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I. Ligj nr. 13/2020 për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013 “Për 
të huajt”, i ndryshuar

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në 
datë 12.02.2020 ka miratuar ligjin 
nr. 13/2020 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr. 108/2013 “Për të 
huajt” (“Ligji”). Ligji është publikuar 
në Fletoren Zyrtare nr. 32 datë 
10.03.2020 dhe ka hyrë në fuqi me 
25 Mars 2020.

Në kuadër të lehtësimit të 
procedurave të pajisjes me (i) vizë, 
(ii) leje pune dhe (iii) leje qëndrimi të
shtetasve të huaj në Shqipëri, Ligji 
sjell disa nga ndryshimet e 
mëposhtme:

Viza
Ligji paraqet nocionin e aplikimit 
on-line për vizë, ku ndryshimet në 
fjalë synojnë, ndër të tjera, të 
implementojnë sistemin e lëshimit të 
vizës elektronike, si për vizat e tipit 
C, ashtu edhe për ato të tipit D.

Gjithashtu, Ligji ngarkon një sërë 
organesh shtetërore (p.sh. Këshillin e 
Ministrave, ministrinë përgjegjëse për 
punët e jashtme etj.) për nxjerrjen, 
brenda Qershorit 2020, të akteve 
nënligjore të nevojshme në kuadër të 
implementimit të ndryshimeve të 
sipërpërmendura.

Leje Pune
Sa i përket lejeve të punës, Ligji sjell 
ndryshimet e listuara si në vijim:

 Hiqet detyrimi i punëdhënësit  
 për të publikuar, pranë Zyrës  
 së Punës, vendin e lirë të punës  
 për 4 javë përpara se të   
 paraqesë aplikimin për leje   
 pune për një shtetas te huaj.

The Parliament of the Republic of 
Albania on 12.02.2020 has approved 
law no. 13/2020 “On some
amendments and additions to law no. 
108/2013 “On foreigners” 
(the “Law”). The Law was published
with the Official Gazette no. 32, 
dated 10.03.2020 and has entered 
into force on 25 March 2020.

Having as purpose the simplification 
of procedures on equipping foreigner 
citizens in Albania with (i)
visas, (ii) work permits and (iii) 
residence permits, the Law presents 
some of the following amendments:

Visa
The Law introduces the notion of the 
on-line filing of visa applications, 
where the said amendments intend, 
inter alia, to implement the system of 
issuance of the electronic visas, for
both type C and D visas.

Also, the Law assigns multiple state 
authorities (i.e. the Council of 
Ministers, the Ministry responsible for 
foreign affairs etc.) with the 
obligation to approve, within June 
2020, the necessary sublegal acts in 
order to implement the 
abovementioned amendments.

Work permit
Regarding the work permits, the Law 
presents the following amendments:

 It is removed the obligation of  
 the employer for publishing,   
 near the Labor Office, the
 vacancy for at least 4 (four)   
 weeks before filing the 
 application for a work permit   
 for foreign employees. 

 

I. Law no. 13/2020 on some 
amendments and additions to law no. 
108/2013 “On foreigners”, as amended

ii. ii.

i. i.
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3

 Publikimi i vendit të lirë të   
 punës bëhet nga Zyra e Punës,  
 për 7 (shtatë) ditë kalendarike
 që nga dita e regjistrimit të   
 kërkesës për leje pune për një  
 shtetas të huaj pranë këtij
 autoriteti.

 Shqyrtimi i kërkesës dhe   
 lëshimi i lejes së punës, kur   
 plotësohen kërkesat e 
 parashikuara në Ligj, bëhet   
 brenda 10 (dhjetë) ditë nga   
 data e kryerjes së aplikimit.

 Leja e punës lëshohet e   
 pakushtëzuar nga numri i të   
 huajve, të punësuar pranë një
 punëdhënësi (në ndryshim nga  
 kufizimi për të mos tejkaluar   
 kufirin prej 10% të të huajve).

 Shtohet lista e të huajve që   
 nuk kanë detyrim të pajisen me  
 leje pune dhe rrjedhimisht që
 do të gëzojnë të drejta të   
 barabarta me shtetasit 
 shqiptarë në fushën e 
 punësimit dhe vetëpunësimit, si  
 vijon:

  anëtarët e familjes së   
  shtetasve të njërit prej   
  vendeve anëtare të 
  Bashkimit Evropian
  dhe zonës Shengen që   
  nuk janë shtetas të   
  këtyre vendeve dhe që   
  janë me qëndrim të
  ligjshëm në Republikën e  
  Shqipërisë;

  shtetasit e njërit prej   
  vendeve të Ballkanit   
  Perëndimor, Bosnjë-
  Hercegovinës, Malit të
  Zi, Kosovës, Serbisë dhe  
  Maqedonisë së Veriut;   
  dhe
 

 The vacancy is published by the  
 Labor Office for 7 (seven) 
 calendar days from the 
 registration of the work permit  
 application for a foreign citizen  
 near such authority.

 The evaluation of the 
 application and the issuance of  
 the work permit, when the   
 legal requirements have been  
 met, shall be made within 10  
 (ten) days, from the filing of   
 the application.

 The issuance of the work   
 permit shall be unconditioned  
 by the number of foreigners,
 employed near an employer   
 (amending so the limitation for  
 non-exceeding 10% of
 foreigners in the payroll).

 The list of foreigners, who shall  
 not have the obligation to   
 obtain a work permit and
 consequently will have the   
 same rights as Albanian 
 citizens, in employment and   
 self-employment field is   
 extended as follows:

  family members of   
  nationals of one of the   
  member states of the   
  European Union and
  Schengen Area, who are  
  not citizens of these   
  countries and who reside  
  legally in the Republic of  
  Albania;

  citizens of one of the   
  countries of Western   
  Balkans, Bosnia 
  Herzegovina, 
  Montenegro, Kosovo,   
  North Macedonia; and

 

c. c.

b.
b.

d.
d.



  të huajt që punësohen në  
  sektorë të ndryshëm, me  
  qëllim rregullimin e 
  pasojave dhe 
  rimëkëmbjen nga 
  fatkeqësitë natyrore.

Leje qëndrimi
Afati brenda të cilit autoritetet 
përgjegjëse të migracionit do të 
shqyrtojnë kërkesën për 
pajisjen/ripërtëritjen e lejes së 
qëndrimit shkurtohet në 30 
(tridhjetë) ditë, kundrejt afatit të
mëparshëm 60 (gjashtëdhjetë) ditor.

Udhëzues për përpunimin e të 
dhënave personale në sektorë 
specifikë në kuadër të masave 
kundër COVID-19

Në vijim të Udhezuesit të publikuar 
më 20.03.2020, Komisioneri për të 
Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së 
të Dhënave Personale ka dhënë 
udhëzime të mëtejshme specifike për 
sektorë të caktuar për përpunimin e 
të dhënave personale në kontekstin e 
emergjences së COVID-19, në një 
udhëzues të botuar më 06.04.2020.

Udhëzuesi i publikuar së fundmi 
synon të sqarojë disa aspekte 
konkrete në lidhje me mbrojtjen e të
dhënave personale në sektorët 
vijues:

1.Përpunimi i të dhënave personale 
në sektorin e punësimit

Komisioneri ka vlerësuar shqetësimet 
në lidhje me përpunimin e të 
dhënave personale të punonjësve që
kalojnë tek puna në distance 
(teleworking), si dhe punonjësit që 
vazhdojnë të punojnë në vendin e 
tyre të punës nën masa të rrepta 
higjeno-sanitare dhe sigurimit të 
distancimit social.

II. II.
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  foreigners employed in   
  different sectors, having  
  as purpose the recovery  
  from consequences of the  
  natural disaster.

Residence permit
The term during which migration 
authorities shall examine the request 
for the issuance/renewal of residence 
permit is shortened to 30 (thirty) 
days instead of previous term of 60 
(sixty) days.

Guidelines on the processing of 
personal data in the specific sectors 
in the framework of the measures 
against COVID-19

Following the Guidelines issued on 
20.03.2020, the Information and 
Data Protection Commissioner has 
provided further sector-specific 
guidance on the processing of 
personal data in the context of the 
outbreak of COVID-19 in a guideline 
published on 06.04.2020.

The recent published Guidelines 
intend to clarify some concrete 
aspects related to the protection
of personal data in the following 
sectors:

1.Processing of personal data in the 
employment sector

The Commissioner has assessed the 
concerns related to the processing of 
personal data of the employees 
switching to remote work, as well as 
employees continuing to work in their
workplace under strict health and 
safety measures.

 

iii. iii.



Të dyja këto kategori preken nga 
monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes 
së tyre shëndetësore, në mënyrë që
të zbulojnë në kohën e duhur ndonjë 
simptomë të lidhur me COVID-19. 
Nga njëra anë, punonjësit, të cilët
janë të angazhuar në vendin e tyre të 
zakonshëm të punës, tani i 
nënshtrohen një mbikëqyrje të 
shtuar në lidhje me respektimin e 
plotë të masave të miratuara 
higjeno-sanitare dhe sigurisë. Nga 
ana tjetër, telepuna nënkupton 
aksesimin në platformat e 
punëdhënësit në të gjithë rrjetet 
private virtuale (VPN) ose përdorimin 
e kanaleve të komunikimit privat 
(p.sh., posta elektronike personale).

Në këto rrethana, Komisioneri ka 
sqaruar se punëdhënësit mund të 
përpunojnë të dhënat personale,
përfshirë të dhënat e marra nga 
monitorimi i gjendjes shëndetësore 
të punonjësve, në një masë që 
tejkalon përpunimin normal në 
kushte normale pune. Një përpunim i 
tillë gjithashtu përfshin transmetimin 
e të dhënave të punonjësve me 
institucionet shtetërore dhe çdo 
autoritet të autorizuar në kryerjen e
mbikëqyrjes epidemiologjike.

Sidoqoftë, kjo nuk i përjashton 
punëdhënësit nga respektimi i 
parimeve dhe kritereve të përpunimit 
të përcaktuara në nenin 5 (Parimet e 
përpunimit), neni 6 (Ligjshmëria e 
përpunimit) dhe neni 7 (Përpunimi i
të dhënave sensitive) të ligjit nr. 
9988, datë 10.03. 2008 “Për 
mbrojtjen e të dhënave personale”, 
të ndryshuar (”Ligji”). Me referencë 
specifike për përdorimin e VPN dhe 
sistemeve të video survejimit,
Komisioneri ka theksuar rëndësinë e 
miratimit të masave teknike dhe të 
sigurisë, në mënyrë që të sigurohet 
integriteti dhe konfidencialiteti i të 
dhënave personale, në përputhje me 
nenin 27 (Masat e sigurisë) dhe nenin 
28 (Konfidencialiteti) i Ligjit.

Both these categories are affected by 
continues monitoring of their health 
conditions in order to detect in timely 
manner any COVID-19 related 
symptom. On the one hand, 
employees, which are engaged in 
their ordinary workplace, are now 
subject to enhanced surveillance 
regarding the full respect of the 
adopted health and safety measures. 
On the other hand, teleworking 
implies access in the employer’s 
platforms throughout virtual private 
networks (VPN) or the use of private 
communication channels 
(e.g. personal e-mails).

In response to these concerns, the 
Commissioner has clarified that 
employers may process personal 
data, including data acquired by 
monitoring employees’ health 
conditions, to an extent that goes 
beyond the normal processing under 
the ordinary employment 
circumstances. Such processing also 
includes the sharing of employee’s 
data with the state institutions and 
any authority authorized in 
conducting the epidemiologic 
surveillance.

However, this does not exempt 
employers from respecting the 
principles and processing criteria
set out in article 5 (Principles of 
Processing), article 6 (Lawfulness of 
processing) and article 7
(Processing of sensitive data) of the 
Law no. 9887 dated 10.03.2008 “On 
the protection of personal data”, as 
amended (the “Law”). With specific 
reference to the use of VPN and 
video-surveillance systems, the 
Commissioner has stressed the 
importance of adopting technical and
security measures in order to ensure 
integrity and confidentiality of 
personal data, in accordance with 
article 27 (Security measures) and 
article 28 (Confidentiality) of the 
Law.
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Me tejkalimin e emergjencës se 
COVID-19, punëdhënësit janë të 
detyruar të fshijnë çdo të dhënë
personale, e cila nuk është e 
nevojshme për përpunimin normal të 
të dhënave të punonjësve. Në 
mënyrë të ngjashme, përpunimi i të 
dhënave të punonjësve nuk duhet të 
tejkalojë atë se çfarë është e 
nevojshme për zbatimin e masave të 
lidhura me COVID-19 dhe duhet të 
jetë proporcional dhe i 
pershtateshem për qëllimin e 
përpunimit.

Pavarsisht sa me siper, kontrolluesit 
duhet të veprojnë në përputhje me 
aktet nënligjore, përfshirë Udhëzimin 
Nr. 3, 11, 22, 24, 47 dhe 49 të 
Komisionerit.

2. Transmetimi i të dhënave për 
vendndodhjen të përpunuara në 
rrjetet e komunikimeve
elektronike

Komisioneri ka pranuar që autoritetet 
ne bote po mbështeten fuqimisht tek 
ofruesit e shërbimeve të komunikimit 
elektronike në mënyrë që të 
gjurmojnë (contact tracing) dhe të 
monitorojnë përhapjen e
COVID-19 duke përdorur të dhënat e 
vendndodhjes.

Të dhënat e vendndodhjes përfshijnë 
çdo të dhënë të përpunuar në një 
rrjet të komunikimeve elektronike
që tregon pozicionin gjeografik të 
pajisjes fundore të një përdoruesi të 
rrjetit të komunikimeve elektronike. 
Kjo përfshin, për shembull, 
gjurmimin e vendndodhjes së një 
telefoni celular nga të dhënat e
mbledhura nga stacionet bazë në një 
rrjet të telefonisë celulare.

With the overcoming of the 
COVID-19 emergency, employers are 
obliged to delete any personal data, 
which is not necessary for the normal 
processing of employees’ data. 
Similarly, processing of employees’ 
data should not go beyond what is 
necessary for implementing 
COVID-19 related measures and 
should be proportional and adequate 
to the purpose of processing.

Notwithstanding the above, 
controllers should act in accordance 
with sub-legal acts, including
Instruction No. 3, 11, 22, 24, 47 and 
49 of the Commissioner.

2. Transmission of location data 
processed in an electronic 
communication network

The Commissioner has recognized 
that authorities around the world are 
heavily relying on electronic 
communication service providers in 
order to trace (contact tracing) and 
monitor the spread of COVID-19 by 
using location data.

Location data includes any data 
processed in an electronic 
communications network indicating
the geographical position of the 
terminal equipment of a user of a 
public electronic communications 
service. This includes, for instance, 
tracing the location of a mobile 
phone from data collected by base 
stations on a mobile phone network.
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Në këtë drejtim, Komisioneri ka 
sqaruar se përpara transmetimit të të 
dhënave të vendndodhjes, operatorët 
e rrjeteve të komunikimeve 
elektronike, duhet të bëjnë një 
analizë të ndikimit në jetën private
dhe të ruajnë balancën midis nevojës 
që paraprin qëllimin për përpunim të 
të dhënave të vendndodhjes, si
dhe sasisë, cilësisë dhe formatit të 
këtyre të dhënave.

Për më tepër, sipas Komisionerit, 
transmetimi i të dhënave të 
vendndodhjes, i realizuar në mënyrë 
të agreguar dhe anonimizuar për 
monitorimin e përputhjes me masat 
“distancim shoqëror” ose lëvizjen nga
zonat me rrezik të lartë, nuk përbën 
shkelje të rregullave të mbrojtjes së 
të dhënave, nëse kjo bëhet në
përputhje me parimet e përgjithshme 
dhe kriteret ligjore të përcaktuar në 
Ligj, si dhe në legjislacionin
specifik sektorial.

Gjithashtu, përpunimi në shkallë të 
gjerë i të dhënave për vendndodhjen 
duhet të jetë i justifikuar 
shkencërisht dhe te respektoje 
privatësinë. Kjo nënkupton që të 
duhet jenë të preferueshme zgjidhjet
teknike më pak ndërhyrëse në jetë 
private, kur është e mundur, në 
lidhje me qëllimin e garantimit të
shëndetit publik. Prandaj, një 
vlerësim i ndikimit në të drejtat dhe 
liritë themelore të individit është me 
rëndësi thelbësore për të parandaluar 
ose zvogëluar çdo rrezik të lidhur me 
përpunimin e të dhënave personale.

3. Përpunimi i të dhënave në kuadër 
të survejancës epidemiologjike

Komisioneri ka shqyrtuar plotësisht 
përpunimin e të dhënave personale 
në kuadër të survejancës epidemike 
1, duke deklaruar se kjo nuk 
pengohet ose kufizohet nga rregullat 
e mbrojtjes së të dhënave.

In this regard, the Commissioner has 
clarified that before sharing location 
data, telecommunication carriers, 
should conduct a privacy impact 
assessment and strike a fair balance
between the need to process location 
data in the current context and the 
quality, quantity and format of these 
data.

In addition, according to the 
Commissioner, the transmission of 
anonymized and aggregated location 
data for monitoring compliance with 
the “social distancing” measures or 
movement from high-risk areas does 
not constitute a violation of the data 
protection rules, if done in 
compliance with the general 
principles and lawful basis set out in 
the Law, as well as in the 
sector-specific legislation.

Furthermore, large-scale processing 
of location data should be 
scientifically justified and with due 
respect for privacy. This implies that 
the less privacy invasive solutions 
should be preferred, where possible, 
in relation to the purpose of 
guaranteeing public health. 
Therefore, an impact assessment on 
the fundamental rights and freedoms 
of individual is of paramount 
importance in order to prevent or 
reduce any related risk in processing 
personal data.

3. Processing of data in the 
framework of the epidemic 
surveillance

The Commissioner has thoroughly 
considered the processing of personal 
data in the context of epidemic 
surveillance 2, stating that this is not 
prevented or limited by the data 
protection rules.
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Në veçanti, autoritetet kompetente 
që merren me zbatimin e masave në 
kuadër të survejancës epidemike
COVID-19 janë të autorizuar 
ligjërisht të përpunojnë të dhënat 
personale dhe në veçanti të dhëna
shëndetësore. Një përpunim i tillë 
përfshin mbledhjen e të dhënave të 
nevojshme për mbikëqyrjen e
epidemisë, ruajtjen (brenda afateve 
të përcaktuara në ligj), transmetimin 
dhe shkëmbimin e të dhënave 
personale midis autoritetit kompetent 
dhe kontrolluesve të tjerë publik ose 
privat. Transferimi ndërkombëtar në 
kushtet e urgjencës së pandemisë 
duhet të jetë në përputhje me 
parashikimin e nenit 8
(Transferimi ndërkombëtar) dhe 
nenit 9 (Transferimi ndërkombëtar të 
të dhënave personale) të Ligjit që
rregullon transferimin ndërkombëtar 
të të dhënave personale.

Siç theksohet në seksionet e 
mëparshme, kontrolluesit duhet të 
respektojnë parimin e përpunimit të
ligjshëm, kufizimin e qëllimit, 
proporcionalitetin dhe minimizimin e 
të dhënave, kufizimin e ruajtjes, dhe
sigurinë dhe konfidencialitetin e të 
dhënave personale, veçanërisht 
parashikimet e Udhëzimin nr. 49 “Për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
Shëndetësore”.

Gjithashtu, anonimizimi i të dhënave 
personale në kuadër të survejancës 
epidemiologjike nuk konsiderohet se 
pengon qëllimin e survejancës 
epidemiologjike dhe duhet të bëhet 
në përputhje me rregullat e mbrojtjes 
së të dhënave. Rregullat e mbrojtjes 
së të dhënave për anonimizimin e të 
dhënave gjithashtu vlejnë për të 
dhënat e vendndodhjes.

In particular, competent authorities 
dealing with the implementation of 
COVID-19 epidemic surveillance 
measures are legally authorized to 
process personal data and in specific, 
health data. Such processing includes 
collection of data necessary for the 
epidemic surveillance, storage
(within the time limits set out in the 
law) and sharing and exchange of 
personal data between competent 
authority and other public or private 
controllers. International transferring 
in the light of the pandemic 
emergency should be in compliance 
with the provision of article 8
(International transfer) and article 9 
(International transfer subject to 
authorizations) of the Law regulating 
the international transfer of personal 
data. 

As emphasized in the previous 
sections, controllers must comply 
with the principle of lawful 
processing, purpose limitation,
proportionality and data 
minimization, storage limitation, and 
security and confidentiality of
personal data, in particular the 
Instruction no. 49 on “On the 
Protection of Personal Health Data”.

Finally, anonymization of personal 
data in the framework of epidemic 
surveillance is not considered to 
hinder the epidemic surveillance and 
should be conducted in accordance 
with the data protection rules. The 
data protection rules on data 
anonymization also applies to 
location data.
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4. Përpunimi i të dhënave personale 
në sektorin e arsimit

Në lidhje me përdorimin e 
platformave të mësimit elektronik, që 
përpunojnë të dhënat personale të
profesorëve dhe studentëve, 
Komisioneri inkurajon përdorimin e 
konfigurimeve standard të orientuara
drejt mbrojtjes së të dhënave 
personale (d.m.th. privacy by 
default) në mënyrë që të parandalojë 
çdo shkelje të mundshme të të 
dhënave personale. Minimizimi i të 
dhënave dhe kufizimi i qëllimit, si dhe
zgjedhja e duhur e bazave ligjore për 
përpunim janë po aq të rëndësishme.

Komisioneri i ka kushtuar vëmendje 
të veçantë përpunimit të të dhënave 
personale të fëmijëve, të cilat
mund të mblidhen dhe përpunohen 
vetëm pasi të kenë marrë miratimin 
paraprak të prindit ose kujdestarit.
Përveç kësaj, detyrimet e 
informacionit sipas Ligjit kërkojnë që 
informacionet e dhëna prindërve ose
kujdestarëve ligjorë në lidhje me 
përpunimin e të dhënave personale 
të fëmijës së tyre duhet të jenë
plotësisht transparente dhe 
mundësisht shteruese.

4. Processing of personal data in the 
education sector

In relation to the use of e-learning 
platforms processing personal data of 
professors and students, the
 Commissioner encourages the use of 
privacy-oriented settings (i.e. privacy 
by default) in order to prevent any 
potential breach of personal data. 
Data minimization and purpose 
limitation, as well as the right choice 
of legal grounds for processing are 
equally important.

The Commissioner has given 
particular emphasis to the processing 
of children personal data, which can 
be collected and processed only after 
obtaining the prior consent of the 
parent or guardian. In addition to 
this, information obligations under 
the Law require that the information
provided to parents or legal 
guardians with regard to the 
processing of their child’s personal 
data should be fully transparent and 
possible exhaustive.
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Disclaimer:
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