
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE  
 
 

Dokumente që duhen paraqitur për një kërkesë për vizë afatshkurter për shtetasit e vendeve të treta 
për në Francë, Portugali dhe Luksemburg: 

 
 
 

 1 formular për vizë, i plotesuar me korrektësi, me datë dhe i firmosur nga kërkuesi i vizës, me 2 fotografi të kohëve të fundit, njëra e pangjitur me 
përmasa 5cmx5cm, me ngjyra sipas rekomandimeve të OACI (Organizata ndërkombëtare e Aviacionit civil) 

 fotokopja e faqeve të identitetit të pasaportës dhe të vizave Schengen të marra më parë. 

 pasaportë e vlefshme (duhet të ketë afat 3 muaj para përfundimit të kërkesës për vizë). 

 çertifikatë familiare. 

 sigurim mjekesor dhe riatdhesimi, i cili të mbulojë një shumë prej 30 000 €, i vlefshëm për të gjitha vendet Schengen, i cili të mbuloje kohën e 
qëndrimit tuaj. (sigurimi duhet të bëhet në Francë për personat mbi 60 vjeç). Duke filluar nga data 1 janar 2008, do të pranohen vetëm policat e 
sigurimit të plotësuara me makinë. 

 dokumente mbi të ardhurat, dokumente bankare (të ardhura të cilat të justifikojnë dhe mbulojnë qëndrimin tuaj). 

 vërtetim pune, me pagë të deklaruar, kopje e kontratës së punës, vërtetim pensioni, vërtetim shkolle. 
  për fëmijët nën 18 vjeç: autorizim i prindërve i përkthyer në frëngjisht dhe i noterizuar, kërkesa për vizë duhet nënshkruar nga të dy prindërit, 

dokumente të cilat vërtetojnë të ardhurat e prindërve.  

  rezervim i biletave të transportit. 

  rezervim hoteli i konfirmuar. 

 tarifa e vizës: barazvlera e 60 Euro, pagesa kryhet në Lek shqiptare sipas kursit të këmbimit, në rast rrefuzimi të vizës kjo shumë nuk është e 
kthyeshme. (7 916 Lekë) 
 
Shënim (1): duhet të paraqisni një origjinal dhe një fotokopje për secilin dokument. Kopjet si dhe pagesa e vizës janë të pakthyeshme. Mund 
t’ju kërkohen edhe dokumente shtesë. Paraqitja e të gjithë dokumenteve të kërkuara nuk sjellë detyrimisht paisjen me vizën e kërkuar.  
 
Shënim (2): hyrja në territoret e Francës që ndodhen jashtë Evropës është e mundur vetëm kur viza ka një nënshkrim mbi të.  
 
Dokumente shtesë për t’u paraqitur në funksion të qëllimit të udhëtimit: 

 
 
Vizitë turistike, familiare ose private 

 Ftesë - garanci, e cila duhet dërguar nga një person që ju fton (si dhe një kopje e qartë e lejes së qëndrimit ose e Kartës së  
    identitetit të ftuesit), dokumente të cilat vërtetojnë situatën  profesionale dhe financiare të personit që fton, (rrogat e fundit ose   
   vërtetim për aktivitet private tregtare ose kartën profesionale). 

Tre rrogat e fundit si dhe kontratën e qerasë ose vërtetim pronësie. 

 ose rezervim hoteli dhe avioni  të konfirmuar. 
 

Vizë tregtare 
 
 

 dokumente që vërtetojnë situatën profesionale ose personale të kërkuesit (vërtetim pune ku shënohet rroga, kontratë pune si  
 dhe licensën e tregtisë dhe kartën profesionale) 

 dokumente që vërtetojnë aktivitetin tregtar (kontratat, dokumente doganore, fatura të paguara, etj.) 

 ftesë professionale nga Franca, Portugalia ose Luksemburgu, ku të shenohet qellimi i vizitës, kohëzgjatja si dhe emrat e personave të ftuar (me 
datëlindje dhe numër pasaporte). 

 vërtetim për marrje në ngarkim të qëndrimit dhe udhëtimit,  

 për shoferët : fotokopje e patentës nderkombëtare si dhe e dokumenteve të automjetit. 
 
 
Tranzit  
 

 dokumente mbi situatën profesionale ose personale të kërkuesit , 

 viza e shtetit hyrës ku është dhe destinacioni i fundit, në rastet kur kjo është e nevojshme, 

 biletën e avionit,  
 vërtetime financiare për periudhën e qëndrimit tranzit, 

 rezervim hoteli në rastet kur parashikohet një natë qëndrimi në tranzit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Faqja e Internetit e shërbimit konsullor  : www.ambafrance-al.org 
Për takime telefononi në n° tel. : 04 238 97 00 

Për pyetje: consulat.tirana-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 
 

Një marrëveshje , e cila ka për qëllim lehtësimin e dhënies së vizave  për dis a kategori kërkuesish për një 
qëndrim, i cili nuk i kalon 90 ditët gjatë një peri udhe prej 180 ditësh, e nënshkruar midis Komuniteti t evropian 

dhe Republikës së Shqipërisë, ka hyrë në fuqi që pr ej datës 1 janar 2008 
(Shihni njoftimin në faqen e mëposhtme). 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE  
 
 

MARRËVESHJA E LEHTËSIMIT TË DHËNIES SË VIZAVE E NËNSHKRUAR 
MIDIS BE-së DHE SHQIPËRISË 

 

Dokumentet për tu paraqitur në të gjitha rastet :  
 1 formular për vizë, plotesuar me korrektësi, me datë dhe firmosur nga kërkuesi i vizës, me 2 fotografi të kohëve të fundit, nga të cilat njëra e 

pangjitur me përmasa 35x45, me ngjyra.  

 fotokopja e faqeve të identitetit të pasaportës dhe të vizave Schengen të marra më parë. 

 pasaportë e vlefshme (duhet të ketë afat 3 muaj para përfundimit të kërkesës për vizë). 

 çertifikatë familiare. 

 sigurim mjekesor dhe riatdhesimi i cili të mbulojë një shumë prej 30 000 €, i vlefshëm për të gjitha vendet Schengen, i cili të mbuloje kohën e 
qëndrimit tuaj. (sigurimi duhet të bëhet në Francë për personat mbi 60 vjeç). Duke filluar nga data 1 janar 2008, do të pranohen vetëm policat e 
sigurimit të plotësuara me makinë. 

  dokumente mbi të ardhurat, dokumente bankare (të ardhura të cilat të justifikojnë dhe mbulojnë qëndrimin tuaj). 
 tarifa e vizes është 4 617 Lekë (ekuivalenti i 35 euro), pagesa kryhet ne Lek shqiptare sipas kursit të këmbimit, në rast rrefuzimi të vizës kjo shumë 

nuk është e kthyeshme. 
 

Dokumente shtesë per t’u paraqitur në funksion të qëllimit të udhëtimit : 
 

Anëtarë të delegacioneve zyrtare (mbledhje, konsultime, negociata, programme shkëmbimi) 

  një notë e autoriteteve shqiptare e cila duhet të konfirmojë që kërkuesi i vizës është anëtar i delegacionit zyrtar. 

  kopje e ftesës zyrtare. 
 

Biznesmenë ose përfaqësues ndërmarrjesh 

 ftesën origjinale të bërë nga një shoqëri pritëse (shoqëri, autoritet, komitet organizues) aprovuar nga Dhoma e Tregtisë  së Shqipërisë + liçensë 
(NIPT)  

 

Gazetarë 

 vërtetim profesional ose kartë anëtarësie në njê shoqatë gazetarësh profesionalë. 

 letër nga punëdhënësi i cili duhet tê tregojë që udhêtimi ka si qëllim realizimin e një pune gazetaristike. 
 

Persona të cilët asistojnë në aktivitete shkencore, kulturore dhe artistike, përfshirë dhe programet e shkëmbimeve universitare  

  ftesë me shkrim për pjesêmarrjen në kêto aktivitete, e dëruar nga organizata pritëse.  
 

Përfaqësues të organiztava të shoqërisë civile, të cilat marrin pjesë në udhëtime me qëllim edukativ, seminare, konferenca 

  kërkesê e bërë organizata pritëse 

  një notë e cila tê konfirmojë që kêrkuesi i vizës përfaqëson organizatën shqipëtare. 

  dokumenete të cilat tê konfirmojnë që kjo organizatë është regjistruar konform legjislacionit shqiptar. 
 

Nxënës, studentë dhe mësues shoqërues të cilët kanë ndërmarrë udhëtime studimi me qëllim edukativ 

 kërkesë origjinale e bërë nga institucioni shkollori cili fton ose rregjistrimin origjinal pranë një institucioni shkollor. 

 kartën e studentit ose vërtetimin e shkollës. 
 

Pjesëmarrës në manifestime sportive ndërkombëtare dhe shoqëruesit e tyre profesionalë 

  ftesa e shkruar dhe dërguar nga organizata pritëse (federatat sportive kombëtare ose komiteti olimpik kombëtar). 
 

Pjesëmarrës në shkëmbimi zyrtar organizuar nga komuna ose qytete të binjakëzuara 

  ftesa e shkruar dhe dërguar nga Kryebashkiaku ose Shefi i administratës së Bashkisë ose Komunës 
 

Anëtarë të afërt të familjes (bashkëshorti, fëmijët, prindërit, gjyshërit dhe nipërit) të cilët duan të bëjnê vizitë pranë qytetarëve shqiptar me qëndrim të rregullt në Shtetin anëtar 

  Ftesë - garanci, (si dhe një kopje e qartë e lejes së qëndrimit ose e Kartës së identitetit të ftuesit). 
 

Persona që udhëtojnë për raste vdekjesh 

  dokumentin zyrtar i cili konfirmon vdekjen si dhe dokumente të cilat vërtetojnë lidhjen familjare ose të afër mes kërkuesit për vizë dhe të ndjerit. 
 

Të persekutuar politikë nën rregjimin komunist në Shqipëri 

  çertifikatën e lëshuar ngaInstituti për integrim i personave viktimë e persekucionit 

  ftesën e dërguar nga autoriteti i Shtetit anêtar për të marrë pjesë në aktivitetet e lidhura me statutin e tyre.  
 

Shoferët TIR (automjete me targa shqiptare) 

  një kërkesë me shkrim e bërë nga shoqata kombëtare e transportuesve në Shqipëri, e cila të tregojë qëllimin e udhëtimit, kohëzgjatjen dhe 
frekuencën e udhëtimeve. 

 

Persona për vizitë mjekësore dhe personat që duhet ti shoqërojnë   

 dokumente mjekësore : dokument zyrtar i institucionit mjekësor i cili të konfirmojë nevojën e kryerjes së trajtimit mjekësor si dhe të personit 
shoqërues. 

 dokumente financiare, prova mjeteve financiare të mjaftueshme për të paguar këtë trajtim mjeksor si dhe pagesën efektive të të paktën 30% të 
mjekimit 

 

Shenim : (Per Portugaline duhet t’i drejtoheni Konsullates portugeze ne Sofie) 
 

Anëtarë të profesioneve liberale të cilët duhet të marrin pjesë në panaire, konferenca, simpoziume, seminare 

  kërkesë e bërë nga organizata pritëse e cila tê konfirmojë pjesêmarrjen e personit në këtë aktivitet 
 

Përfaqësues të komuniteteve fetare  

  kërkesë e bërë nga komuniteti fetar i rregjistruar në Shqipëri, e cila të tregojë qëllimin, kohëzgjatjen dhe frekuencën e udhëtimeve 
 

Ftesa ose kërkesa e bërë me shkrim duhet të përcaktojë identitetin e kërkuesit, n° e pashaportës, datën dhe qëllimin e udhëtimit, numrin e 
hyrjeve si dhe emrat, adresën ekzakte të organizatës pritëse, emrin dhe funksionin e personit që e firmos,  n° e rregjistrimit. 
 

Shënim : Anëtarët e delegacioneve zyrtare, gazetarët, personat të cilët asistojnë në aktivitete shkencore dhe kulturore, përfaqësuesit e organiztava të shoqërisë civile, nxënësit, studentët dhe mësuesit shoqërues të cilët marrin pjesë në kurse formimi ose aktivitete 
shkëmbimi, pjesëmarrësit në manifestime sportive, anëtarët e afërt të familjes të një shtetasi shqiptare që jeton jashtë vendit, personat që udhëtojnë për raste vdekjesh të një të afërmi, të persekutuarit politikë, shoferët TIR, personat për vizitë mjekësore, 
përfaqësuesit e komuniteteve fetare, janë të përjashtuar nga tarifa e pegesës për dosjen e kërkesës për vizë. 

 
 

Faqja e Internetit e shërbimit konsullor  : www.ambafrance-al.org 
Për takime telefononi në n° tel. : 04 238 97 00 

Për pyetje: consulat.tirana-amba@diplomatie.gouv.fr 


