
 
 
 
 
 

                      

 

 

 

1. Mbiemri 

2. Mbiemri i mëparshëm 

3. Emri 

4. Date lindja (dita-muaji-viti) 5. Qyteti i lindjes 
 
6. Vendi i lindjes 

7. Kombësia aktuale 
    Kombësia e mëparëshme : 

8. Seksi 
 
     Mashkull  Femër 

9. Gjendja Civile 
   
  Beqar Martuar  I ndarë  Divorcuar I/e ve 
  Tejtër (saktësojenu ju lutem) 

 
10. Për fëmijët minorenë : Emër, Mbiemër, Adresa (nëse ndryshon nga ajo e kërkuesit) dhe kombësia e autoritetit prindëror / 
tutorit ligjor 

11. Numri i kartës së identitetit 

12. Tipi i dokumentit të udhëtimit 
      Pasaportë e zakonshme Pasaportë diplomatike  Pasaeportë shërbimi  Pasaportë zyrtare  Pasaportë speciale 
      Dokument tjetër udhëtimi (saktêsojeni) : 
 
13. Numri i dokumentit të 
udhëtimit 
 

14. Data e lëshimit 15. Data e skadimit 16. Lëshuar nga 

17.Adresa e banimit dhe adresa elektronike e kërkuesit 
 

Numri i telefonit 

18. Rezidencë në një vend tjetër nga vendi i kombësisë aktuale 
      JO 
     
      PO. Autorizim qëndrimi dhe N°……………………Data e skadimit…………………… 
 

*19. Profesioni aktuale 
 

*20. Emri, adresa dhe numri i telefonit të punëmarrësit. Për studentët, adresa e institucionit mësimor 
 

21. Qëllimi kryesor i udhëtimit : 
 
       Turiszëm  Biznes  Vizitë familjare ose tek miqtë  Kulturor  Sportiv 

       Vizitë zyrtare 

       Arsye jekësor 

      Studime  Tranzit  Tranzit aeroportual  Tjetër (saktesojeni) 

 

Partie réservée à l’administration 
 
Date d’introduction de la demande : 
 
Numéro de la de demande de visa : 
 
Demande introduite : 

 Auprès d’une ambassade/ 
      d’un consulat 

 Auprès du CAC 

 Auprès d’un prestataire de 
      services 

 Auprès d’un intermédiaire 
      commercial 

 à la frontière 
 
Nom : 
 

 autres 
 
Responsable du dossier : 
 
Documents justificatifs : 

 Document de voyage 

 Moyens de subsistance 

 Invitation 

 Moyen de transport 

 Assurance maladie en 
      voyage 

 Autres : 

 

Décision concernant le visa : 

 Refusé 

 Délivré 

 A 

 C 

 VTL 

 

 Valable : 
du …………………………… 
au …………………………… 
 
Nombre d’entrées : 

 1  2  Multiples 
 
Nombre de jours : 

 

 
 
 

FOTO 
Kërkesë për Vizë Schengen 

Ky formular është falas 



 

 

22. Destinacioni në vendet anëtare 23. Hyrja e parë ne vendin anëtar 

24. Numri i hyrjeve të kërkuara 
 
      Një hyrje  Dy hyrje 
      Shumë hyrje 
 

25. Kohëzgjatja e qëndrimit ose e tranzitit të parashikuar 
 
      Shënoni numrin e ditëve 

 

 
Rubrikat e shënuara me yll * nuk duhet të plotësohen nga anëtarët e familjeve të shtetasve të Bashkimit europianne, të EEE ose të Konfederatës zvicerane 
(bashkëshorti, fëmija ose prindërit në ngarkim) në ushtrim të së drejtës së tyre për qarkullimin e lirë. Anëtarët e familjeve të shtetasve të Bashkimit 
europianne, të EEE ose të Konfederatës zvicerane duhet të paraqesin dokumentet të cilat provojnë lidhjen familjare dhe të plotësojnë rubrikat n° 34 dhe 
35. 
 
(x) Të dhënat në rubrikat  1 deri 3 duhet të korrespondojnë me të dhënat që figurojnë në dokumentin e udhëtimit. 
 
26. Vizat Schengen të lëshuara gjatë tre viteve të fundit 
       
      JO 
 
      PO. Datat a vlefshmërisë nga …………………………..…….deri……….………………………………… 
 
27. Shenjat digjitale të gishtave të marra më parë për qellime të kerkesave pêr vizë Schengen 
 
      JO   PO. 
 
     ……………………………………………………………………………………… Data, nëse e njihni 
 
28. Autorizim për të hyrë në vendin ku është destinacioni final, në rast se është e nevojshme 
     Lëshuar nga……………………………e vlefshme nga ……………………………deri në…………………………
 
29. Data e mbërritjes në hapësirën Schengen 30. Data e largimit nga hapësira Schengen 

*31. Ermi, mbiemri i personit që ju fton në shtetin ose shtetet anëtare. Në mungesë emri i hoteli ose adresa  
e përkohshme në shtetin ose shtetet anëtare 
 
Adresa dhe adresa elektronike e personave që ftojnë, / e hotelit 
/ ose e vend qëndrimit 
 

Telefon / Fax 

*32. Emri dhe adresa e organizatës/ndërmarrjes ftuese 
 
 
 

Telefon / Fax  
Organizatës/ndërmarrjes ftuese 

Emri, mbiemri, adresa, telefoni, fax, adresa elektronike e personit të kontaktit në ndërmarrjen/organizatën ftuese 
organisation 
 
*33. Shpenzimet e udhëtimit dhe ushqimit gjatë qëndrimit tuaj janë financuar nga : 
 

 Ju vetë 
 
Mjetet e financimit 

 Para në dorë 

 Cek udhëtimi 

 Kartë krediti 

 Strehimi i parapaguar 

 Transporti i  parapaguar 

 Të tjera (saktësojeni)  : 

 

 paerson garant (ftuesi, ndërmarrja, organizata),  
     saktêsojeni 
 
……………………  shënuar në rubrikat 31 ose 32 
………………………………  të tjera (saktësojeni) : 
 
Mjetet e financimit 

 Para në dorë 

 Cek udhëtimi 

 Kartë krediti 

 Strehimi i parapaguar 

 Transporti i  parapaguar 

 Të tjera (saktësojeni: 

 

 
 
 
 
 



 
 
34. Të dhënat personale të anëtarit të familjes i cili është nënshtetas i Bashkimit europian, i EEE ose i 
Konfederatês zvicerane 
 

Mbiemër Emër 

Ditë lindja Kombësia 
 

Numri i dokumentit të udhëtimit ose i 
kartës së identitetit 

35. Lidhja familjare me një nënshtetas i Bashkimit europian, i EEE ose i Konfederatës zvicerane 
      Bashkëshort  Fëmijë …………………  Nip/ Mbesë  Prind në ngarkim 

 
36. Vendi dhe data 
 

37. Nënshkrimi (për fëmijët minorenë, nënshkrimi i autoritetit  
prindëror / e tutorit ligjor) 

 

 

Jam informuar se shpenzimet e vizës nuk rimbursohen në rast të refuzimit të vizës 

 
E aplikueshme për këkesat për vizë me shumë hyrje (shih rubrikën n° 24). 
 
Jam informuar për nevojën e paisjes me nje sigurim mjeksor në udhëtim për udhëtimin tim të parë si dhe për udhëtimet e mëvonëshme në territorin e 
shteteve anëtare. 

 
 
Me dijeninë time, unë pranoj si vijon : që për arsye të shqyrtimit të kërkesës sime për vizë, mund të mblidhen të dhënat e kërkuara në këtë formular, të 
fotografohem dhe nëse është e nevojshme të më merren shenjat digjitale të gishtave të mi. Të dhënat me karakter personal që më përkasin dhe që 
figurojnë në këtë formular për kërkesë për vizë, si dhe shenjat e mia të gishtave dhe të fotografisë, tu komunikohen autoriteteve kompetente të shteteve 
anêtare dhe të trajtohen prej tyre, me qëllim dhënien e një vendimi për kërkesën time për vizë. 
 
Këto të dhëna si dhe ato që kanë të bëjnë me vendimin e kërkesës sime për vizë, ose çdo endim anullimi, abrogimi ose zgjatje vize, do të rregjistrohen 
dhe ruhen në sistemin e informimit të vizave (VIS) (1) për një periudhë maksimale deri në pesë vjet, gjatë së cilës ato do të jenë në dispozicion të 
autoriteteve të ngarkuar me vizat, të autoriteteve të ngarkuar me kontrollin e vizave në kufi dhe në Shtetet anëtare, nga autoritetet kompetetent në fushën e 
emigracionit dhe të azilit në Shtete anëtare me qëllim verifikimin e respektimit të kushteve të hyrjes dhe tê qëndrimit të rregullt në territorin e Shteteve 
anëtare, me qëllim indetifikimin e personave të cilët nuk plotësojnë kushtet, me qëllim shqyrtimin e një kërkese azili dhe përcaktimin e autoritetit 
përgjegjës për këtë shqyrtim. Në disa kushte, këto të dhëna do të jenë të konsultueshme edhe nga autoritetet e përcaktuara nga Shtetet anëtare dhe 
Europol me qëllim parandalimin dhe zbulimin e akteve terroriste ose të akteve të tjera të rënda penale, si dhe me qëllim të ankteave të ndryshme. 
Autoriteti i Shtetit anëtar ështê kompetent për trajtimin e të dhënave [(...)]. 
 
Jam i informuar për të drejtën time për të marrë pranë çdo shteti anëtar njoftimin mbit ë dhënat të cilat më përkasin dhe që janë rregjistruar ne VIS si dhe 
Shetit anêtar i cili i ka transmetuar, dhe të kërkoj që të dhënat e mia të korrigjohen nëse ato janë të gabuara ose të fshihen nëse ato janë trajtuar në 
mënyrë jo ligjore. Me kërkesën time, autoriteti që ka shqyrtuar kërkesën time do të më njoftojë në lidhje me mënyrën se si mund tê ushtroj te drejtën 
time për verifikimin e të dhënave me karakter personal dhe ti korrigjojë ose fishjë, si dhe mundësitë për një rekurs të parashikuara nga legjislacioni 
kombëtar i Shtetit anëtar. Autoriteti i kontrollit kombëtar të Shetit anëtar mund të marrë parasysh këkesat në lidhje me mbrojtjen e të dhënave me 
karakter personal. 
 
Deklaroj me dijeninë time, se të gjitha informacionet që kam paraqitur janë korrekte dhe të plota. Jam informuar se çdo deklaratë e rremë mund të çojë në 
mos pranimin e kërkesës ose anulimin e vizës nëse ajo është lëshuar, dhe mund të ketë pasoja penale  ndaj meje në zbatim të së drejtës së shtetit anëtar që 
trajton kërkesën time. 
 
Unë angazhohem të largohem nga territori i shteteve anëtare para mbarimit tê vizës sime, nëse kjo më është akorduar. Jam informuar se paisja me vizë  
ështê vetëm një nga kushtet për tê hyrê në territorin europian të Shteteve anëtare. Thejshtë fakti se më ështê lëshuar një vizë nuk më jep të drejtê pêr 
dëmshpërblim, nëse unë nuk plotêsoj kushtet e përcaktuara nga neni 5, paragrafi 1, i kodit të kufijve Schengen dhe nëse hyrja ime refuzohet. Respektimi 
i kushteve të hyrjes do tê verifikohet përsëri në momentin e hyrjes në territorin europian tê shteteve anëtare. 

 
Vendi dhe data Nënshkrimi 

(për fëmijët minorenë, nënshkrimi i autoritetit prindëror / e tutorit ligjor) 

(1) Në momentin kur VIS ështê operacional. 

 


