NJOFTIM PËR SHTYP

Workshop në kuadër të programit PRO NEWS
me përfaqësuesit e Komitetit Këshillimor Teknik
10 Shtator 2019
Hotel Tirana International
Tiranë, Shqipëri

Në kuadër të programit të Përmirësimit të Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm në
Shqipëri – PRO NEWS, në date 10 Shtator 2019 përfaqësuesit nga ministritë e linjës dhe
institucionet që janë anëtare të Komitetit Këshillimor Teknik Shqiptar do të mblidhen në Tiranë
nën koordinimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile (DPEC) për të marrë pjesë
në një workshop të asistencës teknike, që synon të mbledhë njohuri për veçoritë kryesore të
Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian (EUCPM).
EUCPM - me qendër në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Mbrojtjen Civile
dhe Operacionet e Ndihmës Humanitare në Bruksel (DG ECHO) - u krijua në 2001 për të
përmirësuar bashkëpunimin midis Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian në mbrojtje të gjerë
civile. Me këtë qëllim, EUCPM ka si qëllim gjithashtu një kornizë për bashkimin e aftësive dhe
mundësimin e zhvillimit të vazhdueshëm të masave për parandalimin, përgatitjen dhe përgjigjen
ndaj fatkeqësive natyrore. EUCPM gjithashtu ka si objektiv të lehtësojë koordinimin e ndihmës
ndërkombëtare të ofruar vendeve të prekura nga emergjencat e rënda. Në të vërtetë kur shkalla e
një emergjence kapërcen aftësitë për përgjigje të një vendi, EUCPM mund të përfshihet për të
siguruar ndihmë të koordinuar përmes kapaciteteve të Shteteve Pjesëmarrëse.
Anëtarësimi i një Shteti Pjesëmarrës i EUCPM është një vlerë e shtuar dhe nënkupton një proces
gradual për të forcuar kapacitetet kombëtare të mbrojtjes civile dhe për t'i përafruar ato me
standardet në nivelin e Bashkimit Evropian.
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Në këtë drejtim, miratimi i fundit i ligjit të ri të mbrojtjes civile paraqet një hap të rëndësishëm
për Shqipërinë për të zbatuar më tej procesin për të hyrë përfundimisht në EUCPM.
Workshop-i është pjesë përbërëse e këtij procesi dhe zbatohet nga programi PRO NEWS me
mbështetje nga ekspertë të DG ECHO dhe Departamentit Italian të Mbrojtjes Civile.
Që nga fillimi i vitit 2017, me financim nga Delegacioni i BE në Shqipëri, konsorciumi zbatues
i PRO NEWS, i krijuar nga Departamenti i Mbrojtjes Civile Italiane si partner kryesor në
bashkëpunim me Fondacionin Kërkimor CIMA, Organizatën Botërore Meteorologjike, Qendrën
Evropiane për Parashikimet e Motit, Shërbimi Kombëtar Hydro-meteorologjik Kroat dhe Qendra
Rajonale e Mjedisit - REC Shqipëri, po punon në koordinim të ngushtë me DPCE dhe aktorët e
tjerë shqiptarë për të kontribuar në parandalimin më të mirë të përmbytjeve në vend.
Në këtë fushë, programi PRO NEWS mbështet zhvillimin e kornizave legjislative, sistemit të
paralajmërimit të hershëm, hartave të rrezikut nga përmbytjet dhe modelimit hidrologjik dhe
përfshin gjithashtu një komponent për të ofruar ndihmë për institucionet shqiptare në përafrim
me EUCPM.

Për më shumë informacion mund të kontaktoni:
Menaxher Programi: Antonio Barbera, email: antonio.barbera@protezionecivile.it
Sekretariati: pronews@protezionecivile.it, tel. +39 06 68202030
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