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PYETJET E BËRA MË SHPESH PËR SKEMËN E RREGULLIMIT TË MBROJTJES
NDËRKOMBËTARE

Seksioni 1. Detaje të Përgjithshme
1.1 Cila është natyra e kësaj skeme?
1.2 Pse e ka shpallur Qeveria këtë skemë?

Seksioni 2. Kush kualifikohet për këtë skemë?
2.1 Si mund të kualifikohem për t'u përfshirë në këtë skemë?
2.2 A duhet të aplikojnë veçmas anëtarët e tjerë të familjes time?
2.3. Unë plotësoj disa, por jo të gjitha kriteret e pranueshmërisë të listuara më sipër. A do
të jetë i suksesshëm aplikacioni im?
2.4. Unë jam një aplikues aktual i Mbrojtjes Ndërkombëtare që plotëson të gjitha kriteret,
por kam fëmijë që nuk janë regjistruar në Procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare. A mund
të kualifikohet fëmija(të) im për t'u përfshirë në këtë skemë?
2.5. Unë jam një aplikues aktual për Mbrojtjen Ndërkombëtare që plotëson të gjitha
kriteret, por bashkëshorti/partneri im nuk i plotëson kriteret. A mund të kualifikohet
bashkëshorti/partneri im për t'u përfshirë në këtë skemë?
2.6. A kam ende të drejtë të aplikoj nëse jam larguar nga shteti ndërkohë që kam qenë
aplikues për Mbrojtje Ndërkombëtare?
2.7 A mund të aplikoj nëse kam Urdhër Deportimi të drejtpërdrejtë?
2.8 A mund të aplikoj nëse më është lëshuar një qëllim për të më Deportuar sipas
Seksionit 3(6) të Aktit të Imigracionit, 1999?
2.9 A mund të aplikoj nëse kam marrë vendim negativ në aplikimin tim për Mbrojtje
Ndërkombëtare dhe kam gjithashtu një urdhër të vlefshëm Deportimi?
2.10. A mund të aplikoj edhe në Skemën e Rregullimit të Migrantëve të Padokumentuar
afatgjatë, si dhe në këtë skemë?
2.11 Apelimi im në IPAT është në pritje dhe aktualisht kam një leje për të punuar nën

Lejen e Qasjes në Tregun e Punës (LMAP). Unë gjithashtu kam bërë kërkesë për leje për të
qëndruar nën Skemën e Mbrojtjes Ndërkombëtare për Migrantët e Padokumentuar. Nëse
ankesa ime në IPAT vendoset dhe konfirmohet rekomandimi negativ që kisha marrë më
parë nga Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare (IPO), a do ta humbas lejen time për të punuar
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ndërkohë që pres një vendim për aplikimin tim nën Skemën e Mbrojtjes Ndërkombëtare
për Migrantët e Padokumentuar?

Seksioni 3. Procesi i Aplikimit
3.1 Kur mund të paraqes një aplikacion?
3.2 Si mund të paraqes një aplikacion?
3.3. A ka tarifë aplikimi?
3.4 A do të marr një konfirmim kur të dorëzoj aplikacionin tim?
3.5 Sa kohë do të duhet për të përpunuar një aplikacion?
3.6. Si mund të kontaktoj IPO në lidhje me statusin e aplikacionit tim?
3.7. Pse duhet të jap adresën time personale të emailit si pjesë e formularit të aplikimit?
3.8. A mund të përdor adresën e emailit të dikujt tjetër në formularin e aplikimit?
3.9. Pse duhet të bëj eVetting?
3.10. Çfarë është procesi i eVetting-ut?
3.11. A mund të jap një certifikatë Pastrimi Policor, në vend që të bëj procesin eVetting?
3.12. A mund ta ndjek aplikacionin tim eVetting?
3.13. Si pjesë e formularit të deklarimit penal në aplikacionin tim, a duhet t'ju tregoj për
dënimet e bëra?
3.14. Fëmija im është nën moshën 18 vjeç, a mund të japin pëlqimin për e-Vetting?
3.15. Nuk jam dakord me detajet në zbulimin e vetingut tim të lëshuar nga Byroja
Kombëtare e Vettingut. Çfarë mund të bëj?
3.16. Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj si pjesë e formularit tim të aplikimit?
3.17. Si t'i grupoj dokumentet në një PDF?
3.18. A duhet të bëj aplikimin tim për Skemën e Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare
nëpërmjet një avokati ose një Organizate Joqeveritare (OJQ)?

Seksioni 4. Aplikacioni është Aprovuar
4.1. Çfarë ndodh nëse aplikacioni im është i suksesshëm?
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4.2. Çfarë më lejon të bëj një Stamp 4?
4.3. Çfarë duhet të bëj kur kjo leje dy vjeçare është gati të skadojë?
4.4. Kur të rinovoj lejen time, për sa kohë do të rinovohet?
4.5. Cilat janë kushtet e lidhura me lejen time?
4.6. Nëse më jepet një leje sipas kësaj Skeme dhe nuk e regjistroj lejen time me Zyrtarin
tim lokal të Imigracionit, a do të më jepet një rinovim i kësaj leje kur të skadojë?
4.7. Nëse më jepet leja për kushtet e Stamp 4, a mund ta marrin lejen edhe anëtarët e
familjes sime?
4.8. Pasi të më jepet leja sipas Skemës, a mund ta sjell familjen në Irlandë për të jetuar me
mua?
4.9. Më është dhënë leja për të qëndruar në Shtet, a mund të revokohet kjo leje?
4.10. Çfarë ndodh me aplikacionin tim për Mbrojtje Ndërkombëtare nëse më jepet leja
për të qëndruar në Shtet?

Seksioni 5. Aplikacioni është Refuzuar
5.1. Çfarë ndodh nëse aplikacioni im refuzohet?
5.2. Nëse apeloj vendimin tim të refuzimit, çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj si pjesë e
aplikimit të apelimit?
5.3. Çfarë ndodh nëse apelimi im është i pasuksesshëm?
5.4. Çfarë ndodh me aplikacionin tim për Mbrojtje Ndërkombëtare nëse aplikacioni im
konsiderohet i refuzuar?

Seksioni 6. Informacion Shtesë
6.1. Unë kam qenë i dënuar për një vepër penale në Shtet, a kam të drejtë të aplikoj për
Skemën e Rregullimit?
6.2. Jam akuzuar për një vepër penale dhe jam në pritje të gjykimit. A do të ndikojë kjo në
aplikacionin tim?
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Seksioni 1. Të dhënat e përgjithshme
1.1 Cila është natyra e kësaj skeme?
Kjo skemë me kohë të kufizuar është zhvilluar për të dhënë leje qëndrimi për personat aktualisht në
sistemin e mbrojtjes për dy vjet ose më shumë, të cilët jetojnë në Irlandë dhe e kanë bërë këtë për një
periudhë të gjatë kohore me një qëndrim të përkohshëm nën Aktin e Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015
dhe mbajnë një Certifikatë Qëndrimi të Përkohshëm (TRC).
1.2 Pse e ka shpallur Qeveria këtë skemë?
Programi për Qeverinë përfshin një angazhim për të sjellë propozime për rregullimin e migrantëve të
padokumentuar afatgjatë dhe personave në ngarkimin e tyre, qëllimi i t cilit është të: “Krijojë rrugë të
reja për personat e padokumentuar afatgjatë dhe personat në ngarkimin e tyre, duke përmbushur
kriteret e specifikuara për të rregulluar statusin e tyre brenda 18 muajve nga formimi i Qeverisë, duke
pasur parasysh angazhimet e BE-së dhe Zonës së Përbashkët të Udhëtimit.”
Më pas u vendos që të merrej parasysh rekomandimi në Raportin e Ditës së Katerinës mbi Sigurimin
Direkt për të marrë në konsideratë lejen për të qëndruar për personat në Procedurën e Vetme për dy
vjet ose më shumë, dhe ta përfshijnë këtë rekomandim në skemën e padokumentuar duke krijuar një
skemë për aplikuesit për mbrojtje.

Seksioni 2. Kush kualifikohet për skemën?
2.1 Si mund të kualifikohem për përfshirje në këtë Skemë?
Për t'u kualifikuar për këtë skemë, duhet të plotësoni të gjitha kriteret e mëposhtme
•

Të jeni aplikues aktual për Mbrojtje Ndërkombëtare. Një aplikues aktual është dikush që
është paraqitur personalisht në Zyrën e Mbrojtjes Ndërkombëtare të (sipas seksionit 15 të
Aktit të Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015) dhe i është lëshuar një kartë qëndrimi të
përkohshëm me një numër identifikimi dhe një datë lëshimi, dhe që ende nuk ka marrë një
vendim përfundimtar nga Njësia e Vendimeve Ministrore (sipas nenit 47 të Aktit të Mbrojtjes
Ndërkombëtare 2015) në lidhje me aplikacionin e tyre.

•

Të jeni në Procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare për të paktën 2 vjet përpara datës së fillimit
të skemës. Data e fillimit për një proces aplikimi për Mbrojtje Ndërkombëtare është kur
aplikuesi paraqitet personalisht në Zyrën e Mbrojtjes Ndërkombëtare (seksioni 15 i Aktit të
Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015) dhe i lëshohet një Kartë Qëndrimi të Përkohshëm (TRC)
me një numër identifikimi dhe një datë lëshimi. Nëse jeni më pak se 2 vjet në Procesin e
Mbrojtjes Ndërkombëtare në datën e fillimit të skemës, nuk do të kualifikoheni si aplikues.
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•

Keni banuar vazhdimisht në Shtet, siç kërkohet nga neni 16 (3) (a) i Aktit të Mbrojtjes
Ndërkombëtare 2015, gjatë aplikimit tuaj për Mbrojtje Ndërkombëtare. Lejohet një pushim
në vendbanimin e vazhdueshëm. Synon të shpërfillë një periudhë të shkurtër mungese nga
Shteti deri në një maksimum prej 60 ditësh mungesë.

•

Jeni me karakter të mirë dhe me sjellje të mire.

2.2 A duhet të aplikojnë veçmas anëtarët e tjerë në familjen time?
Po. Të gjithë individët që janë aplikues aktualë të mbrojtjes ndërkombëtare dhe që plotësojnë të
gjitha kriteret e tjera duhet të aplikojnë veçmas për këtë skemë.

2.3 Unë plotësoj disa, por jo të gjitha kriteret e pranueshmërisë të listuara më sipër. A do të jetë i
suksesshëm aplikimi im?
Jo. Ju duhet të plotësoni të gjitha kriteret për t'u kualifikuar për këtë skemë.

2.4 Unë jam një Aplikues aktual për Mbrojtje Ndërkombëtare që plotëson të gjitha kriteret, por
kam fëmijë që nuk janë regjistruar në Procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare. A mund të
kualifikohet fëmija(të) im për t'u përfshirë në këtë skemë?
Jo. Një aplikacion për mbrojtje ndërkombëtare duhet të dorëzohet për çdo fëmijë që nuk ka pasur
aplikacione të dorëzuara më parë dhe këto aplikacione do të trajtohen në përputhje me Aktin e
Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015.

2.5 Unë jam një Aplikues aktual për Mbrojtjen Ndërkombëtare që plotëson të gjitha kriteret, por
bashkëshorti/partneri im nuk i plotëson kriteret. A mund të kualifikohet
bashkëshorti/partneri im për t'u përfshirë në këtë skemë?
Jo. Të gjitha aplikimet bëhen në baza individuale. Nëse bashkëshorti/partneri nuk i plotëson të gjitha
kriteret e listuara më sipër, ata nuk kualifikohen për këtë skemë.

2.6 A kam ende të drejtë nëse jam larguar nga Shteti ndërkohë që kam qenë aplikues për
Mbrojtje Ndërkombëtare?
Po. Ju lejohet të keni një mungesë të paautorizuar nga Shteti deri në maksimum 60 ditë. Mungesat
nga Shteti të cilat janë miratuar nga Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare përpara largimit nga shteti
nuk do të ndikojnë në aplikacionin tuaj.

2.7 A mund të aplikoj nëse kam një Urdhër Deportimi të Drejtpërdrejtë?
Jo. Ju nuk kualifikoheni për këtë skemë nëse keni një urdhër deportimi të drejtpërdrejtë pasi nuk jeni
më një aplikues aktual për Mbrojtje Ndërkombëtare. Mund të kualifikoheni për t'u përfshirë në
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skemën e Departamentit për Rregullimin e Migrantëve të Padokumentuar Afatgjatë. Detajet e kësaj
skeme janë në dispozicion në https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-termundocumented-migrant-scheme/

2.8 A mund të aplikoj nëse më është lëshuar qëllimi për të më Deportuar sipas Seksionit 3(6) të
Aktit të Imigracionit, 1999?
Jo. Ju nuk kualifikoheni për këtë skemë nëse ju është lëshuar qëllimi për t’ju Deportuar sipas
Seksionit 3(6) të Aktit të Imigracionit, 1999 pasi nuk jeni më një aplikues aktual për Mbrojtje
Ndërkombëtare. Mund të kualifikoheni për t'u përfshirë në skemën e Departamentit për Rregullimin
e Migrantëve të Padokumentuar Afatgjatë. Detajet e kësaj skeme janë në dispozicion në
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/

2.9 A mund të aplikoj nëse kam marrë një vendim negativ në lidhje me aplikimin tim për Mbrojtje
Ndërkombëtare dhe kam gjithashtu një urdhër të vlefshëm Deportimi?
Aplikuesit që kanë marrë një vendim negativ në lidhje me aplikimin e tyre për Mbrojtje
Ndërkombëtare dhe që kanë një urdhër të vlefshëm Deportimi, nuk i plotësojnë kriteret për Skemën
e Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare.
Këta aplikues mund të aplikojnë për Skemën e Rregullimit të Migracionit të Padokumentuar
Afatgjatë, nëse i plotësojnë kriteret e kërkuara në dispozicion në
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
Koha e kaluar në procesin e mbrojtjes ndërkombëtare konsiderohet e dokumentuar dhe nuk
llogaritet nën Skemën e Rregullimit të Migracionit të Padokumentuar Afatgjatë.
Data e banimit të padokumentuar fillon nga data e letrës së përcaktimit të lëshuar nga Njësia e
Vendimeve Ministrore për aplikuesin që përshkruan një vendim negativ në procesin e Mbrojtjes
Ndërkombëtare.
Aplikuesit që nuk i plotësojnë kriteret e asnjërës skemë dhe që kanë një urdhër deportimi të
vlefshëm, mund të bëjnë një aplikim në Njësinë e Riatdhesimit të ISD, duke kërkuar që urdhri i tyre i
deportimit të ndryshohet ose revokohet sipas seksionit 3(11) të Aktit të Imigracionit, 1999 (i
ndryshuar), veçanërisht nëse rrethanat kanë ndryshuar që nga lëshimi i urdhërit për deportim.
Për pyetje të mëtejshme në lidhje me skemën kryesore për migrantët e padokumentuar, mund të
kontaktoni Skemën e Rregullimit të Migrantëve të Padokumentuar Afatgjatë me email në:
undocumentedhelp@justice.ie
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2.10 A mund të aplikoj edhe nën skemën e Rregullimit të Migrantëve të Padokumentuar Afatgjatë,
si dhe nën këtë skemë?
Jo. Aplikuesit e Mbrojtjes Ndërkombëtare duhet të aplikojnë vetëm nën këtë skemë. Çdo aplikim i
bërë nga aplikuesit e Mbrojtjes Ndërkombëtare nën Skemën e Rregullimit të Migrantëve të
Padokumentuar Afatgjatë nuk do të pranohet.

2.11 Apelimi im në IPAT është në pritje dhe aktualisht kam një leje për të punuar nën Lejen e
Qasjes në Tregun e Punës (LMAP). Unë gjithashtu kam bërë kërkesë për leje për të qëndruar nën
Skemën e Mbrojtjes Ndërkombëtare të Migrantëve të Padokumentuar. Nëse ankesa ime në IPAT
vendoset dhe konfirmohet rekomandimi negativ që kisha marrë më parë nga Zyra e Mbrojtjes
Ndërkombëtare (IPO), a do ta humbas lejen time për të punuar ndërkohë që pres një vendim për
aplikimin tim nën komponenën e Mbrojtjes Ndërkombëtare të Skemës së Migrantëve të
Padokumentuar?
Ekipi i IPO-së që merret me aplikacionin tuaj për mbrojtje do të konsultohet me ekipin e IPO-së që
merret me kërkesën tuaj për leje për të qëndruar nën Komponentën e Mbrojtjes Ndërkombëtar të
Skemës së Migrantëve të Padokumentuar. Qëllimi është të sigurohet që të gjitha vendimet të
merren sa më shpejt që të jetë e mundur. IPO do të punojë për të siguruar që aplikuesit të mos kenë
disavantazhe në lidhje me qasjen në tregun e punës aty ku është e mundur.

Seksioni 3. Procesi i Aplikimit
3.1 Kur mund të paraqes një aplikim?
•

Dritarja e aplikimit për Skemën e Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare hapet të hënën më 7
shkurt 2022 në orën 10:00.

•

Përpara se Skema të nisë, Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare do t'u shkruajë atyre aplikuesve që i
ka identifikuar si potencialisht të kualifikuar, për t'i informuar ata për skemën.

•

Nëse nuk keni marrë korrespondencë nga Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare që ju identifikon si
potencialisht të kualifikuar, por ju besoni se përmbushni kriteret kualifikuese, mund të paraqisni
një aplikim për shqyrtim.

•

Nëse i plotësoni kriteret kualifikuese të skemës (shih Seksionin 2.1 më lart), duhet të aplikoni
përpara se skema të mbyllet në orën 23:59 më 7 gusht 2022.
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•

Ju lutemi vini re se Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare, në asnjë rrethanë, nuk do të pranojë
aplikime jashtë këtyre datave.

3.2 Si mund të paraqes një aplikim?
•

Aplikimet duhet të dorëzohen vetëm me email në IPRSU@ipo.gov.ie. Aplikimet e dërguara në
ndonjë adresë tjetër emaili nuk do të merren parasysh.

•

Formulari i aplikimit është i disponueshëm si një formular PDF i modifikueshëm në
www.ipo.gov.ie/whatsnew. Aplikuesit duhet të ruajnë formularët e plotësuar të aplikimit në
PC/laptopë/pajisjet e tyre dhe t’i dërgojnë si bashkëngjitje, bashkë me dokumentacionin e
kërkuar me email në IPRSU@ipo.gov.ie

•

Duhet ta dërgoni aplikacionin tuaj me email, i cili duhet të përfshijë formularin e plotësuar të
aplikimit PDF të modifikueshëm dhe të gjithë dokumentacionin e kërkuar.

•

Mund të aplikoni midis 7 shkurtit 2022 dhe 7 gushtit 2022 (përfshirë).

•

IPO nuk do të pranojë aplikacione me postë.

•

IPO nuk do të përpunojë formularët e paplotësuar të aplikimit, ose aplikacionet që dorëzohen
me ndonjë metodë tjetër përveç adresës së emailit të përmendur më sipër.

3.3 A ka një tarifë aplikimi?
Nuk ka asnjë tarifë aplikimi për Skemën e Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare.

3.4 A do të marr një konfirmim kur të dorëzoj aplikacionin tim?

Po, do të merrni një konfirmim me email pasi të jetë pranuar aplikacioni juaj.

3.5 Sa kohë do të duhet për të përpunuar një aplikacion?

Kohët e përpunimit mund të ndryshojnë në varësi të kompleksitetit të aplikacioneve dhe numrit të
përgjithshëm të aplikacioneve të marra nga IPO për skemën.

3.6 Si mund të kontaktoj IPO-në në lidhje me statusin e aplikimit tim?
•

Do të na ndihmonte shumë nëse kontaktoni IPO-në vetëm nëse është absolutisht e nevojshme.
Kjo do të lejojë që IPO t'i kushtojë kohën maksimale përpunimit të aplikacioneve.
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•

Mund të dërgoni pyetje në adresën e emailit IPRSU@ipo.gov.ie

•

Ju lutemi përfshini emrin tuaj, numrin e referencës dhe detajet e kontaktit.

•

Duhet ta informoni IPO-në për çdo ndryshim të rrethanave, për shembull ndryshimin e emailit, të
adresës së shtëpisë etj. Nëse ndryshoni adresën tuaj të shtëpisë, duhet të njoftoni menjëherë
këtë zyrë, pasi letra e vendimit tuaj do të postohet në këtë adresë.

3.7 Pse më duhet të jap adresën time personale të emailit si pjesë e formularit të aplikimit?
Një adresë personale e-mail kërkohet për të gjithë aplikuesit. Konfirmimet do të dërgohen me email.
Gjithashtu, për të përfunduar procesin eVetting të aplikimit, duhet të dorëzoni një adresë emaili
personal, në mënyrë që IPO t'ju dërgojë formularin e eVetting-ut.
Sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave, ne nuk mund t'i dërgojmë një kërkesë eVetting një
pale të tretë.
Mund të ndryshoni adresën tuaj të postës elektronike në çdo kohë gjatë procesit të aplikimit. Nëse
keni ndryshuar adresën tuaj të emailit pasi të jetë dorëzuar aplikacioni juaj, do t'ju duhet të
dërgoni email në IPRSU@gov.ie për të na njoftuar për ndryshimin në adresën tuaj të emailit. Ju
lutemi përfshini emrin tuaj, numrin e referencës dhe detajet e kontaktit në këtë email.
Para se të dorëzoni aplikacionin tuaj me email në IPO, do të jeni në gjendje të ndryshoni adresën
tuaj të emailit në formularin e aplikimit.
Pasi të keni dorëzuar formularin e aplikimit, nuk do të jeni në gjendje të modifikoni asnjë nga
përmbajtjet e formularit tuaj të aplikimit.

3.8 A mund të përdor adresën e emailit të dikujt tjetër në formularin e aplikimit?
Të gjithë aplikuesit mbi moshën 16 vjeç duhet të paraqesin adresën e tyre personale të emailit. Kjo
adresë emaili përdoret që ju të merrni emaile në lidhje me aplikacionin tuaj. Aplikuesit nën
moshën 16 vjeç mund të përdorin adresën e emailit të prindit/kujdestarit.
Të gjithë aplikuesit mbi moshën 16 vjeç duhet t'i nënshtrohen eVetting-ut. Ftesa për eVetting
mund të dërgohet vetëm në adresën personale të emailit të aplikuesit. Nëse nuk dërgoni një
adresë emaili personal, ne nuk mund t'ju dërgojmë ftesën për eVetting dhe nuk do të jemi në
gjendje ta përpunojmë alikacionin tuaj dhe aplikimi juaj mund të refuzohet.
Është e rëndësishme që të keni qasje të rregullt në adresën e emailit që jepni si pjesë të
aplikacionit tuaj. Gjithashtu duhet të kontrolloni dosjen tuaj të postës së padëshiruar rregullisht.
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3.9 Pse duhet të bëj eVetting?
Një nga kriteret kualifikuese që duhet të plotësohet për t'u dhënë leja nën Skemën e Rregullimit të
Mbrojtjes Ndërkombëtare, është që të keni qenë me karakter të mirë dhe të mos keni qenë i
përfshirë në veprimtari kriminale.
Si pjesë e procesit të aplikimit, të gjithë aplikuesve mbi moshën 16 vjeç do t'u kërkohet t'i
nënshtrohen eVetting-ut.
Vettingu është një proces për të kontrolluar nëse keni precedentë penalë. Procesi kryhet
nëpërmjet një formulari online, detajet e të cilit do t'ju dërgohen.
Një verifikim e-vetting do të sigurojë një deklaratë që nuk janë gjetur informacione të dosjeve
kriminale në lidhje me ju në Irlandë ose diku tjetër, ose një deklaratë të informacionit të të
dhënave kriminale në Irlandë ose gjetkë sipas rastit.

3.10 Çfarë është procesi eVetting? Hapi 1:
Nëse jeni mbi 16 vjeç, përpara se të marrim një vendim për aplikimin tuaj, do të merrni një ftesë nga
IPO për të plotësuar një aplikcion e-vetting. Duhet ta përfundoni këtë proces. Kjo sepse një nga
kriteret kualifikuese që duhet të plotësohet për t'u dhënë leja nën Skemën e Rregullimit të Mbrojtjes
Ndërkombëtare, është që ju të keni qenë me karakter të mirë dhe të mos keni qenë i përfshirë në
veprimtari kriminale. Procesi i vettingut përpunohet nga Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare përmes
Byrosë Kombëtare të Vettingut të Garda Siochána. Aplikuesit nuk duhet të kontaktojnë
drejtpërdrejt Byronë e Vettingut të Garda-s.

Do t'ju kërkohet të jepni:
Emrin tuaj
Datën e lindjes
Adresën e emailit dhe numrin e telefonit të kontaktit
Adresën e tanishme
Autorizim Byrosë Kombëtare të Garda Vettingut të An Garda Síochána për t'i dhënë Njësisë së
Skemës së Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare të Departamentit të Drejtësisë një deklaratë që
nuk është gjetur asnjë informacion i dosjeve kriminale në Irlandë ose diku tjetër, ose një deklaratë
të informacionit të të dhënave kriminale në Irlandë ose gjetkë sipas rastit.
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Hapi 2:
Pasi Njësia e Skemës së Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare të marrë formularin tuaj të
nënshkruar të ftesës me email (hapi 1), ju do të:

•

Merrni një email nga Byroja Kombëtare e Vettingut me një lidhje të drejtpërdrejtë me
formularin e aplikimit të vettingut online

•

Keni 30 ditë për të plotësuar dhe dorëzuar aplikimin e vetingut online

•

Ju kërkohet të vendosni kodet postare të plota (6 karaktere) për çdo adresë të Irlandës së
Veriut në të cilën keni banuar.

Do të duhet të jepni informacionin e mëposhtëm:
•

Emri gjatë lindjes

•

Vendi i lindjes

•

Numri i pasaportës

•

Mbiemri i vajzërisë i nënës

•

Të gjitha adresat ku keni jetuar që nga lindja

•

Çdo emër tjetër me të cilin mund të njiheni

•

Detajet e çdo dënimi që keni (në Irlandë ose gjetkë).

Do të keni mundësinë të rishikoni informacionin që keni futur dhe pasi të jeni të kënaqur me
detajet, mund të dorëzoni aplikacionin e plotësuar të vettingut.

Hapi 3:
Aplikacioni juaj i plotësuar i vetingut do të vlerësohet nga Njësia e Skemës së Rregullimit e
Mbrojtjes Ndërkombëtare. Nëse ka ndonjë problem me aplikacionin, ai do t'ju kthehet. Në të
kundërtën aplikacioni do të përcillet tek Byroja Kombëtare e Vettingut.
Një zbulim vettingu do t'i jepet njësisë së Skemës së Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare nga
Byroja Kombëtare e Vettingut dhe kjo do të rishikohet si pjesë e procesit të vendimmarrjes për
aplikimin tuaj.
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E-Vettingu kryhet nga Byroja Kombëtare e Vettingut e Garda Siochána. Byroja Kombëtare e
Vettingut është pjesë e Garda Síochána.

3.11

A mund të dërgoj një Certifikatë Pastrimi Policor, në vend që të bëj procesin eVetting?

Jo. Në vend të kësaj, nuk mund të dërgoni një Certifikatë Pastrimi Policor. Vettingu nga Garda nuk
është i njëjtë me marrjen e një Certifikate Policie, e cila u jepet nga Gardaí njerëzve në Irlandë që
kanë nevojë për të për një sërë arsyesh.

3.12

A mund ta ndjek aplikacionin tim eVetting?

Mund ta ndiqni eVetting-un tuaj duke klikuar në lidhjen që ju dërgojmë në emailin e ftesës dhe
klikoni në Track Application për të parë progresin.

3.13

Si pjesë e formularit të deklarimit penal në aplikacionin tim, a duhet t'ju tregoj për
dënimet e bëra?

Po. Sipas Seksionit 8 të Aktit të Drejtësisë Penale (Dënimet e bëra dhe zbulimet e caktuara) 2016
thuhet se ju duhet të deklaroni dënimet tuaja të bëra kur aplikoni për leje për të qëndruar në
Shtet. Ky ligj është i disponueshëm në
www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html
Duhet të jepni detaje të dënimeve të bëra si në aplikacionin tuaj të Skemës së Padokumentuar
ashtu edhe në aplikacionin e-vetting. Ne duhet të dimë për të gjitha shkeljet, pavarësisht se ku
kanë ndodhur apo sa kohë më parë. Kjo përfshin dënimet e "bëra". Ju jeni përgjegjës për të na
dhënë detaje të plota të të gjitha dënimeve tuaja si pjesë e aplikacionit tuaj.

3.14

Fëmija im është nën moshën 18 vjeçe, a mund të japin pëlqimin për vetting?

Çdo aplikues mbi 16 vjeç duhet t'i nënshtrohet eVetting-ut. Për fëmijët nga 16 deri në 18 vjeç, një
formular pëlqimi duhet të nënshkruhet dhe dorëzohet nga një prind ose kujdestar. Formulari do t'u
jepet prindërve ose kujdestarëve nga Njësia e Skemës së Padokumentuar.

3.15

Nuk jam dakord me detajet në zbulimin tim të vettingut të lëshuar nga Byroja
Kombëtare e Vettingut. Çfarë mund të bëj?
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Nëse nuk jeni dakord me detajet në zbulimin e vettingut, mund të na tregoni pse dhe ne do ta
shqyrtojmë atë për ju. Duhet të na dërgoni email në IPRSU@ipo.gov.ie dhe të na tregoni në detaje
me cilat pjesë nuk jeni dakord. Ne do të dërgojmë pyetjen dhe shpjegimin tuaj në Byronë
Kombëtare të Vettingut dhe do t'i kërkojmë ta rishikojnë atë.

3.16

Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj si pjesë e formularit tim të aplikimit?

Aplikuesit duhet të japin detaje kyçe për të vërtetuar përshtatshmërinë për Skemën e Rregullimit të
Mbrojtjes Ndërkombëtare. Aplikuesit duhet të japin numrin e tyre të kartës TRC dhe të konfirmojnë
datën e aplikimit. Aplikuesit duhet gjithashtu të detajojnë adresat e tyre ku kanë jetuar gjatë
kohëzgjatjes së aplikimit të tyre për Mbrojtje Ndërkombëtare.
Aty ku aplikuesit kanë banuar në Akomodimin e ProvizionitDirekt, këto detaje mund të verifikohen,
deri në një masë, nga Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë
duke kontrolluar regjistrat javor të qendrave të akomodimit. Aplikuesit do të pritet gjithashtu të
ofrojnë dokumentacion tjetër si më poshtë.
Për ata aplikues që nuk kanë banuar në Provizionin Direkt, do t'u kërkohet të tregojnë se kanë
qëndruar vazhdimisht në Shtet gjatë aplikimit të tyre.
Lista e mëposhtme e dokumentacionit do të pranohet për qëllime të vërtetimit të qëndrimit të
vazhdueshëm sipas kësaj skeme. Kjo listë nuk është shteruese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentacioni nga Shërbimet e Akomodimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare të
Departamentit të Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë
Deklarata nga Mbrojtja Sociale;
Faturat e shërbimeve (d.m.th. nga faturat e energjisë elektrike/telefonit/gazit/televizionit
kabllor/ofruesit e internetit/telefonit celular);
Regjistrimi në Bordin e Qiramarrjeve Rezidenciale;
Përmbledhja e Detajeve të Punësimit/P60/P45/P21s; ose ekuivalente
Dëshmi se aplikuesi iu nënshtrua provimeve të Certifikatës Junior dhe Çertifikatës së
Përfundimit në Irlandë;
Një letër nga një drejtor shkolle në Irlandë, që konfirmon vijimin në një shkollë nëse ka qenë
në pesë vitet e fundit;
Deklarata ose korrespondencë të tjera nga banka/shoqëri ndërtimi/credit union duke
përfshirë e-Deklaratat me aktivitet në vend (Deklaratat nga kartat e dyqaneve/kompanitë e
katalogjeve nuk janë të pranueshme)
Dëshmi e transfertave të parave ndërmjet aplikuesve dhe një pale të tretë, të kryera në një
objekt transferimi parash në shtet, p.sh. Western Union)
Letër nga mjeku/spitali në Irlandë
Pasaporta e vaksinimit për fëmijët ose kartela e vaksinimit Covid-19 e lëshuar në Irlandë.
Korrespondencë tjetër zyrtare nga një agjenci shtetërore irlandeze p.sh. departamentet
qeveritare; HSE; Regjistri i Zgjedhësve/kartela e Votimit; CAO; An Garda Síochána; Spitalet
publike/private, Bordi i Qiramarrjeve Rezidenciale (RTB) ose kolegj i nivelit të tretë, shkolla
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•

e mesme / agjenci trajnimi, Raportet ose kujtesat e NCT, An Post, licenca televizive,
Programi (et) i Kontrollit Shëndetësor i Qeverisë Kombëtare dhe/ose;
Korrespondencë nga një kompani sigurimesh në lidhje me një polisë aktive (Vetëm polisa e
sigurimit të shtëpisë ose makinës).

Shënim: Letrat nga miqtë/fqinjët nuk do të pranohen si e vetmja dëshmi e qëndrimit në shtet. Këto
dokumente mund të dorëzohen vetëm si dokumentacion mbështetës.

3.17 Si t'i grupoj dokumentet në një PDF?
Metoda më e thjeshtë është të përdorni File > New Document dhe zgjidhni opsionin për të
kombinuar skedarët në një PDF të vetme.
Do të hapet një kuti e listës së skedarëve.
Tërhiqni skedarët që dëshironi të kombinoni në një PDF të vetëm.
Mund të shtoni skedarë PDF, ose çdo kombinim teksti, imazhesh, dokumentesh Word, Excel ose
PowerPoint në listë.
Ju lutemi shikoni lidhjen: - https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html <

3.18 A duhet të bëj aplikimin tim për njësinë e Skemës së Rregullimit të Mbrojtjes
Ndërkombëtare nëpërmjet një avokati ose një Organizate Joqeveritare (OJQ)?
Nuk ka asnjë kërkesë që aplikacioni të dorëzohet përmes një avokati ose një OJQ.
Të gjitha aplikacionet përpunohen sipas rendit kronologjik, pavarësisht nëse janë dorëzuar nga ju
apo nga një avokat ose OJQ që vepron në emrin tuaj.
Nëse vendosni të përdorni një avokat ose OJQ për të paraqitur aplikacionin tuaj, përfaqësuesi juaj
ligjor duhet të bashkëngjitë një letër autorizimi. Kjo letër duhet të nënshkruhet nga aplikuesi, duke
i dhënë atij autoritetin të paraqesë një aplikacion dhe të korrespondojë me IPO-në në emrin tuaj.
Nëse ka një aplikacion në emër të një fëmije të mitur, prindërit/kujdestarët mund të nënshkruajnë
letrën e autorizimit në emër të fëmijës.

Seksioni 4. Aplikacioni është Aprovuar
4.1 Çfarë ndodh nëse aplikacioni im është i suksesshëm?
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•

Ju do të merrni një letër vendimi nga Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare në postë nëse aplikacioni
juaj është i suksesshëm, duke ju dhënë leje mbi bazën e Stamp 4 për dy vjet. (Kjo është një letër
shumë e rëndësishme, prandaj ju lutemi mbajeni diku të sigurt.)

•

Nëse jeni mbi moshën 16 vjeçe, duhet të shkoni në zyrën tuaj lokale të imigracionit për të
regjistruar lejen tuaj. Ju lutemi vini re se ju kërkohet ligjërisht të regjistroni lejen tuaj.

•

Nëse jetoni në qytetin e Dublinit ose në Qarkun e Dublinit, do t'ju duhet të shkoni në Zyrën e
Regjistrimit të Burgh Quay për të regjistruar lejen tuaj dhe për të marrë Leje Qëndrimin tuaj
Irlandez.

•

Ju duhet të lini një takim për t'u regjistruar në Burgh Quay duke përdorur sistemin e caktimit të
takimeve online.

•

Nëse jetoni diku në Shtet, përveç qytetit të Dublinit ose qarkut të Dublinit, duhet të regjistroheni
në Zyrën lokale të Regjistrimit të Garda-s.

•

Mund të gjeni një listë të Zyrave të Regjistrimit të Garda-s këtu
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration

•

Kur regjistroheni, duhet të sillni me vete letrën tuaj të aprovimit dhe një pasaportë të vlefshme
ose dokument tjetër ekuivalent të lëshuar nga një autoritet i njohur nga qeveria irlandeze që
konfirmon identitetin dhe kombësinë tuaj, përveç rasteve kur mund të jepni një shpjegim të
kënaqshëm të rrethanave që ju pengojnë për ta bërë këtë. Nëse aplikimi juaj sipas kësaj skeme
është i suksesshëm, do t'ju jepet një leje imigrimi nën kushtet e Stamp 4. Mosparaqitja e këtyre
dokumente mund të rezultojë në refuzimin e Oficerit të Imigracionit për t'ju regjistruar.
4.2 Çfarë më lejon të bëj një Stamp 4?
Leja juaj Stamp 4 ju lejon:
•

të punoni pa Leje Punësimi dhe në një profesion, në varësi të kushteve të organeve
përkatëse profesionale ose të tjera;

•

të filloni dhe të operoni një biznes; dhe

•

qasje në fondet dhe shërbimet shtetërore siç vendoset nga departamentet ose agjencitë
Qeveritare.

Mund të merrni më shumë informacion mbi kushtet e përgjithshme për Stamp 4 në
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-onregistering/immigration-permission-stamps/

4.3 Kur kjo leje dyvjeçare është gati të skadojë, çfarë duhet të bëj?
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Përpara skadimit të kësaj leje dyvjeçare, duhet të lini një takim me zyrën tuaj lokale të imigracionit
për të rinovuar këtë leje. Informacioni për rinovimin e lejes suaj është i disponueshëm në
www.irishimmigration.ie

4.4 Kur të rinovoj lejen time, për sa kohë do të rinovohet?
Kur t’ju lëshohet letra e aprovimit, kësaj letre i janë bashkangjitur disa kushte. Nëse nuk i shkelni
këto kushte, leja juaj do të rinovohet për tre vjet të tjera me lejen e Stamp 4.
Mund t'ju kërkohet të paraqisni një kopje të letrës suaj origjinale të aprovimit për rinovimin e lejes
suaj, prandaj është e rëndësishme që ta mbani këtë letër në një vend të sigurt.

4.5 Cilat janë kushtet që i bashkëngjiten lejes sime?
Të gjithë aplikuesve të suksesshëm sipas kësaj skeme do t'u jepet leja për të qëndruar në shtet nën
kushtet e Stamp 4:
•

Nuk duhet të vini në vëmendjen e pafavorshme të Gardaí (policisë irlandeze) ose autoriteteve të
imigracionit.

•

Duhet të banoni vazhdimisht në Shtet.*

•

E pranoni që leja juaj nuk i jep asnjë personi tjetër, të lidhur me ju ose jo, ndonjë të drejtë ose
pritshmëri legjitime për të hyrë ose qëndruar në Shtet.

* Qëndrimi i vazhdueshëm do të thotë që ju duhet të jetoni në Shtet për periudhën e mbuluar nga
kjo leje e përkohshme qëndrimi. Qëndrimi i vazhdueshëm ju lejon të largoheni nga shteti për
periudha të arsyeshme mungese për: Qëndrimi i vazhdueshëm do të thotë që ju duhet të jetoni në
Shtet për periudhën e mbuluar nga kjo leje e përkohshme qëndrimi. Qëndrimi i vazhdueshëm ju
lejon të largoheni nga Shteti për periudha të arsyeshme mungese për:
•

pushime,

•

rrethana të jashtëzakonshme familjare, ose

•

angazhimet që i keni jashtë Shtetit që rrjedhin nga biznesi ose punësimi i kryer brenda Shtetit.

4.6 Nëse më jepet një leje sipas kësaj Skeme dhe nuk e regjistroj lejen time me Oficerin tim lokal
të Imigracionit, a do të më jepet një rinovim i kësaj leje kur të skadojë?
Jo. Sipas legjislacionit irlandez të imigracionit, të gjithë shtetasve jashtë EEA në Shtet mbi moshën
16 vjeç u kërkohet të regjistrojnë lejen e tyre në zyrën e tyre lokale të imigracionit.
•

Është një shkelje të mos regjistroni lejen tuaj.
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•

Regjistrimi juaj do të jetë i vlefshëm për 2 vjet.

•

Fëmijëve nën moshën 16 vjeç nuk u kërkohet aktualisht të regjistrohen në zyrën e tyre lokale të
imigracionit. Pasi të mbushin 16 vjet, ata duhet të paraqiten në zyrën e tyre lokale të imigracionit
për të përfunduar regjistrimin e tyre të parë në Shtet. Ata duhet të sjellin letrën e tyre të
aprovimit me vete në mënyrë që të regjistrohen.

4.7 Nëse më jepet leja mbi kushtet e Stamp 4, a mund të marrin leje edhe anëtarët e familjes
sime?
Nëse anëtarët e familjes tuaj nuk
•

I plotësojnë kriteret për këtë skemë siç janë përshkruar më sipër dhe

•

Bëjnë një aplikim të veçantë sipas kësaj skeme në emrin e tyre

Ata nuk do të marrin leje për të qëndruar në Shtet sipas kësaj Skeme.
Nëse keni anëtarë të tjerë të familjes në Shtet, të cilët nuk kanë të drejtë të aplikojnë sipas skemës, ju
mund t'i shkruani Ofrimit të Shërbimeve të Imigracionit duke kërkuar leje që ata të qëndrojnë në
Shtet me ju. Detajet përkatëse të kontaktit janë në dispozicion në www.irishimmigration.ie .

4.8 Pasi të më jepet leja sipas Skemës, a mund ta sjell familjen në Irlandë për të jetuar me
mua?
Kjo skemë nuk i jep të drejtë familjes suaj që t'ju bashkohet në Shtet, megjithatë, nëse dëshironi të
aplikoni për të sjellë anëtarët e familjes për të banuar me ju në Shtet, pasi t'ju jepet leja sipas kësaj
skeme, mund të kualifikoheni sipas Rregullores për Ribashkim Familjar jashtë EEA.
Dokumenti i rregullores është në dispozicion në https://www.irishimmigration.ie/wpcontent/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf

4.9 Më është dhënë leja për të qëndruar në Shtet, a mund të revokohet kjo leje?
Është e rëndësishme të theksohet se kjo leje për të qëndruar në Shtet ju jepet në varësi të
rezultatit të hetimeve nëse ju u jeni bindur apo jo ligjeve të Shtetit ose një juridiksioni tjetër, nuk
jeni dënuar për ndonjë vepër penale dhe nuk jeni përfshirë në veprimtari kriminale.
Në rast se Ministrit i bie në sy një informacion, i cili ka të bëjë me dhënien e lejes për të qëndruar
në shtet për ju, ministri mund të rishqyrtojë statusin tuaj në Shtet dhe mund t'ju revokojë lejen. Në
rast se kjo ndodh, ministri mund të propozojë që të deportoheni nga Shteti.
Më poshtë, e cila nuk është një listë shteruese, janë disa nga llojet e informacionit që mund të
çojnë në revokimin e lejes nga Ministri:
•

Informacion që tregon se ju nuk i keni respektuar kushtet e lejes suaj;
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•

Informacion që lidhet me karakterin ose sjelljen tuaj (qoftë para ose pas dhënies së lejes suaj),
duke përfshirë dënimet penale;

•

Informacion që tregon se ju i keni dhënë Ministrit ose autoriteteve të tjera Shtetërore
informacion mashtrues ose të pasaktë.

4.10

Çfarë ndodh me aplikacionin tim për Mbrojtje Ndërkombëtare nëse më jepet leja për të
qëndruar në Shtet?

Aplikuesit që janë të suksesshëm nën Skemën e Rregullimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare mund të
zgjedhin të tërhiqen nga procesi i Mbrojtjes Ndërkombëtare nëse dëshirojnë. Aplikacionet për
Mbrojtje Ndërkombëtare të aplikuesve të cilët janë të suksesshëm dhe që nuk zgjedhin të tërhiqen
nga Procesi i Mbrojtjes Ndërkombëtare, do të vazhdojnë të përpunohen.

Seksioni 5. Aplikacioni është Refuzuar
5.1 Çfarë ndodh nëse aplikacioni im refuzohet?
•

IPO do t'ju dërgojë një letër për t'ju shpjeguar pse aplikacioni juaj është refuzuar.

•

Ju mund të kërkoni të apeloni vendimin e refuzimit të aplikacionit tuaj brenda 30 ditëve pune nga
data e letrës suaj të refuzimit.

•

Këtë apel duhet ta dorëzoni me email në https://inisonline.jahs.ie/user/login

•

Duhet t'i referoheni drejtpërdrejt arsyeve të përcaktuara nga IPO se përse aplikacioni juaj u
refuzua.

•

Duhet të deklaroni pse nuk jeni dakord me vendimin e IPO-së për të refuzuar.

•

Çdo deklaratë që bëni si pjesë e aplikimit tuaj të apelit duhet të mbështetet me prova
dokumentare.

5.2 Nëse apeloj vendimin tim të refuzimit, çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj si pjesë e
aplikimit të apelimit?
Letra juaj e refuzimit do të përshkruajë arsyet pse aplikacioni juaj u refuzua. Në formularin tuaj të
apelimit ju kërkohet të siguroni dokumentacion për të adresuar arsyet e refuzimit në kërkesën tuaj
origjinale. Në aplikimin tuaj të apelimit, ju mund të paraqisni dokumentacion shtesë për të
përshkruar pse kualifikoheni sipas kritereve të skemës.
Ju lutemi mos riparaqisni dokumentacionin që kemi tashmë në dosje.
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5.3 Çfarë ndodh nëse apelimi im është i pasuksesshëm?
Asnjë shqyrtim i mëtejshëm nuk do të jepet sipas kësaj skeme nëse pas shqyrtimit të një apeli,
aplikimi rezulton ende i pasuksesshëm.
5.4 Çfarë ndodh me aplikacionin tim për Mbrojtje Ndërkombëtare nëse aplikacioni im
konsiderohet i refuzuar?
Aplikacionet për Mbrojtje Ndërkombëtare të aplikuesve të cilët janë të pasuksesshëm qoftë në fazën
fillestare të vendimit ose pas një apeli, do të vazhdojnë të përpunohen.

Seksioni 6. Pyetje Shtesë
6.1 Unë kam qenë i dënuar për një vepër penale në shtet, a kam të drejtë të aplikoj për Skemën
e Rregullimit?
Përshtatshmëria për skemën varet nga karakteri dhe sjellja e mirë e aplikuesit.
IPO do të marrë në konsideratë, në procesin e vendimmarrjes, informacionin në lidhje me çdo
sjellje të një natyre kriminale që konsiderohet në kundërshtim me të mirën e përbashkët dhe/ose
politikën publike dhe mund të refuzojë t'i japë një leje qëndrimi çdo aplikuesi mbi këtë bazë.
Skema, e cila bazohet në autoritetin ekzekutiv të Ministrit, synon t'u japë një përfitim aplikuesve
dhe nuk përfshin shqyrtimin nga IPO-ja të ndonjë të drejte ligjore për qëndrimin që lind në lidhje
me një individ.
Është një çështje e IPO-së të përcaktojë nëse një aplikues e plotëson këtë kërkesë dhe të gjitha
informacionet e rëndësishme për aplikuesin do të merren parasysh.
Ndërsa çdo rast do të shqyrtohet në bazë të meritave të veta, pritet që dënimet e vogla të mos
rezultojnë në refuzimin e një kërkese.
Është e rëndësishme që të jepni detaje të plota për çdo ndjekje penale ose dënim në aplikacionin
tuaj. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në refuzimin e aplikimit tuaj ose tërheqjen e
çdo leje të dhënë.

6.2 Jam akuzuar për një vepër penale dhe jam në pritje të gjykimit. A do të ndikojë kjo në
aplikacionin tim?
Përshtatshmëria për skemën varet nga karakteri dhe sjellja e mirë e aplikuesit.
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IPO do të marrë në konsideratë, në procesin e vendimmarrjes, informacionin në lidhje me çdo
sjellje të një natyre kriminale që konsiderohet në kundërshtim me të mirën e përbashkët dhe/ose
politikën publike dhe mund të refuzojë t'i japë një leje qëndrimi çdo aplikuesi mbi këtë bazë.
Skema, e cila bazohet në autoritetin ekzekutiv të Ministrit, synon t'u japë një përfitim aplikuesve
dhe nuk përfshin shqyrtimin nga IPO-ja të ndonjë të drejte ligjore për qëndrimin që lind në lidhje
me një individ.
Është një çështje e IPO-së të përcaktojë nëse një aplikues e plotëson këtë kërkesë dhe të gjitha
informacionet e rëndësishme për aplikuesin do të merren parasysh.
Ndërsa çdo rast do të shqyrtohet në bazë të meritave të veta, pritet që dënimet e vogla të mos
rezultojnë në refuzimin e një kërkese.
Është e rëndësishme që të jepni detaje të plota për çdo ndjekje penale ose dënim në aplikacionin
tuaj. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në refuzimin e aplikimit tuaj ose tërheqjen e
çdo leje të dhënë.
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