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REPUBLIKA E SHQIPERISE 
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TE REPUBLIKES 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

Tirane, me J:l._./L_2019 

Lenda: Dergohet dekreti i Presidentit te Republikes, me nr. 11367, date 25.11.2019. 

KUVENDIT TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE 

T I R A N E  

Bashkelidhur, Ju dergojme dekretin e Presidentit te Republikes nr. 11367, date 25.11.2019, "Per 

kthimin per rishqyrtim ne Kuvend te ligjit nr. 75/2019, "Per rinine"", se bashku me arsyet e kthimit 

te ligjit. 

Ju faleminderit! 

SE�n SHEM 

lnstitucioni i Presidentit te Republikes, 04 2389 810, Blv "Deshmoret e Kombit", Tirane, www.president.al 



REPUBLIKA E SHQIPERISE 
PRESIDENT! 

D E K R E T  

PER KTHIMIN E LIGJIT NR. 75/2019 

"PER RININE" 

Ne mbeshtetje te neneve 85, pika 1 dhe 93, te Kushtetutes, 

Dekretoj 

Kthimin per rishqyrtim ne Kuvend, te ligjit nr. 75/2019, "Per rinine", me qellim 

rishikimin sipas arsyetimit bashkelidhur ketij dekreti. 

Nr. Dekretit 11367 

Tirane, me 25.11.2019 



Te nderuar deputete, 

Arsyet e kthimit te ligjit nr.75/2019 
"Per rinine" 

Kuvendi i Shqiperise, ne seancen plenare te dates 4 nentor 2019, ka miratuar ligjin nr. 75/2019 

"Per rinine". 

Me shkresen nr. 3960 prot., date 07.11.2019, te Kuvendit, ky ligj eshte percjelle per dekretim e 
shpallje dhe eshte administruar ne Institucionin e Presidentit te Republikes me shkresen nr. 4125 
prot., date 07.11.2019. 

Sipas praktikes parlamentare te publikuar, projektligji eshte hartuar nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinise me kontributin e perfaqesuesve te ministrive te linjes, Departamentit te 
Administrates Publike si dhe, si9 referohet pergjate hartimit te tij, eshte marre parasysh dhe 
kontributi i perfaqesuesve te organizatave te ndryshme te shoqerise civile. 

Nga shqyrtimi i praktikes parlamentare mbi propozimin, shqyrtimin dhe miratimin e ketij 
projektligji, si dhe permbajtjes se dispozitave te ligjit nr. 75/2019 "Per rinine'', te miratuar, 
konstatohet: sipas relacionit te Keshillit te Ministrave dhe Raportit te Komisionit per Edukimin 
dhe Mjetet e Informimit Publik, ky ligj ka si qellim percaktimin e veprimtarive, mekanizmave dhe 
autoriteteve pergjegjese per mbrojtjen dhe promovimin e te drejtave te te rinjve ne Republiken e 
Shqiperise dhe te te rinjve shqiptare ne diaspore, si dhe financimin e veprimtarive rinore, ne kuader 
te se drejtes se te rinjve per mbrojtje te ve9ante. 

Ne shqyrtim te ketij ligji, Presidenti i Republikes, ka ndjekur me vemendje dhe ka vleresuar te 
gjitha qendrimet publike dhe shqetesimet e ngritura per miratimin e tij te percjella nga organizata 
jo fitimprurese, te cilat kane ndjekur procesin e konsultimit te ketij ligji dhe kane dhene mendimet 
e tyre ne lidhje me projektligjin dhe vet ligjin e miratuar. 

Presidenti i Republikes shqyrtoi ligjin nr. 75/2019, duke iu referuar permbajtjes se aktit te derguar 
per dekretim dhe shpallje, si dhe praktikes parlamentare te ndjekur per kete qellim, duke vleresuar 
perputhshmerine e ketij ligji me parimet dhe parashikimet e Kushtetutes se Shqiperise, aktet 
nderkombetare qe Republika e Shqiperise ka ratifikuar, si dhe interesin me te larte te te rinjve 
shqiptare. 

Ne perfundim te shqyrtimit te ligjit nr. 75/2019 "Per rinine", Presidenti i Republikes vlereson se 
ky ligj hie ne kundershtim me parimet kushtetuese, aktet nderkombetare te ratifikuara nga 
Republika e Shqiperise, si dhe fryma e ketij ligji nuk perputhet me interesat reale te rinjve 
shqiptare; per rrjedhoje, ky ligj nuk eshte ne harmoni me interesin publik e kombetar. 

Presidenti i Republikes ne vleresim te te gjithe problematikave te rinise shqiptare sot, krahasuar 
me mundesite qe ofron ligji nr. 75/2019, vlereson se ky ligj nuk i pergjigjet nevojave te zhvillimit 
dhe pritshmerive te rinise shqiptare dhe nuk garanton mireqenien e tyre. 

Ligji jo vetem qe nuk sjell rregullimin e deshiruar dhe te pritshem, por per disa 9eshtje thelbesore, 
ai hie ndesh me parimet dhe normat kushtetuese. 
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Ligji i miratuar evidenton se do te trajtoje edhe te rinjte shqiptare ne diaspore, por nuk qarteson 
aspak ne menyre reale dhe te vertete se si kjo norme e re ligjore do te ndihmoje kete pjese te rinise 
shqiptare. 

Ne analize te praktikes parlamentare dhe ligjit objekt shqyrtimi konstatohet se eshte e 
domosdoshme kryerja e nje studimi objektiv dhe shumeplanesh perpara miratimit te nje ligji te 
plote per rinine. Ky proces eshte shume i nevojshem, pasi ne te kundert do te krijonim nje norme 
ligjore vetem formalisht, por nuk do te mund te garantonim aplikimin me sukses te saj ne adrese 
te rinise shqiptare. 

Duke krijuar nje terren te sigurt ligjor, per rrjedhoje, krijohen mundesite dhe kushtet per adresimin 
e nevojave te rinise ne te gjitha fushat qe perbejne interes per ta, si dhe zgjidhje konkrete e 
optimale. 

<;eshtja thelbesore ne ndermarrjen e nje nisme te tille dhe, me pas, zyrtarizimin e saj eshte 
identi:fikimi real dhe trajtimi thelbesor dhe jo siperfaqesor i problematikave te tilla, si: mungesa e 
vizionit per jeten, mospershtatja e sistemit arsimor me tregun e punes apo mungesa e informacionit 
rreth ketij tregu, mungesa e argetimit, papunesia, paragjykimi dhe diskriminimi ndermjet te rinjve, 
mospjesemarrja ne proceset dhe vendimmarrjet demokratike, apo 9eshtje te tjera sociale te hasura 
ne praktike dhe realitetin shqiptar. 

Vullneti per te vene ne rrugen e zgjidhjes te gjitha problematikat qe shqetesojne rinine, duhet te 
jete nje objektiv real dhe i shprehur qarte. Per kete duhet qe qeveria dhe Kuvendi te kene nje 
strategji te qarte mbi menyren se si do te arrihet tek rezultatet e pritshme pozitive. 

Nese nje strategji dhe norme e re ligjore nuk eshte e qarte, atehere berja e nje ligji te tille merr 
karakter vetem deklarativ dhe kjo nuk do te ndihmonte aspak ne zgjidhjen e shqetesimeve, por do 
te krijonte nje mbulim siperfaqesor te gjithe problematikave, duke here te pamundur jo vetem 
zgjidhjen e tyre, por dhe fshehjen e realitetit te jetes ne vend. 

Ne disa dispozita te tij ky ligj tenton vendosjen nen kontroll politik te organizimit rinor, gje e cila 
do te perbente cenim te rende te se drejtes te 9do te riu per t'u shprehur dhe per t'u organizuar 
lirisht. Cenimi i se drejtes se 9do te riu per te zgjedhur perfaqesuesit e tij ne menyre te lire dhe 
jashte ndikimit politik, do te perbente ne themel cenim te demokracise. 

Referuar ketyre arsyeve, te sipercituara permiresimi i ketij ligji eshte i detyrueshem. 

Bazuar ne keto konstatime Presidenti i Republikes, ne mbeshtetje te nenit 85, pika 1 dhe 93 te 
Kushtetutes, ka vendosur; "Kthimin per rishqyrtim ne Kuvend te ligjit nr. 75/2019 "Per rinine", ne 
mbeshtetje te argumenteve te shtjelluara, si me poshte. 

L Nenet 9 dhe 10 ti! ligjit nr.7512019, bien ndesh me parimet kushtetuese dhe krijojne 
mundesine e nje varesie politike ti! drejtperdrejte ti! organizatave rinore, f'ka rrjedhimisht 
do ti! pi!rbi!nte shtremberim ti! vullnetit ti! ti! rinjve shqiptari! dhe cenim ti! veti! demokracisi!. 

Ne ligjin nr. 75/2019, ne nenin 9 dhe 10 te tij, parashikohet krijimi i strukturave dhe organizmave, 
perkatesisht, Keshilli Kombetar i Rinise dhe Keshilli Vendor i Rinise ku, konkretisht, 
parashikohet: 

Neni 9 
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Keshilli Kombetar i Rinise 

1. Keshilli Kombetar i Rinise eshte organ keshillimor, qe funksionon prane ministrit pergjegjes 
per rinine. Keshilli Kombetar i Rinise ushtron kompetencat e meposhtme: 
a) i paraqet ministrit pergjegjes per rinine politikat prioritare, buxhetin dhe veprimtarite ne fushen 
e rinise; 
b) propozon drejtimet dhe programet kryesore per mbeshtetjen dhe fuqizimin e pjesemarrjes se te 
rinjve; 
c) jep mendim per hartimin e Strategjise Kombetare per Rinine dhe monitoron zbatimin e saj; 
<;) miraton raportin vjetor mbi zbatimin e Strategjise Kombetare per Rinine dhe situates se te 
rinjve. 
2. Keshilli Komhetar i Rinise kryesohet nga ministri pergjegjes per rinine dhe ka ne perberje 14 

deri ne 16 anetare ku, te pakten, gjysma e anetareve petfaqesojne organizatat rinore dhe/ose per 
te rinjte. Anetaret e Keshillit Kombetar te Rinise emerohen me urdher te ministrit pergjegjes per 

rinine. 
3. Kriteret dhe procedurat e zgjedhjes se anetareve, si dhe menyra e organizimit dhe e 

funksionimit te Keshillit Kombetar te Rinise miratohen me vendim te Keshillit te Ministrave. 

Neni 10 

Keshi/li vendor i rinise 

1. Keshilli vendor i rinise eshte organ keshillimor, qe funksionon prane kryetarit te bashkise. 
Keshilli vendor i rinise ushtron kompetencat e meposhtme: 
a) keshillon njesite e veteqeverisjes vendore per drejtimin e politikave dhe planeve vendore per 
rinine; 
b) vlereson situaten e te rinjve dhe zbatimin e planeve dhe politikave rinore ne nivel vendor; 
c) propozon permiresime te politikave vendore rinore, si dhe nismat qe i pershtaten nevojave te te 
rinjve ne territorin ku veprojne; 
<;) bashkepunon dhe shkemben ieformacion me Keshillin Kombetar te Rinise. 
2. Keshilli vendor i rinise kryesohet nga kryetari i bashkise dhe perbehet nga te pakten 4 deri ne 
6 anetare ku te pakten gjysma e anetareve perfaqesojne organizatat rinore dhe/ose per te rinjte. 
Anetaret e keshillit vendor te rinise emerohen me urdher te kryetarit te bashkise. 
3. Kriteret, procedurat e perzgjedhjes se anetareve te keshillit vendor te rinise, si dhe menyra e 
organizimit dhe funksionimit te keshillit vendor te rinise miratohen me vendim te keshillit bashkiak, 
duke iu referuar, per aq sa eshte e mundur, kritereve dhe procedurave te miratuara nga Keshilli i 
Ministrave per Keshillin Kombetar te Rinise ". 

Nga menyra e konceptimit te tyre, ministri pergjegjes per rinine, si dhe kryetaret e bashkive jane 
funksionaret politike, te cilet perfaqesojne vullnetin politik te nje partie politike dhe mbeshtesin e 
realizojne programet e tyre. 

Ne kete menyre, funksionareve politike te nivelit qendror apo vendor, sipas parashikimeve te nenit 
9 dhe 10 te ligjit nr. 75/2019, u jepet per kompetence qe te udheheqin strukturat e reja te 
organizimit te te rinjve. 

Duke vleresuar kete varesi te drejtperdrejte, si dhe kompetencen e ministrit dhe te kryetareve te 
bashkive per miratimin e anetareve te keshillave perkatese, perfaqesimi i organizatave rinore 
rrezikohet ne orientimin drejt perparesive afatshkurtra dhe te 9astit, te ndara dhe jo 
gjitheperfshirese, duke qene preh e nje politizimi te theksuar te pushtetit qendror. 
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Kjo menyre organizimi dhe perfaqesimi te vullnetit rinor, sipas dispozitave te mesiperme, duket 
se tenton vendosjen nen kontroll politik te gjithe organizimit dhe jetes rinore ne vend, gje e cila 
do te ishte rezultati me i rende i shkeljes te te drejtave dhe lirise se shprehjes te pjeses me 
jetesore te shoqerise dhe cenim te demokracise ne vendin tone. 

Kjo situate e parashikuar me ligj, behet akoma dhe me e rende ne kushtet kur, si rezultat i zhvillimit 
te nje procesi antikushtetues votimesh ne 30 qershor, sot si pushteti vendor, ashtu dhe ai qendror 
perfaqeson vullnetin politik vetem te nje partie politike. Kjo situate absurde e perfaqesimit politik 
dhe kjo skeme perfaqesimi e parashikuar ne nenin 9 dhe 10 te ligjit nr.75/2019, do te sillte 
perfaqesimin e njeanshem te interesave dhe aspiratave te te rinjve, duke iu dhene hapesire 
perfaqesuese vetem asaj pjese qe perfaqeson apo eshte pjese organizative e forces politike ne 
pushtet. 

Edhe vete procesi perzgjedhes qe parashikojne keto norma nuk eshte aspak demokratik dhe i lire. 
Keshtu neni 9, pika 2 dhe neni 10 pika 2, percaktojne se Anetaret e Keshillit Kombetar te Rinise 
dhe Anetaret e Keshillit Vendor te Rinise emerohen respektivisht me urdher te ministrit pergjegjes 
per rinine dhe kryetarit te bashkise. Pra, referuar ketyre dispozitave, do te jete nje funksionar politik 
si ministri apo kryetari i bashkise; ata qe do te vendosin nen kontrollin e tyre te emrave apo 
perfaqesuesve te organizatave qe do jene pjese e ketyre keshillave. 

Nderkohe, si per ta renduar kete situate, neni 9 pika 2 dhe neni 10 pika 2, permbajne nje parashikim 
te paqarte te balances dhe nivelit te pjesemarrjes se organizatave rinore ose te rinjve si ne Keshillin 
Kombetar Rinor, ashtu edhe Keshillin Vendor te Rinise. Keshtu, ndersa ne Keshillin Kombetar te 
Rinise eshte parashikuar perberj e prej 14 deri 16 anetare ku, te pakten, gj ysma e tyre te perfaqesoj e 
organizatat rinore, ne ate vendor kjo perberje eshte 4 deri ne 6 ku, te pakten, gjysma eshte 
perfaqesuese e ketyre organizatave. 

Sipas ketyre dy dispozitave, perfaqesimi i rinise ne keto organizma eshte i nje niveli te ulet dhe qe 
nuk mund te kaperceje shumicen e anetareve te keshillave. Ngelet ne vleresimin subjektiv te nje 
funksionari politik nese Keshilli Kombetar Rinor apo Keshilli Vendor i Rinise, do te kene ne 
perberje te tyre me shume se gjysmen e anetareve qe perfaqesojne organizatat rinore dhe/ose per 
te rinjte. 

Keto parashikime ligjore ne praktike do te sillnin si rezultat qe ministri pergjegjes per rinine dhe 
kryetari i bashkise, organe keto qe kryesojne keto keshilla, te ruanin poziten dhe shumicen 
vendimmarrese, duke here praktikisht te pamundur vleresimin objektiv te situates te te rinjve dhe 
zbatimin e planeve dhe politikave rinore ne nivel vendor, sipas propozimeve qe do te sillnin 
organizatat rinore qe marrin pjese ne keto keshilla. 

Ky proces emerimi politik dhe ky nivel perfagesimi ge ngelet serish ne lirine e veprimit te 
nje funksionari politik vendos realisht nen kontroll dhe mbikegyrje rinine shgiptare dhe 
krijon rrezikun ge cdo perfagesues me peshe dhe ze objektivisht opozitar me vullnetin politik 
ge geveris gofte ne nivel vendor apo vendor, te ngelet jashte ketyre organizmave apo zeri i 
tij te mos merret parasysh. 

Ne kete menyre <;do ze ndryshe apo kunder me politikat e qeverise apo pushtetit vendor, do te 
mbulohet me qasje aspak objektive, duke krijuar imazhin e rreme qe rinia shqiptare nuk ka 
probleme thelbesore per te zgjidhur. 
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Ne lexim te parashikimeve te ketyre dy neneve, por jo vetem, lindin natyrshem pyetjet: Ne cilen 
menyre eshte ruajtur pavaresia e te rinjve nga strukturat politike qeverisese? Cilat jane mekanizmat 
qe mund ta mbrojne rinine shqiptare nga kjo situate partitizmi, per te mos e kthyer rinine ne nje 
imazh te rreme te realitetit ku veprojne pa u perdorur? A do te jete e mundur qe brenda ketij kuadri 
ligjor, te rinjte te perfaqesohen, te shpalosin projekte konkrete dhe, me pas, te marrin vendime dhe 
financime konkrete? 

Pamundesia e garantimit me ligj te nje pjesemarrjeje domethenese te tyre ne keto struktura sjell, 
rrjedhimisht, moszbatimin e kompetencave, si dhe cenimin e objektit dhe qellimit te vete ligjit. 

Ligji nr. 75/2019, ne keto kushte do te ishte thjesht nje mjet krijimi konfliktesh te reja midis 
pushteteve dhe te rinjve shqiptare, si dhe nje mjet politik promovimi ne raste veprimtarish apo 
synimesh politike te gjithfarellojshme dhe te i;do niveli qeverisjeje. 

Vete strukturat drejtuese te ketyre keshillave jane parashikuar te jene funksionare politike. 
Vendosja e te rinjve apo organizatave te tyre nen kete udheheqje nuk mundet te sjelle perkrahjen 
e duhur, por saktesisht efektin e kundert, ate te venies ne dispozicion te organizatave rinore, 
rrjeteve rinore e te rinjve nen drejtimin ekskluziv politik. 

Kjo cenon rende hapesirat dhe hyrjen e te rinjve ne vendimmarrjet konkrete dhe i ve ata ne 
tutelen e personave me vizion politik te caktuar njesoj sikur te ishin institucione varesie te 
tyre. Kjo do te perbente humbje te pavaresise dhe vendimmarrjes nga ana e te rinjve. 

Ministri dhe kryetaret e bashkive nepermjet anetaresimit te zgjedhur prej tyre do te 
drejtojne ne menyre percaktuese hartimin e politikave rinore dhe administrimin e te gjithe 
procesit deri ne financimin e tij. Kjo nuk i sherben as mirefunksionimit te shtetit te se drejtes 
dhe as perfaqesimit gjitheperfshires te grupeve te ndryshme rinore. 

Parashikimet e sanksionuara ne ligjin nr. 75/2019 cenojne te drejten e te rinjve per vetorganizim, 
pavaresi, si dhe lirine e tyre ne vendimmarrje. Gjithashtu, problematike paraqet edhe menyra e 
perzgjedhjes se organizatave rinore kur procedurat dhe kriteret do te vendosen me aktet nenligjore 
te Keshillit te Ministrave dhe keshillit bashkiak. 

Realiteti qeverises shqiptar do te vendose rinine shqiptare ne dispozicion te projekteve politike, 
duke ofruar keshtu thellimin e problemeve dhe veshtiresive jetike te ndryshme qe paraqesin 
grupmoshat perberese brenda kategorise se te rinjve, per shkak te rrezikut te perdorimit, 
keqadresimit, heqjes se perfaqesimit, heqjes se kompetences vendimmarrese, si dhe pamundesise 
se shpalosjes se ideve e projekteve konkrete. Kjo hen qe ky ligj te cenoje dhe te mos respektoje 
lirine dhe te drejtat e te rinjve, si dhe organizatave rinore qe veprojne ne vend. 

Shteti shqiptar, nepermjet dispozitave te nje ligji per rinine, duhet te synoje angazhimin e zbatimit 
te reformave te mirefillta dhe krijimin e nje rrjeti institucional efektiv dhe efikas me qellim 
sigurimin e sherbimeve me te mira per grupmoshat e te rinjve. Ne kete kuptim, ligji nr. 75/2019 

nuk siguron synimin dhe qellimin e kerkuar. 

Referuar sa me siper, Presidenti i Republikes, vlereson se dispozita e nenit 9 dhe 10 te ligjit nr. 

75/2019 duhet te rishikohen edhe nje here nga Kuvendi i Shqiperise me qellim permiresimin e 
tyre. 
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II. Parashikimet e ligjit nr. 7512019, pi!rpiqen ti! krijojni! ideni! fiktive se shteti po pi!rmbush 
objektivat e tij sociali! pi!rkundrejt rinisi! shqiptare ti! parashikuara ni! nenin 59 ti! Kushtetuti!s, 
ndi!rkohi! qi! ligji i miratuar nuk pi!rmbush as dhe parashikimet e nenit 7 ti! Kartes Sociale 
Evropiane qi! garantojni! ti! drejti!n e rinisi! per mbrojtje. 

Sot ne vendin tone rinia perballet me problematika thelbesore ne fushen e arsimit, shendetesise, 
punesimit, strehimit apo te mbrojtjes e perfshirjes sociale. Duke analizuar parashikimet e ligjit nr. 

75/2019, nuk shihen te identifikuara sherbime apo rregullime konkrete qe ky ligj duhet te siguroje 
ne drejtim te shtresave te lena menjane, te varfra e te diskriminuara. Kjo do te thote qe, ne thelbin 
e tij, ligji nr. 75/2019 nuk eshte gjitheperfshires dhe i plote. 

Nga studimi i dokumentacionit shoqerues te ligjit, nuk arrihet te kuptohet nese institucionet 
pjesemarrese ne hartim apo ne dhenien e mendimit, kane analizuar ne formen e statistikave se sa 
jane te rinjte ne situate rruge dhe apo jashte kujdesit prinderor, sa jane ne situate perfitimi ndihme 
ekonomike dhe sherbimesh sociale, ne nevoje strehimi, sa jane ne situata shfrytezimi dhe abuzimi, 
diskriminimi apo bullizmi, perdorues te substancave narkotike, si dhe te problematikave te tjera jo 
me pak shqetesuese. Ende ministrite e linjes nuk kane nje database per te treguar realisht 
problematikat, nepermjet statistikave, te cilat ne haze te zbatimit te strategjise per rinine, tashme 
duhet te ishin te gatshme, per t'i dhene zgjidhje ketyre fenomeneve. 

Pas analizimit te hollesishem te situates do te mundesohej qe, nepermjet dispozitave konkrete te 
parashikuara mire ne ligj, te sigurohej nje mbrojtje e shendetit mendor e fizik te kategorise se te 
rinjve ne rrezik, si dhe perfshirjes se praktikave te suksesshme ne punesim dhe trajnim. 

Nepermjet ligjit per rinine nuk identifikohen instrumentet qe do te sjellin rritjen e interesit te te 
rinjve per arsim (duke pasur parasysh ketu rishfaqjen e analfabetizmit) ne pergjithesi dhe atij 
profesional ne ve9anti, per veprimtari jashteshkollore sipas modelit shkolla qender komunitare 
(klubet sportive, te artit etj,) per veprimtari vullnetare, adresimin e problematikave me punesimin 
qe kane jo vetem te rinjte me arsim te mesem, por sidomos ata me arsim te larte, kur niveli i fushes 
se ekspertizes se tyre ka mosperputhje me tregun e punes, per trajnime, dhe ku motoja "arsimi per 
punesim", thuaj se eshte e paprekur ne kete ligj etj. 

Ne ligj nuk parashikohen qartesisht rregullime mbi nisma konkrete, se si do te realizohet nxitja e 
vendeve te punes te te rinjve, por as parashikime se si do te trajtohen rastet e te rinjve me aftesi 
ndryshe per t'u punesuar si ne sektorin publik, ashtu dhe ne ate privat, as sesi mund te perfshihen, 
ve9anerisht, te rinjte me formim te larte akademik dhe talentet me qellim nderprerjen e 
emigracionit pikerisht te kesaj kategorie. Ne asnje paragraf te ligiit nuk thuhet se cilat do te 

jene mekanizmat per te nxitur nismat ge do te ndihmonin ne nxitjen e vetepunesimit, apo 
punesimit te te rinjve ge viine nga shtresat e Iena menjane dhe ato ne nevoiC. 

Ligji nr. 75/2019, nuk qarteson se si do te rregullohet praktikat e punes apo punesimi i mundshem 
i te rinjve ne institucione shteterore, organizata jofitimprurese dhe biznesin privat dhe se si do te 
duhej qe subjektet privat te inkurajoheshin me masa lehtesuese apo mbeshtetje shteterore jo vetem 
per profesionet e rregulluara dhe praktikat e detyruara qe te krijonin kushte objektive qe te nxisnin 
objektivisht zgjerimin e vendeve te punes te profilizuar per te rinjte shqiptare. 
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Ky do ishte nje rregullim thelbesor permes ligiit ge mund te permiresonte ne menyre 
graduale cilesine e jeteses te te rinjve brenda vendit, si dhe rritjen e besimit te tyre se ketu 
ne Shgiperi ata kane nje te ardhme per te ndertuar te sigurt jeten e tyre. 

Jo vetem kag, por nisur nga situata e kriiuar ku te rinjte shgiptare po ikin giithmone e me 
shume me deshire per te ndertuar jeten jashte vendit, ky ligj duhet nderkohe te ofronte 
mundesi reale dhe shprese ge te dekurajonte emigrimin e tyre jashte vendit. Kjo giC nuk 
garantohet me kete ligj. 

Gjithashtu, ne ligjin nr. 75/2019 nuk parashikohet karta rinore qe do ta lehtesonte hyrjen e te gjithe 
te rinjve, qofshin nxenes, studente apo jo, ne sherbime te ndryshme dhe te domosdoshme, te 
unifikuara dhe te njohura ne rang vendi. Deri tani karta rinore po perdoret thjesht si nje mekanizem 
propagandistik, qe nuk po kryen nevojat e lindura per perdorimin e saj dhe qe rendom edhe ne ato 
pak qytete qe po perdoret, ajo nuk po permbush plotesisht nevojat e te rinjve. 

Parashikimet e ligjit nuk i japin statusin e aktorit kryesor ne pjesemarrje ne hartimin e politikave 
te rinjve dhe as ne vendimmarrje. Per me teper, mungesa e instrumenteve dhe kerkesat e 
pergjithshme qe ligji sanksionon nuk kane qartesi per menyren e zbatimit ne praktike te vete ligjit. 

Ligji nr. 75/2019, duhet te kishte nje fryme trajtimi te te rinjve si partnere dhe jo ne marredhenie 
kontrolli e varesie te organizatave rinore dhe te rinjve, si9 ka parashikuar ky ligj. Vetem trajtimi 
si partner i pjeses me jetesore te shoqerise, do te mundesonte qeverisjen qendrore dhe vendore te 
njejtesonte problematikat dhe shqetesimet reale me politiken vendimmarrese per zgjidhjen e tyre. 

Problematike paraqet edhe parashikimi i nenit 8, pika 1, shkronja "<;" ku sanksionohet: 

Neni8 
Institucioni pergjegjes per rinine 

1. Institucioni pergjegjes per rinine eshte person juridik publik buxhetor, ne varesi te ministrit 
pergjegjes per rinine, qe financohet nga buxheti i shtetit dhe burime te tjera te ligjshme dhe ushtron 
veprimtarine ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. 
2. Institucioni pergjegjes per rinine kryen keto funksione: 
r;) mbeshtet ngritjen e kapaciteteve te njesive dhe strukturave ne nivel qendror dhe vendor; 

Keshtu, eshte e paqarte menyra se si ministria pergjegjese per rinine do te mund te mbeshtese 
rritjen e kapaciteteve te njesive te struktures ne nivel qendror ne kushtet kur kjo strukture eshte nje 
strukture varesie e Keshillit te Ministrave. Pra, nje strukture varesie nuk mundet kurrsesi te 
ngarkohet me kompetenca qe do te ushtrohen per te gjitha institucionet e pushtetit qendror, akoma 
me e paqarte behet situata kur keto kompetenca ushtrohen ndaj pushtetit qendror. 

Parashikimi i organeve qe do te merren me zbatimin e ligjit, nuk qarteson struktura vertikale dhe 
horizontale, te cilat do te jene te ngarkuara me detyra konkrete dhe procedura te sakta 
vendimmarrjeje apo te jetesimit te ligjit. 

Vleresohet se shtrati ligjor, me te cilin ministria pergjegjese apo organet e tjera do te 
funksionojne, eshte i paqarte; per pasoje, cenon sigurine juridike te vete ligjit objekt 
shqyrtimi dhe hen te krejtesisht te pasigurt realizimin e qellimit per te cilin kjo norme e re 
ligjore po miratohet. 
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Lirite e te drejtat e te rinjve duhet te jene 9eshtjet paresore jo vetem te strukturave politike te shtetit 
shqiptar, por te te gjithe aktoreve qe operojne ne kete nivel, perfshire ketu edhe shoqerine civile. 

Keshtu, bashkepunimi duhet te vendose ne nje marredhenie te privilegjuar te gjithe te rinjte dhe 
organizatat e themeluara prej tyre, me qellim reflektimin e vizionit, prioriteteve dhe objektivave, 
per te reflektuar per rrjedhoje, adresimin dhe trajtimin e te gjitha problematikave qe te rinjte hasin 

ne perditshmerine dhe ekzistencen e tyre. 

Nje rregullim ligjor i qarte sjell rregullim te gjendjes reale te te rinjve dhe pritshmerive qe ata kane 
per te ardhmen, duke drejtuar ne menyre thelbesore dhe konkrete aspiraten e vendit per integrim 
evrop1an. 

Krijimi i hapesirave ligjore per trajtimin dhe zgjidhjen e veshtiresive te klasifikuara me siper duhej 
te ishte synimi kryesor i ligjit nr. 75/2019; nderkohe qe, ai nuk krijon orientimin e duhur, nuk jep 
kompetencat e nevojshme, krijon varesi te drejtperdrejte politike dhe cenon parimin e sigurise 
juridike ne shkelje te Kushtetutes dhe parimeve te se drejtes se rinise per mbrojtje ekonomike, 

ligjore dhe sociale te parashikuara ne Karten Sociale Evropiane. 

Te nderuar deputete te Kuvendit te Shqiperise, 

Duke vleresuar se burimi me i rendesishem i Shqiperise jane te rinjte dhe, bashke me ta, e ardhmja 

e vendit, ligji nr. 75/2019 do te duhej te trajtonte objektivisht dhe realisht te gjitha shqetesimet e 
rinise shqiptare, ne perputhje me vlerat thelbesore te lirise, shtetit ligjor, barazise, pavaresise, 
mireqenies dhe sigurise se te rinjve, duke i mbeshtetur ata me qellim sigurimin e mundesise per 
punesim te denje, si dhe sigurimin e sherbimeve te tjera aq shume jetike per ta. 

Krijimi i nje kuadri ligjor qe respekton dhe mbron te drejtat e te rinjve, garanton parimin e barazise 
dhe promovon raste dhe mundesi te barabarta te tyre; per rrjedhoje, eshte mjeti me efikas per 

krijimin e demokracise se konsoliduar dhe shtetit ligjor. 

Per gjithe sa u parashtrua me siper, me qellimin e vetem hartimin e nje norme te re ligjore 

ne perputhje me parashikimet kushtetuese dhe aktet nderkombetare, ne bindje te 

Kushtetutes dhe ne zbatim te nenit 85, pika 1 te saj, kam vendosur kthimin per rishqyrtim 

ne Kuvend te ligjit nr. 75/2019 "Per rinine", ne menyre qe ligji i ri te permiresohet jo vetem 

ne nenet 9 e 10 te tij, por ne teresi ne menyre qe ligji i ri per rinine qe Kuvendi i Shqiperise 

do te miratoje do te duhet te adresoje drejt, objektivisht dhe me zgjidhje konkrete te gjithe 

gamen e problemeve dhe shqetesimeve, me te cilat perballen sot te rinjte shqiptare. 
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