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Madhëria e Tij ,  Mbreti i Belgëve,  
Madhëria e Saj,  Mbretëresha e Danimarkës,  
Presidenti  i Republikës Federale të Gjermanisë,  
Presidenti  i Republikës Helenike,  
Madhëria e Tij, Mbreti i Spanjës,  
Presidenti  i Republikës Franceze,  
Presidenti  i Irlandës,  
Presidenti  i Republikës Italiane,  
Shkëlqesia e Tij Mbretërore e Dukatit të Madh të Luksemburgut,  
Madhëria e Saj, Mbretëresha e Vendeve të Ulëta,  
Presidenti  i Republikës Portugeze,  
Mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut1,  
 
Të vendosur për të arritur një fazë të re në procesin e integrimit evropian, që tashmë ka 
filluar me krijimin e Komuniteteve Evropiane,  
 
Duke kujtuar rëndësinë historike të marrjes fund të ndarjes së kontinentit evropian dhe 
nevojën për të hedhur themelet e shëndosha për ndërtimin e Evropës së ardhme,  
 
Duke ripohuar përkushtimin e tyre ndaj parimeve të lirisë, të demokracisë dhe të 
respektimit të të drejtave të njeriut e të lirive themelore dhe të shtetit të së drejtës,  
 

                                                 
1 Republika e Austrisë, Republika e Finlandës dhe Mbretëria e Suedisë janë bërë më pas anëtare të 
Bashkimit Evropian 
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Duke ripohuar përkushtimin e tyre ndaj të drejtave shoqërore themelore siç përcaktohen 
në Kartën Sociale Evropiane të nënëshkruar në Torino më 18 tetor të vitit 1961 dhe në 
Kartën Komunitare të të Drejtave Shoqërore Themelore të Punonjësve të vitit 1989,  
 
Duke dëshëruar që të thellojnë solidaritetin ndërmjet popujve të tyre në respektimin e 
historisë, të kulturës dhe të traditave të tyre,  
 
Duke dëshëruar që të përforcojnë më tej karakterin demokratik dhe efektivitetin e 
funksionimit të institucioneve, me qëllim që t’u lejojnë këtyre të përmbushin me mirë, 
brenda një kuadri të vetëm institucional , detyrat që u janë besuar,  
 
Të vendosur për të realizuar forcimin dhe konvergjimin e ekonomive të tyre dhe për të 
krijuar një bashkim ekonomik e monetar i cili të përmbajë, në përputhje me dispozitat e 
këtij traktati, njëmonedhë të vetme dhe të qendrueshme,  
 
Të vendosur për të nxitur përparimin ekonomik dhe shoqëror të popujve të tyre, duke 
mbajtur parasysh parimin e zhvillimit të vazhdueshëm në kuadrin e krijimit të tregut të 
përbashkët, si dhe përforcimin e qendrueshmërisë dhe të mbrojtjes së mjedisit, si dhe 
vënien në jetë të politikave që sigurojnë zhvillim parallel në integrimin ekonomik dhe në 
fushat e tjera,  
 
Me bindjen për të krijuar një qytetari të përbashkët për shtetasit e vendeve të tyre,  
 
Me bindjen për të vënë në jetë një politikë të përbashkët të jashtme dhe të sigurimit, 
duke përfshirë këtu hartimin e vazhdueshëm të një politike të përbashkët të mbrojtjes, e 
cila do të mund të çonte në një mbrojtje të përbashkët, në përputhje me dispozitat e Nenit 
17, duke përforcuar në këtë mënyrë identitetin evropian dhe pavarësinë e saj, me qëllim 
që të nxitet paqja, siguria dhe zhvillimi në Evropë dhe në mbarë botën, 
 
Me bindjen për të lehtësuar lëvizjen e lirë të personave, duke garantuar në të njëjtën 
kohë sigurinë e popujve të tyre, me anë të krijimit të një hapësire të lirisë, të sigurisë dhe 
të drejtësisë, në përputhje me dispozitat e këtij Traktati, 
 
Me bindjen për të përgatitur procesin e një bashkimi gjithnjë e më të ngushtë midis 
popujve të Evropës, ku vendimet merren sa më afër qytetarëve që të jetë e mundur, në 
përputhje me parimin e ndihmës (mbështetjes), 
 
Me qëllim hedhjen e hapave të mëtejshëm për të çuar përpara integrimin evropian, 
 
Vendosin të krijojnë Bashkimin Evropian dhe për këtë qëllim, kanë caktuar të 
plotfuqishmit e tyre: 
 
Madhëria e Tij Mbreti i Belgëve: 
 Mark Eyskens, Ministër i Punëve të Jashtme, 
 Philippe Paystadt, Ministër i Financave, 
 
Madhëria e Saj Mbretëresha e Danimarkës: 
 Uffe Ellemann-Jensen, Ministër i Punëve të Jashtme,  
 Anders Fogh Rasmussen, Ministër i Çështjeve Ekonomike,  
 
Presidenti i Republikës Federale të Gjermanisë: 
 Hans-Dietrich Genscher, Ministër Federal i Punëve të Jashtme, 
 Theodhor Waigel, Ministër Federal i Financave, 
 
Presidenti i Republikës Helenike: 
 Antonios Samaras, Ministër i Punëve të Jashtme,  
 Efthymios Christodoulou, Ministër i Ekonomisë Kombëtare, 
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Madhëria e Tij Mbreti i Spanjës: 
 Francisco Fernandez Ordonez, Ministër i Punëve të Jashtme,  
 Carlos Solchaga Catalan, Ministër i Ekonomisë dhe Financave, 
 
Presidenti i Republikës Franceze: 
 Roland Dumas, Ministër i punëve të Jashtme,  
 Pierre Beregovoy, Ministër i Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit, 
 
Presidenti i Irlandës: 
 Gerard Collins, Ministër i Punëve të Jashtme, 
 Bertie Ahern, Ministër i Financave,  
 
Presidenti i Republikës Italiane: 
 Gianni de Michelis, Ministër i Punëve të Jashtme, 
 Guido Carli, Ministër i Thesarit,  
 
Shkëlqesia e Tij Mbretërore e Dukatit të Madh të Luksemburgut: 

Jacques F. Poos, Zëvendëskryeministër, Ministër i Punëve të Jashtme, 
Jean-Claude Juncker, Ministër i Financave,  

 
Madhëria e Saj Mbretëresha e Vendeve të Ulëta: 
 Hans Van Der Broek, Ministër i Punëve të Jashtme,  
 Willem Kok, Ministër i Financave,  
 
Presidenti i Republikës Portugeze: 
 Joao de Deus Pinheiro, Ministër i Punëve të Jashtme,  
 Jorge Braga de Macedo, Ministër i Financave,  
 
Mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut:  

Rt. Hon. Douglas Hurd, Ministër i Punëve të Jashtme dhe i Komonuelthit, 
 Hon. Francis Maude, Sekretar Financiar i Thesarit, 
  
Të cilët, pasi kanë këmbyer aktet e plotfuqisë dhe i kanë gjetur këto ashtu siç duhen, kanë 
rënë dakord sa vijon: 
 
 
 

TITULLI I 
Dispozita Të Përbashkëta 

 
Neni 1 (ish-neni A) 

 
Me anë të këtij Traktati, PALËT E LARTA KONTRAKTUESE themelojnë ndërmjet tyre një 
BASHKIM EVROPIAN, i cili në vijim do të citohet si “Bashkimi”.  
 
Ky Traktat shënon një etapë të re në procesin e krijimit të një bashkimi gjithnjë e më të 
ngushtë ndërmjet popujve të Evropës, në të cilin vendimet merren në mënyrë sa më të 
hapur dhe sa më afër qytetarit që të jetë e mundur. 
 
Bashkimi bazohet mbi Komunitetet Evropiane, të plotësuara nga politikat dhe format e 
bashkëpunimit të krijuara nga ky Traktat. Ai ka për detyrë që të organizojë, në një mënyrë 
që demonstron qendrueshmëri dhe solidaritet, marrëdhëniet midis shteteve anëtare dhe 
popujve të tyre. 
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Neni 2 (ish-neni B) 
 
Bashkimi i vë vetes objektivat e mëposhtme:  
 

- të nxisë përparimin ekonomik dhe shoqëror, si dhe një nivel të lartë punësimi dhe 
të realizojë një zhvillim të barazpeshuar dhe të qendrueshëm, sidomos me anë të 
krijimit të një hapësire pa kufij të brendshëm, të forcimit të  bashkimit ekonomik 
dhe shoqëror, si dhe të krijimit të një bashkimi ekonomik dhe monetar që do të 
kurorëzohet, në përfundim, me vendosjen e një monedhe të vetme, në përputhje 
me dispozitat e këtij Traktati; 

- të afirmojë identitetin e tij në skenën kombëtare, në mënyrë të veçantë me anë të 
vënies në jetë të një politike të përbashkët të jashtme dhe të sigurimit, duke 
përfshirë këtu hartimin e vazhdueshëm të një politike të përbashkët të mbrojtjes, 
që do të mund të çonte në një mbrojtje të përbashkët, në përputhje me dispozitat e 
nenit 17; 

- të përforcojë mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të shtetasve të shteteve të tij 
anëtare me anë të krijimit të një qytetarie të Bashkimit; 

- të riajë dhe të zhvillojë Bashkimin si një hapësirë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë në 
të cilën të jenë të siguruara liria e qarkullimit të lirë të personave, së bashku me të 
gjitha masat e duhura përsa i përket kontrolleve në kufijtë e jashtëm, emigrimin si 
dhe parandalimin dhe ndjekjen e krimit; 

- të ruajë tërësisht “acquis communautaire” dhe ta zhvillojë, me qëllim që të 
vlerësojë se deri në çfarë mase politikat dhe format e bashkëpunimit, të krijuara 
nga ky Traktat, mund të kenë nevojë që të rishikohen në drejtim të garantimit të 
frytshmërisë së mekanizmave dhe institucioneve komunitare. 

 
Objektivat e Bashkimit do të arrihen në përputhje me dispozitat e këtij Traktati dhe sipas 
kushteve dhe ritmeve të parashikuara prej tij, duke respektuar parimin e ndihmës 
(mbështetjes), ashtu siç prashikohet ky nga neni 5 i Traktatit Themelues të Komunitetit 
Evropian.  
 

Neni 3 (ish-neni C) 
 
Bashkimi ka një kuadër të vetëm institucional, i cili duhet të sigurojë qendrueshmërinë dhe 
vazhdimësinë e veprimtarive të ndërmarra për arritjen e objektivave të tij, duke 
respektuar dhe zhvilluar “acquis communautaire”.  
 
Në veçanti, Bashkimi siguron qendrueshmërinë e tërësisë së aktivitetit të tij të jashtëm, në 
kuadër të politikave të tij në fushën e marrëdhënieve me jashtë, të sigurimit, të ekonomisë 
dhe të zhvillimit. Këshilli dhe Komisioni kanë përgjegjësinë për të siguruar këtë 
qendrueshmëri dhe bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për këtë qëllim. Ata sigurojnë, secili 
sipas kompetencave përkatëse, vënien në jetë të këtyre politikave.  
 

 
Neni 4 (ish-neni D) 

 
Këshilli Evropian i jep Bashkimit shtysat e nevojshme për zhvillimin e tij dhe përcakton 
drejtimet e përgjithshme politike të këtij.  
 
Këshilli Evropian mbledh Kryetarët e Shteteve ose të Qeverive të Shteteve Anëtare, si dhe 
Presidentin e Komisionit. Ata ndihmohen nga ministrat e punëvë të jashtme të shteteve 
anëtare dhe nga një anëtar i komisionit. Këshilli Evropian mblidhet të paktën dy herë në vit 
nën kryesnë e Kryetarit të Shtetit ose të qeverisë së shtetit anëtar i cili ushtron  
Presidencën e Këshillit.  
 
Këshilli Evropian i paraqet Parlamentit Evropian një raport pas çdo mbledhje të tij dhe një 
raport vjetor me shkrim në lidhje me përparimet e arritura nga Bashkimi.  
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Neni 5 (ish-neni E) 
 
Parlamenti Evropian, Këshilli, Komisioni, Gjykata e Drejtësisë dhe Gjykata e Llogarive 
ushtrojnë atributet e tyre sipas kushteve dhe në përputhje me qëllimet e parashikuara, 
nga njëra anë nga dispozitat e traktateve themeluese të Komuniteteve Evropiane dhe 
traktatet dhe aktet vijuese, të cilat i kanë ndryshuar ose plotësuar ato dhe, nga ana tjetër, 
nga dispozitat e këtij Traktati.  
 
 

Neni 6 (ish-neni F) 
 

1. Bashkimi mbështetet mbi parimet e lirisë, demokracisë, respektimit të të drejtave 
të njeriut dhe lirive themelore, si dhe mbi shtetin e së drejtës, parime të cilat janë 
të përbashkëta për të gjithë shtetet anëtare.  

2. Bashkimi respekton të drejtat themelore, ashtu siç garantohen nga Konventa 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore, e 
nënshkruar në 4 nëntor të vitit 1950 në Romë, si dhe ashtu siç rezultojnë nga 
traditat e përbashkëta kushtetuese të shteteve anëtare - këto të konsideruara si 
parime të përgjithshme të së drejtës komunitare. 

3. Bashkimi respekton identitetin komëtar të shteteve të tij anëtare. 
4. Bashkimi pajiset me mjetet e nevojshme për të arritur objektivat dhe për të 

përmbushur politikat e tij. 
 
 

Neni 7 (ish-neni F.1) 
 

1. Këshilli, i mbledhur në nivel kryetarësh shtetesh ose qeverish dhe duke vepruar me 
unanimitet, mbi bazën e një propozimi të një të tretës së shteteve anëtare ose të 
Komisionit dhe, pas pëlqimit të Parlamentit Evropian, mund të konstatojë një 
shkelje të rëndë dhe të vazhdueshme të parimeve të shpallura në Nenin 6, 
paragrafi 1 nga ana e një shteti anëtar, pasi ta ketë ftuar qeverinë e këtij shteti 
anëtar të paraqesë qendrimet e veta një lidhje me këtë çështje.  

2. kur është bërë një konstatim i tillë, Këshilli, duke vepruar me shumicë të cilësuar, 
mund të vendosë të pezullojë ndaj shtetit anëtar në fjalë, disa prej të drejtave që 
rrjedhin nga zbatimi i këtij Traktati, përfshirë të drejtën e votës së përfaqësuesit të 
këtij shteti anëtar në gjirin e Këshillit. Duke vepruar kështu, Këshilli mban parasysh 
pasojat e mundshme të një pezullimi të tillë ndaj të drejtave dhe detyrimeve të 
personave fizikë dhe juridikë.  

 
Angazhimet që i përkasin shtetit anëtar në fjalë, në bazë të këtij Traktati vazhdojnë 
të jenë të detyrueshme për këtë shtet. 

 
3. Këshilli, duke vepruar me shumicë të cilësuar, mund të vendosë, në vazhdim, që të 

ndryshojë ose të shfuqizojë masat që ka marrë në bazë të paragrafit 2, për t’iu 
përgjigjur ndryshimeve të gjendjes që ka çuar në vendosjen e tyre.  

4. Për qëllimet e këtij Neni, Këshilli vendos pa mbajtur parasysh peshën e votës së 
përfaqësuesit të qeverisë së shtetit anëtar në fjalë. Abstenimet e anëtarëve të 
pranishëm ose të përfaqësuar nuk pengojnë miratimin e vendimeve të parashikuara 
në paragrafin 1. Me shumicë të cilësuar kuptohet një përpjestim i votave të 
numëruara të anëtarëve të interesuar të Këshillit, i barabartë me atë të parashikuar 
nga Neni 205, paragrafi 2, i Traktatit Themelues të Komuniteti Evropian.  

 
Ky paragraf është i zbatueshëm edhe në rastin e pezullimit të së drejtës së votimit 
në përputhje me paragrafin 2.  
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5. Për qëllimet e këtij Neni, Parlamenti Evropian vepron me shumicën e dy të tretave 
të votave të shprehura, që përfaqësojnë shumicën e anëtarëve të tij.  

 
TITULLI  II 

Dispozita që amendojnë traktatin themelues të Komunitetit Ekonomik Evropian me synim 
që të themelojnë Komunitetin Evropian.  
 
Neni 8 (ish-neni G) 
Nuk është përsëritur.  
 

TITULLI  III 
Dispozita që amendojnë Traktatin themelues të Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe të 
Çelikut 
 
Neni 9 (ish-neni H) 
Nuk është përsëritur. 
 

TITULLI    IV 
Dispozita që amendojnë Traktatin themelues të Komunitetit Evropian të Energjisë 
Bërthamore. 
 
Neni 10 (ish-neni I) 
Nuk është përsëritur. 
 
 
 

TITULLI  V 
 

Dispozita Për Politikën E Përbashkët Të Jashtme Dhe Të Sigurisë 
 

Neni 11 (ish-neni J.1) 
 
1. Bashkimi Evropian përcakton dhe ve në jetë një politikë të përbashkët të jashtme 

dhe të sigurisë, e cila përfshin të gjitha fushat e politikës së jashtme dhe të 
sigurisë, dhe ka për objektiva: 

- mbrojtjen e vlerave të përbashkëta, të interesave themelore, të pavarësisë dhe të 
tërësisë së Bashkimit, në përputhje me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara; 

- forcimin e sigurisë së Bashkimit në të gjitha format e saj; 
- ruajtjen e paqes dhe forcimin e sigurisë ndërkombëtare, në përputhje me parimet e 

Kartës së Kombeve të Bashkuara, si dhe me parimet e Aktit Final të Helsinkit dhe 
me objektivat e Kartës së Parisit, përfshirë këtu edhe ato që kanë të bëjnë me 
kufijtë e jashtëm; 

- nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar; 
- zhvillimin dhe forcimin e demokracisë dhe të shtetit të së drejtës, si dhe 

respektimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore. 
 
2. Shtetet anëtare mbështesin aktivisht dhe pa rezerva politikën e jashtme dhe të 

sigurisë së Bashkimit në një frymë mirëbesimi dhe solidariteti të ndërsjellë. 
 
Shtetet anëtare punojnë së bashku për përforcimin dhe zhvillimin e solidaritetit të 
ndërsjellë politik të tyre. Ata nuk ndërmarrin asnjë veprim që vjen në kundërshtim me 
interesat e Bashkimit ose që mund të cënojë efektivitetin e tij si element kohezioni në 
marrëdhëniet ndërkombëtare.  
 
Këshilli siguron respektimin e këtyre parimeve.  
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Neni 12 (ish-neni J.2) 
 
Bashkimi ndjek objektivat e shpallur në Nenin 11: 
 

- duke përcaktuar parimet dhe drejtimet e përgjithshme të politikës së përbashkët të 
jashtme dhe të sigurisë; 

- duke vendosur strategji të përbashkëta; 
- duke miratuar veprime të përbashkëta; 
- duke miratuar qëndrime të përbashkëta; dhe 
- duke forcuar bashkëpunimin sistematik ndërmjet shteteve anëtare në drejtimin e 

politikës së tyre. 
 

 
Neni 13 (ish-neni J.3) 

 
1. Këshilli Evropian përcakton parimet dhe drejtimet e përgjithëshme të politikës 

së jashtme dhe të sigurisë të përbashkët, përfshi këtu edhe çështje që kanë 
pasoja në fushën e mbrojtjes.  

2. Këshilli Evropian vendos për strategjitë e përbashkëta që do të vihen në jetë 
nga Bashkimi në fushat ku shtetet anëtare kanë interesa të përbashkëta të 
rëndësishme.  

 
Strategjitë e përbashkëta saktësojnë objektivat e tyre, kohëzgjatjen e tyre dhe mjetet që 
Bashkimi dhe shtetet anëtare duhet të venë në dispozicion. 
 

3. Këshilli merr vendimet e nevojshme për përcaktimin dhe vënien në jetë të 
politikës së jashtme dhe të sigurimit të përbashkët, mbi bazën e drejtimeve të 
përgjithëshme të përcaktuara nga Këshilli Evropian.  

 
Këshilli i rekomandon strategjitë e përbashkëta Këshillit Evropian dhe e ve ato në jetë duke 
miratuar veprime të përbashkëta dhe qendrime të përbashkëta.  
 
Këshilli siguron unitetin, përputhshmërinë dhe efektivitetin e veprimit të Bashkimit. 
 

Neni 14 (ish-neni J.4) 
 

1. Këshilli miraton veprime të përbashkëta. Veprimet e përbashkëta kanë të bëjnë 
me disa gjendje të veçanta kur gjykohet se është e nevojshme një ndërhyrje 
operative e Bashkimit. Ato caktojnë objektivat e tyre, fushën e veprimit, mjetet 
për t’u vënë në shërbim të Bashkimit, kushtet për vënien e tyre në jetë dhe, në 
se është e nevojshme, kohëzgjatjen e tyre. 

2. Në qoftëse ndodh një ndryshim i tillë rrethanash, që të ketë pasoja thelbësore 
për një çështje që ka qenë objekt veprimi i përbashkët, Këshilli rishikon parimet 
dhe objektivat e këtij veprimi dhe merr vendimet e nevojshme. Për aq kohë sa 
Këshilli nuk ka vendosur, veprimi i përbashkët vazhdon të jetë i vlefshëm.  

3. Veprimet e përbashkëta i kushtëzojnë shtetet anëtare në lidhje me qendrimet 
që mbajnë ato me veprimet që kryejnë. 

4. Këshilli mund t’i kërkojë Komisionit që ky t’i paraqesë çdo propozim të 
përshtatshëm në lidhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë së përbashkët, 
për të garantuar vënien në jetë të një veprimi të përbashkët. 

5. Çdo qendrim ose veprim shtetëror, i parashikuar në zbatim të një veprimi të 
përbashkët, duhet të parashikojë informimin në një kohë të tillë, që të lejojë, në 
rast se është e nevojshme, një këshillim në gjirin ë Këshillit. Detyrimi për 
informimin paraprak nuk zbatohet në lidhje me masat që përbëjnë thjesht një 
shndërrim në planin shtetëror të vendimeve të Këshillit.  
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6. Në rast nevoje absolute, e cila rrjedh nga ndryshimet e gjendjes dhe në 
mungesë të një vendimi nga ana e Këshillit, shtetet anëtare mund të marrin 
masat e urgjencës që kërkohen, duke patur parasysh objektivat e përgjithshme 
të veprimit të përbashkët. Shteti anëtar, që merr masa të tilla, ve në dijeni 
menjëherë Këshillin në lidhje me to. 

7. Në rast vështirësish madhore për zbatimin e një veprimi të përbashkët, një 
shtet anëtar i drejtohet Këshillit, i cili mblidhet për këtë qëllim dhe kërkon 
zgjidhjet e përshtatshme. Këto të fundit nuk mund të vijnë në kundërshtim me 
objektivat e veprimit të përbashkët dhe as të cënojnë efektivitetin e këtij.  

 
 

Neni 15 (ish-neni J.5) 
 
Këshilli miraton qendrimet e përbashkëta. Këto të fundit përcaktojnë qendrimin e 
Bashkimit në lidhje me një çështje të caktuar të natyrës gjeografike ose tematike. Shtetet 
anëtare sigurojnë përputhjen e politikave të tyre kombëtare me qendrimet e përbashkëta.  
 
 

Neni 16 (ish-neni J.6) 
 
Shtetet anëtare i bëjnë të ditur njëri-tjetrit dhe këshillohen në gjirin e Këshillit, në lidhje 
me çdo çështje të politikës së jashtme  dhe të sigurisë, që paraqet një interes të 
përgjithshëm, me qëllim që të sigurojnë se ndikimi i Bashkimit ushtrohet në mënyrën më 
efektive me anë të një veprimi të përbashkët konvergjent (afrues). 
 
 

Neni 17 (ish-neni J.7) 
 
1. Politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë përfshin të gjitha çështjet që lidhen me 

sigurinë e Bashkimit, përfshirë përpunimin progresiv të një politike të përbashkët të 
mbrojtjes, në përputhje me nënparagrafin e dytë, e cila do të mund të çojë në një 
mbrojtje të përbashkët, nëse Këshilli Evropian vendos kështu. Në këtë rast ai u 
rekomandon shteteve anëtare miratimin e një vendimi të tillë që përputhet me 
dispozitat e tyre kushtetuese.  

 
Bashkimi Evropian Perëndimor (BEP) është pjesë përbërëse e zhvillimeve të Bashkimit dhe 
e pajis atë me një strukturë operative, sidomos në kuadrin e paragrafit 2. Ai e mbështet 
Bashkimin në përcaktimin e atyre aspekteve të politikës së përbashkët të jashtme dhe të 
sigurisë që kanë të bëjnë me mbrojtjen, ashtu siç parashikohet nga ky nen. Prandaj 
Bashkimi nxit vendosjen e marrëdhënieve institucionale më të ngushta me BEP-in me 
qëllim integrimin e mundhëm të BEP-it në Bashkim, nëse vendos kështu Këshilli Evropian. 
Në këtë rast, ai u rekomandon shteteve anëtare miratimin e një vendimi të tillë në 
përputhje me dispozitat e tyre kushtetuese.  
 
Politika e Bashkimit, në bazë të këtij neni, nuk prek karakterin e posaçëm të politikës së 
sigurisë dhe të mbrojtjes së disa shteteve anëtare. Ajo respekton detyrimet që rrjedhin 
nga Traktati i Atlantikut të Veriut për disa nga shtetet anëtare, të cilët konsiderojnë se 
mbrojtja e tyre e përbashkët është realizuar në kuadrin e Organizatës së Traktatit të 
Atlantikut të Veriut (NATO) dhe, është në përputhje me politikën e përbashkët të sigurisë 
dhe të mbrojtjes së krijuar në këtë kuadër.  
 
Përcaktimi progresiv i një politike të mbrojtjes së përbashkët do të mbështetet, në masën 
që shtetet anëtare do ta konsiderojnë të përshtatshme, me anë të një bashkëpunimi 
ndërmjet tyre në fushën e armatimeve.  
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2. Çështjet të cilave u referohet ky nen, përfshijnë misionet humanitare dhe të ndihmës, 
misionet për ruajtjen e paqes dhe misionet e forcave të luftimit për kontrollin e krizave, 
përfshirë këtu misionet për rivendosjen e paqes.  

3. Bashkimi do të ndihmohet nga BEP-i në lidhje me përpunimin dhe vënien në jetë të 
vendimeve dhe veprimeve të Bashkimit që prekin sektorin e mbrojtjes.  

 
Kompetenca e Këshillit Evropian, për të përcaktuar drejtimet në përputhje me nenin 13, 
gjithashtu, vlen në lidhje me BEP-in përsa i përket çështjeve në lidhje me të cilat Bashkimi 
ndihmohet nga BEP-i.  
 
Kur Bashkimi ndihmohet nga BEP-i në lidhje me përpunimin dhe vënien në jetë të 
vendimeve të Bashkimit të miratuara në kuadrin e misioneve të përmendura në paragrafin 
2, të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit kanë të drejtë të marrin pjesë me të drejta të 
plota në misionet në fjalë. Këshilli, në marrëveshje me institucionet e BEP-it, miraton 
zgjedhjet e nevojshme praktike për t’u lejuar të gjitha shteteve anëtare kontribuese në 
misionet në fjalë, që të marrin pjesë plotësisht dhe në kushte të barabarta, në planifikimin 
dhe marrjen e vendimeve në gjirin e BEP. 
 
Vendimet që prekin sektorin e mbrojtjes, të trajtuara nga ky paragraph, merren pa cënuar 
politikat dhe detyrimet e parashikuara nga nënparagrafi 3, i paragrafit 1.  
 
4. Dispozitat e këtij neni nuk pengonë zhvillimin e një bashkëpunimi më të ngushtë 

ndërmjet dy ose më shumë shteteve anëtare në një nivel dypalësh, në kuadrin e BEP 
dhe të Aleancës së Atlantikut, në masën që ky bashkëpunim nuk vjen në kundërshtim 
ose nuk pengon ç’ka është parashikuar në këtë Titull.  

5. Me qëllim që të nxitet realizimi i objektivave të parashikuara në këtë nen, dispozitat e 
vetë këtij neni do të rishikohen në përputhje me nenin 48.  

 
 

Neni 18 (ish-Neni J.8) 
 

1. Presidenca e përfaqëson Bashkimin në çështje që kanë të bëjnë me politikën e 
përbashkët të jashtme dhe të mbrojtjes. 

2. Presidenca ka përgjegjësinë e vënies në jetë të vendimeve të marra në bazë të këtij 
Titulli; në këtë cilësi ajo shpreh, në parim, qëndrimin e Bashkimit pranë 
organizatave ndërkombëtare dhe konferencave ndërkombetare. 

3. Presidenca ndihmohet nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit i cili ushtron 
funksionet e Përfaqësuesit të Lartë për politikën e përbashkët të jashtme dhe të 
sigurisë. 

4. Komisioni është plotësisht i përfshirë në detyrat e parashikuara në paragrafët 1 dhe 
2. Në ushtrimin e këtyre detyrave, Presidenca ndihmohet, në rast se është e 
nevojshme, nga Shteti Anëtar që do të ushtrojë Presidencën pasuese. 

5. Këshilli mund të emëroje, kurdo që ta çmojë të nevojshme, një përfaqësues të 
posaçëm me një mandat në lidhje me çështje të veçanta politike. 

 
Neni 19 (ish-Neni J.9) 

 
1. Shtetet anëtare bashkërendojnë veprimin e tyre në gjirin e organizatave 

ndërkombëtare dhe gjatë konferencave ndërkombëtare. Në këto forume, ato 
mbrojnë qëndrimet e përbashkëta. Në gjirin e organizatave ndërkombëtare dhe në 
konferencat ndërkombëtare, në të cilat jo të gjitha Shtetet anëtare marrin pjesë, 
ato që marrin pjesë mbrojnë qëndrimet e përbashkëta. 

2. Pa paragjykuar paragrafin 1 dhe Nenin 14, paragrafi 3, Shtetet anëtare të 
përfaqësuar në organizata ndërkombëtare ose konferenca ndërkombëtare, ku jo të 
gjitha Shtetet anëtare marrin pjesë, i mbajnë këto të fundit në dijeni në lidhje me 
çdo çështje që paraqet një interes të përbashkët. 
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Shtetet anëtare që janë, gjithashtu, anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara do të bashkëpunojnë dhe do të informojnë plotësisht Shtetet e tjera Anëtare. 
Shtetet anëtare që janë anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, gjatë ushtrimit të 
funksioneve të tyre, do të kujdesen për mbrojtjen e qëndrimeve dhe të interesave të 
Bashkimit, pa cënuar përgjegjësitë që atyre u takojnë në bazë të dispozitave të Kartës së 
Kombeve të Bashkuara. 
 

Neni 20 (ish-Neni J.10) 
 
Misionet diplomatike dhe konsullore të Shteteve Anëtare dhe Delegacionet e Komisionit në 
vende të treta dhe në konferenca ndërkombëtare, si dhe përfaqësitë e tyre në organizata 
ndërkombëtare, bashkëpunojnë për të siguruar respektimin dhe vënien në jetë të 
qëndrimeve të përbashkëta dhe të veprimeve të përbashkëta të miratuara nga Këshilli. 
 
Ata rritin bashkëpunimin ndërmjet tyre, duke shkëmbyer informacion, duke bërë vlerësime 
të përbashkëta dhe duke kontribuar për vënien në jetë të dispozitave të parashikuara në 
Nenin 20 Traktatit themelues të Komunitetit Evropian. 
 

Neni 21 (ish-Neni J.11) 
 
Presidenca këshillohet me Parlamentin Evropian në lidhje me aspektet kryesore dhe 
drejtimet bazë të politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë dhe kujdeset që 
pikpamjet e Parlamentit Evropian të mbahen parasysh siç duhet. 
 
Parlamenti Evropian mund t’i drejtojë pyetje ose t’i bëjë rekomandime Keshillit. Ai mban 
çdo vit një debat vjetor në lidhje me zhvillimet e shënuara në vënien në jetë të politikës së 
përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. 
 

Neni 22 (ish-Neni J.12) 
 
1. Secili Shtet Anëtar ose Komisioni mund t’i drejtojne Këshillit çdo lloj pyetjeje dhe t’i 

parashtrojnë propozime në lidhje me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. 
2. Në rastet kur kërkohet një vendim i shpejtë, Presidenca, qoftë me nismën e vet, qoftë 

edhe me kërkesën e Komisionit ose të ndonjërit nga Shtetet anëtare, thërret brenda 48 
orëve ose, në rast nevoje absolute në një afat më të shkurtër, një mbledhje të 
jashtëzakonshme të Këshillit. 

 
Neni 23 (ish-Neni J.13) 

 
1. Vendimet e përmendura në këtë Titull miratohen nga Këshilli me unamitet. Abstenimet 

e anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar nuk pengojnë miratimin e këtyre 
vendimeve. 

 
Çdo anëtar i Këshillit që abstenon gjatë një votimi mund që, në përputhje me këtë 
nënparagraf, ta arsyetojë abstenimin e tij, duke bërë një deklarate formale. Në këtë rast, 
ai nuk është i detyruar ta zbatojë vendimin, por pranon që vendimi të jetë i detyrueshëm 
për Bashkimin. Në frymën e një solidariteti të ndërsjellë, nga njëra anë, Shteti Anëtar që 
abstenon nuk ndërmerr asnjë veprim që mund të vijë në kundërshtim ose të pengojë 
veprimin e Bashkimit të bazuar në këtë vendim dhe, nga ana tjetër, Shtetet e tjera 
Anëtare respektojnë qëndrimin e tij. Vendimi nuk merret në qoftë se anëtarët e Këshillit, 
që e arsyetojne në këtë mënyrë abstenimin e tyre, përfaqësojnë më shumë se një të 
tretën e votave të llogaritura në bazë të Nenit 205 paragrafi 2 të Traktatit themelues të 
Komunitetit Evropian. 
 
2. Në përjashtim nga dispozitat e paragrafit 1, Këshilli vendos me shumicë të cilësuar: 
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- kur miraton vendime të përbashkëta, qëndrime të përbashkëta ose kur miraton 
vendime mbi bazën e strategjive të përbashkëta; 

- kur miraton vendime në zbatim të një veprimi të përbashkët ose qëndrimi të 
përbashkët. 

 
Në rast se një anëtar i Këshillit deklaron se, për arsye të caktuara të rëndësishme të 
politikës kombëtare, të cilat ai i bën të njohura, synon të kundërshtojë miratimin e një akti 
që duhet marrë me shumicë të cilësuar, atëherë nuk procedohet me votim. Këshilli, me 
shumicë të cilësuar, mund të kërkojë që çështja t’i kalohet Këshillit Evropian, për të 
vendosur me unanimitet. 
 
Votat e anëtarëve të Këshillit llogariten në përputhje me Nenin 205 paragrafi 2 të Traktatit 
themelues të Komunitetit Evropian. Për miratimin e tyre kërkohen 62 vota pro, të 
shprehura nga të paktën 10 anëtarë. 
 
Ky paragraf nuk gjen zbatim për vendimet që prekin fushën ushtarake apo të mbrojtjes. 
 
3. Në lidhje me çeshtjet procedurale, Këshilli vendos me shumicën e anëtarëve të tij. 
 
 

Neni 24 (ish-Neni J.14) 
 
Kur është e nevojshme që, në zbatim të këtij Titulli, të përfundohet një marrëveshje me 
një ose më shumë shtete ose organizata ndërkombëtare, Këshilli, me unanimitet, mund të 
autorizojë Presidencën, të ndihmuar, në se është rasti, nga Komisioni, që të nisë 
negociatat për këtë qëllim. Marrëveshje të tilla përfundohen nga Këshilli me unanimitet, 
mbi bazën e një rekomandimi të Presidencës. Asnjë marrëveshje nuk është e detyrueshme 
për një Shtet Anëtar, përfaqësuesi i të cilit në gjirin e Këshillit, deklaron se ajo duhet të 
përshtatet me rregullat kushtetuese të këtij shteti; anëtarët e tjerë të Këshillit mund të 
bien dakord që marrëveshja të gjej zbatim ndaj atyre me karakter të përkohshëm. 
 
Dispozitat e këtij Neni gjejnë, gjithashtu, zbatim në lidhje me çështjet që parashikohen 
nga Titulli VI. 
 

Neni 25 (ish-Neni J.15) 
 
Pa cënuar Nenin 207 të Traktatit themelues të Komunitetit Evropian, një Komitet Politik 
ndjek gjendjen ndërkombëtare në fushat që hyjnë në politikën e përbashkët të jashtme 
dhe të sigurisë dhe kontribuon në përcaktimin e politikave, duke i drejtuar mendime 
Këshillit me nismën e vet ose me kërkesën e këtij të fundit. Ai mbikëqyr gjithashtu, vënien 
në jetë të politikave të miratuara, pa paragjykuar përgjegjësinë e Presidencës dhe të 
Komisionit.  
 

Neni 26 (ish-Neni J.16) 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit, që është Përfaqësuesi i Lartë për politikën e përbashkët 
të jashtme dhe të sigurisë, ndihmon Këshillin në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me 
politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, në veçanti duke kontribuar në 
formulimin, përpunimin dhe vënien në jetë të vendimeve politike dhe, në se është rasti, 
dhe, me kërkesën e Presidencës, duke drejtuar dialogun politik me palë të treta në emër të 
Këshillit. 
 

Neni 27 (ish-Neni J.17) 
 
Komisioni merr pjesë plotësisht në fushën e politikës së përbashkët të jashtme dhe të 
sigurisë. 
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Neni 28 (ish-Neni J.18) 
 

1. Nenet 189, 190, 196 deri 199, 203, 204, 206 deri 209, 213 deri 219, 255 dhe 290 
të Traktatit themelues të Komunitetit Evropian zbatohen në lidhje me dispozitat që 
kanë të bëjnë me fushat e përmendura në këtë Titull. 

2. Shpenzimet administrative që duhet të bëjnë institucionet, në bazë të dispozitave 
që kanë të bëjnë me fushat e trajtuara nga ky Titull, janë në ngarkim të buxhetit të 
Komuniteteve Evropiane. 

3. Shpenzimet operacionale të kryera për vënien në jetë të dispozitave të 
lartpërmendura, janë, gjithashtu, në ngarkim të buxhetit të Komuniteteve 
Evropiane, me përjashtim të shpenzimeve që rrjedhin nga veprimtaritë që kanë të 
bëjnë me sektorin ushtarak ose të mbrojtjes dhe në rastet kur Këshilli me 
unanimitet vendos ndryshe.  

 
Në rastet kur shpenzimet nuk janë në ngarkim të buxhetit të Komuniteteve Evropiane, ato 
janë në ngarkim të Shteteve Anëtare, mbi bazën e një kriteri shpërndarjeje, në përputhje 
me shkallën e prodhimit kombëtar bruto, përveçse kur Këshilli me unanimitet vendos 
ndryshe. Në lidhje me shpenzimet që rrjedhin nga veprimtaritë që kanë të bëjnë me 
sektorin ushtarak ose të mbrojtjes, Shtetet anëtare, përfaqësuesit e të cilave kanë bërë 
një deklaratë formale sipas Nenit 23 paragrafi 1 nënparagrafi i dytë, nuk janë të detyruara 
të kontribuojnë në lidhje me financimin e tyre. 
 

4. Në lidhje me shpenzimet që janë në ngarkim të buxhetit të Komuniteteve 
Evropiane, gjen zbatim procedura buxhetore e përcaktuar në Traktatin themelues të 
Komunitetit Evropian. 

 
 
 
 
 

TITULLI VI 
Dispozita Per Bashkepunimin Policor Dhe Gjyqesor Ne Ceshtjet Penale 

 
Neni 29 (ish-Neni K.1) 

 
Pa paragjykuar kompetencat e Komunitetit Evropian, objektivi i Bashkimit është që t’u 
ofrojë qytetarëve të tij një nivel të lartë mbrojtjeje në një hapësirë lirie, sigurie dhe 
drejtësie, duke përpunuar një veprim të përbashkët ndërmjet Shteteve Anëtare në fushën 
e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në çështjet penale, duke parandaluar dhe luftuar 
racizmin dhe ksenofobinë. 
 
Ky objektiv arrihet duke parandaluar dhe luftuar krimin, i organizuar ose i çdo lloji tjetër, 
dhe në veçanti terrorizmin, trafikun e qënieve njerëzore dhe krimet kundër të miturve, 
trafikun e drogës, trafikun e armëve, korrupsionin dhe mashtrimin, me anë të: 

- një bashkëpunimi më të ngushtë ndërmjet forcave të policisë, autoriteteve 
doganore dhe autoriteteve të tjera kompetente në Shtetet anëtare, qoftë 
drejtpërdrejt, qoftë nëpërmjet Zyrës Evropiane të Policisë (Europol), në 
përputhje me dispozitat e Neneve 30 dhe 32; 

- një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe 
autoriteteve të tjera kompetente të Shteteve Anëtare, në përputhje me Nenin 
31 pikat a) deri d) dhe me Nenin 32; 

- përafrimit, për aq sa është e nevojshme, të normave të së drejtës penale të 
Shteteve Anëtare, në përputhje me Nenin 31 pika e). 
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Neni 30 (ish-Neni K.2) 
 

1. Veprimi i përbashkët në fushën e bashkëpunimit policor përfshin: 
 

a) bashkëpunimin në veprime ndërmjet autoriteteve kompetente, përfshirë 
këtu shërbimet e policisë, shërbimet e doganës dhe shërbime të tjera të 
specializuara, të ngarkuara me zbatimin e ligjit, për parandalimin, zbulimin 
dhe hetimin e shkeljeve penale; 

b) mbledhjen, arkivimin, trajtimin, analizën dhe shkëmbimin e informacioneve 
përkatëse, përfshirë këtu informacionet e marra nga shërbimet e zbatimit të 
ligjit, për sinjalizimin e transaksioneve të dyshimta financiare, të marra në 
veçanti me anë të Europolit, duke respektuar dispozitat përkatëse mbi 
mbrojtjen e të dhënave personale; 

c) bashkëpunimin dhe nismat e përbashkëta për aftësimin profesional, 
shkëmbimin e oficerëve të ndërlidhjes, transferimet, përdorimin e paisjeve 
dhe kërkimet kriminalistike; 

d) vlerësimin e përbashkët të teknikave të veçanta hetimore për zbulimin e 
formave të rënda të kriminalitetit të organizuar. 

 
2. Këshilli nxit bashkëpunimin nëpërmjet Europolit dhe, në veçanti, gjatë periudhës 

pesëvjeçare pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Amsterdamit: 
 

a) I lejon Europolit të lehtësojë dhe të mbështesë përgatitjen, dhe të nxisë 
bashkërendimin dhe vënien në jetë të veprimeve të veçanta hetimore të 
autoriteteve kompetente të Shteteve Anëtare, përfshirë veprimet operative 
të grupeve të përbashkëta ku përfaqësues të Europolit marrin pjesë në një 
rol mbështetës; 

b) Merr masat që i bëjnë të mundur Europolit t’u kërkojë autoriteteve 
kompetente të Shteteve Anëtare të kryejnë e të bashkërendojnë hetimet e 
tyre në raste të veçanta dhe të përgatisë ekspertizë të specializuar, që do të 
mund të vihet në shërbim të Shteteve Anëtare, për t’i ndihmuar ata në 
hetimin e rasteve të krimit të organizuar; 

c) Nxit vendosjen e kontakteve ndërmjet prokurorëve dhe hetuesve të 
specializuar në luftën kundër kriminalitetit të organizuar, në bashkëpunim të 
ngushtë me Europolin; 

d) Krijon një rrjet kërkimi shkencor, dokumentacioni dhe statistikash në lidhje 
me krimin ndërkufitar. 

 
 
 

Neni 31 (ish-Neni K.3) 
 
Veprimi i përbashkët në fushën e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale synon 
ndërmjet të tjerash: 
 

a) të lehtësojë dhe përshpejtojë bashkëpunimin ndërmjet ministrive 
kompetente dhe autoriteteve gjyqësore, ose të ngjashme me to, të 
Shteteve Anëtare në lidhje me procedurat dhe me ekzekutimin e 
vendimeve; 

b) të lehtësojë ekstradimin ndërmjet Shteteve Anëtare; 
c) të sigurojë, për nevojat e përmirësimit të këtij bashkëpunimi, 

përputhjen midis normave të zbatueshme në Shtetet anëtare; 
d) të parandalojë konfliktet e kompetencave ndërmjet Shteteve Anëtare; 
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e) të marrë, në mënyrë të vazhdueshme, masa që përcaktojne rregullat 
minimale në lidhje me elementet përbërëse të shkeljeve penale dhe të 
sanksioneve të zbatueshme në fushat e kriminalitetit të organizuar, të 
terrorizmit dhe të trafikut të drogës. 

 
Neni 32 (ish-Neni K.4) 

 
Këshilli cakton kushtet dhe kufijtë, brenda të cilëve autoritetet kompetente, të 
parashikuara në Nenet 30 dhe 31, mund të ndërhyjnë në territorin e një Shteti tjetër 
Anëtar së bashku dhe në marrëveshje me autoritetet e këtij shteti. 
 
 

Neni 33 (ish-Neni K.5) 
 
Ky Titull nuk cënon ushtrimin e përgjegjësive që kanë Shtetet anëtare për ruajtjen e rendit 
publik dhe mbrojtjen e sigurisë së brendshme. 
 
 

Neni 34 (ish-Neni K.6) 
 

1. Në fushat e përmendura në këtë Titull, Shtetet anëtare vënë në dijeni dhe 
këshillohen me njëri-tjetrin në gjirin e Këshillit, me qëllim që të bashkërendojnë 
veprimin e tyre. Për këtë qëllim, ata krijojnë një bashkëpunim ndërmjet shërbimeve 
kompetente të administratave të tyre. 

2. Këshilli, në përputhje me format dhe sipas procedurave të duhura, të treguara në 
këtë Titull, merr masat dhe nxit bashkëpunimin, me qëllim që të kontribuojë në 
arritjen e objektivave të Bashkimit. Për këtë qëllim, me unanimitet mbi bazën e 
nismës së ndonjërit nga Shtetet anëtare ose të Komisionit, ai mund: 

 
a) të miratojë qëndrime të përbashkëta që përcaktojnë pikëpamjen e Bashkimit 

në lidhje me një çështje të caktuar; 
b) të miratojë vendime-kuadër për qëllimet e përafrimit të dispozitave ligjore 

dhe nënligjore të Shteteve Anëtare. Vendimet-kuadër janë të detyrueshme 
për Shtetet anëtare, përsa i përket rezultatit që duhet arritur, dhe i lënë 
autoriteteve shtetërore zgjedhjen e formës dhe të metodave. Ato nuk kanë 
efekt të drejtpërdrejtë; 

c) të miratojë vendime për çdo lloj qëllimi tjetër, në përputhje me objektivat e 
këtij Titulli, duke përjashtuar ndonjë përafrim dispozitash ligjore dhe 
nënligjore të Shteteve Anëtare. Këto vendime janë të detyrueshme dhe nuk 
kanë efekt të drejtpërdrejtë; Këshilli, duke vepruar me shumicë të cilësuar, 
miraton masat e nevojshme për të vënë në jetë këto vendime në nivelin e 
Bashkimit; 

d) të parashtrojë konventa, të cilat ua rekomandon Shteteve Anëtare për 
adoptim, në përputhje me rregullat përkatëse kushtetuese. Shtetet anëtare 
vënë në lëvizje procedurat e zbatueshme brenda afatit të përcaktuar nga 
Këshilli. 

 
Përveçse kur parashikojnë ndryshe, këto konventa, pasi janë adoptuar nga të paktën 
gjysma e Shteteve Anëtare, hyjnë në fuqi në Shtetet anëtare që i kanë adoptuar. Masat e 
zbatimit të këtyre konventave miratohen në gjirin e Këshillit me shumicën e dy të tretave 
të Palëve Kontraktuese. 
 

3. Kur kërkohet që Këshilli të vendosë me shumicë të cilësuar, votat e anëtareve të tij 
llogariten në përputhje me Nenin 205 paragrafi 2 të Trakatatit themelues të 
Komunitetit Evropian; për miratimin e akteve të Këshillit kërkohen 62 vota pro, të 
shprehura nga të paktën 10 anëtarë. 
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4. Në lidhje me çështje procedurale, Këshilli vendos me shumicën e anëtarëve që e 
përbëjnë. 

 
 
 

Neni 35 (ish-Neni K.7) 
 

1. Gjykata e Drejtësisë e Komuniteteve Evropiane është kompetente, brenda kushteve 
të parashikuara në këtë Nen, të shprehet në rrugë paragjykimore mbi vlefshmërinë 
dhe interpretimin e vendimeve-kuadër dhe të vendimeve, mbi interpretimin e 
konventave të përcaktuara në bazë të këtij Titulli, si dhe mbi vlefshmërinë dhe 
interpretimin e masave të zbatimit të tyre. 

2. Secili Shtet Anëtar, me anë të një deklarate të bërë në çastin e nënshkrimit të 
Traktatit të Amsterdamit ose në çdo çast tjetër të mëvonshëm, mund të pranojë 
kompetencën e Gjykatës së Drejtësisë për t’u shprehur në rrugë paragjykimore, siç 
parashikohet në paragrafin 1. 

3. Një Shtet Anëtar, që bën një deklarate në bazë të paragrafit 2, saktëson që: 
 

a) çdo gjykatë e këtij shteti vendimet e së cilës nuk janë të apelueshme sipas 
së drejtës së brendshme, ka të drejtë t’i kërkojë Gjykatës së Drejtësisë të 
shprehet, në rrugë paragjykimore, në lidhje me një problem të ngritur gjatë 
një çështjeje në gjykim përpara saj dhe që ka të bëjë me vlefshmërinë ose 
interpretimin e një akti të parashikuar në paragrafin 1, kur ajo çmon se një 
vendim në lidhje me këtë pikë është i nevojshëm për dhënien e një gjykimi 
nga ana e saj; 

b) çdo gjykatë e këtij shteti mund t’i kërkojë Gjykatës së Drejtësisë të shprehet 
në rrugë paragjykimore në lidhje me një problem të ngritur gjatë një 
çështjeje në gjykim përpara saj dhe që ka të bëjë me vlefshmërinë ose 
interpretimin e një akti të parashikuar në paragrafin 1, kur ajo çmon se një 
vendim në lidhje me këtë pikë është i nevojshëm për dhënien e një gjykimi 
nga ana e saj. 

4. Çdo Shtet Anëtar, që ka bërë ose jo një deklaratë në bazë të paragrafit 2, ka të 
drejtë t’i paraqesë Gjykatës deklarata ose vërejtje me shkrim në çështjet e 
përmendura në paragrafin 1. 

5. Gjykata e Drejtësisë nuk është kompetente që të vlerësojë vlefshmërinë ose 
proporcionalitetin e operacioneve të kryera nga policia ose nga shërbimet e tjera të 
zbatimit të ligjit në një Shtet Anëtar, dhe as për të vendosur mbi ushtrimin e 
përgjegjësive që kanë Shtetet anëtare për ruajtjen e rendit publik dhe mbrojtjen e 
sigurisë së brendshme. 

6. Gjykata e Drejtësisë është kompetente për të kontrolluar ligjshmërinë e vendimeve-
kuadër dhe të vendimeve kur është bërë një ankim nga një Shtet Anëtar ose nga 
Komisioni për mungesë kompetencë, për shkelje të normave thelbësore 
procedurale, për shkelje të këtij Traktati ose të çdo normë juridike të nxjerrë për 
zbatim të tij ose për keqpërdorim të kompetencave. Ankimet e parashikuara në 
këtë paragraf duhet të bëhen brenda një afati prej dy muajsh nga botimi i aktit. 

7. Gjykata e Drejtësisë është kompetente për të vendosur në lidhje me çdo 
mosmarrëveshje ndërmjet Shteteve Anëtare, përsa i përket interpretimit dhe 
zbatimit të akteve të miratuara në përputhje me Nenin 34 paragrafi 2, në qoftë se 
kjo mosmarrëveshje nuk është zgjidhur nga Këshilli brenda gjashtë muajve nga 
data që i është paraqitur nga një prej anëtarëve të tij. 

 
Neni 36 (ish-Neni K.8) 

 
1. Krijohet një Komitet Bashkërendimi i përbërë nga zyrtarë të lartë. Përveç rolit të tij 

bashkërendues, ky Komitet ka për detyrë: 
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- të formulojë mendime për Këshillin, qoftë me nismën e këtij të fundit, qoftë me 
nismën e vet; 

- të kontribuojë, pa paragjykuar Nenin 207 të Traktatit themelues të Komunitetit 
Evropian, në përgatitjen e diskutimeve të Këshillit në lidhje me fushat e 
parashikuara nga Neni 29.  

2. Komisioni merr pjesë plotësisht në fushat e përmendura në këtë Titull. 
 

Neni 37 (ish-Neni K.9) 
 
Në gjirin e organizatave ndërkombëtare dhe në konferencat ndërkombëtare, në të cilat 
marrin pjesë, Shtetet anëtare mbrojnë qëndrimet e përbashkëta, të miratuara në 
përputhje me dispozitat e këtij Titulli. 
 
Në lidhje me çështjet që trajtohen në këtë Titull gjejnë zbatim, sipas rastit, Nenet 18 dhe 
19. 
 

 
Neni 38 (ish-Neni K.10) 

 
Marrëveshjet e parashikuara në Nenin 24 mund të trajtojnë çështje që përfshihen në këtë 
Titull. 
 

 
Neni 39 (ish-Neni K.11) 

 
1. Përpara se të miratojë ndonjë masë të parashikuar në Nenin 34 paragrafi 2 pikat 

b), c) dhe d), Këshilli këshillohet me Parlamentin Evropian. Ky i fundit jep mendimin 
e tij brenda një afati kohor që Këshilli mund të përcaktojë, por që nuk mund të jetë 
më i shkurtër se tre muaj. Në mungesë të një mendimi brenda këtij afati, Këshilli 
mund të vendosë. 

2. Presidenca dhe Komisioni vënë rregullisht në dijeni Parlamentin Evropian për 
diskutimet në fushat që trajtohen nga ky Titull. 

3. Parlamenti Evropian mund t’i drejtojë pyetje ose rekomandime Këshillit. Çdo vit, ai 
mban një debat në lidhje me përparimet e bëra në fushat e trajtuara nga ky Titull. 

 
 

Neni 40 (ish-Neni K.12) 
 

1. Shtetet anëtare, që synojnë të krijojnë ndërmjet tyre një bashkëpunim më të 
ngushtë, mund të autorizohen, duke mbajtur parasysh respektimin e Neneve 43 
dhe 44, të përdorin institucionet, procedurat dhe mekanizmat e parashikuar nga 
Traktatet, me kusht që bashkëpunimi i propozuar: 

 
a) të respektojë kompetencat e Komuniteteve Evropiane, si dhe objektivat 

e parashtruar nga ky Titull; 
b) të ketë për qëllim që t’i lejojë Bashkimit të zhvillohet me shpejt si një 

hapësirë lirie, sigurie dhe drejtësie. 
 

2. Autorizimi i parashikuar në paragrafin 1 jepet nga Këshilli, i cili vendos për këtë 
qëllim me shumicë të cilësuar, pas kërkesës së Shteteve Anëtare të interesuara dhe 
pasi ka ftuar Komisionin të paraqesë mendimin e tij. Kërkesa i dërgohet, gjithashtu, 
edhe Parlamentit Evropian. Në rast se një anëtar i Këshillit deklaron se, për arsye të 
caktuara të rëndësishme të politikës kombëtare, të cilat ai i bën të ditura, synon të 
kundërshtojë dhënien e autorizimit me shumicë të cilësuar, atëherë nuk procedohet 
me votim. Këshilli, duke vepruar me shumicë të cilësuar, mund të kërkojë që 
çështja t’i kalohet Këshillit Evropian për të vendosur me unanimitet. Votat e 
anëtarëve të Këshillit llogariten në përputhje me Nenin 205 paragrafi 2 të Traktatit 
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themelues të Komunitetit Evropian. Për miratimin e tyre kërkohen 62 vota pro, të 
shprehura nga të paktën 10 anëtarë. 

3. Çdo Shtet Anëtar, që synon të marrë pjesë në bashkëpunimin e krijuar në 
përputhje me këtë Nen, ia njofton synimin e tij Këshillit dhe Komisionit. Ky i fundit, 
brenda tre muajsh nga marrja e njoftimit, i jep Këshillit një mendim, që mund të 
shoqërohet edhe rekomandime në lidhje me masat e veçanta të cilat ai mund t’i 
çmojë të nevojshme për pjesëmarrjen e Shtetit Anëtar të interesuar në 
bashkëpunimin në fjalë. Brenda katër muajve nga data e njoftimit, Këshilli vendos 
për kërkesën dhe me masat e veçanta që ai mund t’i çmojë të nevojshme. Vendimi 
konsiderohet i miratuar, përveçse kur Këshilli, me shumicë të cilësuar, vendos ta 
mbajë të pezulluar; në këtë rast, Këshilli tregon arsyet e vendimit të vet dhe cakton 
një afat për rishqyrtimin e tij. Për qëllimet e këtij paragrafi, Këshilli vendos në 
përputhje me kushtet e parashikuara në Nenin 44. 

4. Dispozitat e Neneve 29 deri 41 gjejnë zbatim në lidhje me bashkëpunimin më të 
ngushtë të parashikuar nga ky Nen, përveçse kur parashikohet ndryshe nga ky Nen 
dhe nga Nenet 43 dhe 44. 

 
Dispozitat e Traktatit themelues të Komunitetit Evropian në lidhje me kompetencën e 
Gjykatës së Drejtesisë të Komunitetit Evropian dhe me ushtrimin e kësaj kompetence 
gjejnë zbatim në lidhje me paragrafët 1, 2 dhe 3. 
 

5. Ky Nen nuk prek dispozitat e protokollit që përfshin ‘acquis’ Shengen në kuadrin e 
Bashkimit Evropian. 

 
 

Neni 41 (ish-Neni K.13) 
 

1. Nenet 189, 190, 195, 196 deri 199, 203, 204, 205 paragrafi 3, 206 deri 209, 213 
deri 219, 255 dhe 290 gjejnë zbatim në lidhje me dispozitat që kanë të bëjnë me 
fushat e trajtuara nga ky Titull. 

2. Shpenzimet administrative që duhet të bëjnë institucionet, në bazë të dispozitave 
që kanë të bëjnë me fushat e trajtuara nga ky Titull, janë në ngarkim të buxhetit të 
Komuniteteve Evropiane. 

3. Shpenzimet operacionale, të kryera për vënien në jetë të dispozitave të 
lartpërmendura, janë, gjithashtu, në ngarkim të buxhetit të Komuniteteve 
Evropiane, përveçse kur Këshilli, me unanimitet, vendos ndryshe. Në rast se 
shpenzimet nuk janë në ngarkim të buxhetit të Komuniteteve Evropiane ato janë në 
ngarkim të Shteteve Anëtare, mbi bazën e një kriteri shpërndarjeje, në përputhje 
me shkallën e prodhimit kombëtar bruto, përveçse kur Këshilli me unanimitet 
vendos ndryshe. 

4. Në lidhje me shpenzimet që janë në ngarkim të buxhetit të Komuniteteve Evropiane 
gjen zbatim procedura buxhetore e përcaktuar në Traktatin themelues të 
Komunitetit Evropian. 

 
 

Neni 42 (ish-Neni K.14) 
 
Këshilli, duke vepruar me unanimitet, mbi bazën e nismës së Komisionit ose të një Shteti 
Anëtar dhe pas këshillimit me Parlamentin Evropian, mund të vendosë që veprimet në 
fushat e parashikuara në Nenin 29 të përfshihen në Titullin IV të Traktatit themelues të 
Komunitetit Evropian dhe, në të njëjtën kohë, përcakton kushtet e votimit në lidhje me to. 
Ai u rekomandon miratimin e këtij vendimi Shteteve Anëtare në përputhje me dispozitat e 
tyre kushtetuese. 
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TITULLI VII (ish Titulli VI A) 
Dispozita Per Nje Bashkepunim Me Te Ngushte 

 
Neni 43 (ish-neni K.15) 

1. Shtetet anëtare, që synojnë të krijojnë ndërmjet tyre një bashkëpunim më të 
ngushtë, mund të përdorin institucionet, proçedurat dhe mekanizmat e parashikuar 
nga ky Traktat dhe nga Traktati themelues i Komunitetit Evropian, me kusht që 
bashkëpunimi i propozuar: 

 
a) të synojë mbështetjen e realizimit të objektivave të Bashkimit dhe të mbrojë 

dhe t’u shërbejë interesave të tij; 
b) të respektoje parimet e Traktateve të lartpërmendura dhe kuadrin e vetëm 

institucional të Bashkimit; 
c) të përdoret vetëm si mjet i fundit, kur objektivat e Traktateve të 

lartpërmendura nuk mund të arrihen duke zbatuar proçedurat përkatëse të 
parashikuara prej tyre; 

d) të ketë lidhje me shumicën e Shteteve Anëtare; 
e) të mos prekë ‘acquis communitaire’ dhe masat e miratuara në bazë të 

dispozitave të tjera të Traktateve të lartpërmendura; 
f) nuk cënon kompetencat, të drejtat, detyrimet dhe interesat e atyre Shteteve 

Anëtare që nuk marrin pjesë në të; 
g) të jetë i hapur për të gjitha Shtetet anëtare dhe t’u lejojë atyre të marrin 

pjesë, në çdo kohë, në një bashkëpunim të tillë, me kusht që të respektojnë 
vendimin fillestar, si dhe dispozitat e nxjerra në këtë kuadër; 

h) të respektojë kriteret e posaçme shtesë, të parashikuara në Nenin 11 të 
Traktatit themelues të Komunitetit Evropian dhe në Nenin 40 të këtij 
Traktati, sipas fushave të interesit, dhe të jetë i autorizuar nga Këshilli, në 
përputhje me procedurat e parashikuara nga këto Nene. 

 
2. Shtetet anëtare zbatojnë, për aq sa u takon atyre, aktet dhe vendimet e nxjerra për 

vënien në jetë të bashkëpunimit, në të cilin ato marrin pjesë. Shtetet anëtare që 
nuk marrin pjesë në bashkëpunime të tilla, nuk pengojnë vënien në jetë të 
bashkëpunimit nga Shtetet anëtare që marrin pjesë në të. 

 
 

Neni 44 (ish-Neni K.16) 
 

1. Për qëllimet e miratimit të akteve dhe të vendimeve të nevojshme për vënien në 
jetë të bashkëpunimit të përmendur në Nenin 43, gjejnë zbatim dispozitat 
institucionale përkatëse të këtij Traktati dhe të Traktatit themelues të Komunitetit 
Evropian. Megjithatë, ndërsa në diskutime mund të marrin pjesë të gjithë anëtarët 
e Këshillit, vendimet miratohen vetëm nga ata që përfaqësojnë Shtetet anëtare 
pjesëmarrëse në këtë bashkëpunim. Me shumicë të cilësuar kuptohet një 
përpjesëtim i votave të numëruara të anëtarëve të interesuar të Këshillit, i 
barabartë me atë të parashikuar nga Neni 205 paragrafi 2 i Traktatit themelues të 
Komunitetit Evropian. Unanimiteti arrihet vetëm nga votat e anëtarëve të interesuar 
të Këshillit. 

2. Shpenzimet për vënien në jetë të bashkëpunimit, të ndryshme nga shpenzimet 
administrative të përballuara nga institucionet, janë në ngarkim të Shteteve 
Anëtare që marrin pjesë në të, përveçse kur Këshilli me unanimitet vendos ndryshe. 

 
 

Neni 45 (ish-Neni K.17) 
 
Këshilli dhe Komisioni vënë rregullisht në dijeni Parlamentin Evropian në lidhje me 
përparimin e bashkëpunimit më të ngushtë, të krijuar në bazë të këtij Traktati. 
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TITULLI VIII (ish Titulli VII) 
DISPOZITA PERFUNDIMTARE 

 
Neni 46 (ish-Neni L) 

 
Dispozitat e Traktatit themelues të Komunitetit Evropian, të Traktatit themelues të 
Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe të Çelikut dhe të Traktatit themelues të Komunitetit 
Evropian të Energjisë Bërthamore, që kanë të bëjnë me kompetencën e Gjykatës së 
Drejtesisë të Komuniteteve Evropiane dhe me ushtrimin e kësaj kompetence, gjejnë 
zbatim vetëm në lidhje me dispozitat vijuese të ketij Traktati: 

a) dispozitat që amendojne Traktatin themelues të Komunitetit Ekonomik 
Evropian me synimin për të themeluar Komunitetin Evropian, Traktatin 
themelues të Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe të Çelikut dhe të Traktatit 
themelues të Komunitetit Evropian të Energjisë Bërthamore; 

b) dispozitat e Titullit VI, në përputhje me kushtet e parashikuara nga Neni 35; 
c) dispozitat e Titullit VII, në përputhje me kushtet e parashikuara në Nenin 11 

të Traktatit themelues të Komunitetit Evropian dhe në Nenin 40 të këtij 
Traktati; 

d) Neni 6 paragrafi 2, përsa i përket veprimit të institucioneve, për aq sa 
Gjykata është kompetente në bazë të traktateve themeluese të 
Komuniteteve Evropiane dhe të këtij Traktati; 

e) Nenet 46 deri 53. 
 
 

Neni 47 (ish-Neni M) 
 
Përveç dispozitave që amendojnë Traktatin themelues të Komunitetit Ekonomik Evropian 
me synimin për të themeluar Komunitetin Evropian, Traktatin themelues të Komunitetit 
Evropian të Qymyrit dhe të Çelikut dhe të Traktatit themelues të Komunitetit Evropian të 
Energjisë Bërthamore dhe këtyre dispozitave përfundimtare, asnjë dispozitë e këtij Traktati 
nuk prek Traktatet themeluese të Komuniteteve Evropiane dhe as traktatet ose aktet 
vijuese që i kanë ndryshuar ose plotësuar ato. 
 

Neni 48 (ish-Neni N) 
 
Qeveria e çdo shteti anëtar ose Komisioni mund t’i parashtrojnë Këshillit propozime që 
synojnë rishikimin e traktateve mbi bazën e të cilave është themeluar Bashkimi. 
 
Në qoftë se Këshilli, pasi të jetë këshilluar me Parlamentin Evropian dhe, në rast se është e 
nevojshme, edhe me Komisionin, jep një mendim në favor të mbledhjes së një konference 
të përfaqësuesve të qeverive të shteteve anëtare. Kjo konferencë thirret nga Presidenti i 
Këshillit, me qëllim që të miratohen, me marrëveshje të përbashkët ndryshimet që do t’u 
bëhen këtyre traktateve. Në rastin e ndryshimeve institucionale në fushën monetare bëhen 
gjithashtu këshillime edhe me Bankën Qendrore Evropiane. Ndryshimet hyjnë në fuqi pasi 
të jenë ratifikuar nga të gjitha shtetet anetare, në përputhje me rregullat e tyre 
kushtetuese. 
 

Neni 49 (ish-Neni O) 
 
Çdo shtet evropian, që respekton parimet e shpallura në Nenin 6 paragrafi 1, mund të 
kërkojë të bëhet anëtar i Bashkimit. Ai ia drejton kërkesën e tij Këshillit, i cili shprehet me 
unanimitet, pasi të jetë këshilluar me Komisionin dhe pas dhënies së pëlqimit nga 
Parlamenti Evropian i cili shprehet me shumicën absolute të anëtarëve që e përbëjnë. 
 
Kushtet e pranimit dhe përshtatje që u duhen bërë, për shkak të këtij pranimi, traktateve 
mbi bazën e të cilave është themeluar Bashkimi, janë objekt i një marrëveshjeje ndërmjet 
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shteteve anetare dhe shtetit kërkues. Kjo marrëveshje i nënshtrohet ratifikimit nga ana e 
të gjitha shteteve palë, në përputhje me rregullat e tyre kushtetuese. 
 

Neni 50 (ish-Neni P) 
 

1. Nenet 2 deri 7, dhe 10 deri 19 të Traktatit që krijon Këshillin e vetëm dhe 
Komisionin e vetëm të Komuniteteve Evropiane, të nënëshkruar në Bruksel më 8 
Prill të vitit 1965, shfuqizohen. 

2. Neni 2, Neni 3 paragrafi 2 dhe Titulli II I Aktit Unik  Evropian, të nënëhkruar në 
Luksemburg më 17 shkurt të vitit 1986 dhe në Hagë me 28 shkurt të vitit 1986, 
shfuqizohen. 

 
Neni 51 (ish-Neni Q) 

 
Ky Traktat është përpiluar pa afat. 
 

Neni 52 (ish-Neni R) 
 

1. Ky Traktat do të ratifikohet nga Palet e Larta Kontraktuese në përputhje me 
rregullat e tyre përkatëse kushtetuese. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen 
pranë Qeverisë së Republikës Italiane. 

2. Ky Traktat do të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 1993, me kusht që të gjitha 
instrumentet e ratifikimit të jenë depozituar ose, në mungesë të këtij, ditën e parë 
të muajit që pason datën e depozitimit të instrumentave të ratifikimit të shtetit 
nënëshkrues, që do ta kryejë i fundit këtë procedureë 

 
Neni 53 (ish-Neni S) 

 
Ky Traktat, i hartuar në një kopje të vetme, në gjuhet angleze, daneze, franceze, greke, 
gjermane, hollandeze, irlandeze, italiane, portugeze dhe spanjolle, të gjitha tekstet në 
secilën prej këtyre gjuhëve njëlloj të barasvlefshme, depozitohet në arkivat e Qeverisë së 
Republikës Italiane, e cila do t’u përcjellë kopje të vërtetuara konform secilës prej qeverive 
të shteteve të tjera nënshkruese. 
 
Në bazë të Traktateve të Aderimit të vitit 1994, janë njëlloj të barasvlefshme versionet në 
gjuhet finlandeze dhe suedeze. 
 
Në dëshmi të sa më sipër, të Plotfuqishmit e poshtëshënuar, kanë nënshkruar këtë 
Traktat. 
 
Bërë në Maastriht, me shtatë shkurt njëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy. 
 
Mark EYSKENS    Phillippe MAYSTADT 
Uffe ELLEMANN-JENSEN   Anders FOGH RASMUSSEN 
Hans-Dietrich GENSCHER   Theodor WAIGEL 
Antonios SAMARAS    Efthymios CHRISTODOULOU 
Francisco FERNANDEZ ORDONEZ  Carlos SOLCHAGA CATALAN 
Roland DUMAS    Pierre BEREGOVOY 
Gerard COLLINS    Bertie AHERN 
Gianni DE MICHELIS    Guido CARLI 
Jacques F. POOS    Jean-Claude JUNCKER 
Hans van den BROEK    Willem KOK 
Joao de Deus PINHEIRO   Jorge BRAGA de MACEDO 
Rt. Hon. Douglas HURD   Hon. Francis MAUDE 
 
  

* * * 


