
 

 
Sportello Unico per l’Immigrazione di 

 
 

AKORDI MBI INTEGRIMIN n.  

midis 

Shtetit, në personin e Prefektit të ______________________ 

dhe 

Zotit/Zonjes ___________________________________________ 

 
Hyrje 

 

      Integrimi, i kuptuar si proçes me piksynim për te nxitur bashkëjetesën e qytetarëve italianë dhe 

atyre të huaj me qëndrim legal në territorin kombëtar, në respekt të vlerave të sanksionuara të 
Kushtetutës italiane, bazohet në angazhimin reciprok të pjesëmarrjes në jetën ekonomike, sociale e 
kulturore të shoqërisë. 
 
     Në veçanti, për qytetarët e huaj integrimi në Itali supozon mësimin e gjuhës italiane dhe kërkon 
respekt, pjesëmarrje dhe promovimin e vlerave demokratike të lirisë, të barazisë  dhe solidaritetit si 

themele bazë të Republikës italiane. 
   
     Drejt këtyre objektivave synon akordi mbi integrimin që, në bazë të nenit 4- bis të Tekstit unik të 
dispozicioneve lidhur me imigrimin, i huaji është i detyruar të nënshkruaj  njëkohësisht  me prezantimin e 
kerkesës për lëshimin e lejes së qëndrimit, kusht i domosdoshëm per të marrë lejen në fjalë. 

 
      Duke pranuar këtë, Zoti/Zonja ___________________________________________, në vijim i 

emërtuar  «i interesuari », dhe Shteti, i përfaqësuar nga Prefekti I _______________ o  nga një i 
deleguari i tij ______________________,  pranojnë  të nënshkruajnë si më poshtë vijon. 
 
 
Neni. 1.  -  Detyrimet e të huajit.   
 
    I interesuari  angazhohet : 

   a)  të arrijë të njohë gjuhën e folur italiane  të paktën  të barasvlefshëme me nivelin A2 të kuadrit të 
përbashkët europian të referimit për gjuhët i nxjerr nga Keshilli i Europës. 
 
  b) të arrijë një njohje të mjaftueshme të principeve themelore të Kushtetutës së Republikës, të 
organizimit dhe funksionimit të institucioneve publike e të jetës civile në Itali, me referim të veçantë 
sektorëve të shëndetsisë, të shkollës, të shërbimeve sociale, të punës dhe detyrimeve tatimore; 

 
   c) të garantojë  përmbushjen e arsimit të detyrueshëm për femijët në moshë të vogël; 
 
   d) të shlyejë detyrimet tatimore e  të kontributeve 
 
I interesuari deklaron, gjithashtu, të plotësoj Kartën e vlerave të qytetarisë e të integimit sipas dekretit 
të Ministrisë së Brëndëshme të datës 23 prill 2007 dhe angazhohet të respektoj parimet. 

 
Neni.  2.  -  Detyrimet e Shtetit. 
 
Shteti:  
 
     a) siguron garantimin e të drejtave fondamentale e  barazi dinjiteti social të personave pa dallim 
seksi, race, gjuhe, feje, të opinioneve politike e të konditave personale e shoqërore, duke parandaluar 

çdo manifestim racizmi e dallim racor; gjithashtu, lehtëson, dhënien e informacioneve që ndihmojnë 

qytetarët e huaj të kuptojnë përmbajtjet kryesore të Kushtetutës italiane e të organizimit gjeneral të 
shtetit. 
 



      b) garanton në bashkëpunim me krahinat dhe entet lokale kontrollin sipas normave në mbrojtjen e 

punës së punonjësve; vënien në dispozicion të plotë të shërbimeve të natyrës shëndetsore e të atyre 
lidhur me frekuentimin e detyrueshëm të shkollës;  
 
     c) favorizon proçesin e integrimit të interesuarit nëpërmjet marrjes të çdo iniciative të vlefshme, në 
mirkutim me krahinat, me entet lokale dhe shoqatat no profit. 

Në kete kuader, i siguron të interesuarit, brenda një muaji nga data e nënshkrimit të këtij akordi, 
pjesëmarrjen gratis  për një ditë në një sesion të edukatës qytetare dhe të informacionit mbi jetën në 

Itali. 
    
  Neni. 3. -  Koha  e  akordit 
Akordi  zgjat për dy vjet  e mund të shtyhet edhe për një vit tjetër .  

 
   Neni. 4. –  Detaje  e akordit sipas kredive. 

     Akordi  është i lidhur me kredit, në kuptimin që të interesuarit i njihen kredit e treguara në 
dokumentin e bashkëngjitur  B të rregullores të parashtruar të disiplinës së akordit të integrimit, 

numerikisht i raportuar në arritjen e niveleve  sa më të larta të njohjes së gjuhës italiane, të kulturës 
qytetare e të jetës civile në Itali, të çertifikuara edhe  nga frekuentimi me rezultat të kurseve të 
arsimimit, të përgatitjes e të integrimit gjuhësor e social ose te marrjes së diplomave o deshmive 
sido që të jenë të emërtuara që kanë vlerë ligjore të titullit të studimit o profesianal. Në aktin e 
nënshkrimit të akordit  të huajit i jepen gjashtëmbëdhjetë kredi korisponduese me nivelin A1 të 

njohjes së gjuhës së folur italiane dhe nivel të mjaftueshem të njohjes së kulturës qytetare e të jetës 
civile në Itali. Këto kredi konfirmohen, në aktin e verifikimit të akordit, në rast kur janë verifikuar 
këto kredi të njohjes së gjuhës së folur italiane të nivelit A1  dhe niveli i mjaftueshem i njohjes së 
kulturës qytetare e të jetës civile në Itali, në rast të kundërt parashikohen zbritjet përkatese. 
Gjithashtu kur, nga qëndra e verifikimit konstatohet një nivel i njohjes më i lartë në raport me atë 
minimal të parashikuar respektivisht sipas pikes 1 dhe 2 të dokumentit  B të bashkëngjitur, bëhet 
njohja e kredive, plotësuese në krahasim me ato të caktuara në aktin e nënshkrimit, në masën 

korisponduese të nivelit të njohjes efektivisht të konstatuar. 
Kredit e bëra pësojnë uljet e treguara në dokumentin C të  bashkengjitur sipas rregullores  
së akordit të integrimit, në lidhje me: dënime penale edhe me vendim jo definitiv; aplikimi  edhe jo 

definitiv i masave  personale të sigurimit; lëshimi  i sanksioneve definitive në para në lidhje me  
akte të paligjshme administrative e financiare. Shuma e shkurtimeve është në raport proporcional   
me rreptësin e kundërvajtjeve penali, administrative o finanziare dhe me aktet e kryera. 

Mungesa e pjesemarrjes në sesionin e përgatitjes qytetare e të informacionit mbi jetën në  
Itali sipas nenit 2  shkakton shkurtimin e pesëmbedhjete kredive nga gjashtëmbedhjetë të  
dhëna në aktin e nënshkrimit të akordit. 
 
Neni 5. -  Skadenca dhe verifikimi i akordit. 
Një muaj para skadimit dyvjeçar të akordit, sporteli unik i imigrimit në Prefekturë - Zyra territorit të 
Shtetit në  ______________________________ , më pas  “sporteli unik”, nis verifikimin, nëpërmjet 

dokumentave të paraqitura nga i interesuari ose  ato të marra të zyrës. Në mungesë të 
dokumentacionit të përshtatshëm,  i interesuari mund të kërkoje  vërtetimin e nivelit të njohjes së 
gjuhës italiane, të kulturës qytetare e të jetës civile në Itali nëpërmjet një testi apostafat të bërë nga 
sporteli unik. 
  Verifikimi mbyllet  me dhënien e kredive përfundimtare dhe marrjen e një prej gjykimeve të 

mëposhtëme :                                           
 

a) përmbushja e akordit, kur numri i kredive përfundimtare është i barabarte o superior me tridhjetë 
dhe, respektivisht, janë arritur nivele të  njohjes së gjuhes italiane e të kulturës qytetare e të jetes 
civile në Itali te treguara në nenin. 1, germa a) e b); 
 
b) zgjatja e afatit të akordit për një vit me të njejtat kushte, kur numri i kredive përfundimtare është 
nga një deri në njëzet e nënte ose nuk janë arritur nivelet e njohjes së gjuhës italiane e të kulturës 

qytetare e të jetës civile në Itali sipas gërmës a). Për zgjatjen e afatit i jepet komunikim të 
interesuarit.  
 
c) mosplotësimi i akordit dhe për pasojë dëbimi i të interesuarit nga terirtori kombëtar, në   rast se 
numri i kredive është baras o më i vogël se zero. Se, sipas ligjit në fuqi, se i interesuari nuk mund të  
dëbohet, mosrespektimi i akordit merret në konsiderate në menyre esklusive vetëm në vendimevet e 
mepasëshme vetgjykuese në  materien e imigracionit. 

 
   Në rastin e lejes së qëndrimit me afat një vjetor, një muaj para skadimit, bëhet një verifikimin i 
pjesemarrjes në sesionin e edukatës qytetare e të informacionit  sipas nenit  2, dhe  uljen 
pesëmbëdhjetë nga gjashtëmbëdhjetë të kredive të dhëna në momentin e nënshkrimit, nëqoftëse 



konstatohet mungesa e pjesëmarrjes, dhe shtyrjen e çdo vendimi të metejshem  në momentin e 

verifikimit që do bëhet në skadencen  e afatit dyvjeçar të akordit. 
   
Mospërmbushja e detyrimit sipas nenit  1, gërma  c)  sjell efektet  sipas gërmës c) të mësipërme. 
 
 
   Neni  6. -  Regjistri  nominal i akordit të integrimit. 
 

     Pranë Departamentit për liri civile e imigrim të Ministrisë së Brëndshme  është krijuar zyra 
kombëtare e të regjistruarve në akordin e integrimit, në të cilën janë regjistruar dhe administruar, 
duke respektuar rezervimin e të dhënave personale, të gjithe të dhënat  lidhur me akordin e 
nënshkruar, kredit e herëpasherëshme të bera o të shkurtuara, si dhe ato të modifikuara e të 
likuiduara të këtij akordi. Të dhënat e regjistruara i komunikohen herë pas here të interesuarit. Ky ka 
të drejtë  hyrjeje direkte në zyrën e regjistrimit dhe, keshtu në këtë mënyre, mund të kontrollojë në 

çdo moment procedurën e akordit të nënshkruar nga ai vetë. 
 

  Neni  7. – Vendime finale 
 
    Administrimi i këtij akordi në fazat e mëtejshm të nënshkrimit i besohet sportelit unik për 
imigrimin në Prefekturë - Zyrë territoriale e Shtetit në  _____________________________     
 

    Përsa i përket asaj që nuk është e përfshirë në akord, aplikohen vendimet  e dekretit të Presidentit 

të Republikës D.P.R. 179/2011, të parashtruara në disiplinën e  akordit të integrimit midis  të huajit 

dhe Shtetit. 
 



Ky akord i integrimit  është i nënshkruajtur 

 
 
- nga zoti/zonja  ________________________________________________   (mbiemri) 
______________________________ (emri) , lindur /në ___________________ (qyteti) 
______________________________ (shteti)  me  __________________ _____  (data) 
mbajtës i pashaportës o një dokumenti të ngjashëm n. __________________________, 
lëshuar nga ____________________________(autoritetet) me ______________(data) 

 
 
 e,  për Shtetin, 
 
nga ai/ajo ___________________________________________, me detyrë të Prefektit të  
____________________________ / i deleguari nga Prefekti i_______________________  

 
 

 Firma e të interesuarit                                        Firma e Prefektit o të deleguarit të tij 
 
---------------------------------                               ------------------------------------ 
 
 

Vëndi   e  data _________________________________________ 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Në rast se personi që firmos akordin është në moshë të mitur, akordi nënshkruhet, në rolin  
e prindërve/ushtruesit  të pushtetit prinderor, edhe 
 

(1) nga zoti/zonja  ___________________________________________ ____(mbiemri) 
_______________________________(emri), lindur /në _________________________________  
(shteti)  me  ____________________  (data) mbajtës i pashaportës o një dokumenti të njëvlershëm 

n. ________________________, 
 
lëshuar nga ____________________________autoriteti) me ________________ (data) 

 
                  
                                                        dhe 
 
(2) nga zoti/zonja  ___________________________________________ ____(mbiemri) 
_______________________________(emri), lindur /në _________________________________  
(shteti)  me  ____________________  (data) mbajtës i pashaportës o një dokumenti të njëvlershëm 

n. ________________________, 
 
lëshuar nga ____________________________autoriteti) me ________________ (data) 
 
 

Firma (1)    _______________________________________ 
Firma (2)    _______________________________________ 

 
Vendi  e  data  _____________________________________ 



 

 

 

 

Tabela e kredive të njohura në raport me njohjen e gjuhës italiane, të kulturës civile e 
të jetës në Itali. 
                                                                                    

     1 Njohja e gjuhës italiane                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       Kreditet e njohura(*)                              
    (sipas kuadrit të përbashkët europian të referimit        
      për gjuhët e nxerrë nga Keshilli Europian  ) 
 

         Niveli   A1 (vetëm gjuha e folur)                                                       10 

 

       Niveli  A1                                                                                        14 

                

       Niveli  A2  (vetëm gjuha e folur)                                                       20 

 

       Niveli  A2                                                                                        24 

 

       Niveli  B1 (vetëm gjuha e folur)                                                        26 

 

       Niveli  B1                                                                                        28 

 

       Niveli superior mbi B1                                                                      30 

 
(*) Kredit e lidhura me këtë  zë nuk akumulohen midis tyre. 

 

 

   1 Njohja e kulturës qytetare                                                            Kreditet e njohura (*) 

    dhe jetës civile në Itali 

 

               Niveli mjaftueshëm                                                                     6 

 

            Niveli  mirë                                                                                 9 

       

            Niveli i lartë                                                                              12 

 
      (*) Kredit e lidhura me këtë  zë nuk akumulohen midis tyre. 

 
3. Rruga e përshkuar për arësimimin për të rriturit,               Kreditet e njohura(*) (*) 

kurse  për arësimimin të shkollës së mesme ose 

të arësimit dhe formimit profesional 
 (në fushën e sistemit edukativ të aresimit dhe formimit  
  sipas ligjit  n.  2003) 

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të pakten prej                               4 

80 orësh 

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të paktën prej 

120 orësh                                                                                         5 

 

 

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të pakten prej                              10 

250  orësh 

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të paktën prej                              20 

500 orësh                                                                                                



 

Frekuentimi me rezultat për një vit                                                    30 
         percorso 

 (*) Kredit e lidhura me këtë  zë nuk akumulohen midis tyre 
 (**) Kredit  në këtë zë përgjysmohen atëhere kur, në përfundim të praktikës o të kursit, të huajit i njihen, në bazë të 
zërit të mëposhtëm n. 6, kredit lidhur me marrjen e diplomës të shkollës së mesme o të kualifikimit profesional)              
 

   4. Studimet në institute të mesme teknike o                          Kreditet e njohura(*) 

të arësimit dhe formimit teknik të mesëm 
(në kuadrin e sistemit  të arësimit dhe formimit teknik 
  të mesëm  sipas nenit  69   të ligjit  n.  144/1999) 

 

Frekuentimi me rezultat për një simester                                            15 

                                                                                             (për çdo simestër) 
 

(*) Kredit në këtë zë  përgjysmohen  atëhere kur, në përfundim të studimeve o të kursit, të huajit i njihen, në bazë të 

zërit të mëposhtëm n. 6, kredit lidhur me marrjen e diplomës të shkollës teknike  të mesme o të çerifikates së 
specializimit teknik të mesëm) 
 

 5. Kurse universitare o                                                              Kreditet e njohura(*) 

të përgatitjes në Itali    
(në universitetet shetërore e jo shtetërore, institute 
të arësimit universitar me drejtim të veçantë  o institucione 
të sistemit të përgatitjes të një niveli të lartë sipas nenit  2  
të ligjit  n.  508/1999, të autorizuara në lëshimin  e titullit 
të studimit me vlerë ligjore) 

 

Frekuentimi  i një viti akademik me  

superimin e dy provimeve  me rezultat                                               30 

 

Frekuentimi i një viti akademik me  

superimin e tre provimeve  me rezultat                                              32 

 

Frekuentimi për një vit akademik me  

superimin e katër provimeve  me rezultat                                           34 

 

Frekuentimi i një viti akademik me                                                  

superimin e pesë e më shumë provimeve  me                                     36 

rezultat    

                                                                                                        

Frekuentimi i një viti të doktoratës së kerkimeve o                               50 

të një kursi  ekuivalent me vlerësimin pozitiv të  

aktivitetit shkencor të bërë në vitin e frekuentuar.                                   

 
(*) Kredit në këtë zë  përgjysmohen atëhere kur, në përfundim të kursit, të huajit i njihen, në bazë të zërit të 
mëposhtëm n. 6, kredit e lidhura me marrjen e diplomës universitare, diplomës pedagogjike,  specializimit o te titullit 
doktor o tituj ekuivalent. 

 

 

 

  
6.  Marrja e një titulli studimi me vlerë ligjore                         Kreditet e njohura 

 në Itali 
( në përfundim të kurseve sipas  zërave të mësiperme 3, 4, 5) 

 

Dëftesa e kualifikimit profesional                                                       35 

 

Dëftesa e shkollës së mesme                                                            36 

 

Dëftesa e teknikut të lartë o 

dëshmia e specializimit teknik i lartë                                                 37 

 



Diploma universitare o titulli akademik ekuivalent                              46 

  

Diploma universitare pedagogjike o titulli akademik ekuivalent           48 

 

Diploma specializimi e o titulli akademik ekuivalent                            50 

 

Titulli doktor shkencor o titulli akademik  ekuivalent                          64 

 

 
 7.  Veprimtari docence                                                            Kreditet e njohura 

 

       Marrja e aftësimit të ushtrimit të profesionit                                    50 

       të docencës, sipas nenit  49  të  D.P.R.  

       394/1999 
 (në kuadrin e sistemit  të arësimit dhe formimit  
  sipas   ligjit  n.  53/2003) 

 

 Zhvillimi i aktivitetit të  në  docencës në                                          54 

universitet, në institutet e arsimit universitar me 

drejtim të veçantë o në institutet e sistemit të 

lartë të formimit 
(i referohet universiteteve shtetërore  dhe jo shtetërore, 

       instituteve të arësimit universitar me drejtim të veçantë, 
       institucioneve të sistemit të formimit të lartë sipas nenit 2 
       të ligjit n.  508/1999, të autorizuara në dhënien e titujve të 
       studimit me vlerë ligjore në Itali) 

 

8. Kurse të integrimit gjuhësor e shoqëror                        Kreditet e njohura (*) 
(të ndjekura në një prej institucioneve sipas nenit  12., paragrafi 2) 
 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të pakten prej                                 4 

80  orësh 

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të paktën prej                                 5 

120 orësh                                                                                                

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të pakten prej                                 10 

 orësh ose superimi i testit të njohjes së gjuhës  

gjermane sipas nenit  6, paragrafi 1- bis 

 

Frekuentimi me rezultat të një kursi të paktën prej                                 20 

500 orësh                                                                                                
 
Frekuentimi me rezultat të një kursi të paktën prej                                 30 

 800 orësh                                                                                                

 
   (*) Kredit e lidhura me këtë  zë nuk akumulohen midis tyre dhe as me ato 
        të zerave të meparshme 3, 4, 5, 6 e 7) 

 

 

 

 

9. Tituj nderi e merita publike                                                Kreditet e njohura  

 

Dhënie e titujve të Republikës Italiane                                                     6 

 

Dhënie e të tjerave merita publike                                                           2 

 

10.  Aktiviteti ekonomik- sipërmarrës                                   Kreditet e  njohura  

 



Zhvillimi i aktivitetit ekonomik – sipërmarrës                                         4 

 

 

 

12. Zgjedhja e mjekut   të familjes                                         Kredite e njohura  

 

Zgjedhja e mjekut të familjes i regjistruar në                                            4 

regjistrin e ASL 

 

 

 
13. Pjesëmarrja në jetën shoqërore                                       Kreditet e njohura  

 

Zhvillim i aktivitetit vullnetar në shoqatat e regjistruara                           4 

ne regjistrat publike o që zhvillojne aktivitet promovimi  

shoqëror 

 

 

14. Banesa                                                                                Kreditet e njohura 

 

Nënshkrimi, regjistrimi e ku është e parashkruar                                      6 

bërja e tejshkrimit të një kontrate qiraje shumëvjeçare  

ose blerja e një ndërtese për perdorim banimi ose  

dëshmi e hapjes së një kredie për blerje ndërtese 

për përdorim banimi 

 

 

 
15. Kurse të formimit edhe në Vendin e origjinës                     Kreditet e njohura 

 

 

Pjesemarrja me rezultat në specializime  të formacionit                                  2 

e te orientimit ose programet e formimit profesional të  

ndryshme nga ato që përbëjnë motivimin e autorizimit  

për hyrjen.  

Pjesëmarrja me rezultat në programin e formimit jashtë                                4 

shtetit të parashikuar nga neni 23 i tekstit unik 



 

 

 

Tabela e krediveve të zbritura sipas nenit  4, paragrafi 2 

 

 

              1. Krimet                                                                                        Kredit e zbritura                  

 
Dënim edhe jo përfundimtar me pagesën                                              2 

e një gjobë jo më e ulët se 10 mijë euro 
 
Dënim edhe jo përfundimtar  me dënim arrest                                       3 

më pak se tre muaj dhe bashkëngjitur me pagesën  
e një gjobe     
                              

Dënim edhe jo përfundimtar  me dënim arrest                                       5 
mbi tre muaj       
                            

Dënim edhe jo përfundimtar me pagesë                                                6 
të një gjobe jo e ulët se 10 mijë euro 
 

Dënim edhe jo përfundimtar   me dënim heqje lirie                                8 
më pak se tre muaj e bashkëngjitur me pagesën e   
një gjobe     

                              
Dënim edhe jo përfundimtar  me dënim heqje lirie                               10 
jo më pak se tre muaj     

                              
Dënim edhe jo përfundimtar  me dënim heqje lirie                               15 

më pak se një vit        
                              
Dënim edhe jo përfundimtar  me dënim heqje lirie                               20 

jo më pak se dy vjet                                 
 
Dënim edhe jo përfundimtar me dënim heqje lirie                                25 

jo më pak se tre vjet    

 

 

 2. Masat e sigurimit personal                                                                Kredit e zbritura      
 
Aplikimi provizor i një mase sigurimi                                                        6 

sipas nenit  206 k.p 

 

Aplikimi  edhe jo përfundimtar  me një mase sigurimi                              10 

personal 

 

 

 
3. Krimet administrative dhe të taksave                                Kredit e zbritura  
 
Lëshimi i një sanksioni përfundimtar me një gjobë                                 2 

prej një shume jo më pak se 10 mijë euro 
 
Lëshimi i një sanksioni përfundimtar me një gjobë                                 4 

prej një shume jo më pak se 30 mijë euro 



 

Lëshimi i një sanksioni përfundimtar me një gjobë                                 6 
prej një shume jo më pak se 60 mijë euro 
 

Lëshimi i një sanksioni përfundimtar  me një gjobë                                8 
prej një shume jo më pak se 100 mijë euro 
 

 

 

 

SHËNIME 
 

UDHËZIM : 

Teksti i shënimeve të publikuara këtu është redaktuar nga adminstrata kompentente në këtë fushë, sipas nenit 10, paragrafi 3, të tekstit unik të 

vendimeve mbi shpalljen e ligjeve, mbi nxjerrjen e dekreteve të Presidentit të Republikës dhe mbi publikimet zyrtare të Republikës italiane, aprovuar 

nga  D.P.R.  28 dhjetor 1985,  n. 1092, me qëllimin e vetëm për të lehtësuar leximin e vendimeve të ligjeve që janë shtyrë. 

 

Shënime paraprake: 

  -   Neni  87  i  Kushtetutës i jep, midis të tjerash, Presidentit të Republikes fuqinë të shpallë ligje e të nxjerre dekrete me vlerë ligjore e rregullore. 
  -   I referohet tekstit  të nenit 17, paragrafi 1, i ligjit 23 gusht 1988, n. 400 (Disiplina  e aktivitetit të Shtetit dhe sistemit të Presidencës së Këshillit të 

Ministrave) , publikuar në Gazetën Zyrtare të datës 12 shtator 1988, n. 214; 
      “ Neni 17 (Rregulloret). -  1. Me dekret të Presidentit të Republikës, me shqyrtim paraprak të Këshillit të Ministrave, dëgjuar dhe mendimin e 

Këshillit të Shtetit që duhet të japin mendim  brënda nëntëdhjetë ditëve nga kërkesa, mund të nxirren rregullore për të dispilinuar: 

 zbatimin e ligjeve dhe të dekreteve legjislative, si dhe rregulloret komunitare; 

 realizimin dhe integrimin e ligjeve dhe të dekreteve legjislative bartëse të normave të fillimit,  përjashtuar ato lidhur me çështje të 

rezervuara të kompentencës krahinore. 

 çështjet në të cilat mungon disiplina nga ana e ligjeve o të akteve që kanë fuqi ligjore; duke përjashtuar gjithmonë çështjet e rezervuara 

të ligjit; 

 organizimin dhe funksionimin e administratës publike sipas legjilacionit të diktuar nga ligji; 

  ». 
 

 I referohet tekstit  të nenit  4. bis të dekretit legjislativ  25 korrik 1988, n. 286,  (Testi unik i  udhëzimeve lidhur me disiplinën e imigracionit 

dhe normat mbi situatën e të huajit),  publikuar në Gazetën Zyrtare  18 gusht  1998, n. 191; futur nga neni 1, paragrafi 25, i ligjit 15 korrik 

2009, n. 94 (Udhëzime mbi çështjen e sigurimit publik), publikuar në Gazetën Zyrtare 24 korrik 2009, n. 170; 

 

“ Neni 4 – bis ( Akordi i integrimit). -  Në objektivat sipas tekstit unik prezent, kuptohet si integrim ai proçes që ka qëllim  ti japë shtytje  
bashkëjetesës së qytetarëve italianë me ata të huaj, duke respektuar vlerat e sanksionuara të Kushtetutës italiane, me detyrimin reciprok të marrë 

pjesë në jetën ekonomike, sociale, e kulturore të shoqerisë. 

 
  2. Brënda njëqindetetëdhjetë ditëve nga dita e hyrjes në zbatim të nenit prezent, sipas rregullores, adoptuar sipas nenit 17, paragrafi 1, të ligjit 23 

gusht 1988, n. 400, me propozimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe të Ministrit të brendëshëm, bashkarisht me Ministrin e arësimit, të 
universitetit dhe të kerkimeve shkencore dhe Ministrin e punes, të shëndetsisë dhe të politikave sociale, janë stabilizuar kriteret dhe mënyrat për 

nënshkrimin, nga ana e të huajit, njëkohësisht me prezantimin e kërkesës për lëshimin e lejes së qendrimit sipas nenit 5, të një Akordi mbi 

integrimin, i ndarë sipas vlerësimeve, me detyrimin  për të nënshkruar objektiva specifike të integrimit, për të ndjekur në periudhën e afatit të lejes 
së qëndrimit . Nënshkrimi i Akordit të integrimit përfaqëson kushtin e domosdoshëm për lëshimin e lejes së qëndrimit  Humbja  totale e kredive 

përcakton heqjen e lejes së qëndrimit dhe espulsion e të huajit nga territori i Shtetit, e zbatohet nga kuestori sipas formaliteteve në bazë të ligjit 13, 

paragrafi 4, me përjashtim e të huajit titullar i lejes së qëndrimit për azil, me kerkesë azili, me protecion ndihmës, për motive humanitare, për motive 
familiare, për leje qëndrimi CE për qëndruesit për një periudhë  të gjatë kohe, të kartës së qëndrimit të një qytetari të Bashkimit Europian të një 

pjestari të huaj së familjes së tij, si dhe të huajit titullar të nje tjetër leje qëndrimi që ka ekzekutuar të drejtën e bashkimit familjar. 

    
  3. Zbatimi i nenit prezent vihet në jetë me rezerva humane, instrumentale dhe finanziare të disponueshme nga legjislacioni në fuqi, pa shpenzime 

të reja o më të mëdha për financën publike”. 

    - Dekreti i Presidentit të Republikës 31 gusht 1999, n. 394 ( Rregullorja me normat e zbatimit të tekstit unik të udhëzimeve lidhur me 
disiplinën e imigracionit dhe normat mbi situatën e të huajit, në bazë të normës së nenit 1, paragrafi 6, të dekretit legjislativ 25 korrik 1998, n. 

286), publikuar në Gazetën Zyrtare  3 nëntor 1999, n. 258. 

 I referohet tekstit të nenit 8, të dekretit legjislativ 28 gusht 1997, n. 281 ( Përcaktimi dhe zgjerimi i kompetencave të Konferencës së 
përhershme mbi raportet  midis Shtetit, krahinave dhe  provinçave autonome të Trentos e Bolzanos dhe unifikimin, për çeshtjet dhe detyrat me 

interes 

 
 

 


