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Dekreti i flukseve për vitin 2018  
Mundësia e dërgimit të aplikacioneveve deri me 31 dhjetor 2018 
 
 

Më 16 janar 2018 u botua në Gazetën Zyrtare nr. 12 dekreti ku caktohen çdo vit kuotat e punëtorëve të 
huaj që mund të hyjnë në Itali për të punuar, kryesisht për motive të punës sezonale.  

Si në vitin 2017, dekreti cakton një kuotë maksimale të pranimeve të barabartë  me 30.850 njësi, nga të 
cilat 18.000 rezervohen për hyrje për motive të punës sezonale.  

Pjesa e mbetur prej 12,850 njësive, si çdo vit, një pjesë e vogël rezervohet për punëtorët që i përkasin 
kategorive të caktuara (punëtorë me origjinë italiane, punëtorë të pavarur, punëtorë që kanë ndjekur 
jashte shtetit kurse trajnimi sipas nenit 23 T.U. te Emigracionit) dhe, pjesa e mbetur, e rezervuar për 
konvertimet.  

Afatet për dërgimin e aplikacioneve janë si më poshtë:  

Për punë josezonale dhe vetëpunësimin  

Nga ora 9 e 18 janarit 2018 janë në dispozicion modulet e para-përpilimit të kerkesaveve. 

Nga ora 9 e 23 janarit 2018 mund të dërgohen kerkesat  

Për punë vartëse sezonale  

Nga ora 9 e 24 janarit 2018 janë në dispozicion modulet e para-përpilimit të kerkesaveve. 

Nga ora 9 e 31 janarit 2018 mund të dërgohen kerkesat. 

Aplikacionet mund të paraqiten, deri më 31 dhjetor 2018, duke hyrë në procedurën informatike të 
përdorur edhe në raste të mëparshme: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it 
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NORMATIVA E JURISPRUDENCA  
 

 
 Ligji i buxhetit 2018 

Të rejat lidhur me emigracionin 

 

 

Me 29 dhjetor 2017 u publikua në Gazetën Zyrtare ligji për Buxhetin per vitin 2018. Tre, në veçanti, 
dispozitat e ligjit të ri në lidhje me çështjen e emigracionit. 

Neni 1, paragrafi 109: Nxitjet për punësimin nga ana e kooperativave sociale të subjekteve që janë në 
mbrojtje ndërkombëtare  

 
 

 

 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Programmazione-dei-flussi-dingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-nel-territorio-dello-Stato-per-lanno-2018.aspx


 

 

 
Një nxitje u jepet kooperativave sociale sipas ligjit te 8 nëntorit 1991, n. 381, për punësim të përhershëm, 
të realizuar në vitin 2018, të personave të cilëve i ështe njohur mbrojtja ndërkombëtare që nga 1 janari 
2016. Inkurajimi i lartpërmendur përbëhet nga një kontribut, brenda limitit të shpenzimeve prej 500.000 
euro në vit dhe për një periudhe maksimale prej 36 muajsh, me ulje ose lehtesim tatimor të normave të 
sigurimit të detyrueshëm të sigurimeve shoqërore dhe të mirëqenies të nevojshme, lidhur me punësuesit. 
Përcaktimi i kritereve të dhenies dhe shperndarjes se kontributit i delegohet një dekreti të posaçëm të 
Ministrit të Punës dhe Politikave Sociale, në konsultim me Ministrin e Brendshëm, që lëshohet brenda 
gjashtëdhjetë ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit të ri.       

Neni 1, paragrafi 1122, shkronja a): Zgjatja e ndalimit të autocertifikimit për të huajin në procedurat 
që kanë të bëjnë me qëndrimin 

Ndalimi i autocertifikimit nga shtetasit e huaj në procedurat lidhur me lëshimin dhe rinovimin e lejes së 
qëndrimit është shtyrë edhe një herë për 2018. 

Barazia e plotë midis italianëve dhe të huajve në lidhje me autocertifikimin duhet të hynte në fuqi më 1 
janar 2013, në bazë të dispozitave të nenit 17, paragrafi 4-katërt, të dekret-ligjit të 9 shkurtit 2012, n. 5, 
i ndryshuar, me amendamente, me ligjin 4 prill 2012, n. 35.  

Pas pesë viteve të shtyrjeve të vazhdueshme, Ligji i Buxhetit parashikon një shtyrje të mëtejshme. 
Prandaj, shtetasit e huaj vazhdojnë të mos jenë në gjendje të shfrytëzojnë autocertifikimin për 
procedurat që rregullohen nga rregullat e emigracionit (dhe për këtë arsye kur duhet të dëshmojnë, për 
shembull, gjendjen e farefisnisë, njësisë familjare, kualifikimet e banimit etj.) 

Barazia ndërmjet të huajit dhe italianit në lidhje me autocertifikimet është në çdo rast tashmë në 
funksion në lidhje me të gjitha certifikatat që nuk kërkohen në mënyrë eksplicite nga dispozitat e Tekstit 
Unik për emigracionin ose nga Rregullorja e zbatimit të tij.  

Në veçanti, që nga 1 janari 2012 për të gjithë procedurat lidhur me dhënien e nenshtetesise italiane vlejn 
ë rregullat e pergjithshme mbi autocertifikimin. Prandaj, Komuna nuk mund t’i kërkojë në këto 
procedimente palës së interesuar të paraqesë dokumente që dëshmojnë për status, cilësitë personale dhe 
faktet, që mund të merren zyrtarisht nga ana e zyrës komunale, përmes një kërkese një Administrate 
tjetër.        

Neni 1, paragrafi 1122, shkronja b) (Plani kombëtar për ndërhyrjet e kthimit vullnetar të asistuar)  

Autorizohet shpenzimi prej 500 mijë euro për vitin 2018 dhe 1,5 milion euro për vitet 2019 dhe 2020 për 
aplikimin eksperimental të një Plani kombëtar për realizimin e ndërhyrjeve të kthimit vullnetar të asistuar 
(RVA), të parashikuara nga neni. 14-ter të Dekretit Legjislativ nr.286/1998 (Teksti unik i emigracionit).  

 Kthimi Vullnetar i Asistuar është mundësia e kthimit, ofruar, migrantëve të cilët nuk mund ose nuk duan 
të qëndrojnë në Itali dhe që duan, në mënyrë vullnetare dhe spontane kthimin në Vendin e tyre të 
origjinës. Disiplina e kthimit vullnetar të asistuar është vendosur nga neni 14-ter në Tekstin unik të 
emigracionit (dekreti legjislativ nr. 286 i vitit 1998, po për këtë e në vazhdim me dekretin e ministrisë të 
27 tetorit 2011). Këtu parashikohet qe Ministria e Brendshme të zbatojë programe të kthimit vullnetar dhe 
të asistuar në vendin e origjinës ose të prejardhjes së shtetasve të Vendeve të treta. Në rastin në të cilin i 
huaji është i parregullt i pranishëm në territor dhe në të njëjtën kohe i eshte nenshtruar programeve te 
riatdhesimit, pezullohet ekzekutimi i masave te mospranimit me shoqërim në kufi dhe dëbimit 
administrativ. Rregulli parashikon disa raste të moszbatueshmërisë të kthimit vullnetar (për shembull, të  
qënurit destinues të një espulsioni si dënim apo pasojë e tij ose destinues i një mase të ekstradimit ose të 
një urdhër arresti europian ose një urdhër arresti nga Gjykata ndërkombëtare penale). 

Plani i ri Kombëtar për ndërhyrjet e kthimit vullnetar të asistuar duhet të konsistojë:     

- në aktivizimin e një maksimumi prej tridhjetë sporteleve komunale, të cilat kryejnë aktivitetin 
informativ, udhëzime dhe asistencë sociale dhe ligjore për të huajt të cilët mund te futen në programet 
ekzistuese te kthimit vullnetar dhe të asistuar. Sportelet veprojne në bashkepunim me shoqatat më 



 

 

 
përfaqësuese të autoriteteve lokale dhe në marrëveshje me prefekturat, kuesturat dhe organizatat 
ndërkombëtare,     

- në trajnimin e specializuar të stafit të brendshëm; 

- në informacionin mbi projektet e riintegrimit në vendet e origjinës. 

Udhëzimet dhe modalitetet e zbatimit të Planit i referohen një dekreti te Ministrit te Brendshëm për t'u 
adaptuar brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të ligjit. 

Lajmi   
 
 

 

Përfitim për lindje   
Gjykata e Milanos i kërkon Inps-it për t’i akorduar përfitimin edhe nenave të huaja 
prezente me qendrim të rregullt në Itali  
 

Neni. 1, paragrafi 353, i ligjit nr. 232/2016 (ligji i stabilitetit për vitin 2017), duke filluar nga 1 janari 
2017, ka futur një shpërblim lindje prej 800 euro, të paguar nga INPS në një zgjidhje të vetme, me 
kërkesën e nënës së ardhshme, në përfundim të shtatë muaji shtatzënisë. 

INPS, me qarkore n. 39, datë 27.02.2017, në sqarimin e kërkesave për të përfituar nga përfitimi i ri, ka 
siguruar hyrjen e të huajve në posedimin e lejes së qëndrimit të BE-së për banorët afatgjatë. 

Gjykata e Milanos, me urdhrin n. 6019, datë 12 dhjetor 2017, mbështeti ankesën nga APN, ASGI dhe 
Fondazione Giulio Piccini kundër qarkoreve të INPS, duke konsideruar se ligji për krijimin e të 
ashtuquajturit shpërblim 800 euro unik nuk i dha INPS-it asnjë fuqi për të kufizuar numrin e përfitues, 
duke përjashtuar nënat e huaja pa leje qëndrimi afatgjatë. 

Prandaj, Gjykata ka urdhëruar INPS të zgjasë përfitimin e primit të lindjes per te gjitha nenat me 
dokumenta te rregullta te pranishme ne Itali  që aplikojnë për një nga ngjarjet e mëposhtme që ndodhin 
nga 1 janari 2017: 

plotësimi i muajit të shtatë të shtatzënisë; 

lindjes, edhe para fillimit të muajit të tetë të shtatëzanisë; 

adoptimi kombëtar ose ndërkombëtar i fëmijës, i urdhëruar me një vendim që është bërë i formës së 
prerë; 

para adoptimit kombëtar. 

Përfitimi jepet në një zgjidhje të vetme për çdo rast (shtatzënia, lindja, adoptimi ose kujdesi). Kërkesa 
duhet të dorëzohet në INPS pas muajit të shtatë të shtatëzanisë dhe në çdo rast brenda një viti nga lindja, 
adoptimi ose kujdesi. Për ata që kanë arritur muajin e shtatë / lindjes / në paraburgim ose adoptim të një 
fëmije nga 1 janari 2017 deri më 4 maj 2017 dhe vetëm për ta, afati njëvjeçar për paraqitjen e 
aplikacionit online shkon nga 4 maji. 
 
Ligji i Stabilitetit për 2018 konfirmoi përfitimin edhe për vitin 2018. 
 
 

Lajmi  
 
 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Legge-di-Bilancio-2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-alla-nascita.aspx


 

 

 

  
Edhe vetëm dyshimi i arsyeshëm se azilkërkuesi nuk do të trajtohet në përputhje 
me detyrimet ndërkombëtare dhe evropiane përjashton transferimin e tij në një 
Vend tjetër     
Keshilli i Shtetit, sek. III, 3 nentor 2017, n. 5085 
 
 

Masa me të cilën Ministria e Brendshme vendosi të transferojë një shtetas të Afganistanit në Bullgari 
justifikohet me supozimin e vetëm se azilkërkuesi është trajtuar në Bullgari në përputhje me detyrimet 
ndërkombëtare dhe evropiane pa siguruar që masa në praktikë  nuk përbën refoulement(refuzuar). 
 
Kjo është ajo që Këshilli i Shtetit vendosi në vendimin nr. 5085, datë 3 nëntor 2017. Sipas gjyqtarëve mbi 
të drejtën e azilit, në aspektin e të drejtës ndërkombëtare vepron një parim i kujdesit për të garantuar të 
drejtat themelore të pakonfetueshme të të huajit. Ky parim kërkon që gjykata kombëtare të anulojë 
urdhrin e transferimit në një shtet që nuk siguron kushte të përshtatshme për pranimin e aplikantëve 
kurdo që nuk ka prova të caktuara, por gjithashtu vetëm dyshimin e arsyeshëm se ka mangësi sistemike në 
kushte të tilla pritjes. 

 
Lajmi  
 

 

SHERBIME, PROJEKTE E OPORTUNITETE 

 

 

 
 

 
Shërbimi civil kombëtar: pubblikim njoftimesh bujqesore sociale per 1830 
vullnetarë  
Scadenca për dergimin e aplikacioneve të pjesemarrjes: 5 shkurt 2018 ora 14.00 
 
 

Janë botuar dy tendera në lidhje me sektorin e bujqësisë sociale, për zgjedhjen totale të 1.830 
vullnetarëve, duke përfshirë të huajt që banojnë ligjërisht në Itali, që do të përdoren në projektet 
kombëtare të shërbimit civil, si pjesë e qëllimeve institucionale të identifikuara nga Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe pylltaria. 

• Gara për përzgjedhjen e 489 vullnetarëve të shërbimit civil, të cilët do të përfshihen në 47 
projekte. 

• Gara për përzgjedhjen e 1,341 vullnetarëve të dedikuar për NEET të rinj, dmth. Të rinjtë që nuk 
janë të punësuar dhe që nuk përfshihen në arsim dhe trajnim. Për të marrë pjesë në këtë 
përzgjedhje ju duhet të regjistroheni në Programin e Garancisë Rinore dhe të keni nënshkruar 
Paketën e Shërbimit me Qendrën e Punësimit (CPI) dhe / ose Shërbimin kompetent.  

Projektet kanë të bëjnë me sektorin e arsimit dhe promovimin kulturor - nga ushqimi në mjedis dhe 
çështjet e biodiversitetit - dhe sektori i kujdesit, për të nxitur punësimin e të rinjve në bujqësi. 

Për të qenë në gjendje të marrin pjesë në përzgjedhjen, është para së gjithash e domosdoshme 
identifikimi i projektit me interes. Për të marrë një listë të projekteve ju mund të përdorni motorin e 
kërkimit "Zgjidhni projektin tuaj në Itali". Pas përzgjedhjes së projektit me interes, mund të konsultohet 
Faqja Kryesore e faqes së internetit të institucionit, ku është në dispozicion kartela që përmban elementet 
thelbësore të projektit, dmth. I tërë projekti, indikacionet për të marrë pjesë në përzgjedhjen dhe adresa 
në të cilën duhet të dërgohet aplikacioni. 

Formulari i aplikimit, i adresuar drejtpërdrejtë institucionit që kryen projektin e zgjedhur, duhet të 
pranohet nga kompania jo më vonë se ora 14:00 më 5 shkurt 2018. Aplikacionet e pranuara pas afatit nuk 
do të merren parasysh. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/sentenza-3-novembre-2017.aspx
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_bandovolmipaaf/#CercaProgetto


 

 

 
Eshte e mundur vetem nje here aplikimi mund të dorëzohet për një projekt të vetëm të Shërbimit Civil 
Kombetar, përndryshe  do të përjashtohet. 

Ju lutem vini re se kohëzgjatja e shërbimit civil është dymbëdhjetë muaj dhe vullnetarët kanë një pagesë 
mujore prej 433.80 euro.  

Shko te gara.  

Lajmi  

 

 
  

Sherbimi i Sportelit Unik për pritjen e emigranteve     
Projekti i ndermarrë nga Zyra e Emigracionit në  Romë  
 
 

 

Nga data 1 korrik 2017, është aktivizuar sherbimi i Sportelit Unik për të mirëpritur emigrantët në Zyrën e 

Emigracionit në Roma Capitale (Kryeqytet). Projekti i kryesuar nga Kooperativa sociale Europë Consulting 
në partneritet me Programin Integra, është hartuar si një qendër orientimi dhe asistence për popullatën 
migrante në kuadrin më të gjerë të ndërhyrjes. Integron funksionet e pritjes, dëgjimit, orientimit dhe 
ofrimin e shërbimeve të konsulencave specialistike dhe planifikimit, përgatitjen për përfshirjen sociale 
dhe përfshirjen aktive të përfituesve.  

Objektivat e përgjithshme të Shërbimit, të kërkuara nga Roma Capitale dhe të financuara nga Fondi 
Kombëtar për Politikat dhe Shërbimet e Azilit (FNPSA), janë të ofrojnë masat e asistences dhe të  
mbrojtjes për përfituesin individual dhe familjen e tij(se është prezente),nëpërmjet qasjes në qarqet e 
mikpritjes në organizatat pjesemarrese në rrjetin SPRAR ose në struktura të tjera të pranishme në 
territorin roman, por gjithashtu edhe ai për të favorizuar procesin e përfshirjes nëpërmjet çdo veprimi të 
dobishëm që synon autonominë dhe integrimin social, ekonomik dhe të strehimit të përfituesve . 

Aktivitetet e Sportelit Unik për pritje në zyrën e Emigracionit të Romës Capitale me seli në Via Assisi, 39 
do të jenë në dispozicion të përfituesve deri në dhjetor 2019. Pritja për publikun është e mundur në ditët 
në vijim: 

• e henë nga ora  9,00 deri në orën 11,00 

• e merkurë nga ora 15,00 deri në orën 17,00 

• e ejte nga ora 9,00 deri në orën 11,00 

 

Lajmi  

 

 
 

Për të dërguar kontribute ose informacione mbi projektet, ngjarjet dhe botimet mbi 
migracionin dhe integrimin, ju mund të shkruani në adresën 

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it  

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Servizio-civile-nazionale-pubblicazione-bandi-agricoltura-sociale-per-1830-volontari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Servizio-civile-nazionale-pubblicazione-bandi-agricoltura-sociale-per-1830-volontari.aspx
http://www.comune.roma.it/pcr/do/jpsite/Site/home
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Servizio-di-Sportello-Unico-per-l-accoglienza-migranti.aspx
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

