
LIBERALIZIMI I VIZAVE 

Kushtet e hyrjes në vendet e hapësirës Schengen 
për qytetarët shqiptarë mbajtës të pasaportave biom etrike  

(të shihet gjithashtu rregullorja e (CE) n° 562/200 6 e Parlamentit evropian dhe e Këshillit e datës 15 mars 2006 i cili përcakton  
një Kod komunitar në lidhje me rregjimin e kalimit të kufijve nga personat – kodi i kufijve Schengen) 

 

Për një qëndrim më pak se 3 muaj në një periudhë pr ej 6 muajsh , 
kushtet e hyrjes janë si vijon 

a)  të jetë i pajisur me një pasaportë biometrike të vlefshme, për fëmijët minorenë të pashoqëruar , 
autorizim i prindërve ose i tutorit  ; 

b)  të justifikojë arsyen dhe kushtet e kohëqendrimit të parashikuar , dhe të ketë mjetet financiare 
të mjaftueshme , si për kohëqëndrimin e parashikuar ashtu edhe për kthimin në vendin e tij të 
origjinës ose të tranzitit drejt një vendit të tret ë në të cilin pranimi i tyre është i garantuar ; 

c)  të mos jetë person i skeduar  në Sistemin e Informimit Schengen (SIS) ; 

d)  të mos jetë i konsideruar si person i cili përbën rrezik për rendin publik, sigurinë e brendëshme, 
shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare të një nga Shteteve anëtare dhe të mos jetë 
i skeduar në bazën e të dhënave kombëtare të Shteteve anëtare për keto arsye. 

 

Liste përmbledhëse  e dokumenteve justifikuese të cilat mund të kërkoh en nga  
roja kufitare me qëllim verifikimin e respektimit t ë kushteve të hyrjes 

 
Për të gjitha llojet e udhëtimit :  

- Prova mbi të ardhurat  të cilat duhen për të përballuar shpenzimet gjatë kohëzgjatjes së udhëtimit ; 
- Dokumente të cilat të justifikojnë kthimin në Shqipëri (bileta e avionit, tragetit, etj.) ; 
- Policën e sigurimit  në udhëtim (fakultative, por tepër e rekomandueshme). 

të shoqëruar me :  

a)  Për udhëtimet me karakter profesional :  

1)  ftesën  nga një ndërmarrje ose autoritet për të marrë pjesë në mbledhje, konferenca ose 
manifestime me karakter tregtar, industrial ose profesional; 

2)  dokumente të tjera të cilat të vertetojnë ekzistencën e marrëdhenieve tregtare ose 
profesionale; 

3)  karta hyrje pjesëmarrjeje  në panaire dhe kongrese. 

b)  Për udhëtime të kryera në kuadrin e një formimi  afatshkurtër :  

1)  çertificatën e rregjistrimit në një institut mësimdhënës ; 
2)  kartat a studentit ose çertifikatat në lidhje me kurset e ndjekura. 

c)  Për udhëtime me karakter turistik ose privat :  

1)  dokumente në lidhje me strehimin  : 
 - ftesën  nga një person që ju pret, Ftesë-garanci (e cila merret ne bashki në Francë) në rast 

strehimi nga një person privat ; 
 - rezervimin pranë qendrave pritëse (hotel…) ; 
2)  dokumente të cilat justifikojnë itinerarin : konfirmimi i rezervimit të një udhëtimi të organizuar 

ose çdo dokument tjetër i cili të përmbajë programin e udhëtimit të parashikuar ; 

d) Për arsye shëndetësore :  

 Një çertifikatë e lëshuar nga një mjek i cili të tregojë se trajtimi mjeksor nuk mund të kryhet në 
Shqipëri , provën e pagesës paraprake  të shërbimeve mjeksore, angazhimin dhe provën mbi 
të ardhurat në lidhje me pagesat e shërbimeve mjekësore shtesë  eventuale. 

e) Për udhëtime të ndërmarra për manifestime me kar akter politik, shkencor, kulturor, sportiv 
ose fetar, ose për çdo arsye tjetër :  

 Ftesat, kartat e hyrjes, rregjistrimet ose programet të cilat të saktësojnë, emrin e organizatës 
pritëse dhe kohën e qëndrimit, ose çdo dokument tjetër i cili të tregojë arsyen e vizitës. 

 

E RËNDËSISHME – KANË NEVOJË TË PAJISEN ME VIZA:  

1 – për mbajtësit e pasaportave jo-biometrike . 
2 – për një kohëzgjatje më shumë se 3 muaj.  

SHËNIM : Asnjë vizë nuk do të vendoset mbi një pasaportë jo-biometrike 
(përfundimi i afatit për këtë dokument udhëtimi më 1 mars 2012). 


