ndërveprues dhe të mbështetur në fakte 
në grupin përkatës të punës së Këshillit për 
të inkurajuar të mësuarit e ndërsjellë si dhe 
angazhimin e pikave kombëtare të kontaktit 
për Kartën.

Agjencitë dhe organet e BE-së mund të marrin në 
konsideratë të ndjekin shembullin e agjencive 
për Çështjet e Drejtësisë dhe Punët e Brendshme 
dhe të vlerësojnë rregullisht mënyrat si mund të 
zhvillojnë më tej kontributin e tyre për zbatimin 
dhe përkrahjen e të drejtave të Kartës.
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Mbledhja e rregullt e praktikave premtuese për zbatimin e Kartës nisi me 
Portalin e rinovuar “e-Justice”, të cilin e mundësoi Komisioni Evropian. 
Nëntë agjencitë për Çështjet e Drejtësisë dhe Punët e Brendshme kryen 
shkëmbimin e dytë vjetor për Kartën, duke diskutuar masat e ndryshme 
të marra për të garantuar dhe nxitur zbatimin e Kartës brenda mandatit 
përkatës të secilës agjenci.

Të gjitha këto dokumente të vitit 2021 në nivel të Bashkimit Evropian 
janë një bazë e mirë për zhvillim të mëtejshëm.

Në nivel kombëtar

Siç e tregojnë përfundimet e Këshillit, theks i fortë iu vu qeverisjes në 
nivel kombëtar në vitin 2021. Kjo prirje mbështetet në strategjinë e vitit 
2021 për Kartën, në të cilën Komisioni Evropian ka ftuar shtetet anëtare 
të ndërmarrin hapa konkrete, për shembull duke emëruar një person 
kontakti në administratat vendase, për të përshtatur procedurat që 
lidhen me vlerësimin e ndikimit dhe kontrollin juridik për të garantuar që 
komitetet me ekspertizë të mjaftueshme në fushën e Kartës të kontrollojnë 
menaxhimin e fondeve të BE-së ose të krijojnë ose të forcojnë institucionet 
kombëtare për të drejtat e njeriut. Komisioni i ka ftuar gjithashtu shtetet 
anëtare të zgjerojnë masat politike që lidhen me Kartën në fushën 
e trajnimeve, rritjes së ndërgjegjësimit ose të nxitjes së një mjedisi më 
mbështetës dhe më të sigurt për OShC-të dhe mbrojtësit e të drejtave.

Për të pasur rezultate në të tri përmasat, kërkohet një ndryshim në 
kulturën për të drejtat themelore në nivel kombëtar. Praktika e të drejtave 
themelore mbetet e përqendruar tek e drejta kushtetuese kombëtare 
dhe te GjEDNj-ja, siç e tregojnë vendimet gjyqësore, por siç e tregon 
edhe arsyetimi për të drejtat e njeriut i zbatuar në kontekstin e ligjbërjes. 
Kjo tregon se vlera e shtuar e Kartës nuk përdoret mjaftueshëm dhe se 
ndërveprimi ndërmjet Kartës dhe legjislacionit kombëtar dhe midis Kartës 
dhe GjEDNj-së nuk janë bërë ende mjaftueshëm pjesë e kurrikulave 
standarde të trajnimeve.

OPINIONI 2.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së që ende nuk e kanë cak-
tuar pikën e kontaktit për Kartën, sipas ftesës që 
u është bërë në strategjinë për Kartën, duhet ta 
bëjnë këtë sa më shpejt me qëllimin për të rritur 
zbatimin e bashkërenduar dhe të efektshëm të 
strategjisë për Kartën.

Shtetet anëtare të BE-së duhet të marrin parasysh 
zbatimin e strategjisë së Komisionit Evropian për 
Kartën dhe përfundimet e Këshillit të Bashkimit 
Evropian me një proces të strukturuar të bazuar 
në objektiva, etapa dhe afate kohore konkrete. Ky 
proces mund të marrë formën e një plani veprimi 
për Kartën ose duke iu referuar në mënyrë specifike 
Kartës në planet e veprimit ose strategjitë ekzistuese.

Shtetet anëtare të BE-së duhet të marrin para-
sysh vlerësimin e ekspertizës që ato ofrojnë për 
Kartën në trajnimet profesionale për gjyqtarët 
e ardhshëm dhe për ata në detyrë, për prokurorët 
dhe profesionistët e tjerë të drejtësisë, në mënyrë 
që të zhvillojnë masat për të trajtuar mungesat 
në këtë kuadër, duke u mbështetur tek eksper-
tiza ekzistuese e institucioneve kombëtare dhe 
ndërkombëtare të trajnimit dhe duke përdorur 
instrumente të disponueshme në nivel ndërkom-
bëtar, për shembull ato të zhvilluara nga FRA-ja.
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Për më tepër, ka vetëm pak përpjekje të dukshme në nivel kombëtar për të 
zbatuar strategjinë për Kartën me një proces të strukturuar me objektiva, 
me etapa dhe me afate kohore konkrete. Caktimi i personave të kontaktit 
për Kartën është një hap i parë i rëndësishëm në këtë drejtim, sepse ata 
mund të drejtojnë ose ndihmojnë procesin e zbatimit të strategjisë për 
Kartën. Megjithatë, deri më sot, vetëm gjysma e shteteve anëtare kanë 
caktuar pikën e tyre të kontaktit për Kartën.

Në nivel vendor

Duke iu kthyer nivelit vendor të qeverisjes, vlen të risillet në vëmendje 
se Karta “është e zbatueshme për organet rajonale ose vendore dhe për 
organizatat publike, kur ato zbatojnë legjislacionin e Bashkimit Evropian” 
(shihni Explanations, Article 51, Official Journal of the European Union 
C 303/17 – 14.12.2007 [Shpjegimet, neni 51, Gazeta Zyrtare e Bashkimit 
Evropian C 303/17 – 14.12.2007]). Qeveritë duhet të ndajnë përvojën dhe 
praktikën e tyre për të bërë të mundur të mësuarit e ndërsjellë. Në vitin 
2021, Komisioni Evropian hapi një seksion në Portalin Evropian “e-Justice”, 
ku shtetet anëtare mund të ndajnë praktikat më të mira që përdoren dhe 
ndërgjegjësimin për Kartën, duke përfshirë këtu nivelin vendor. Megjithatë, 
deri më sot, ato nuk e kanë përdorur dhe aq portalin për këtë qëllim.

Strategjia e Komisionit Evropian për Kartën përdor termin “vendor” 17 
herë. Ky dokument jo vetëm kërkon ndarjen e praktikave më të mira për 
Kartën në nivel vendor dhe nxitjen e një mjedisi më mbështetës dhe 
të sigurt për OShC-të dhe mbrojtësit e të drejtave në nivel vendor, por 
kërkon edhe që shtetet anëtare të japin orientime të mjaftueshme në 
nivel vendor që autoritetet të mund të përmbushin detyrimet e Kartës. 
Strategjia e vë theksin edhe te potenciali i organeve vendore për rritjen 
e ndërgjegjësimit për të drejtat e njerëzve dhe se çfarë mund të bëjnë 
ata nëse të drejtat e tyre shkelen.

Përfundimet e Këshillit, të miratuara në mars 2021, nënvizojnë edhe rolin 
e administratave rajonale dhe vendore, duke përfshirë nëpunësit civilë, “në 
integrimin e Kartës dhe garantimin e respektimit të të drejtave themelore 
në përpunimin e politikave dhe në përkrahjen e kulturës për të drejtat 
e njeriut në të gjitha nivelet e ekzekutivit”. Megjithatë, administratat 
vendore nuk janë shumë të vetëdijshme për Kartën sipas analizës që 
FRA-ja i ka bërë të dhënave nga konsultimet që Komisioni Evropian 
kreu gjatë përgatitjes së strategjisë për Kartën. Nuk ka dyshim se niveli 
vendor ka potencial për më shumë mbrojtje dhe përkrahje të të drejtave 
themelore. Për shembull, në vitin 2021 FRA-ja propozoi një kuadër që 
synon të nxitë më shumë qytete në BE të bëhen qytete të të drejtave të 
njeriut dhe të ndihmojë zhvillimin e një kulture vendore për të drejtat.

OPINIONI 2.3 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të diskutojnë 
strategjinë e  re për Kartën me autoritetet 
vendore dhe rajonale dhe të shohin si mund të 
kontribuojnë sa më mirë për përkrahjen e të 
drejtave themelore dhe të Kartës.

Autoritetet vendore dhe rajonale duhet të ga-
rantojnë që instrumentet, procedurat dhe politi-
kat e tyre t’i referohen Kartës. Praktikat vendore 
ekzistuese duhet t’u komunikohen personave të 
rinj kombëtarë të kontaktit për Kartën, për t’u 
siguruar se ata mund t’i ndajnë këto praktika 
dhe përvoja me shtetet e tjera anëtare, për 
shembull nëpërmjet Portalit Evropian “e-Justice”.

Qytetet mund të marrin në konsideratë të bëhen 
“qytete të të drejtave të njeriut”, duke fuqizuar 
konsideratat për të drejtat themelore në punën, 
programet dhe veprimtaritë e tyre. Kuadri për të 
përforcuar të drejtat në nivel vendor i propozuar 
nga FRA-ja mund të jetë i dobishëm në këtë 
kuadër.

Komiteti i Rajoneve mund të marrë në konsid-
eratë të mbajë rregullisht një forum për shkëm-
bimin e përvojave dhe praktikave premtuese 
që lidhen me Kartën.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/analysis_of_the_targetted_consultations_for_the_commissions_new_charter_strategy_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/analysis_of_the_targetted_consultations_for_the_commissions_new_charter_strategy_0.pdf
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Viti 2021 përkoi me 21 vjetorin e direktivave të BE-së për barazinë. 
Kjo gjë nxiti bërjen e bilancit të arritjeve dhe të mundësive të 
humbura si dhe vlerësimet për zbatimin e legjislacionit, por më të 
rëndësishmet ishin reflektimet për hapin tjetër që duhet marrë. 
Këtë vit, kapitulli përqendrohet te diskriminimi ndaj personave 
të komunitetit LGBTI dhe te diskriminimi i shtetasve të BE-së për 
shkak të kombësisë së tyre.

Shkelja e të drejtave të personave LGBTI në disa shtete anëtare 
si dhe rritja e incidenteve të krimit nga urrejtja dhe i gjuhës 
së urrejtjes – gjë që mund të reflektojë një rritje aktuale të 
incidenteve dhe të vullnetit për t’i denoncuar ato – nxiti reagimin 
e mjaft institucioneve ndërkombëtare. Paralelisht, ka pasur rritje 
në njohjen e familjeve të çifteve me gjini të njëjtë dhe të familjeve 
me prindër homoseksualë në jurisprudencën ndërkombëtare dhe 
kombëtare.

Ka prova se shtetasit e BE-së përjetojnë diskriminim për shkak të 
kombësisë së tyre në fusha të ndryshme të jetës, por ka pak të 

dhëna të mbledhura për këtë temë.

Në vitin 2021, disa nga masat e përballjes me pandeminë e shkaktuar nga sëmundja 
e koronavirus 2019 (COVID-19) ndikuan negativisht te personat LGBTI, ndërsa shtetasit e

BE-së u përballën me disa probleme gjatë kalimit të kufirit të BE-së dhe me marrjen e dozave 
të vaksinës ose me regjistrimin e vaksinimit të tyre.

Këtë vit, kapitulli përqendrohet te diskriminimi ndaj personave të komunitetit 
LGBTI dhe ndaj shtetasve të BE-së për shkak të kombësisë së tyre.

Gjatë vitit 2021 ka pasur rritje në njohjen e të drejtave të familjeve të çifteve 
me të njëjtën gjini dhe të prindërve homoseksualë në jurisprudencën dhe 
legjislacionin ndërkombëtar dhe kombëtar. Megjithatë, njohja e ndërsjellë 
e prindërimit të çifteve me të njëjtën gjini ndërmjet shteteve anëtare është 
ende e vështirë, duke parë mospërputhjet midis vendeve të BE-së në fushën 
e njohjes juridike të çifteve me të njëjtën gjini dhe i të drejtave të familjeve 
të tyre (sa i takon birësimit, lindjes së fëmijëve me nënë surrogate ose 
riprodhimit të asistuar). Kjo situatë krijon pasiguri juridike dhe pengon jo 
vetëm të drejtën e lëvizjes së lirë, por edhe të drejtën për jetën familjare 
kur refuzohet njohja e lidhjeve familjare midis prindërve dhe fëmijëve të 
vendosura ligjërisht në një vend tjetër.

BARAZIA DHE MOSDISKRIMINIMI

3

OPINIONI 3.1 I FRA-SË
Sa i takon nismës legjislative të planifikuar për 
njohjen e prindërimit dhe masat që lidhen me 
të, Komisioni Evropian duhet t’i pajisë shtetet 
anëtare me kuadrin përkatës dhe me orientime të 
mëtejshme për të garantuar njohjen e ndërsjellë 
të prindërimit për çiftet me gjini të njëjtë.

Shtetet anëtare të BE-së duhet të zbatojnë masat 
e parashikuara në strategjinë e BE-së për barazinë 
e personave LGBTIQ duke zhvilluar plane veprimi 
dhe strategji kombëtare dhe duke përforcuar 
mbrojtjen juridike të personave LGBTIQ nga dhuna 
dhe gjuha e urrejtjes.
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Komisioni Evropian ka pranuar se dallimet në rregullat e shteteve anëtare për prindërimin 
dhe mungesa e rregullave të konfliktit në BE në këtë aspekt, mund t’u shkaktojnë vështirësi 
familjeve që kalojnë kufirin brenda BE-së. Komisioni po merr në konsideratë një nismë ligjore 
për njohjen ndërkufitare të prindërimit midis shteteve anëtare të BE-së. Propozimi do të 
parashikonte rregulla të përbashkëta konflikti dhe dispozita të përbashkëta për njohjen 
e vendimeve gjyqësore për prindërimin. Ndërkohë që ligji material për prindërimin është 
brenda kompetencës të së drejtës së shteteve anëtare, BE-ja mund të miratojë masa për ligjin 
e familjes me rrjedhoja ndërkufitare sipas nenit 81, paragrafi 3 të Traktatit për Funksionimin 
e Bashkimit Evropian (TFBE).

Njohja ndërkufitare e prindërimit është sidomos e vështirë për prindërit me të njëjtën gjini 
për shkak të dallimeve në kuadrin ligjor të shteteve anëtare. Këto dallime pengojnë të 
drejtën për respektimin e jetës familjare dhe të drejtat e fëmijës si dhe të drejtat e fëmijës 
që rrjedhin nga të qenët shtetas i BE-së.

GjDBE-ja i ka njohur lidhjet familjare midis prindërve me gjini të njëjtë dhe fëmijës të tyre 
në vendimin V.M.A. v. Stolichna obshtina. Ky vendim rikujton se shtetet anëtare mund të 
shmangen nga detyrimet e tyre në kuadrin e legjislacionit të BE-së për lëvizjen e lirë, nëse 
kjo shmangie nuk shkel të drejtat themelore të Kartës për të Drejtat Themelore (Karta). 
Gjykata përfundon se do të ishte në kundërshtim me nenin 7 (e drejta për respektimin 
e jetës familjare) dhe me nenin 24 (të drejtat e fëmijës) të Kartës, në rast se fëmija privohet 
nga marrëdhënia me njërin prej prindërve të tij kur ushtron të drejtën e lëvizjes së lirë 
ose nëse ushtrimi i kësaj të drejte do të ishte i pamundur ose tejet i vështirë në praktikë 
për shkak se prindërit e fëmijës kanë të njëjtën gjini. Gjykata thekson se detyrimi për të 
njohur marrëdhënien prind-fëmijë në kontekstin e lëvizjes së lirë nuk dëmton identitetin 
dhe kompetencat kombëtare.

Përveç kësaj, masat për të frenuar pandeminë, ku përfshihen mbyllja totale dhe masat 
shtrënguese për të hyrë në shtetet anëtare, kanë prekur në mënyrë të shpërpjesëtuar 
partnerët dhe fëmijët e personave LGBTIQ si dhe të rinjtë LGBTIQ në disa shtete anëtare. 
Këto masa kanë shkaktuar rritje të dhunës në familje, të gjuhës së urrejtjes dhe të krimeve 
nga urrejtja dhe kufizuan qasjen në ndihmën psikologjike dhe në kujdesin shëndetësor.

Në këtë kontekst merr rëndësi strategjia e BE-së për barazinë e personave LGBTIQ. Kjo 
strategji përcakton veprime të shënjestruara rreth katër shtyllave kryesore: lufta ndaj 
diskriminimit, garantimi i sigurisë, ndërtimi i shoqërive përfshirëse dhe marrja e lidershipit në 
thirrjet për barazi kundrejt personave LGBTIQ. Siç e ka shpallur edhe strategjia, në vitin 2021 
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Komisioni ngriti nëngrupin për barazinë e personave LGBTIQ nën varësinë 
e Grupit të Nivelit të Lartë të BE-së për Mosdiskriminimin, Barazinë dhe 
Larminë për të mbështetur dhe monitoruar progresin e shteteve anëtare 
për të drejtat e personave LGBTIQ, duke përfshirë zhvillimin e planeve 
kombëtare të veprimit.

Disa shtete anëtare miratuan planet e veprimit që kishin si objektiv 
luftën ndaj diskriminimit në përgjithësi dhe ku përfshiheshin të drejtat 
e personave LGBTIQ. Shtete të tjera zhvilluan plane veprimi që synonin 
në mënyrë specifike barazinë e personave LGBTIQ. Këto plane veprimi, 
të cilat u përkrahën nga Lista e Veprimeve për të Përparuar me Barazinë 
e personave LGBTI për periudhën 2015–2019, janë të nevojshme për të 
njohur nevojat e veçanta të personave LGBTIQ për mbrojtjen e të drejtave 
të tyre dhe për të paraqitur masa specifike.

Diskriminimi ndaj shtetasve të BE-së për shkak të kombësisë mund të 
krijojë pengesa për lëvizjen e lirë, edhe nëse nuk lidhet drejtpërdrejt me 
zbatimin e legjislacionit për lëvizjen e lirë.

Neni 18 i TFBE-së dhe neni 21, paragrafi 2 i Kartës parashikojnë se, brenda fushëveprimit të 
legjislacionit të BE-së, ndalohet diskriminimi për shkak të kombësisë. Ky ndalim ka efekte të 
drejtpërdrejta, horizontale dhe vertikale. Kjo do të thotë se në kushte të caktuara individët 
mund ta përdorin atë kundrejt enteve private dhe autoriteteve shtetërore.

Neni 24, paragrafi 1 i Direktivës “Për lëvizjen e lirë” (2004/38/KE) pohon angazhimin themelor 
ndaj parimit të trajtimit të barabartë të shtetasve të BE-së, i shprehur në Traktate: “të gjithë 
shtetasit e BE-së që sipas kësaj Direktive banojnë në territorin e shtetit anëtar pritës, gëzojnë 
trajtim të barabartë me shtetasit e atij shteti anëtar brenda fushëveprimit të Traktatit. Gëzimi 
i kësaj të drejte shtrihet edhe te pjesëtarët e familjes që nuk janë shtetas të një shteti anëtar dhe 
që kanë të drejtë qëndrimi ose të drejtë qëndrimi të përhershëm”. Neni 4 i Direktivës Zbatuese 
“Për lëvizjen e lirë të punëtorëve” (2014/54/BE) i detyron shtetet anëtare të caktojnë organe 
për nxitjen, analizën, monitorimin dhe mbështetjen e trajtimit të barabartë të punëtorëve të 
Bashkimit Evropian dhe të familjeve të tyre pa u diskriminuar për shkak të kombësisë, por edhe 
pa kufizime të pajustifikuara ose pengesa për të drejtën e tyre për lëvizje të lirë.

Sipas dëshmive nga kërkimet e FRA-së gjatë vitit 2021, shtetasit e BE-së dhe pjesëtarët e familjeve 
të tyre ende përjetojnë diskriminim për shkak të kombësisë në fusha të ndryshme, duke përfshirë 
taksimin, të drejtën për ushtrimin e profesionit dhe qasjen te mallrat dhe shërbimet, ku përfshihen 
shërbimet shëndetësore dhe përfitimet shoqërore. Gjatë pandemisë së COVID-19, disa masa ku 
përfshihen zbatimi i planit të vaksinimit dhe kufizimet e udhëtimeve, patën pasoja negative te 
shtetasit e BE-së nga shtetet e tjera anëtare. Ndonëse diskriminimi për shkak të kombësisë nuk 
duket të jetë i përhapur gjerësisht, krahasuar me arsyet e tjera të diskriminimit, të dhënat për të janë 
të pamjaftueshme. Nuk ka as ndërgjegjësim të mjaftueshëm për rastet kur ndodh ky diskriminim, 
edhe pse shtetësia e BE-së është një nga shtyllat e integrimit të BE-së, siç e ka përsëritur GjDBE-ja 
në mjaft raste dhe siç e kanë nënvizuar tre raportet vjetore të Komisionit për shtetësinë.

OPINIONI 3.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të garantojnë 
që, brenda fushëveprimit të së drejtës së BE-së, 
legjislacioni dhe praktikat administrative të mos 
shpien në diskriminimin e shtetasve të BE-së dhe 
në disa kontekste në diskriminimin e pjesëtarëve 
të familjeve të tyre për shkak të kombësisë. Në 
këtë kuadër, kontribut të dobishëm do të jepte 
mbledhja e rregullt e të dhënave dhe përvojave.

Komisioni Evropian duhet të rritë ndihmën që 
u jepet shteteve anëtare për të shkëmbyer in-
formacionet dhe për të rritur ndërgjegjësimin 
në fushën e parandalimit të diskriminimit ndaj 
shtetasve të BE-së për shkak të kombësisë.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3328
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3328
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Krimet nga urrejtja raciste dhe gjuha e urrejtjes vazhduan të ishin të 
pranishme në BE gjatë vitit 2021. Migrantët dhe pakicat etnike, duke 
përfshirë romët, hebrenjtë, myslimanët dhe aziatikët vazhduan të 
fajësoheshin për pandeminë e koronavirusit 2019 (COVID-19).

Komisioni Evropian mori hapa vendimtarë për zbatimin 
e legjislacionit ekzistues të BE-së duke nisur procedurat e shkeljes 
kundër 11 shteteve anëtare për mostranspozimin e plotë dhe të saktë 
të Direktivës Kuadër “Për racizmin dhe ksenofobinë” në legjislacionin 
e brendshëm. Gjithashtu, Komisioni u ka kërkuar shteteve anëtare të 
zbatojnë më mirë dispozitat e Direktivës “Për barazinë racore”.

Duke pasqyruar angazhimin e mbarë BE-së në luftën kundër racizmit, 
shtetet anëtare miratuan plane veprimi kundër racizmit dhe vazhduan të 
forcojnë masat për të trajtuar mangësitë në të dhëna dhe për të zhvilluar 
struktura e procese për raportimin e efektshëm të incidenteve raciste.

Direktiva Kuadër “Për racizmin dhe ksenofobinë” (2008/913/DPB) 
parashtron një qasje të përbashkët të legjislacionit penal për format 
e racizmit dhe ksenofobisë që arrin deri në gjuhë urrejtjeje dhe krim nga 
urrejtja. Në vitin 2021, Komisioni Evropian nisi procedurën e shkeljes kundër 
11 shteteve anëtare që nuk e kishin trupëzuar plotësisht dhe me saktësi 
direktivën kuadër në legjislacionin e brendshëm. Gjykata Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) dhe gjykatat supreme të shteteve vendosin 
kufij për përdorimin e lirisë së shprehjes si justifikim për gjuhën e urrejtjes 
dhe nxitjen e urrejtjes.

Racizmi vazhdoi të përbënte një sfidë serioze në BE gjatë vitit 2021. Siç 
e tregojnë raportet zyrtare dhe jozyrtare, krimet e nxitura nga urrejtja 
raciste dhe incidentet nga gjuha e urrejtjes vazhduan të ndodhnin. Përveç 
kësaj, organizmat ndërkombëtare dhe kombëtare të të drejtave të njeriut 
ngritën shqetësime gjatë pandemisë për nivelin në rritje të gjuhës së urrejtjes në internet dhe 
shpesh nga mediat dhe politikanët, gjuhë që vinte në shënjestër migrantët dhe pakicat etnike.

4
RACIZMI, KSENOFOBIA DHE 
INTOLERANCA E LIDHUR ME TO

OPINIONI 4.1 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të transpozojnë 
plotësisht e me saktësi dhe të zbatojnë dispozi-
tat e Vendimit Kuadër të Këshillit “Për luftën 
ndaj racizmit dhe ksenofobisë”. Këtu përfshihet 
edhe marrja e masave nga shtetet anëtare për 
të garantuar që motivet raciste ose ksenofobe 
të konsiderohen rrethana rënduese ose, si al-
ternativë, që gjykatat t’i marrin këto motive në 
konsideratë në përcaktimin e dënimeve.
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Neni 21 i Kartës së BE-së për të Drejtat Themelore e ndalon diskriminimin 
për shkak të origjinës etnike ose racës. Po ashtu, Direktiva “Për barazinë 
racore” (2000/43/KE) ndalon diskriminim për shkak të origjinës etnike ose 
racore në qasjen në arsim, punësim, shërbime (përfshirë këtu strehimin) 
dhe në qasjen në mbrojtjen sociale dhe kujdes shëndetësor. Siç e tregojnë 
raportet e Komisionit Evropian dhe të organizmave ndërkombëtare që 
monitorojnë të drejtat e njeriut, njëzet e një vite pas miratimit të Direktivës 
“Për barazinë racore”, një numër shtetesh anëtare ende nuk i zbatojnë 
plotësisht dispozitat e direktivës.

Komisioni i vazhdoi procedurat e shkeljes kundër tri shteteve anëtare që 
diskriminuan fëmijët e komunitetit rom në arsim. Rezultatet e anketës dhe të 
testimeve për diskriminimin nxjerrin në dritë se në vitin 2021 pakicat etnike, 
duke përfshirë migrantët, vazhduan të pësonin diskriminim dhe racizëm 
institucional në fusha të ndryshme të jetës. Siç e vërtetojnë raportimet 
e organizmave të monitorimit, në BE vazhdoi të ndodhte profilizimi 
diskriminues në bazë të etnisë.

OPINIONI 4.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të përmirësojnë 
ndjeshëm efektshmërinë e masave dhe të dis-
pozitave të tyre institucionale për të zbatuar 
plotësisht dispozitat e Direktivës “Për baraz-
inë racore”, sidomos në lidhje me sanksionet 
e efektshme, proporcionale dhe frenuese në rast 
shkeljeje të detyrimeve, siç e kërkon Direktiva 
“Për barazinë racore”. Kjo gjë mund të kontribuojë 
në uljen e pengesave me të cilat përballen pakicat 
etnike dhe migrantët kur përpiqen të qasen në 
arsim, punësim, në të mira dhe shërbime (duke 
përfshirë strehimin) dhe në mbrojtjen sociale.

OPINIONI 4.3 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së inkurajohen të zhvil-
lojnë plane veprimi ose strategji enkas për të 
luftuar racizmin, diskriminimin racor, antisemiz-
min, ksenofobinë dhe intolerancën që lidhet me 
to. Përpjekjet në nivel shtetesh duhet të jenë të 
bazuara dhe të udhëhequra nga parimet e për-
bashkëta orientuese për planet kombëtare të 
veprimit kundër racizmit dhe duhet të garantojnë 
pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin me partnerët 
përkatës dhe me OShC-të. Shtetet anëtare du-
het të sigurohen se kur zhvillojnë, zbatojnë dhe 
monitorojnë planet e veprimit kundër racizmit, 
të gjitha veprimet të jenë të orientuara dhe të 
bazuara në të dhëna të besueshme për barazinë.

Në vitin 2021, BE-ja nisi hedhjen e bazave për respektimin e angazhimeve të 
marra në planin e parë të veprimit të BE-së kundër racizmit. Në mënyrë të 
veçantë, Grupi i Nivelit të Lartë i BE-së për luftën kundër racizmit, ksenofobisë 
dhe formave të tjera të intolerancës miratoi parime të përbashkëta 
udhëzuese për planet kombëtare të veprimit kundër racizmit.

Zhvillimet në nivel shtetesh mbështetin përpjekjet në të gjithë BE-në. Disa 
shtete anëtare miratuan për herë të parë në vitin 2021 planet kombëtare të 
veprimit kundër racizmit. Si pasqyrim i konteksteve të ndryshme vendase, 
shtete të tjera anëtare përfshinë masat kundër racizmit në politika më të 
gjera kundër diskriminimit ose zhvilluan strategji të cilat trajtojnë forma dhe 
shfaqje specifike të racizmit, për shembull strategjitë kundër antisemitizmit.

Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive në trajtimin e boshllëqeve në të dhënat 
në nivel kombëtar, përgjithësisht në të gjithë BE-në ka mungesë të dhënash 
për përjetimin e racizmit dhe diskriminimit për shkak të origjinës racore ose 
etnike. Të dhënat e pakta të besueshme dhe të plota pengojnë hartimin, 
zbatimin dhe monitorimin e efektshëm të planeve të veprimit kundër racizmit 
dhe nuk i lënë shtetet anëtare të monitorojnë me efektivitet cilësinë e tyre.
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Gjetjet nga të dhënat e shteteve dhe nga FRA-ja tregojnë nivele të larta 
moskallëzimi të përvojave me diskriminimin dhe dhunën për shkak të 
paragjykimeve. Moskallëzimi pengon të drejtat e viktimës për mbështetje 
dhe mbrojtje dhe ka për rezultat mungesën e qasjes te drejtësia nga të gjithë 
në mënyrë të barabartë. Moskallëzimi rrezikon përpjekjet e autoriteteve 
vendase për të hetuar dhe dënuar krimet nga urrejtja.

Në vitin 2021, Grupi i Nivelit të Lartë i BE-së për luftën kundër racizmit, 
ksenofobisë dhe formave të tjera të intolerancës miratoi parimet kyçe 
udhëzuese për të inkurajuar kallëzimin e krimeve nga urrejtja. Parimet 
vendosin në qendër të tyre viktimën dhe synojnë të krijojnë një kuadër që 
të mund të udhëheqë përpjekjet e vendeve për heqjen e pengesave për 
denoncimin e krimeve dhe krijojnë struktura dhe procese që mbështetin 
denoncimin e efektshëm të krimeve nga urrejtja. Një numër shtetesh anëtare 
raportojnë përpjekje që i kushtohen sistemeve të efektshme të denoncimit, 
si ndërgjegjësim i synuar i grupeve në rrezik viktimizimi nga krimi i urrejtjes; 
ndërtim i kapaciteteve brenda forcave ligjzbatuese dhe hapa drejt një 
bashkëpunimi më të fortë.

OPINIONI 4.4 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së ftohen të zbatojnë 
parimet kyçe udhëzuese për të nxitur denon-
cimin, parime që mund të shërbejnë edhe si 
kuadër vlerësimi për identifikimin e masave 
kombëtare drejt hartimit dhe zbatimit të qas-
jes që ka në qendër viktimën për denoncimin 
e krimeve nga urrejtja. Shtetet anëtare duhet 
të vazhdojnë përpjekjet e tyre për krijimin 
e strukturave që ndihmojnë denoncimin, si 
krijimi i shërbimeve nga palë të treta për 
denoncimin si dhe ndërtimi i kapaciteteve 
të oficerëve të rendit për të identifikuar dhe 
regjistruar krimet e mundshme nga urrejtja. 
Ato duhet edhe të rritin bashkëpunimin me 
OShC-të dhe me organizatat e mbështetjes 
për viktimat si dhe të angazhohen në masa 
të përshtatura ndërgjegjësimi për të arritur 
te personat që janë në rrezik viktimizimi prej 
krimit nga urrejtja.
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Në vitin 2021, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi rekomandimet e tij për barazinë, 
përfshirjen dhe pjesëmarrjen e romëve. Këshilli u bën thirrje shteteve anëtare të BE-së që 
të miratojnë kornizat strategjike kombëtare për romët dhe të bëjnë të gjitha përpjekjet 
për të arritur objektivat dhe synimet e kuadrit specifik strategjik të BE-së për romët deri 
në vitin 2030. BE-ja dhe shtetet anëtare zhvilluan disa nisma për të përfshirë romët dhe 
endacakët në përgatitjen e strategjive dhe dëgjoi palët e interesuara, si organizmat për 
barazinë dhe institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut.

BE-ja integroi përfshirjen e romëve në mjaft dosje politike dhe legjislative. Megjithatë, 
shumica e shteteve anëtare nuk e ka integruar përfshirjen e romëve në strategjitë 
kryesore kombëtare dhe në masat për fushat kryesore politike si punësimi, arsimi, 
shëndetësia dhe strehimi.

Në vitin 2021, të drejtat themelore të romëve dhe endacakëve ende nuk respektoheshin 
plotësisht. Antigjipsizmi, diskriminimi, varfëria dhe përjashtimi social si dhe krimi nga 
urrejtja dhe gjuha e urrejtjes vazhdojnë të prekin një numër shumë të madh romësh dhe 
endacakësh në të gjithë BE-në. Masat për t’u përballur me pandeminë e koronavirusit 2019 
(COVID-19) i rënduan këto probleme.

BARAZIA DHE PËRFSHIRJA E ROMËVE

5
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Më 12 mars 2021, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi rekomandimin e tij 
për barazinë, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e romëve, duke u bërë thirrje 
shteteve anëtare të miratojnë kornizat kombëtare strategjike për romët 
deri në shtator 2021. Vetëm 11 shtete anëtare paraqitën strategjitë e tyre 
kombëtare të rishikuara para mbylljes së vitit 2021.

BE-ja inkurajon shtetet anëtare të përfshijnë romët dhe endacakët në 
të gjitha dosjet politike dhe juridike që konsiderohen se mbështetin dhe 
mbrojnë grupet e cenueshme. Kuadri i ri strategjik i BE-së për romët 
përcakton shtatë objektiva dhe synimet e lidhura me to, të cilat duhet të 
përmbushen deri në vitin 2030. Ky kuadër përqendrohet te lufta kundër 
antigjipsizmit dhe diskriminimit dhe te përkrahja e pjesëmarrjes dhe 
përfshirjes së plotë të romëve duke kombinuar politikat e përgjithshme 
dhe ato të synuara.

Pjesa më e madhe e shteteve anëtare i paraqitën vonë strategjitë e tyre 
dhe shpesh pa marrë parasysh strategjitë e mëparshme ose pa kryer 
vlerësimet e strategjive të mëparshme. U rritën përpjekjet për të marrë 
mendimin e shoqërisë civile dhe të organizmave të barazisë, por ka pak 
prova për pjesëmarrje të rëndësishme të romëve dhe endacakëve në 
hartimin dhe zbatimin e strategjive të reja. Në vitin 2021, vetëm 11 shtete 
anëtare ngritën platformë kombëtare për romët për të përfshirë më me 
efektshmëri shoqërinë civile.

OPINIONI 5.1 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të kenë për-
parësi zbatimin e kornizave të tyre kombëtare 
strategjike për romët. Këto duhet të përfshijnë 
synime konkrete dhe të matshme për të siguruar 
monitorim të efektshëm dhe mbledhjen e të 
dhënave. Shtetet anëtare duhet të marrin në 
konsideratë praktikat premtuese nga vendet 
e tjera të BE-së dhe të përdorin udhëzimet që 
kanë nxjerrë FRA-ja dhe “Roma Working Par-
ty” [Grupi i Punës për Romët]. Shtetet anëtare 
duhet të nxitin rritjen e kapaciteteve të organ-
izatave të shoqërisë civile rome dhe t’i ftojnë 
ato në mënyrë sistematike të marrin pjesë në 
hartimin, zbatimin dhe monitorimin e masave 
për përfshirjen e romëve.
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Neni 21 i Kartës së BE-së për të Drejtat Themelore e ndalon diskriminimin 
për shkak të origjinës etnike ose shoqërore ose për shkak të përkatësisë 
në një pakicë kombëtare. Që prej vitit 2000, legjislacioni i BE-së (Direktiva 
“Për barazinë racore”, 2000/43/KE) ka përkrahur trajtimin e barabartë dhe 
ka ndaluar diskriminimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë.

Në Raportin e saj për të Drejtat Themelore për vitin 2021, Agjencia e BE-
së për të Drejtat Themelore u bënte thirrje shteteve anëtare të BE-
së të miratonin masat e nevojshme për të parandaluar dhe çrrënjosur 
qëndrimet diskriminuese në mesin e oficerëve të policisë. Kjo Agjenci 
u bënte thirrje edhe autoriteteve të organeve ligjzbatuese të nxirrnin 
udhëzues specifikë, praktikë dhe të gatshëm për t’u përdorur për të luftuar 
profilizimin diskriminues etnik nga oficerët e policisë. Këta udhëzues duhet 
të përfshihen në procedurat standarde të punës dhe në kodin e sjelljes 
dhe duhet t’u komunikohen sistematikisht oficerëve të vijës së parë.

Studimi i botuar në vitin 2021 nga FRA-ja tregon se profilizimi etnik ose 
racor që i bën policia personave që mendohet se mund të jenë romë 
ose endacakë është ende gjerësisht i përhapur dhe përvojat negative 
me policinë dëmtojnë besimin tek autoritetet publike. Në vitin 2021, në 
dy shtete anëtare u raportuan 2 incidente me vdekje ku ishin përfshirë 
meshkuj romë dhe autoritetet policore. Raporti i Komisionit Evropian 
drejtuar Parlamentit Evropian për zbatimin e Direktivës “Për barazinë 
racore” u kërkon shteteve anëtare të publikojnë të dhëna për ankesat 
e marra nga policia, inspektoratet dhe gjykatat.

OPINIONI 5.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare duhet të marrin në konsideratë 
masa për të luftuar qëndrimet diskriminuese 
kundër romëve dhe endacakëve në forcat e ren-
dit. Këto masa duhet të përfshijnë trajnimin e pro-
fesionistëve të rendit dhe drejtësisë, mbështetjen 
tek udhëzimet e zhvilluara nga FRA-ja dhe te 
nismat e trajnimit të marra nga Agjencia e BE-së 
për Trajnimin e Forcave të Rendit dhe FRA-ja si 
dhe te nismat e trajnimit të marra nga Organizata 
për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë dhe 
Zyra për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat 
e Njeriut. Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që 
rastet e dhunës policore ku përfshihen romët të 
hetohen shpejt nga organet kompetente dhe du-
het të ndihmojnë viktimat në kallëzimin e sjelljes 
jokorrekte nga policia.
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Respektimi i të drejtave themelore në kufijtë e jashtëm mbeti 
në krye të sfidave për të drejtat e njeriut në BE. Pretendimet për 
zmbrapsje dhe dhunë në kufij vazhduan. Kështu ndodhi edhe me 
vdekjet në det dhe në tokë dhe me vonesat për të gjetur një port 
të sigurt për migrantët e shpëtuar në det. Paraburgimet e lidhura 
me azilin dhe me riatdhesimet vazhduan, edhe kur ishin pjesë 
e politikave të përforcuara të frenimit në kufij.

BE-ja punoi për ta bërë operacionale në shkallë të gjerë teknologjinë 
e informacionit (TI), ku përfshihen garancitë për të drejtat themelore 
që priten të zbatohen me efektivitet.

Neni 78, paragrafi 1 i TFBE-së dhe nenet 18 dhe 19 të Kartës së BE-së 
për të Drejtat e Njeriut (Karta) ndalojnë refoulement (kthimin) – që do 
të thotë kthimin e një individi që rrezikohet nga përndjekja ose dëmi 
serioz – dhe dëbimet kolektive. Neni 4 i Kartës ndalon torturën dhe 
format e tjera të keqtrajtimit. Ky është detyrim absolut që nuk lejon as 
përjashtime e as shmangie.

Respektimi i të drejtave themelore në kufij mbeti sfidë madhore në 
BE gjatë vitit 2021, me raportime të shumta për zmbrapsje dhe dhunë 
policore. Ndërkohë, 3402 persona vdiqën në kufijtë detarë dhe tokësorë 
teksa përpiqeshin të arrinin në BE dhe anijet humanitare të shpëtimit 
u përballën me kërcënime dhe vështirësi për të gjetur një port të sigurt. 
Migrantët e shpëtuar dhe refugjatët u lanë të prisnin në det për ditë të 
tëra ose dhe më shumë, gjë që vuri në rrezik sigurinë dhe integritetin 
e tyre fizik.

6
AZILI, VIZAT, MIGRACIONI, 
KUFIJTË DHE INTEGRIMI

OPINIONI 6.1 I FRA-SË
Shtetet anëtare duhet të konsiderojnë vendos-
jen e mekanizmave të pavarur kombëtarë për 
monitorimin e kufijve, bashkë me mekanizmat 
e disponueshëm për ankesat, pavarësisht rezu-
ltatit të bisedimeve për rregullat e propozuara 
të BE-së në kuadrin e Paktit për Migracionin 
dhe Azilin. Shtetet anëtare duhet të sigurojnë 
që pretendimet për zmbrapsje dhe keqtrajtim 
të hetohen shpejt dhe me efektivitet nga au-
toritetet kompetente.
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Ndërkohë që neni 6 i Kartës, neni 8, paragrafi 2 i Direktivës së Rishikuar 
“Për kushtet e pritjes” (2013/337/BE), neni 15, paragrafi 1 i Direktivës “Për 
riatdhesimin” (2008/115/KE) dhe neni 28, paragrafi 2 i Rregullores së 
Dublinit u kërkojnë shteteve anëtare të shqyrtojnë në çdo rast individual 
realizueshmërinë e masave më pak shtrënguese se paraburgimi. Në praktikë 
alternativat ndaj paraburgimit përdoren rrallë për shkak të frikës nga arratisja.

Garancitë për të drejtat e njeriut në kontekstin e paraburgimit vazhduan 
të minoheshin gjatë vitit 2021 nga periudhat e zgjatura të paraburgimit, 
nga kushtet e papërshtatshme të paraburgimit, nga pretendimet për 
keqtrajtim nga rojet, nga mungesa e vlerësimit individual të nevojës 
dhe të proporcionalitetit të heqjes së lirisë dhe nga mosndarja më vete 
e personave të cenueshëm. Përveç kësaj, disa shtete anëtare e kufizojnë 
qasjen te ndihma juridike falas.

Neni 8, paragrafi 2 i Kartës si dhe legjislacioni i BE-së për mbrojtjen 
e të dhënave parashikojnë të drejtën për akses, korrigjim dhe fshirje të 
të dhënave personale të ruajtura. Edhe rregulloret me të cilat krijohen 
baza evropiane të dhënash ndërvepruese në fushën e lirisë, sigurisë dhe 
drejtësisë e garantojnë këtë të drejtë. Siç e ka vënë në dukje FRA-ja në 
studimin e saj të shkuar, veprimtaria dhe ndërveprueshmëria e sistemeve 
të informacionit të BE-së në shkallë të gjerë, të cilat mbledhin një sërë të 
dhënash personale, ka rrjedhoja të rëndësishme në të drejtat themelore.

Trajnimi për personelin e autorizuar është detyrim ligjor sipas pjesës më 
të madhe të instrumenteve ligjore që rregullojnë sistemet e teknologjisë 
së informacionit në shkallë të gjerë dhe ndërveprueshmërinë midis 
tyre. Në Bashkimin Evropian, CEPOL-i, eu-LISA dhe Frontex-i organizuan 
veprimtari trajnimi në vitin 2021 për të rritur njohuritë e autoriteteve 
kompetente për aspektet teknike dhe të përdorimit tregtar dhe për 
pasojat e përdorimit të sistemeve. FRA-ja kontribuon në këto trajnime 
me informacion për të drejtat themelore.

OPINIONI 6.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare duhet të vlerësojnë në çdo rast 
individual mundësinë për përdorimin e alterna-
tivave ndaj paraburgimit. Kur paraburgimi për-
doret si mjet i fundit, shtetet anëtare duhet të 
respektojnë të gjitha garancitë e kërkuara nga 
Karta dhe nga Konventa Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut. Personave në paraburgim që presin 
riatdhesimin duhet t’u vihet në dispozicion ndi-
hma juridike falas në praktikë për t’u mundësuar 
këtyre personave të ushtrojnë të drejtat e tyre 
me anë të mjeteve të efektshme gjyqësore sipas 
nenit 47 të Kartës dhe për t’u qasur te drejtësia 
në përgjithësi.

OPINIONI 6.3 I FRA-SË
BE-ja dhe shtetet anëtare duhet të shtojnë përp-
jekjet për të rritur ndërgjegjësimin rreth të dre-
jtave dhe mjeteve të disponueshme për personat 
të cilëve u janë ruajtur të dhënat në bazat e të 
dhënave në sistemet e informacionit në shkallë 
të gjerë në BE, bashkë me vënien në punë të me-
kanizmave mbikëqyrës efektivë. Shtetet anëtare 
duhet të sigurojnë që i gjithë personeli i përfshirë 
të trajnohet me detyrim për të drejtat themelore.
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Në vitin 2021, nismat legjislative dhe politike që merreshin 
me teknologjitë e reja u përqendruan te menaxhimi 
i rreziqeve që ka krijuar dixhitalizimi në rritje i çdo aspekti 
të jetës. Në qendër të vëmendjes ishin dosjet kryesore që 
lidheshin me inteligjencën artificiale (IA) dhe me moderimin 
e përmbajtjes në internet. Situatat urgjente të lidhura me 
menaxhimin e pandemisë testuan në praktikë parimet 
e mbrojtjes së të dhënave; po kështu ndodhi me zhvillimin 
e masave të lidhura me sigurinë.

Projekt-rregullorja për inteligjencën artificiale, e publikuar 
në prill 2021, ofroi një përpjekje të parë për të rregulluar 
industrinë e IA-së, ndërkohë që parashtronte garanci për 
të drejtat themelore. Institucionet e BE-së dhe shtetet 
anëtare kanë punuar për të arritur në një marrëveshje për 
fushëveprimin dhe kufijtë e përdorimit të pranueshëm 
të IA-së. Paralelisht, të drejtat për mbrojtjen e të dhënave dhe 
privatësisë duhej të pohoheshin vazhdimisht në kuadrin e masave 
që synonin mbrojtjen e individëve, si në aspektin e pandemisë ashtu 
edhe kundër veprimtarive kriminale. Kjo situatë ndoqi një model që 
raportet e FRA-së për të drejtat themelore e kanë identifikuar çdo vit 
që nga viti 2014.

Në vitin 2021, ekspertët dhe shoqëria civile, në shkallë BE-je dhe në shkallë 
shtetesh, komentuan gjerësisht për përfshirjen e garancive të përshtatshme 
për të drejtat themelore në projekt-Aktin e BE-së për Inteligjencën Artificiale 
(IA). Ky projekt vazhdon të pësojë ndryshime të shumta, të cilat në mënyrë 
të ndryshme trajtojnë shqetësime të ndryshme për të drejtat themelore. 
Projekti i propozuar përmban referenca inkurajuese për të drejtat themelore, 
por European Data Protection Board (EDPB) [Bordi Evropian për Mbrojtjen 
e të Dhënave] dhe European Data Protection Supervisor (EDPS) [Mbikëqyrësi 
Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave], institucionet kombëtare për të drejtat 
e njeriut, organizatat e shoqërisë civile (OShC) dhe akademikët, ndër të tjerë, 
kanë identifikuar shqetësime të përbashkëta. Si shembull, mund të përmendet 
kategoria e aplikacioneve të ndaluara të IA-së dhe nevoja potenciale për të 
përfshirë sisteme shtesë për IA-në, si pikëzimi social privat; varësia e fortë 
nga vetëvlerësimi nga ana e sipërmarrjeve për rastet e përdorimit me rrezik 
të lartë të IA-së dhe nevoja për forcimin e mekanizmave të mbikëqyrjes 
dhe të organeve të ngarkuara me këtë detyrë.

7
SHOQËRIA E INFORMACIONIT, PRIVATËSIA 
DHE MBROJTJA E TË DHËNAVE

OPINIONI 7.1 I FRA-SË
Ligjbërësit në BE duhet të sigurojnë që, në të 
ardhmen, Akti për Inteligjencën Artificiale të 
respektojë plotësisht të drejtat themelore duke 
marrë parasysh, sipas rastit, dobësitë e identi-
fikuara nga EDPB/EDPS, shoqëria civile dhe të 
tjerët. Në mënyrë të veçantë, ligjbërësit në BE 
duhet të sigurojnë që fushëveprimi i rasteve të 
përdorimit në kategoritë e ndryshme të riskut 
të jetë i qartë dhe të ofrohet mbrojtje dhe ori-
entim i mjaftueshëm – për pajtueshmërinë me 
të drejtat themelore – sa i takon konteksteve të 
ndryshme praktike. Mbështetja te vetëvlerësimi, 
edhe pse është i mirëpritur si hap i parë, duhet 
të mbështetet me mbikëqyrje efektive nga or-
gane të pavarura të cilat duhet të kenë burime 
të mjaftueshme dhe ekspertizë të mjaftueshme 
në fushën e të drejtave themelore.
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Shumëfishimi i përmbajtjes së paligjshme në internet, duke përfshirë 
gjuhën e urrejtjes, është kërcënim për të drejtat themelore. Në këtë 
kontekst, propozimet për të rregulluar shërbimet dixhitale në BE dhe në 
nivel kombëtar përbën prirje premtuese. Sidoqoftë, siç e kanë theksuar 
palë të ndryshme të interesuara (EDPS, EDPB, institucionet kombëtare për 
të drejtat e njeriut, autoritetet për mbrojtjen e të dhënave dhe OShC-të), 
edhe rregullimi i përmbajtjes dhe i shërbimeve të ofruara në internet 
përbëjnë sfidë për mbrojtjen e të drejtave themelore, si e drejta për 
privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave, të drejtat e lirisë së shprehjes 
dhe informacionit dhe e drejta për të mos u diskriminuar (nenet 7, 8, 11 
dhe 21 të Kartës së BE-së për të Drejtat Themelore).

Si nismat ligjore kombëtare ashtu edhe projekt-Akti për Shërbimet 
Dixhitale kanë nxitur opinione të ndryshme dhe kritika. Vlerësimi i tyre 
nxjerr në dritë disa shqetësime të përbashkëta. Këtu hyn nevoja për të 
siguruar që masat për të mbikëqyrur përmbajtjen në internet të jenë 
proporcionale, si dhe rëndësia për të garantuar mekanizma efektivë 
mbikëqyrjeje.

Përveç këtyre, kërkimet janë vendimtare për të kuptuar si mund të 
moderohet përmbajtja në internet, pa rrezikuar mbrojtjen e të drejtave 
të përdoruesve. Kjo gjë kërkon qasje në të dhënat për funksionimin 
e platformave dixhitale, sa i takon ndikimit të tyre tek të drejtat themelore. 
Megjithatë, disa platforma të mëdha i penguan ekspertët e jashtëm të 
OShC-ve të kryenin kërkime për të drejtat themelore në vitin 2021 duke 
u mohuar qasjen tek të dhënat e tyre.

OPINIONI 7.2 I FRA-SË
Institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare që rreg-
ullojnë shërbimet dixhitale duhet të garantojnë 
se do të parandalohet heqja e tepërt ose e paktë 
e përmbajtjes dhe se praktikat e moderimit nuk 
do të jenë të shpërpjesëtuara, në mënyrë që të 
mos ndërhyjnë në të drejtën e shprehjes, në të 
drejtën për informacion dhe për mosdiskriminim. 
Duke pasur parasysh rëndësinë e mbikëqyrjes 
së bazuar në prova për një moderim të efekt-
shëm dhe në pajtim me të drejtat themelore të 
përmbajtjes në internet, institucionet e BE-së dhe 
shtetet anëtare duhet të garantojnë që kuadri 
përkatës ligjor të lejojë ekspertët akademikë 
dhe të shoqërinë civile të qasen në mënyrë të 
ligjshme tek të dhënat dhe të kryejnë kërkime.
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Mbrojta e qytetarëve nga kërcënimet e natyrave të ndryshme, duke 
përfshirë pandeminë, përmbajtjen e paligjshme në rrjet dhe krimin 
kompjuterik, bëhet me qëllim të mirë. Megjithatë, me këtë objektiv, 
institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare kanë miratuar ose po mendojnë 
të miratojnë ligje që mund të ndërhyjnë tek të drejtat themelore, 
veçanërisht tek e drejta për privatësi dhe për mbrojtjen e të dhënave 
(nenet 7 dhe 8 të Kartës).

Zhvillimi i certifikatave për COVID-19 paraqiti sfida për mbrojtjen e të 
dhënave. Mbrojtjen e këtyre të dhënave e kanë nënvizuar institucionet 
për mbrojtjen e të dhënave dhe OShC-të në pjesën më të madhe të 
shteteve anëtare. Pavarësisht jurisprudencës më të fundit të GjEDNj-së 
për mbikëqyrjen masive dhe jurisprudencës së GjDBE-së për ruajtjen e të 
dhënave, shtetet anëtare kanë vazhduar të shtrojnë propozime legjislative 
që synojnë mbikëqyrjen dhe ruajtjen e të dhënave, pa përfshirë në këto 
propozime garanci të mjaftueshme për të drejtat themelore. Edhe pse 
mbrojtja e shëndetit dhe e sigurisë së individëve është synim i ligjshëm, 
ekspertët kanë theksuar nevojën për të kryer testimet e përshtatshme 
për domosdoshmërinë dhe proporcionalitetin, në mënyrë që asnjë masë 
të mos shkelë të drejtën për privatësi dhe për mbrojtje të të dhënave 
ose të drejtat e tjera themelore.

OPINIONI 7.3 I FRA-SË
Institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare duhet 
të garantojnë që çdo nismë ligjore e propozuar 
për të rritur sigurinë e individëve, qoftë kjo në 
kontekst situate urgjente ose jo, të respektojë 
të drejtat themelore. Në veçanti, masat ligjore të 
miratuara për të luftuar pandeminë e COVID-19 
ose për të rritur sigurinë ndaj kërcënimeve kom-
bëtare duhet të sigurojnë se zbatohen garancitë 
e duhura për të mbrojtur të drejtat për mbrojtje 
të të dhënave dhe privatësi. Këto masa duhet të 
parashikohen me ligj, të nevojshme dhe propor-
cionale në një shoqëri demokratike. Mekanizma 
të pavarur mbikëqyrjeje duhet të garantojnë që 
këto masa të kontrollohen rregullisht. Individët 
duhet të kenë mundësinë të ankohen për këto 
masa dhe të kenë qasje në mjete efektive.
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Në vitin 2021, pandemia e koronavirusit 2019 (COVID-19) vazhdoi të përbënte sfidë për të 
drejtat e fëmijëve. Në mars 2021, Komisioni Evropian miratoi për herë të parë një Strategji 
të BE-së për të Drejtat e Fëmijës me gjashtë fusha tematike, midis tyre: përfshirja social-
ekonomike e fëmijëve, shëndeti dhe arsimi; përkrahja e pjesëmarrjes së fëmijëve dhe 
lufta kundër dhunës ndaj fëmijëve. Strategjinë e plotëson Garancia Evropiane për Fëmijën, 
një tjetër arritje e rëndësishme për të luftuar varfërinë dhe përjashtimin e fëmijëve.

Numri i fëmijëve azilkërkues u rrit në mënyrë të ndjeshme, ndërkohë që situata 
e luhatshme në kufij shkaktoi sfida serioze. Mbajtja në paraburgim e fëmijëve migrantë 
vazhdoi të ndodhte në disa shtete anëtare, madje edhe në rastet ku mosha e personit 
nuk ishte përcaktuar ende. Sfidat për zbatimin e Direktivës “Për garancitë procedurale” 
vazhduan në mjaft shtete anëtare, ndërsa organet ndërkombëtare të monitorimit 
ngritën shqetësime për kushtet e paraburgimit të fëmijëve në konflikt me ligjin.

8
TË DREJTAT E FËMIJËS

Pandemia e COVID-19 vazhdoi të prekte një sërë të drejtash të fëmijëve 
që mbrohen nga Karta e BE-së për të Drejtat Themelore (Karta), si 
e drejta për arsim (neni 14) dhe e drejta për mbrojtjen dhe kujdesin 
e nevojshëm për mirëqenien e fëmijës (neni 24). Sipas statistikave më 
të fundit të Eurostat-it, përqindja e fëmijëve që jetojnë në rrezik varfërie 
dhe përjashtimi social në 27 shtetet anëtare të BE-së u rri nga 22,2% për 
vitin 2019 në 24,2% për vitin 2020.

Në vitin 2021, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi Garancinë Evropiane për 
Fëmijën, e cila është një skemë për të parandaluar dhe luftuar varfërinë 
e fëmijës dhe për të garantuar qasje në shërbimet bazë për të gjithë fëmijët, 
duke përfshirë edhe ata që i përkasin grupeve të cenueshme. Mjaft palë të 
interesuara dhe shoqëria civile e mirëpritën garancinë. Shtetet anëtare do të 
duhet ta transformojnë strategjinë në plane veprimi kombëtare gjatë vitit 2022.

Komisioni Evropian miratoi për herë të parë në histori Strategjinë e BE-së 
për të Drejtat e Fëmijës. Ky dokument përcakton një numër masash në 
fushat që u prekën edhe nga pandemia e COVID-19.

Gjatë vitit 2021, shtetet anëtare vazhduan të jepnin asistencë financiare, 
mbrojtje sociale dhe masa të veçanta arsimore për të ulur në minimum 
pasojat negative të pandemisë së COVID-19. Ndikimi i pandemisë te 
shëndeti mendor i fëmijëve ngriti shqetësime, edhe pse përmasat e këtij 
ndikimi ende nuk njihen plotësisht

OPINIONI 8.1 I FRA-SË
Komisioni Evropian mund të marrë në konsideratë 
mbështetje dhe orientim të synuar për shtetet 
anëtare në kuadrin e zbatimit të Garancisë Evro-
piane për Fëmijën dhe të Strategjisë së BE-së për 
të Drejtat e Fëmijës. Këtu mund të hyjë lehtësimi 
i shkëmbimeve të praktikave të mira për zbatimin 
dhe monitorimin.

Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që planet 
e tyre kombëtare që zbatojnë Garancinë Evropi-
ane për Fëmijën dhe Strategjinë e BE-së për të 
Drejtat e Fëmijës të kenë burimet e mjaftueshme 
dhe të trajtojnë fëmijët më të cenueshëm, sido-
mos sa i takon ndikimit të pandemisë së COVID-19.

Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare duhet të 
vazhdojnë të vlerësojnë ndikimin e pandemisë te 
shëndeti mendor i fëmijëve dhe të përcaktojnë 
masa për të parandaluar pasoja të mëtejshme 
negative.
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Numri i fëmijëve dhe i fëmijëve të pashoqëruar që kërkuan azil në vitin 
2021 u rrit në mënyrë të ndjeshme nga më pak se 130 000 në vitin 2020 në 
thuajse 167 000 në vitin 2021. Fëmijët migrantë kanë të drejtë të mbrohen 
sipas Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, sipas Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Fëmijës dhe sipas Kartës e legjislacionit të BE-së 
si Direktiva “Për kushtet e pritjes”. Megjithatë, fëmijët migrantë shpesh 
përjetuan kushte alarmante në disa shtete anëtare dhe në kufijtë e BE-së.

Zmbrapsjet dhe përdorimi i dhunës në të paktën shtatë shtete anëtare kanë 
prekur fëmijët që udhëtonin me familjet e tyre dhe fëmijët e pashoqëruar. 
Organizatat e OKB-së, shoqëria civile dhe Këshilli i Evropës e kanë dënuar 
me forcë këtë situatë.

Paraburgimi i fëmijëve me familjet e tyre dhe paraburgimi i fëmijëve të 
pashoqëruar vazhdon në mjaft shtete anëtare, madje edhe gjatë procesit 
të vlerësimit të moshës. Sipas legjislacionit të BE-së, paraburgimi i fëmijëve 
duhet të përdoret vetëm si masë e jashtëzakonshme dhe si mjet i fundit. 
Strategjia e BE-së për të Drejtat e Fëmijës, e miratuar në mars 2021, 
propozon një sërë masash ku përfshihet edhe zhvillimi i alternativave 
ndaj paraburgimit të fëmijëve migrantë.

OPINIONI 8.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të garantojnë 
që të krijohen kushtet e përshtatshme të pritjes 
për fëmijët që udhëtojnë me familjen si dhe për 
fëmijët e pashoqëruar. Komisioni Evropian duhet 
të mbështesë shtetet anëtare për zhvillimin 
e alternativave ndaj paraburgimit, si një nga 
masat e parashikuara në Strategjinë e BE-së 
për të Drejtat e Fëmijës.
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Neni 48 i Kartës parashikon garanci të rëndësishme për prezumimin 
e pafajësisë dhe të drejtën për t’u mbrojtur. Neni 24 i Kartës kërkon që 
konsiderata parësore t’i jepet interesit më të lartë të fëmijës.

Direktiva “Për garancitë procedurale për fëmijët të marrë si të dyshuar 
ose të akuzuar në procedime penale” (2016/800/BE) përcakton numrin 
e kufizimeve për heqjen e lirisë së një fëmije në konflikt me ligjin dhe 
vendos kushtet minimale për trajtimin e fëmijëve, si qasja në kujdesin 
shëndetësor, zhvillimi fizik dhe mendor, arsimi dhe ushtrimi i rregullt fizik 
si dhe e drejta e tyre për jetë familjare. Karta ndalon të gjitha format 
e torturës ose të trajtimit çnjerëzor ose poshtërues ose të ndëshkimit 
(neni 4). Megjithatë, mjaft organizma ndërkombëtare monitorimi 
nënvizuan trajtimin e papërshtatshëm të fëmijëve që u është hequr 
liria në disa shtete anëtare gjatë vitit 2021.

Reformat ligjore për të trupëzuar Direktivën “Për garancitë procedurale” 
në të drejtën e brendshme që duhej të përfundoheshin deri në qershor 
2019, vazhduan në vitin 2021. Procedurat e shkeljes që ishin nisur në 
vitin 2019 kundër shtatë shteteve anëtare mbetën të hapura. Disa shtete 
anëtare filluan të ndryshonin ligjet e tyre për drejtësinë penale gjatë 
vitit 2021, me vëmendje të fortë tek alternativat ndaj paraburgimit dhe 
te ngritja e gjykatave për të miturit.

OPINIONI 8.3 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të marrin në kon-
sideratë alternativa ndaj paraburgimit të fëmijëve 
të dyshuar ose të akuzuar në përpjekjet e tyre 
për zbatimin e Direktivës së BE-së “Për garancitë 
procedurale” dhe të ligjeve të tjera ndërkom-
bëtare dhe vendase. Pretendimet për kushte 
ose trajtim të papërshtatshëm ndaj fëmijëve që 
u është hequr liria duhet të hetohen dhe ndreqen 
plotësisht. Shtetet anëtare duhet të garantojnë që 
profesionistët që merren me fëmijët në sistemin 
e drejtësisë penale të marrin pjesë në trajnime 
për të drejtat e fëmijëve në kontakt me ligjin dhe 
të fëmijëve të cilëve u është hequr liria.
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Ky kapitull përqendrohet në dy tema të gjera: të drejtat e viktimës 
për kategori specifike viktimash dhe pavarësia e gjyqësorit. Kjo 
e fundit është veçanërisht e rëndësishme sepse ka të bëjë me 
sundimin e ligjit.

BE-ja i forcoi më tej të drejtat e viktimave në vitin 2021. Në kuadrin 
e Platformës për të Drejtat e Viktimës, Komisioni Evropian vazhdoi të 
diskutonte mënyrën si lidhet Direktiva “Për të drejtat e viktimës” me 
kategori të ndryshme viktimash. Shtetet anëtare miratuan masa të reja 
ligjore dhe/ose politike për të përforcuar të drejtat e të gjitha viktimave 
të krimit dhe në veçanti të grave si viktima të dhunës në familje.

Ndërkohë, u thelluan shqetësimet për respektimin e sundimit të 
ligjit, sidomos për pavarësinë e gjyqësorit. Të metat vazhduan në 
mjaft shtete anëtare të BE-së. Hynë në fuqi mekanizmat për ta 
kushtëzuar shpërndarjen e fondeve të BE-së, kështu që masat për të 
ndëshkuar shkeljen e sundimit të ligjit po marrin formë gradualisht.

QASJA TE DREJTËSIA

9

Nenet 8 dhe 9 të Direktivës “Për të drejtat e viktimës” i japin çdo viktime të 
drejtën për shërbime të përshtatshme mbështetëse. Për pasojë, sistemet 
e drejtësisë penale të shteteve anëtare kanë detyrimin të sigurojnë që 
shërbimet e përshtatshme mbështetëse të jenë të disponueshme dhe 
të përmbushin standardet e përcaktuara të performancës.

Të dhënat nga studimi i FRA-së në vitin 2021 tregojnë se rrjeti i organizatave 
ekzistuese të mbështetjes në mjaft shtete anëtare është ende i copëzuar 
dhe i paplotë dhe policia shpesh ka vështirësi në vlerësimin se cilat 
organizata mbështetëse janë të disponueshme dhe më të përshtatshme 
për viktimat individuale. Për shembull, kjo situatë shfaqet në disa shtete 
anëtare ku ka mbulim të gjerë të viktimave të trafikimit të qenieve 
njerëzore ose të grave si viktima të dhunës seksuale ose të dhunës në 
familje, ndërsa viktimave të tjera si viktimat e dhunës raciste, homofobike 
ose rrethanore, si krimi kundër pronës, u ofrohet mbështetje e kufizuar.

Përveç kësaj, shumë pak shtete anëtare kanë regjistër për shërbime të 
akredituara për mbështetjen e viktimave, sipas kërkimeve nga FRA-ja 
që mbulojnë vitin 2021. Ky regjistër do t’ia bënte më të lehtë policisë 
dhe autoriteteve të drejtësisë penale të vendosnin cilat shërbime mund 
të lajmërohen për të dhënë mbështetje për viktimat, mbështetje që të 
përmbushë disa standarde.

OPINIONI 9.1 I FRA-SË
Në pajtim me Direktivën “Për të drejtat e vik-
timës”, shtetet anëtare të BE-së duhet të garan-
tojnë që të gjitha viktimat e krimit, pavarësisht 
llojit të krimit, të kenë qasje te një organizatë 
që ofron shërbime mbështetjeje. Ofrimi i shër-
bimeve të mbështetjes për viktimat duhet të 
përforcohet me standarde cilësie, për shembull 
me një proces certifikimi ose akreditimi që të 
garantojë se shërbimet e ofruara për mbështet-
jen i përmbushin standardet e përcaktuara të 
performancës.



24

Në pajtim me nenet 50 dhe 52 të Konventës së Stambollit, shteteve 
anëtare që e kanë ratifikuar konventën u kërkohet të garantojnë që 
policia të jetë e aftë dhe të ketë vullnetin t’u japë viktimave mbrojtje 
të menjëhershme dhe të besueshme duke lëshuar urdhër mbrojtjeje 
emergjent. Megjithatë, sipas të dhënave të prodhuara në 2021 nga FRA-
ja, disa shtete anëtare ende nuk e kanë urdhrin e mbrojtjes emergjent 
në sistemet e tyre ligjore, ndërsa në shtete të tjera policia ngurron ta 
përdorë. Në disa të tjera, urdhri emergjent lëshohet, por bëhet pak për 
të siguruar që dhunuesi ta zbatojë atë në mënyrë të besueshme.

Një gjyqësor i pavarur është gur themeli i sundimit të ligjit dhe i aksesit 
te drejtësia (neni 19 i Traktatit të Bashkimit Evropian, neni 67, paragrafi 
4 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian dhe neni 47 i Kartës 
së BE-së për të Drejtat Themelore). Siç e rikujtojnë vendimet e GjDBE-së 
të vitit 2021 në çështjet që lidheshin me gjykatat në Poloni dhe Hungari, 
jo vetëm aktorët e jashtëm si qeveria ose media, por edhe mekanizmat 
e brendshëm të një administrate të ngurtë gjyqësore që shkakton trysni 
mbi prokurorët ose gjyqtarët mund ta kërcënojnë pavarësinë e gjyqësorit.

Ky rrezik është veçanërisht i lidhur me masat e kontrollit disiplinor. Në 
rast se këto masa përdoren kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve, duhet 
bërë rreptësisht kujdes për të garantuar që ato të mos ndërhyjnë në 
ushtrimin e funksioneve gjyqësore.

OPINIONI 9.2 I FRA-SË
Në pajtim me Konventën e Stambollit, shtetet 
anëtare të BE-së duhet të krijojnë një bazë lig-
jore solide për urdhrat e mbrojtjes emergjentë të 
lëshuar nga policia pa kërkuar pëlqimin ose pa 
marrë kërkesë nga viktima. Përveç kësaj, shtetet 
anëtare duhet të sigurojnë që këta urdhra mbro-
jtjeje të lëshohen vërtet nga autoritetet e rendit 
në të gjitha rastet e nevojshme, që zbatimi i këtij 
urdhri nga ana e shkelësit të ligjit të monitoro-
het në mënyrë të rreptë dhe që mosrespektimi 
i urdhrit të ndëshkohet me vendosmëri.

OPINIONI 9.3 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të sigurojnë që 
gjyqësorët e tyre të mbeten të pavarur dhe të 
paanshëm në mënyrë që të garantojnë që, për 
çështjet që lidhen me të drejtën e BE-së, të mer-
ren vendime në pajtim me sundimin e ligjit dhe 
me të drejtat themelore, madje edhe në pajtim 
me nenin 47 të Kartës. Në veçanti, shtetet anëtare 
të BE-së duhet të sigurohen që gjyqtarët dhe 
prokurorët të mos kërcënohen me procedime 
disiplinore për shkak të mënyrës me të cilën ata 
kryejnë funksionet gjyqësore.
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Komisioni Evropian prezantoi strategjinë e re të BE-së 2021–2030 për aftësinë 
e kufizuar. Rregullorja e Dispozitave të Përbashkëta u miratua zyrtarisht, duke përfshirë 
kritere të rrepta për të siguruar që financimet e BE-së të jenë në pajtim me Konventën 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK). Të drejtat e pasagjerëve 
në transportin hekurudhor për personat me aftësi të kufizuara u forcuan. Një raport 
i Parlamentit Evropian për mësimet e nxjerra nga peticionet për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuara hedh dritë mbi fushat ku ka nevojë për përmirësim si nga ana 
e BE-së ashtu edhe nga shtetet anëtare.

Pandemia e koronavirusit 2019 (COVID-19) shkaktoi normë më të lartë vdekjesh 
dhe sëmundshmërie te personat me aftësi të kufizuara. Raportimet për keqtrajtime 
nxitën rritje të thirrjeve për çinstitucionalizimin e tyre urgjent. Një vendim i Komitetit 
Evropian për të Drejtat Sociale për arsimin e veçuar të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
nënvizonte nevojën për arsim plotësisht përfshirës në arsimin fillor dhe të mesëm.

Shtetet anëtare morën hapa të tjerë drejt zbatimit të Aktit të ri Evropian për 
Aksesueshmërinë. Zbatimi i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara përtej fushëveprimit të direktivave aktuale të BE-së mbetet i pabarabartë. Të 
gjitha shtetet anëtare tani kanë një organizëm monitorimi për KDPAK-në.

Neni 19 i KDPAK-së dhe strategjia e BE-së për aftësinë e kufizuar 2021–2030 
kërkojnë çinstitucionalizimin e personave me aftësi të kufizuara. Zbatimi 
i strategjisë për aftësinë e kufizuar do të rritë nevojën për të përfunduar 
procesin e çinstitucionalizimit në BE. Ky proces do të ndihmohet nga 
orientimet e Komisionit drejtuar shteteve anëtare për përmirësimet në 
jetesën e pavarur dhe përfshirjen në komunitet, të parashikuara për 
botim në vitin 2023.

ZHVILLIMET NË ZBATIMIN E KONVENTËS 
PËR TË DREJTAT E PERSONAVE 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA

10

OPINIONI 10.1 I FRA-SË
BE-ja dhe shtetet anëtare duhet të përshpejtojnë 
urgjentisht përpjekjet për çinstitucionalizim, 
edhe nëpërmjet përdorimit të përshtatshëm dhe 
monitorimit të fondeve të BE-së për të siguruar 
që personat me aftësi të kufizuara të mund 
të jetojnë të pavarur dhe të përfshihen në ko-
munitet. Kjo bëhet veçanërisht e rëndësishme 
për të parandaluar shkeljet e mëtejshme të të 
drejtave të personave me aftësi të kufizuara 
në pandemi të ardhshme ose në emergjenca 
të tjera me efekte të ngjashme.
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Rregullorja e re për Dispozitat e Përbashkëta (2021/1060), miratuar 
më 2021, parashikon kushtet dhe procedurat për tetë fonde të BE-së. 
Rregullorja e lidh financimin me respektimin e KDPAK-së. Rregullorja 
u kërkon shteteve anëtare të krijojnë kushtet për të siguruar që politika 
e aksesueshmërisë, legjislacioni dhe standardet të pasqyrohen si duhet 
në përgatitjen dhe zbatimin e programeve. Ajo kërkon edhe përfshirjen 
e organizatave të personave me aftësi të kufizuara gjatë ciklit të financimit 
dhe kërkon zbatimin dhe aplikimin e KDPAK-së si “kusht lejues” për 
përdorimin e fondeve të BE-së.

Për këto arsye, Rregullorja për Dispozitat e Përbashkëta është mjet 
i rëndësishëm për të siguruar që fondet e BE-së të mos përdoren për të 
forcuar ose zgjeruar format e institucionalizuara të jetesës (për shembull 
duke bashkëfinancuar restaurimin e këtyre institucioneve). Ajo përpiqet të 
sigurojë që në vend të kësaj, fondet të kontribuojnë për çinstitucionalizimin 
(për shembull duke bashkëfinancuar struktura dhe shërbime të reja që 
lejojnë format e mbështetura të jetesës në komunitet).

Pandemia e COVID-19 ka theksuar nevojën urgjente për çinstitucionalizim. 
Personat me aftësi të kufizuara janë në rrezik më të madh fizik për shkak të 
pandemisë. Ata gjithashtu përballen me rreziqe të mëdha për mirëqenien 
e tyre mendore, sidomos kur janë në mjedise të institucionalizuara, për 
shkak të rrezikut më të lartë për izolim shoqëror.
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Neni 33, paragrafi 2 i KDPAK-së u kërkon të gjitha shteteve anëtare të 
BE-së të krijojnë një organizëm të pavarur monitorimi. Të gjitha shtetet 
anëtare të BE-së dhe Bashkimi Evropian e kanë bërë këtë tashmë, duke 
e kthyer vitin 2021 në vitin ku kjo etapë kyçe për monitorimin e KDPAK-
së u arrit plotësisht.

Megjithatë, siç raportohet këtu dhe në botimet e mëparshme të Raportit 
për të Drejtat Themelore, mbeten ende sfida për veprimtarinë e këtyre 
organizmave, ndër të cilat janë fondet e pamjaftueshme, ndërtesat dhe 
burimet njerëzore. Në të njëjtën kohë, pandemia na kujtoi nevojën për të 
rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 
gjë që është funksion kryesor i këtyre organizmave. Në fund, roli që 
Rregullorja e re për Dispozitat e Përbashkëta parashikon për organizmat 
kombëtare, ku përfshihet monitorimi për përputhjen me KDPAK-në në 
fazat e ndryshme të fondeve të BE-së, do të kërkojë burime të tjera 
shtesë për këto organizma.

OPINIONI 10.2 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të sigurojnë që 
të alokojnë burime të mjaftueshme njerëzore 
dhe financiare për organet që ato i caktojnë si 
organizma monitorimi të nenit 33, paragrafi 2. 
Ato duhet të kërkojnë partneritet të ngushtë 
me këto organizma për hartimin, monitorimin 
dhe zbatimin e politikave përkatëse dhe të fon-
deve të BE-së. Ato duhet edhe të sigurojnë që 
këto organizma të jenë plotësisht të pajisura me 
burime për të kryer detyrat e tyre me efektivitet 
dhe efikasitet, sidomos në ciklet e politikave 
dhe të financimit të BE-së.
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Neni 9 i KDPAK-së u kërkon shteteve palë në konventë që të garantojnë 
qasjen e personave me aftësi të kufizuara, pa dallim nga të tjerët, në 
mjedisin fizik, transport, informacion dhe komunikim, duke përfshirë 
teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe të komunikimit, si dhe në 
ambiente e shërbime të tjera të hapura apo të ofruara për publikun, si 
në zonat urbane dhe në ato rurale.

Pandemia zbuloi mangësi në dhënien e informacionit te personat me 
aftësi të kufizuara. Mjaft faqe interneti publike ende kanë nevojë për 
përmirësim, pavarësisht miratimit të Direktivës për Aksesueshmëri në 
Rrjet, ndërsa zbatimi i Aktit Evropian për Aksesueshmërinë është ende 
në fazat e tij të hershme. Sfidat e aksesueshmërisë vijojnë të jenë të 
pranishme në ambiente të tilla si qendrat e votimit, gjykata dhe transport.

OPINIONI 10.3 I FRA-SË
Shtetet anëtare të BE-së duhet të përshpejtojnë 
zbatimin e Direktivës për Aksesueshmëri në Rrjet 
dhe të Aktit Evropian për Aksesueshmërinë dhe 
duhet të synojnë të sigurojnë qasjen në fushat 
ende të paharmonizuara me legjislacionin e BE-
së, në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara 
të mund të marrin pjesë plotësisht në të gjitha 
aspektet e jetës dhe të kenë qasje, pa dallim nga 
të tjerët, në strukturat dhe shërbimet e hapura 
për publikun ose që i ofrohen publikut.



Viti 2021 solli njëkohësisht progres dhe pengesa në fushën e mbrojtjes 
së të drejtave themelore. Fundamental Rights Report 2022 [Raporti për 
të drejtat themelore – 2022] i FRA-së merr në shqyrtim zhvillimet më 
të mëdha në BE nga janari deri në dhjetor 2021 dhe ravijëzon opinionet 
e FRA-së për to. Duke shprehur arritjet dhe fushat që ende mbeten 
shqetësuese, raporti hedh dritë mbi çështjet kryesore që i japin formë 
debatit për të drejtat themelore në BE.

Fokusi i këtij viti i sheh të drejtat sociale dhe barazinë nën dritën 
e rimëkëmbjes nga pandemia e Covid-19. Kapitujt e mbetur 
diskutojnë Kartën e BE-së për të Drejtat Themelore; barazinë dhe 
mosdiskriminimin; racizmin, ksenofobinë dhe intolerancën e lidhur 
me to; integrimin e romëve; azilin dhe migracionin; shoqërinë 
e informacionit, privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave; të drejtat 
e fëmijës; qasjen te drejtësia; dhe zhvillimet në zbatimin e Konventës 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.
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Për Fundamental Rights Report 2022 [Raportin e plotë për 
të drejtat themelore të FRA-së – 2022] – shihni

Shihni edhe botimet e FRA-së që lidhen me të:
— FRA (2022), Raporti për të drejtat themelore 2022 – 

opinionet e FRA-së, Luksemburg, Zyra e Botimeve, 
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/
fundamental-rights-report-2021-fra-opinions (i 
disponueshëm në të gjitha 24 gjuhët zyrtare të BE-së)

— FRA (2022), Social rights and equality in light of the 
recovery from the Covid-19 pandemic, Luksemburg, 
Zyra e Botimeve, https://fra.europa.eu/en/
publication/2021/coronavirus-pandemic-focus (I 
disponueshëm në anglisht dhe frëngjisht)

Raportet e mëparshme vjetore të FRA-së për të drejtat 
themelore janë të disponueshme në faqen zyrtare të 
FRA-së (të disponueshëm në anglisht, frëngjisht dhe 
gjermanisht).
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