
Vendos rregulla dhe procedura të
përbashkëta për njohjen e
kualifikimeve të arsimit të lartë
Mundëson lëvizshmërinë e
studentëve dhe stafit akademik
në Ballkanin Perëndimor bazuar
në Konventën e Lisbonës për
Njohjen, Procesin e Bolonjës dhe
rregullat përkatëse të BE-së
Aplikohet në universitetet publike
dhe gradualisht do të shtrihet
edhe në universitetet private
Përmirëson procedurat duke
shkurtuar periudhën e njohjes nga
disa muaj ekzistuese në
maksimum 14 ditë
Vendos standarde dhe procedura
të përbashkëta për njohjen e
kualifikimeve dhe heq tarifat
ekzistuese për aplikimin e njohjes
së kualifikimeve të arsimit të lartë
për studentët

Lehtëson lëvizjen e profesionistëve
në të gjithë rajonin
Mundëson ofrimin e shërbimeve të
doktorëve të mjekësisë,
stomatologëve dhe arkitektëve
brenda Ballkanit Perëndimor,
bazuar në Direktivën e BE-së për
njohjen e kualifikimeve
profesionale.
Transpozon rregullat kryesore të
BE-së për njohjen e kualifikimeve
profesionale
Vendos zbatimin uniform të
rregullave dhe krijon terrenin për
lëvizjen e profesionistëve në të
gjithë rajonin
Mbulon tre profesione të
rregulluara dhe krijon bazën për
negociatat e katër profesioneve të
tjera (mami, infermiere, farmaciste
dhe kirurgë veterinare) në
periudhën e ardhshme

Lehtëson kushtet e udhëtimit dhe
marrëdhëniet e mira duke
thjeshtuar procedurën
administrative për hyrje, transit
dhe qëndrim të shkurtër duke
përdorur vetëm kartat e identitetit
brenda Ballkanit Perëndimor
Siguron trajtim të barabartë të të
githë qytetarëve në të gjithë
rajonin
Heqja dorë nga të gjitha regjimet
ekzistuese të vizave brenda
Ballkanit Perëndimor
59% e bizneseve në Ballkanin
Perëndimor besojnë se udhëtimi
në të gjithë rajonin vetëm me një
kartë identiteti do të jetë i
dobishëm për biznesin e tyre

TREGU i 
PËRBASHKËT 
RAJONAL
Një katalizator për një integrim më të thellë ekonomik rajonal në Ballkanin Perëndimor
dhe një hap para drejt Tregut të Përbashkët të BE-së

LËViZJA E LiRË E
NJERËZVE

Samiti i Ballkanit Perëndimor i Procesit të Berlinit i mbajtur në Sofje më 19 nëntor 2020 miratoi Planin e Veprimit CRM dhe ngarkoi RCC që,
ndër të tjera, të lehtësonte punën e katër grupeve të punës për katër marrëveshje të lëvizshmërisë, d.m.th. Marrëveshja për Njohjen e Arsimit të
Lartë Kualifikimet; Marrëveshja për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale për Doktorët e Mjekësisë, Stomatologët dhe Arkitektët; Marrëveshja
për Lirinë e Lëvizjes me Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor; dhe Marrëveshja për Lirinë e Lëvizjes së Qytetarëve të Palëve të Treta brenda
Ballkanit Perëndimor.

Plani Ekonomik dhe Investiv i Komisionit Evropian e bën të qartë se duke rritur bashkëpunimin ekonomik dhe tregtinë rajonale, Ballkani
Perëndimor do të afrohet më shumë me tregun e vetëm të BE-së. Plani i Veprimit të Përbashkët Rajonal të Tregut është një pjesë integrale e
procesit të anëtarësimit të rajonit në BE.
Plani i Veprimit CRM po zbatohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor. RCC dhe CEFTA janë organizatat kryesore rajonale që ndihmojnë
Ballkanin Perëndimor në zbatimin e tij, së bashku me partnerë të tjerë rajonalë dhe ndërkombëtarë në përputhje me qëllimin e tyre të punës.

është një nga fushat kryesore të politikave të CRM që synon t'i mundësojë Ballkanit
Perëndimor të zbatojë një nga katër liritë e Tregut të Vetëm të BE-së. Është një hap i
rëndësishëm përpara për heqjen e barrierave për lëvizjen e njerëzve në rajon, duke u
mundësuar rreth 18 milionë njerëzve të lëvizin lirshëm brenda rajonit, duke hequr
gjithashtu barrierat për lëvizjen e profesionistëve, studentëve, studiuesve dhe
profesorëve.

Marrëveshja për Njohjen e
Kualifikimeve të Arsimit të Lartë

 

Marrëveshja për njohjen e
kualifikimeve profesionale për doktorët e
mjekësisë, stomatologët dhe arkitektët

 

#NjëRajonNjëTreg
#Tregu i PërbashkëtRajonal
#Së bashku më të fortë
#Procesi i Berlinit

Marrëveshja për Lirinë e
Lëvizjes me Karta Identiteti
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