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HYRJE   

Qëllimi i këtij Udhëzuesi është të udhëzojë dhe të sigurojë informacion të dobishëm për delegacionet 

Shqiptare, të cilët, të miratuar nga DPS, marrin pjesë në mbledhjet e KT tw organizmave të standardizimit 

në nivel ndërkombëtar, ISO dhe IEC, ose në nivel europian, CEN dhe CENELEC, dhe për ekspertët e 

caktuar për të marrë pjesë në grupet e punës. 

Ka dy mënyra për të marrë pjesë në organizmat europiane dhe ndërkombëtare të standardizimit: 

 Delegatët marrin pjesë në mbledhjet e Komiteteve Teknike (KT) ose Nënkomiteteve Teknike 

(NKT), duke përfaqësuar pozicionin e tyre kombëtar  

 Ekspertët marrin pjesë në Grupet e Punës (GP) duke dhënë kontributin personal si ekspertë të 

fushës  

Shërbimet/Sektorët Teknikë të DPS sigurojnë mbështetje në termat materiale dhe teknike, sipas mundësive 

të tyre, në mënyrë që delegatët dhe ekspertët të plotësojnë detyrën që i është besuar. 

Ky udhëzues është përgatitur duke patur parasysh parimet e vendosura në Rregulloret e Brendshme të 

CEN/CENELEC dhe të Direktivave ISO/IEC, dokumenta që duhet të përdoren si referencë për 

informacione të mëtejshme.  

 

1. DETYRA E DELEGATËVE DHE EKSPERTËVE SHQIPTARË 

Delegacioni Shqiptar bashkëpunon me delegatët e vendeve të tjera për përgatitjen e standardeve 

ndërkombëtare (ISO/IEC) ose standardeve Evropiane (CEN/CENELEC). Detyra e besuar delegatit/ëve 

është të promovojnë dhe të mbrojnë interesat e tyre kombëtare në lidhje me subjektin e mbledhjes, interesa 

të cilat duhet të jenë përcaktuar qartë më parë me Komitetin Teknik Kombëtar përkatës të DPS (DPS KT).   

Ekspertëve shqiptarë u është besuar detyra të marrin pjesë aktive në Grupet e Punës ose në organizmat e 

tjerë specifikë, ku janë caktuar dhe besuar, duke kontribuar me njohuritë dhe eksperiencën e tyre dhe të 

raportojnë në (DPS KT) përkatës mbi punën e kryer. 

 

2. CAKTIMI I DELEGATËVE DHE EKSPERTËVE SHQIPTARË   

DPS KT përkatës, nëpërmjet Sekretariatit të tij, cakton anëtarin/ët e delegacionit Shqiptar për një mbledhje 

standardizimi në nivel Evropian ose ndërkombëtar. 

Për të caktuar një delegat, DPS KT përkatës do të ketë parasysh që delegati:   

 është anëtar i komitetit, 

 ka treguar eksperiencën e tij në fushën ku Komiteti i CEN/CELENEC ose i ISO/IEC ose 

NënKomiteti është kompetent,  

 është mjaft i sigurtë në marrjen e vendimeve si të pranojë ose të refuzojë një marrëveshje që mund 

të arrihet gjatë mbledhjes,  

 të komunikojë lirshëm, pa përkthyes, të paktën në gjuhën angleze.  

Nëse DPS KT cakton më shumë se një delegat për një mbledhje, ajo duhet të zgjedhë nga ata kryetarin e 

delegacionit, i cili do të jetë patjetër në mbledhje. Numri i delegatëve pjesëmarrës në të njejtën mbledhje 

nuk duhet të jetë më shumë se tre. Përpara mbledhjes kryetari i delegacionit dhe anëtarët duhen të bien 

dakord mbi qëndrimin dhe propozimet që do bëhen në mbrojtje të interesave Shqiptare. 

Në një Komitet apo Nënkomitet të ISO/IEC ose të CEN/CENELEC, një delegat përfaqëson Organin e 

tij/saj/tyre Kombëtar të Standardizimit dhe jo ndërmarrjen ku ai/ajo punon. Kjo do të thotë se delegati/ët 
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nuk do të shprehi/n opinionet e tyre personale në bisedimet dhe debatet që bëhen me pjesën tjetër të 

anëtarëve të organit teknik në të cilin ai/ajo/ata merr pjesë. 

Për Grupet e Punës (GP) dhe organet e tjera specifike, DPS KT përkatës cakton ekspertët nëpërmjet 

Sekretariatit të tij, dhe ekspertët e propozuar garantojnë pjesëmarrje të vazhdueshme në të. Në këtë rast, 

ekspertët kontribuojnë me njohuritë dhe përvojën e tyre personale.   

 

3. AKREDITMI I DELEGATËVE DHE EKSPERTËVE SHQIPTARË 

Për të gjithë ato organizma standardizimi, ku DPS është anëtare, delegacioni kombëtar për secilën 

mbledhje të mbajtur nga Komitetet Teknike (KT) dhe Nënkomitetet (NKT) akreditohet nga DPS. 

Akreditimi i delegatit/ëve ose ekspertëve formalisht të caktuar nga DPS KT kërkohet nga shërbimet teknike 

të DPS, nga ata persona përgjegjës për sekretariatin (për ato sekretariate të KT të cilat nuk menaxhohen nga 

DPS) duke percaktuar personin/at që merr pjesë si dhe kush kryeson delegacionin, kurdo qoftë e 

nevojshme. 

Nga ana tjetër, akreditimi i ekspertëve të përhershëm në Grupet e Punës dhe në organet e tjera specifike do 

të bëhet nga DPS vetëm herën e parë që ekspertët marrin pjesë në mbledhje. Kur vazhdimësia, e dhënë në 

pikën 2, nuk është e garantuar, për çfardo rrethanë, DPS bën akreditimin për çdo mbledhje. Në rast të tillë, 

sekretariati i DPS KT do t’i komunikojë DPS hollësitë e kontakteve të ekspertit përgjegjës (adresën, e-mail, 

tel, fax, etj). 

 

4. PËRGATITJA E MBLEDHJEVE   

Përpara një mbledhjeje ndërkombëtare, organi kombëtar teknik përkatës vendos për përbërjen dhe për 

qëndrimin e delegacionit kombëtar. Për këtë arësye është thelbësore që të gjithë anëtarët e delegacionit të 

marrin pjesë në marrjen e këtij vendimi. 

Detyra e parë e delegatit/ëve të caktuar është të marrë informacion rreth veprimtarive të organit teknik të 

ISO/IEC ose CEN/CENELEC, pavarësisht nëse pjesëmarrësi merr pjesë për herë të parë ose jo në këtë 

mbledhje. Sekretariati i DPS KT do t’i sigurojë delegatit/ëve gjithë dokumentacionin e duhur. 

Delegati(ët) kombëtarë studiojnë me kujdes të gjithë dokumentacionin që lidhet me sejcilën mbledhje 

ndërkombëtare. 

 

5. PJESËMARRJA NË MBLEDHJE   

 

5.1 Pjesëmarrja në Komitetet dhe Nënkomitetet   

Gjatë mbledhjes, delegacioni Shqiptar mbron propozimet e tyre apo komentet e bëra nga delegacionet e 

tjera. Vetëm kryetari i delegacionit ka të drejtën të marrë pjesë dhe të votojë, veçse në rastin kur kryetari i 

delegacionit ka bindjen se një anëtar tjetër i delegacionit është më i kualifikuar ose teknikisht më mirë i 

informuar për të diskutuar rreth një çështjeje, gjithmonë duke i kërkuar të drejtën për të marrë fjalën 

Kryetarit të KT ose të Nënkomitetit. Në çdo rast, mendimi i shprehur nga delegacioni, përfaqëson 

gjithmonë pikëpamjen kombëtare të miratuar përpara mbledhjes. 

Në rast se, gjatë mbledhjes, një subjekt që nuk ishte në rend të ditës ose që nuk arriti nivelin e kërkuar 

teknik për diskutimet e ngritura, kryetari i delegacionit mund të kërkojë shtyrje të shqyrtimit të një 

çështjeje të tillë, në mënyrë që secili organ kombëtar të kryejë konsultimet e nevojshme në nivel kombëtar. 

Në një mbledhje ndërkombëtare, marrëveshjet arrihen me konsensus ose me votim. Në rastin e dytë, secili 

delegacion ka të drejtën e një vote të vetme dhe kërkohet një shumicë e thjeshtë e votave të dhëna; 

abstenimet përjashtohen. 
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Në rastin e organizatave Evropiane CEN/CENELEC, ka katër raste për të cilat përveç shumicës së thjeshtë, 

votat llogariten në një mënyrë të veçantë (shih aneksin C).   

 

5.2 Pjesëmarrja në Grupet e Punës   

Secili Grup Pune, si në nivel Evropian ashtu edhe në nivel ndërkombëtar, ka një punonjës të caktuar nga 

komiteti apo nënkomiteti bazë, i cili ka për detyrë kordinimin, me apo pa ndihmën e një sekretari. Grupet e 

Punës mbeten aktive deri në përmbushjen e detyrave për të cilat ato janë krijuar. 

Ekspertët e një Grupi Pune ushtrojnë kompetencat e tyre personale për fusha të veçanta, megjithatë ata 

duhen të jenë të ndërgjegjshëm për pozicionin e tyre kombëtar lidhur me subjektin që trajtohet, duke 

minimizuar në këtë mënyrë rrezikun e refuzimit në një fazë të mëvonshme të një projektstandardi.   

Të merren të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që ekspertët pjesëmarrës të sigurojnë për DPS KT 

dhe DPS informacionin e gjeneruar nga grupi përkatës Evropian ose ndërkombëtar.   

 

6. RAPORTI PËR DPS KT DHE DPS   

Delegacioni apo ekspertët kombëtarë pjesëmarrës në organet teknike Europiane ose ndërkombëtare janë të 

detyruar të përgatisin një raport personal në 30 ditët e para mbas mbarimit të mbledhjes. Ky raport 

dorëzohet si në sekretariatin e DPS KT, për shpërndarje tek anëtarët e tjerë të Komitetit, ashtu edhe tek 

sektorët teknik të DPS. 

Në rastet kur delegacioni pjesëmarrës përbëhet nga më shumë se një person, kryetari i delegacionit është i 

ngarkuar me përgatitjen e raportit.   

Në këtë raport jepet qartë informacioni i mëposhtëm:   

1. Informacion mbi mbledhjen   

• Organi teknik: tregohet kodi dhe numri.  

• Vendi dhe data e mbledhjes.  

2. Informacion mbi delegacionin Shqiptar  

• Emrat e plotë të anëtarëve të delegacionit, përfshirë këtu ndërmarrjet për të cilat ata 

punojnë.   

3. Zhvillimi i mbledhjes  

• Çështjet kryesore të rendit të ditës, duke përshkruar pozitat më të rëndësishme të shprehura 

nga delegacionet pjesëmarrëse, si dhe pozitat e mbrojtura nga delegacioni shqiptar lidhur me 

secilën çështje të diskutuar, të cilat janë në interesin kombëtar, përfshirë edhe propozimet 

shqiptare.  

• Marrëveshjet kryesore të arritura duhen të paraqiten. Gjithashtu, është shumë e 

rëndësishme të shprehet qartë nëse gjatë mbledhjes është bërë ndonjë koment specifik nga 

delegacioni Shqiptar.  

• Data dhe vendi i mbledhjes tjetër.  

• Data dhe përgatitja e raportit si dhe nënshkrimi i autorit.   

Raportit i shtohen dokumentat e mëposhtëme:  

një kopje e rendit të ditës, lista e pjesëmarrësve në mbledhje dhe një kopje e konkluzioneve të pranuara 

në rastin kur ato janë dhënë gjatë mbledhjes.  

 

7. FTESA PËR MBAJTJEN E NJË MBLEDHJEJE NË SHQIPËRI   
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Vendimi për të ftuar një organ teknik të ISO/IEC ose të CEN/CENELEC për mbajtjen e një mbledhjeje në 

Shqipëri të miratohet në një mbledhje të KT përkatës të DPS. 

Megjithatë, mund të ndodhë që kryetari ose sekretari i një KT Evropian ose ndërkombëtar i ISO/IEC ose 

CEN/CENELEC ose nënkomitetit i kërkon delegacionit Shqiptar, gjatë një mbledhjeje, mundësinë e 

mbajtjes së një mbledhjeje të këtij organi teknik në Shqipëri. Kryetari i delegacionit mund ta pranojë 

kërkesën, por gjithmonë kjo do të jete subjekt i një miratimi të mëvonshëm nga DPS. Mbas kthimit nga 

mbledhja, delegatët të informojnë DPS KT përkatës dhe nëse ftesa miratohet, ata i kërkojnë DPS-s 

konfirmimin zyrtar. Në këtë rast DPS KT merr masat që, të gjitha kërkesat e duhura për funksionimin e 

rregullt të mbledhjes të jenë plotësuar brenda datave të caktuara. 

Në çdo rast, ftesa zyrtare për mbajtjen e mbledhjes së një KT Evropian ose ndërkombëtar të ISO/IEC ose të 

CEN/CENELEC ose nënkomitetit në Shqipëri lëshohet gjithmonë nga DPS, si Organi Kombëtar i 

Standardizimit anëtar i organit përkatës ndërkombëtar ose evropian.   

 

8. MARRJA E PËRGJEGJËSIVE NË ORGANET TEKNIKE   

Kur sekretariati i një Komiteti Teknik apo Nënkomiteti bëhet vakant ose është gati të bëhet vakant së 

shpejti, dhe kur kryesimi i këtij sekretariati do të ishte me interes për delegacionin shqiptar, KT përkatës i 

DPS do t’ia komunikojë këtë interes DPS-s, e cila ndërmerr hapat e duhur për arritjen e këtij qëllimi. Nëse 

kjo situatë paraqitet gjatë mbledhjes, delegacioni shqiptar mund të shfaqë interesin e tij për kryesimin e 

sekretariatit në emër të DPS, por duhet ta bëjë të qartë që është DPS e cila jep përgjigjen përfundimtare. 

Në rastin e pranimit të sekretariatit të një organi teknik të ISO/IEC ose të CEN/CENELEC, të merren 

parasysh  përgjegjësitë dhe detyrat e këtij funksioni (shih Aneksin D) dhe DPS nuk do të jetë në gjendje të 

pranojë dhe t’i ndërmarrë ato pa një bashkëpunim aktiv kompetent të DPS KT.   

Në parim, sekretariati i një Grupi Pune nuk mbahet nga një Organ Kombëtar Standardizimi, por nga një 

punonjës i cili personalisht është i ngarkuar me drejtimin dhe koordinimin e punës së grupit dhe i cili 

mbështetet nga një sekretar. 

Nëse një ekspert shpreh dëshirën të bëjë një punë të tillë për një Grup Pune, përpara pranimit të 

përgjegjësisë së tij, ai do të informon jë DPS KT përkatëse dhe DPS për situatën dhe janë ata që vlerësojnë 

mbështetjen që do t’i japin atij në këtë nismë në përputhje me Aneksin D. 
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ANEKSI А 

PËRSHKRIM I SHKURTËR I ISO/IEC, CEN/CENELEC 

 

А.1 Organizmat Ndërkombëtare të Standardizimit, ISO/IEC   

Qëllimi i ISO dhe IEC është të promovojë zhvillimin e veprimtarive të standardizimit në mbarë botën, në 

mënyrë që të lehtësohet lëvizja e lirë të mallrave e shërbimeve ndërmjet vendeve dhe një bashkëpunim i 

ngushtë në fushat ekonomike, teknike, shkencore dhe intelektuale. 

Puna e kryer nga ISO mbulon pothuaj të gjithë sektorët teknikë, përveç fushës së elektroteknikës, e cila 

është përgjegjësi e IEC dhe fushës së telekomunikacionit e cila është përgjegjësi e ITU.   

Secili anëtar i ISO dhe IEC është organ kombëtar standardizimi në vendin e tij. Vetëm një organ nga sejcili 

vend mund të jetë anëtar i këtyre Organizatave.   

Pjesëmarrja në Komitetet Teknike të ISO/IEC mund të ketë statusin Anëtar Pjesmarrës ose Anëtar 

Vëzhgues (Observer) .  

Statusi i Anëtarit Pjesëmarrës i një KT ose Nënkomiteti të ISO/IEC përfshin detyrimin për të votuar mbi 

draftet dhe merr pjesë në mbledhjet ndërkombëtare. Gjithashtu, vetëm Anëtarët Pjesëmarrës kanë të drejtën 

e mbajtjes së sekretariatit të Komiteteve ose Nënkomiteteve. Në të kundërt, Anëtarët me statusin e 

Vëzhguesit nuk kanë të drejtën e votës mbi draftet ose të marrin pjesë në mbledhjet ndërkombëtare. 

Përgatitja e standardeve ndërkombëtare bëhet nga Komitetet Teknike, Nënkomitetet dhe Grupet e Punës 

Ndërkombëtare (shih А.3).   

Për më tepër informacion ju lutemi të vizitoni:  

http://www.iso.org/iso/about.html 

http://www.iec.ch/about/ 

 

А.2 Organizmat Evropiane të Standardizimit, CEN/CENELEC   

CEN dhe CENELEC janë organizata jo fitimprurëse, që veprojnë sipas legjislacionit Belg, të krijuara për të 

menaxhuar – me konsensus dhe transparencë – përgatitjen e standardeve vullnetare.   

Qëllimi i CEN/CENELEC është zbatimi i standardizimit në Evropë, në mënyrë që të lehtësohet lëvizja e 

lirë e mallrave dhe shërbimeve, duke hequr barrierat teknike. Për këtë arsye, standardet Evropiane hartohen 

nga këto organizata, me objektivin e inkurajimit të konkurrencës së industrisë Evropiane në mbarë botën 

dhe krijimin e një tregu të brendshëm Evropian.   

Puna e standardizimit e kryer nga CEN mbulon të gjithë sektorët teknikë, përveç fushës së elektroteknikës, 

e cila është kompetencë e CENELEC dhe fushës së telekomunikacionit e cila është kompetencë e ETSI.   

Anëtarët e CEN/CENELEC janë Organet Kombëtare të Standardizimit të vendeve të BE (për shembull 

AENOR në Spanjë) dhe të tre vendeve të EFTA (vendeve që kanë nënshkruar Marrëveshjen Europiane për 

Tregtinë e Lirë) dhe ato organizma standardizimi që e marrin këtë status mbas marrjes së miratimit nga 

Asamblea e Përgjithshme e CEN dhe CENELEC.   

Përgatitja e standardeve Evropiane kryhet nga organet teknike të standardizimit të ngjashme me ato të ISO 

dhe IEC (shih A.3).   

Për më tepër informacion ju lutemi të vizitoni: 

 

http://www.cen.eu/AboutUs/Pages/default.asp  

http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/index.html 

A.3 Struktura e Organeve Teknike të ISO/IEC – CEN/CENELEC dhe pjesëmarrja e tyre  

http://www.iso.org/iso/about.html
http://www.iec.ch/about/
http://www.cen.eu/AboutUs/Pages/default.asp
http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/index.html
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ANEKSI В 

PUBLIKIMET E PËRGATITURA NGA ISO/IEC DHE CEN/CENELEC 

 

В.1 Dokumenti normativ   

Dokumenti, i cili zakonisht por jo vetëm jep si më poshtë:   

 

i) karakteristikat e një produkti, shërbimi ose procesi që lidhet veçanërisht me nivelet e cilësisë, të 

dhëna për përdorimin dhe sigurinë e parametrave, bashkëveprimin, parametrat e tjerë dhe 

përsëritjen,   

ii) kërkesat e zbatueshme për produktet ose shërbimet në lidhje me emrin nën të cilin është dhënë 

produkti ose shërbimi,   

iii) terminologjinë, simbolet, metodat, provat dhe metodat e provave, paketimin, markimin, 

etiketimin dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit.   

Dokumentat normative publikohen nga organet e njohura të standardizimit si standarde ose publikime të 

tjera, në përputhje me rregullat dhe procedurat e tyre për të qenë të zbatueshme në mënyrë të përsëritshme 

dhe të vazhdueshme; ato janë vullnetare dhe të disponueshme për publikun.   

 

В.2 Standardi   

Dokument normativ i përgatitur dhe adoptuar me konsensus në nivele të ndryshme: 

 

 Standard ndërkombëtar: Standard i adoptuar nga një Organ Ndërkombëtar Standardizimi,  

 Standard evropian: Standard i adoptuar nga një Organ Evropian Standardizimi,  

 Standard kombëtar: Standard, i adoptuar nga një Organ Kombëtar Standardizimi,   

Kujdes duhet treguar ndaj diferencave themelore ndërmjet një standardi ndërkombëar (ISO/IEC) dhe një 

standardi evropian (EN), i cili është detyrimi i këtij të fundit për t’u zbatuar i gjithi dhe si një standard 

kombëtar identik nga Organet Kombëtare të Standardizimit të vendeve anëtare të CEN/CENELEC. 

Konsensusi: Marrëveshjet e zakonshme, të karakterizuara nga mungesa e kundërshtimeve të vazhdueshme 

ndaj çështjeve të rëndësishme nga çdo palë e rëndësishme në çështjen në fjalë dhe nga një proces që 

përfshin kërkesën për të konsideruar pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara dhe për të sheshuar çdo 

argument konfliktues. 

 

B.3 Përgatitja e publikimeve të tjera   

Çdo dokument tjetër ndryshe nga standardet, të tillë si: 
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В.3.1 Specifikime Teknike (TS) 

Dokument i përgatitur dhe i adoptuar nga një organ Evropian ose ndërkombëtar standardizimi, i cili në të 

ardhmen me marrëveshje mund të bëhet një standard, por që për momentin: 

 nuk mund të arrihet mbështetja e duhur për miratimin e tij si një standard,  

 ka dyshime nëse është arritur konsensusi,  

 çështja e ngritur është ende në fazën e përgatitjes teknike, ose  

 ka një arësye çfarëdo që pengon publikimin e menjëhershëm të tij si një standard.  

SHËNIM – Një Specifiim Teknik nuk lejohet të bjerë ndesh me një standard ekzistues.   

 

В.3.2 Raporti Teknik (TR)   

Dokument i përgatitur dhe i adoptuar nga një organ standardizimi Evropian ose ndërkombëtar, që përmban 

material informativ të ndryshëm nga ai që është normalisht i përfshirë në një standard apo specifikim 

teknik. 

SHËNIM - Raporti Teknik mund të përfshijë për shembull të dhëna të nxjerra nga një anketim i kryer 

ndërmjet anëtarëve të organeve të standardizimit Evropian dhe ndërkombëtar, të dhëna mbi punën në 

organizata të tjera, ose të dhëna mbi “teknologjitë më të reja” në lidhje me standardet e organeve 

kombëtare mbi një subjekt të caktuar.   

 

В.3.3. Udhëzuesi 

Dokument i publikuar nga një organ standardizimi evropian ose ndërkombëtar, që jep orientime, këshilla 

ose rekomandime mbi parimet e standardizimit dhe politika dhe udhëzime për ata që shkruajnë standardet.   

SHËNIM – Udhëzuesit mund të adresojnë gjithashtu subjektet e interesit tek të gjithë përdoruesit e 

dokumentave informative.   

 

В.4 Dokumentat specifike të CEN/CENELEC dhe ISO/IEC   

В.4.1 Dokumenti i Harmonizuar (HD)   

Standard i CENELEC, që mbart në vetvete detyrimin për tu zbatuar në nivel kombëtar, të paktën me 

njoftim publik të numrit dhe titullit të HD dhe me shfuqizimin e çdo standardi kombëtar që konflikton atë.   

B.4.2 Marrëveshjet e CEN/CENELEC (CWA)   

Marrëveshjet e CEN/CENELEC të arritura në një Workshop, të cilat reflektojnë konsensusin e çdo individi 

dhe organizate përgjegjëse për përmbajtjen e tyre.  

B.4.3 Specifikimet e Disponueshme Publikisht (PAS) 

Dokument i publikuar nga ISO ose IEC me qëllim për të dhënë një zgjidhje të nevojave urgjente të tregut, 

dhe që paraqet:   

 a. konsensusin e arritur në një organizatë jashtë ISO ose IEC, ose  

 b. konsensusin e arritur nga ekspertët brenda një grupi pune.  

SHËNIM 1 – Specifikimi i Disponueshëm Publikisht nuk lejohet të bjerë ndesh me një standard 

ndërkombëtar ekzistues.   

SHËNIM 2 – Lejohen më shumë se një Specifikime të Disponueshme Publikisht për të njejtin subjekt.   

 

 



 

 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001, PO/SC/002 dhe IP/DS/112  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për delegatët dhe ekspertët shqiptarë të standardizimit 

ndërkombëtar 

 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/002 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 10/21 

B.2 Fazat dhe periudhat kohore për adoptimin e dokumentave në ISO/IEC dhe CEN/CENELEC   

B.2.1 Fazat dhe periudhat kohore për zbatimin e dokumentave në ISO/IEC   

 

Faza e 

projektit 

Dokumenti shoqërues Kriteret e 

pranimit 

Periudha e 

votimit Emri Shkurtimi 

Faza e parë  Artikulli 

Paraprak i 

Punës 

PWI  Anëtarë 

Pjesëmarrës 

 

Faza e 

propozimit  

Propozimi për 

një punë të re 

NP > Anëtarë 

Pjesëmarrës   

≥ 5 Anëtarë 

Pjesëmarrës 

pjesëmarrës 

të pranishëm  

> 15 pikë 

3 mua  

Faza 

përgatitore 

Dokument 

pune
1)

 

WD   

Faza e 

Komitetit 

Dokument 

paraprak pune i 

komitetit
1)

 

CD > 2/3 e 

Anëtarëve 

Pjesëmarrës 

3 muaj  

Faza e 

pyetjeve/ 

komenteve  

Dokumenti 

paraprak i 

punës për 

mendim
2)

 

ISO/DIS  

IEC/CDV  

> 2/3 e 

Anëtarëve 

Pjesëmarrës  

< 1/4 

Anëtarëve 

kundër 

5 muaj  

Faza e 

miratimit 

Versioni 

përfundimtar i 

dokumentit  

Standard 

Ndërkombëtar
3)

 

FDIS  

 

 

> 2/3 

Anëtarëve 

Pjesëmarrës  

< 1/4 

Anëtarëve 

kundër 

2 muaj  

Faza e 

publikimit 

Standard 

Ndërkombëtar 

ISO, IEC dhe 

ISO/IEC  

  

1)
 Këto janë fazat që mund të përfshihen, siç jepen në Direktivat e ISO/IEC, 

Pjesa 1, Aneksi F. 
2)

 Draft Standardi Ndërkombëtar në ISO/IEC, për votimin në IEC. 
3)

 Mund të përfshihen, shih Direktivat e ISO/IEC, Pjesa 1, pika 2.6.4. 
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B.2.2 Fazat dhe periudhat kohore për adoptimin e dokumentave në CEN/CENELEC 

 

Faza e projektit  Dokumenti 

shoqërues  

Kriteri i pranimit  Periudha 

e votimit  

Faza e propozimit  Propozimi për 

Punën e re  
E zbatueshme vetëm në 

CEN  

≥ 71% për EN dhe 

CEN/TS dhe shumicë e 

thjeshtë për CEN/TR 

(shih aneksin С)   

≥ 5 Anëtarët 

pjesëmarrës aktivë  

  

Faza e pyetjeve/ 

komenteve   

Dokumenti 

paraprak i punës 

për mendim   

Nivel i mjaftueshëm për 

aritjen e marrëveshjes, 

shumica e preferuar   

5 muaj   

Faza e miratimit   Votimi i 

dokumentit 

paraprak të punës   

≥ 71% e votave pozitive 

(shih Aneksin С)   

2 muaj   

Faza e publikimit   Standard Evropian 

- EN   
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ANEKSI C 

PROCEDURA E VOTIMIT NE CEN/CENELEC 

Në organet Evropiane të standardizimit CEN/CENELEC, ka katër raste ku përveç kërkesës për shumicë të 

thjeshtë, votat vlerësohen në një mënyrë specifike.   

Këto raste janë si vijon:   

 a. miratimi formal i EN-ve dhe HD-ve;  

 b. miratimi formal i TS,  

 c. çdo iniciativë për artikuj pune për tu bërë një EN ose TS brenda një  

 Komiteti Teknik te CEN;  

 d. miratimi i devijimeve-B (vetëm për HD-të).  

Votat në rastet b), c) dhe d) mund të merren në mbledhje.   

Në mënyrë që një propozim të miratohet duke llogaritur shumicën e votave, duhen plotësuar kushtet e 

mëposhtme: 

 1. Në fillim llogariten votat e të gjithë anëtarëve, dhe propozimi miratohet nëse 71% ose më 

shumë e votave janë në favor (abstenimet nuk llogariten).  

 2. Nëse propozimi nuk miratohet në përputhje me kushtin e mësipërm, votat e anëtarëve të 

vendeve të EEA (Zonës Ekonomike Evropiane) numërohen veçmas. Propozimi do të miratohet 

nëse 71% ose më shumë e votave të hedhura nga këto vende janë në favor (abstenimet nuk 

llogariten).  

Vlerësimi votave do të bëhet nga një anëtar i CEN/CENELEC i ngarkuar për çdo rast duke patur parasysh 

që votat i alokohen vendeve anëtare si vijon:   

 

Vendi anëtar   Influencat  Vendi i EEA  

Franca   29   X   

Gjermania   29   X   

Italia   29   X   

Mbretëria e Bashkuar  29   X   

Polonia   27   X   

Spanja   27   X   

Rumania
1)

 14 X 

Hollanda   13   X   

Belgjika   12   X   

Republika Çeke   12   X   

Greqia   12   X   

Hungaria   12   X   

Portugalia   12   X   

Austria  10   X   
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Bullgaria
1)

 10 X 

Suedia   10   X   

Zvicra   10   -   

Danimarka   7   X   

Finlanda   7   X   

Irlanda   7   X   

Lituania   7   X   

Norvegjia   7   X   

Sllovakia   7   X   

Qipro   4   X   

Estonia   4   X   

Letonia   4   X   

Luksemburgu  4   X   

Sllovenia   4   X   

Islanda   3   X   

Malta   3   X   

Kroacia
1)

  X 

 
1)

Anëtarët më të fundit të CEN/CENELEC 
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ANEKSI D 

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT E SEKRETARIATEVE TË ORGANEVE TEKNIKE TË 

ISO/IEC OSE CEN/CENELEC 

 

D.1 Përgjegjësitë dhe detyrat e sekretariateve të organeve teknike të ISO/IEC   

Organi kombëtar që i është ngarkuar sekretariati i siguron shërbimet administrative dhe teknike komitetit 

ose nënkomitetit teknik respektiv. Sekretariati është përgjegjës për monitorimin, raportimin dhe sigurimin e 

një progresi aktiv të punës dhe përdor të gjitha përpjekjet e tij për ta përfunduar këtë punë në mënyrë të 

kënaqëshme dhe të shpejtë. Këto detyra, për aq sa të jetë e mundur, do të kryhen me korrespondencë. 

Sekretariati është përgjegjës për të siguruar zbatimin e Direktivave të ISO/IEC, vendimet e Bordit të 

Këshillit dhe Bordit të Menaxhimit Teknik (ISO/TMB ose IEC/SMB).   

Sekretariati siguron ekzekutimin në kohë për: 

a. përgatitjen e drafteve të komitetit dhe shpërndarjen e tyre (shih Suplementin e IEC të Direktivave 

të ISO/IEC, Aneksin D dhe Suplementin e ISO të Direktivave të ISO/IEC, Aneksin SF) dhe 

trajtimin e komenteve të marra;   

b. përgatitjen e mbledhjeve (shih gjithashtu Direktivat e ISO/IEC, Pjesa 1, Pika 4), duke përfshirë:   

 përgatitjen e rendit të ditës dhe shpërndarjen e tij;  

 përgatitjen për shpërndarjen e të gjitha dokumentave sipas rendit të ditës, përfshirë 

raportet e grupeve të punës dhe referimin e të gjithë dokumentave të tjerë, të cilët janë të 

nevojshëm për diskutimet gjatë mbledhjes (shih Direktivat e ISO/IEC, Pjesa 1, Pika E.5);  

 përgatitjen dhe rradhitjen e komenteve në dokumentat të cilat janë në rend të ditës;  

c. rregjistrimin e vendimeve të marra në një mbledhje dhe bërjen e këtyre vendimeve të 

disponueshme me shkrim për konfirmim gjatë mbledhjes (shih Direktivat e ISO/IEC, Pjesa 1, Pika 

E.5);   

d. përgatitjen e proçesverbaleve të mbledhjeve;   

e. përgatitjen e raporteve për Bordin e Menaxhimit Teknik (ISO/TMB ose IEC/SMB) (në rastin e 

sekretariateve të KT), ose për komitetin bazë (në rastin e sekretariateve të nënkomiteteve);   

f. përgatitjen e draft komenteve dhe drafteve finale të Stanardeve Ndërkombëtare.   

Sekretariati i një Komiteti Teknik ose Nënkomiteti është përgjegjës për sigurimin e njehsimit të teksteve në 

Anglisht dhe Frëngjisht, nëse është e nevojshme me asistencën e organeve të tjera kombëtare që janë në 

gjendje dhe janë të gatshëm të marrin përgjegjësinë për versionet e gjuhëve në fjalë. (Shih gjithashtu 

Direktivat e ISO/IEC, Pjesa 1, pika 1.10 dhe Suplementet respective të Direktivave ISO/IEC).   

Në të gjitha rrethanat, sejcili secretariat punon në bashkëpunim të ngushtë me kryetarin e Komitetit të tij 

Teknik apo të Nënkomitetit.   

Një sekretariat vepron në një kapacitet tërësisht ndërkombëtar, duke e zhveshur veten nga pikëpamjet 

kombëtare. Sekretariati i një Komiteti Teknik mban kontakte të ngushta me Sekretariatin Qëndror të ISO 

ose me Zyrën Qëndrore të IEC, dhe me anëtarët e Komitetit Teknik lidhur me aktivitetet e tij, duke 

përfshirë ato të Nënkomiteteve të tij dhe Grupet e Punës.   

Sekretariati i një Nënkomiteti mban kontakte të ngushta me sekretariatin e Komitetit Teknik bazë dhe sipas 

rastit me Sekretariatin Qëndror të ISO ose me Zyrën Qëndrore të IEC. Ai mban kontakte gjithashtu edhe 

me anëtarët e Nënkomitetit lidhur me aktivitetet e tij, përfshirë këtu edhe ato të Grupeve të tij të Punës.   
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Sekretariati i një Komiteti Teknik ose një Nënkomiteti përditëson, në bashkëpunim edhe me Sekretariatin 

Qëndror të ISO ose Zyrën Qëndrore të IEC, sipas rastit, rregjistrin e statusit të anëtarësimit të komitetit dhe 

mirëmban një rregjistër të anëtarësimit të Grupeve të tij të Punës.   

Për më tepër informacion shihni:   

•http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec_directives_and_

iso_supplement.htm ose 

•http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/ 

 Për më tepër informacion mbi përgjegjësitë e punonjësve  të grupeve të punës të ISO/IEC shih Direktivat e 

ISO/IEC, Pjesa 1, pika 1.11.   

 

D.2 Përgjegjësitë dhe detyrat e sekretariateve të organeve teknike të CEN/CENELEC 

Sekretari i caktuar nga anëtari mbajtës i sekretriatit konsultohet me kryetarin për të siguruar që Komiteti 

Teknik të funksionojë me efektivitet dhe në veçanti për plotësimin e afateve të miratuara. Sekretari është 

përgjegjës për të siguruar zbatimin e Rregulloreve të Brendëshme të CEN/CENELEC. 

Sekretari është i paanshëm dhe i zhveshur nga pikëpamjet e tij kombëtare. Ai nuk e ka të drejtën e votës.   

Sekretari merr pyetjet nga Sekretariati Qëndror për ekzaminimin e publikimeve të reja të ISO/IEC 

për të parë nëse janë të përshtatëshme si dokumenta referues.   

Sekretari siguron që publikimet e CEN/CENELEC të rishikohen në mënyrë periodike.   

Sekretari mban dosjet mbi punën e Komitetit Teknik dhe i dorëzon ato dorazi dhe me rregull në rast se 

sekretariati ndryshon.   

Sekretari siguron që dokumentat janë në përputhje me Rregulloret e Brendëshme të CEN/CENELEC – 

Pjesa 3 përpara dërgimit të drafteve Sekretariatit Qëndror për të filluar komentet e CEN/CENELEC dhe 

votimin formal. Editimi mund të kryhet nga komitetet e editimit (shih Rregulloret e Brendëshme të 

CEN/CENELEC – Pjesa 2, pika 3.5.4).   

Për më tepër informacion, lutemi vizitoni:   

 http://www.cen.eu/boss/supporting/Reference%20documents/Internalregulations/Pages/default.as

px  

 http://www.cenelec.eu/membersandexperts/referencematerial/internalregulation.html 

Për më tepër informacion mbi përgjegjësitë e punonjësve të grupeve të punës të CEN/CENELEC, shih 

Rregulloret e Brendëshme të CEN/CENELEC – Pjesa 2, pika 3.4.3 dhe vizitoni:  

 http://www.cen.eu/boss/Documents/ir2en2004.pdf 

 

http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm
http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm
http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/
http://www.cen.eu/boss/supporting/Reference%20documents/Internalregulations/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/boss/supporting/Reference%20documents/Internalregulations/Pages/default.aspx
http://www.cenelec.eu/membersandexperts/referencematerial/internalregulation.html
http://www.cen.eu/boss/Documents/ir2en2004.pdf
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ANEKSI Е 

LISTA E SHKURTIMEVE 

 

Shkurtimet e mëposhtëme përdoren rëndom brenda ISO/IEC dhe CEN/CENELEC.  

SHKURTIMET   E.1 Shkurtimet e përdorura në Organet Europiane të 

Standardizimit, CEN/CENELEC   

CEN   Komiteti Evropian për Standardizimin   

CENELEC   Komiteti Evropian për Standardizimin në fushën e 

Elektroteknikës   

ETSI Instituti Europian i Standardeve te Telekomunikacionit 

CLC   CENELEC (në dokumentat e referencës)   

AG   Asambleja e Përgjithshme  

CA   Bordi Administrativ   

CMC   Qendra e Menaxhimit të CEN  

CS   Sekretariati Qëndror i CENELEC   

BT   Bordi Teknik  

BTTF   Task Force e BT   

BTWG   Grupi i Punës i BT  

TC   Komiteti Teknik   

JTC   Komiteti Teknik i Përbashkët    

SC   Nënkomiteti Teknik   

WG   Grupi i Punës   

JWG   Grupi i Punës i Përbashkët   

AHG   Grupi Ad Hoc  

EFTA   Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë   



 

 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001, PO/SC/002 dhe IP/DS/112  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për delegatët dhe ekspertët shqiptarë të standardizimit 

ndërkombëtar 

 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/002 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 17/21 

 

 

SHKURTIMET Dokumentat CEN/CENELEC 

EN   Standard Evropian   

TS   Specifikim Teknik   

TR   Raport Teknik   

HD   Dokument i Harmonizuar   

CWA   Marrëveshjet e Punës të CEN ose CENELEC   

prEN   Draft Standard Europian   

prTS   Draft Specifikim Teknik   

prTR   Draft Raport Teknik    

prHD   Draft Dokument i Harmonizuar   

PQ   Pyetsori i parë për një dokument reference    

UQ   Azhornimi i Pyetsorit   

UAP   Proçedura Unike e Pranimit   

CEN N   Propozim për standard të ri  

dav   data e vlefshmërisë  

doa   data e njoftimit  

dop   data e publikimit në nivel kombëtar  

dor   data e miratimit  

dow   data e shfuqizimit të standardeve kombëtare që bien 

ndesh me ato Evropiane  
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SHKURTIMET 
E.2 Shkurtimet e përdorura në Organet Ndërkombëtare 

të Standardizimit, ISO/IEC 

ISO   Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin  

IEC   Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës  

AG   Asamblea e Përgjithshme  

TMB   Bordi i Menaxhimit Teknik të ISO  

SMB   Bordi i Menaxhimit të Standardizimit i ISO  

CS   Sekretariati Qëndror i ISO  

CO   Zyra Qëndrore e IEC   

TC   Komiteti Teknik  

SC   Nënkomiteti Teknik   

WG   Grupi i Punës  

 

 

SHKURTIMET Dokumentat e ISO/IEC 

NP   Propozim për standard të ri (shkurtimi i mëparshëm ka qenë 

NWI)  

WD   Draft pune  

CD   Draft Komitet  

CDV   Draft komiteti për votimin (IEC)  

DIS   Draft Standard Ndërkombëtar (ISO)    

FDIS   Drafti Përfundimtar i Standardit 

DTS   Draft Specifikim Teknik  

DTR   Draft Raport Teknik  

DAD   Draft Shtesë i një standardi ndërkombëtar  

DAM   Draft Amendimi i një standardi ndërkombëtar  



 

 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001, PO/SC/002 dhe IP/DS/112  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për delegatët dhe ekspertët shqiptarë të standardizimit 

ndërkombëtar 

 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/002 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 19/21 

ISO   Standard Ndërkombëtar  

TS   Specifikim Teknik  

TR   Raport Teknik  

PAS   Specifikim i Vlefshëm për Publikun  
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Е.3 Organet Kombëtare të Standardizimit në BE 

 

Vendi Jo Elektrike Elektrike 

Austri  

Belgjikë 

Bullgari 

Qipro  

Republika Çeke  

Danimarkë  

Еstoni  

Finlandë  

Francë  

Gjermani  

Greqi  

Hollandë  

Hungari  

Islandë 

Irlandë  

Itali  

Letoni  

Lituani  

Luksemburg  

Мaltë  

Poloni  

Portugali  

Rumani  

Republika e Maqedonisë  

Sllovaki  

Slloveni  

Spanjë  

Suedi  

Mbretëria e Bashkuar  

ASI 

IBN 

BDS 

CYS 

CNI 

DS 

EVS 

SFS 

AFNOR 

DIN 

ELOT 

NEN 

MSZT 

IST 

NSAI 

UNI 

LVS 

LST 

SEE 

MSA 

PKN 

IPQ 

ASRO 

ISRM 

SUTN 

SIST 

AENOR 

SIS 

BSI  

ÖVE 

BEC-CEB 

BDS 

CYS 

CNI 

DS 

EVS 

SESKO 

UTE 

DKE 

ELOT 

NEC 

MSZT 

IST 

ETCI 

CEI 

LVS 

LST 

SEE 

MSA 

PKN 

IPQ 

ASRO 

ISRM 

SEV 

SIST 

AENOR 

SEK 

BSI – BEC 
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Е.4 Organet Kombëtare të Standardizimit të Vendeve të EFTA 

 

Vendi  Non electrical  Elektrike  

Islandë  IST  IST   

Norvegji  SN   NEC   

Zvicër  SNV  CES   

 

 

Е.5 Anëtarët Affiliate   

Anëtarë affiliate janë ato vende që, në parim, do të bëhen anëtarë të BE ose EFTA dhe për rrjedhojë do të 

jenë anëtarë me të drejta të plota të CEN dhe CENELEC në momëntin kur ato të kenë plotësuar kushtet e 

kërkuara për anëtarësim. 

 

Vendi   Jo Elektrike Elektrike 

Shqipëri  

Armeni 

Azerbaixhan 

Bjellorusi 

Bosnje Hercegovinë  

Egjipt 

Gjeorgji 

Izrael 

Jordani 

Liban 

Libi 

Moldavi 

Mali i Zi 

Marok 

Serbi 

Tunizi 

Turqi  

Ukrainë  

DPS   

SARM   

SCSMP  

BELST 

BAS 

EOS 

ISRM    

GEOSTM 

SII 

JSMO 

LIBNOR 

LNCSM 

INSM 

ISME 

SNIMA 

ISS 

INNORPI 

TSE   

DSSU   

DPS   

X   

X  

BELST 

BAS 

X 

ISRM    

GEOSTM 

SII 

X 

X 

LNCSM 

X 

ISME 

X 

ISS 

INNORPI 

TSE   

DSSU   

 


