
Shënim për lexuesin: Në muajt e fundit Connect Albania ka 
angazhuar mbi 20 Agjentë Zhvillimi të certifikuar. Ato janë ura 
lidhëse midis vendeve të destinacioneve dhe vendit të origjinës për 
të lehtësuar investimet e huaja në Shqipëri. Ky buletin i kushtohet 
znj. Lina Caushi si dhe disa ndryshime në “Për të huajt”. Lista e plotë 
e Agjentëve të Zhvillimit mund të gjendet duke klikuar në: 
https://www.adbc.al/en/public-register-of-interested-developme 
nt -agents /

Lina Caushi ka lindur në Tiranë në vitin 1978 ku dhe ka jetuar deri 
në vitin 1995. Fëmijëria e Linës ka qënë e pasur me aktivitete dhe 
angazhime kulturore dhe në vijim të shkollimit pranë Shkollës së 
Baletit, ka marrë pjesë në shfaqje të Teatrit të Operas si dhe në 
emisionin televiziv “Rreth Fatit për 12 Javë” gjatë viteve 1993 dhe 
1994.

Prej vitit 1995 Lina ka emigruar në Itali ku ka filluar studimet pranë 
Liceut për Gjuhe të Huaja, të cilat i përfundoi me sukses në vitin 
2000 dhe më pas studimet pranë Universitetit për Edukim Fizik në 
Torino.

Gjatë eksperiencës së saj profesionale, Lina është angazhuar në 
sektor të ndryshëm duke punuar si Flight Attendant, Koordinatore 
Eventesh dhe Agjente Komerciale. 

Duke pasur në fokus lidhjen e fortë me Shqipërinë dhe dëshirën 
për të ruajtur kontaktet me vendin e saj, në vitin 2014 i lind idea 
për të krijuar një rrjet personal për të asistuar investitorët Italian që 
dëshirojnë të investojnë në Shqipëri. Përgjatë vitit 2015 Lina i 
bashkohet Shoqatës së Diasporës Shqiptare në Pistoia, pranë së 
cilë ka organizuar evente të shumta për diasporën shqiptare në 
Itali.  

Aktualisht Lina punon si konsulente administrative për subjektet 
që duan të krijojnë procedura për të pasur një standard operativ të 
riprodhushem, pavarësisht nga përbërja e stafit/zyrave. Misioni 
kryesor i saj në lidhje me aspektin professional është të ndaj me të 
tjerët çfarë ka mbledhur si eksperiencë dhe të asistoj të gjithë ata 
që dëshirojnë të ecin në hapa të njejta me të.

Ligji i ri rregullon regjimin e hyrjes, të qëndrimit, të punësimit dhe 
të daljes së të huajve në/nga Republika e Shqipërisë dhe është 
përafruar pjesërisht me Direktivat përkatëse të Bashkimit Evropian. 
Ligji parashikon një procedurë të vetme aplikimi për një leje 
“unike” për të huajt, që kanë për qëllim të punojnë dhe të 
qëndrojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në ligj gjenden 
të parashikuar llojet e lejeve unike të tilla si: 
- Leje qëndrimi au pairs, 
- Leje qëndrimi për kërkimin e punës ose sipërmarrjen për 
kërkuesit shkencorë dhe studentët, 
- Leje qëndrimi për personat pa shtetësi
- Leje qëndrimi për pensionistët
- Leje unike qëndrimi për punonjës lëvizës digjital
- Leje qëndrimi e përkohshme për përdorim të pasurisë së 
paluajtshme në pronësi në Republikën e Shqipërisë

Për më tepër në ligj parashikohet procedurat e përfitimit të lejes 
unike ankimet, procedurat e lëshimit të lejes së qëndrimit me afat 
5-vjecar për Shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të 
vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetasit e Republikës 
së Kosovës. 
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Ndryshime ligjore në ligjin “Për të huajt”
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me datë 24.06.2021, 
miratoi Ligjin nr. 79/2021 “Për të huajt”, ligj i cili ka hyrë në 
fuqi në datën 02.11. 2021 dhe që shfuqizon Ligjin nr. 108/2013 “Për 
të huajt” duke sjellë disa ndryshime të rëndësishme për të drejtat e 
të huajve, për mbrojtjen e migrantëve dhe anëtarëve të 
familjes së tyre, si dhe për azilkërkuesit, refugjatët.


