
Pse ju është dhënë kjo broshurë?
Ju dëshironi të aplikoni për azil në Holandë. Azil do të thotë: mbrojtje në një 
vend tjetër për ata persona që nuk mund të gjejnë siguri ose mbrojtje në 
vendin e tyre.

Kur aplikoni për azil, ju i kërkoni zyrtarisht qeverisë holandeze një leje 
qëndrimi. Kjo leje ju duhet që të mund të jetoni në Holandë. Procedura e 
azilit fillon pasi të keni bërë aplikimin tuaj. Ajo është një procedurë ligjore 
gjatë së cilës qeveria holandeze vendos nëse do t’ju jepet ose jo një leje 
qëndrimi.

Kjo broshurë shpjegon rrugën e procedurës tuaj për azil. Ajo ju tregon se 
çfarë pritet të bëni (detyrimet tuaja) dhe çfarë mund të prisni nga qeveria 
holandeze (të drejtat tuaja).
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Aplikimi juaj për azil
Informacione mbi procedurën e  
përgjithshme të azilit
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Kur do t’ju jepet një leje qëndrimi në 
lidhje me azilin?

Ligji holandez për të huajt (Vreemdelingenwet në holandisht) 
përcakton kushtet për ju për marrjen e një leje qëndrimi për azilin. 
Do të keni të drejtën për një leje qëndrimi nëse një nga situatat e 
mëposhtme është e vlefshme për ju:
• Keni një frikë me baza të forta nga persekutimi në vendin tuaj të 

origjinës për shkak të racës, fesë, kombësisë, pikëpamjeve 
politike ose sepse i përkisni një grupi social të veçantë.

• Keni një frikë me baza të forta nga dënimi me vdekje ose 
ekzekutimi, tortura ose një formë tjetër e trajtimeve çnjerëzore 
ose poshtëruese në vendin tuaj të origjinës.

• Keni frikë me baza të forta se mund të bëheni viktimë e dhunës së 
rastësishme nga një konflikt i armatosur në vendin tuaj të 
origjinës.

• Bashkëshorti, bashkëshortja, partneri, partnerja, babai, nëna ose 
një fëmijë i mitur ka marrë një leje qëndrimi në lidhje me azilin 
në Holandë.

Shërbimi për imigrimin dhe natyralizimin Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) do të vendosë nëse ju i plotësoni kushtet 
për një leje qëndrimi në lidhje me azilin.

Nëse keni aplikuar tashmë për azil në kufirin holandez - në një 
aeroport ose port detar - mund t’ju refuzohet hyrja në 
Holandë: zyrtarisht nuk lejoheni ende të hyni në Holandë. Në 
një rast të tillë, për ju zbatohet një procedurë tjetër për azilin, 
një procedurë e ndryshme nga ajo që përshkruhet në këtë 
broshurë. Për këtë procedurë në kufi është e disponueshme 
një broshurë tjetër.
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Cila organizatë do të merret me ju?

Agjencia Qendrore për Pritjen e Azilkërkuesve (COA) është 
përgjegjëse për strehimin dhe udhëzimin e azilkërkuesve në qendrat 
e pritjes në Holandë. Agjencia COA sigurohet që t’ju ofrohet një 
strehim, ushqime dhe sigurim shëndetësor. Nëse keni nevojë për të 
kontaktuar me një mjek, agjencia COA mund t’ju ndihmojë. 
Agjencia COA është një organizatë e pavarur dhe nuk merr vendime 
për aplikimin tuaj për azil.  www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) (Kujdesi Shëndetësor për 
Azilkërkuesit) është organizata e kujdesit shëndetësor që mund t’ju 
ndihmojë nëse jeni të sëmurë ose nëse keni ndonjë pyetje në lidhje 
me shëndetin tuaj. Në ose në afërsi të çdo qendre pritjeje të COA-s ka 
një qendër të GZA-së. Ajo mund të organizojë një takim me një 
ndihmësmjek, infermier, një mjek ose një infermier të kujdesit 
shëndetësor mendor.  www.gzasielzoekers.nl

VluchtelingenWerk Nederland (Këshilli Holandez për Refugjatët) 
është një organizatë e pavarur për të drejtat e njeriut, qëllimi i së 
cilës është të reagojë për të drejtat e azilkërkuesve. Këshilli për 
Refugjatët mund t’ju japë informacione dhe t’ju shpjegojë 
procedurën e azilit dhe ata janë të pranishëm personalisht për t’ju 
ndihmuar dhe mbështetur kur ndiqni procedurën e azilit; ata mund 
t’ju ndihmojnë po ashtu nëse ka probleme me organizatat e tjera. 
Këshilli bashkëpunon ngushtë me avokatin tuaj. Këshilli për 
Refugjatët nuk merr pjesë në vendimin për aplikimin tuaj për azil.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Raad voor Rechtsbijstand (Bordi i Ndihmës Ligjore) siguron që të 
merrni ndihmën e një avokati nëse nuk mund ta paguani vetë një të 
tillë. Avokati është një këshilltar i pavarur ligjor, i cili është i 
gatshëm t’ju ndihmojë gjatë procedurës së azilit. Avokati nuk është 
i punësuar nga Bordi i Ndihmës Ligjore, por merr një pagesë nga 
Bordi i Ndihmës Ligjore për ndihmën që ju ofron.  www.rvr.org

Immigratie-en Naturalisatiedienst (Shërbimi i Imigracionit dhe 
Natyralizimit) (IND) është pjesë e Ministrisë të  Drejtësisë dhe 
Sigurisë së Holandës. Anëtarët e personelit të IND-së do të zhvillo-
jnë intervista me ju në lidhje me identitetin tuaj, kombësinë, 
udhëtimin tuaj për në Holandë dhe arsyet pse jeni larguar nga vendi 
juaj. Ata do të studiojnë historinë tuaj personale dhe situatën në 
vendin tuaj të origjinës. Më pas ata do të vendosin nëse mund të 
qëndroni në Holandë - ndonjëherë për një periudhë të  
përkohshme - ose nëse duhet të ktheheni në vendin tuaj.  
 www.ind.nl

Në ndërtesat e IND-së dhe në qendrat e pritjes të COA-s ka roje 
sigurie. Mund t’i dalloni nga uniforma e tyre. Ata janë aty për të 
ruajtur sigurinë tuaj. Mund t’u drejtoni atyre pyetje në lidhje me ato 
që mund ose nuk mund të bëni në qendrat dhe në ndërtesat e COA-s 
dhe IND-së. Këto roje sigurie nuk kanë ndikim në vendimin për 
aplikimin tuaj për azil.

Dienst Terugkeer en Vertrek (Shërbimi i Riatdhesimit dhe 
Largimit) (DT&V) është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe Sigurisë 
së Holandës. Nëse aplikimi juaj për azil refuzohet nga IND-ja, një 
anëtar i personelit të DT&V-së do t’ju ndihmojë për organizimin e 
riatdhesimit tuaj në vendin e origjinës. 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (Organizata 
Ndërkombëtare për Migracionin) (IOM) është një organizatë e 
pavarur që mbështet migrantët në të gjithë botën. Ajo do t’ju 
ndihmojë nëse dëshironi të largoheni nga Holanda me iniciativën 
tuaj. Organizata IOM mund t’ju japë informacione praktike për 
kthimin dhe riintegrimin në vendin tuaj dhe do t’ju ndihmojë për 
organizimin e largimit nga Holanda. Mund të pyesni një nga 
ndihmësit nga Këshilli Holandez për Refugjatët ose avokatin tuaj 
për t’ju ndihmuar të kontaktoni me ta.  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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Çfarë pritet të bëni?

Gjatë procedurës, është e rëndësishme që të paraqisni deklarata për 
të vërtetuar arsyet se pse po aplikoni për azil. Pritet po ashtu që ta 
lejoni IND-në të shikojë të gjitha provat që keni ose që mund të 
merrni, si p.sh. dokumentet ose çdo letër që mbështet deklaratat 
tuaja.

A ka ndonjë rrethanë të veçantë personale që duhet të marrë 
parasysh IND-ja? Atëherë informojeni IND-në për këtë. Më pas 
IND-ja mund t’i përfshijë këto në përgatitjet e saj, p.sh. gjatë 
intervistave ose në qendrat e pritjes së COA-s. IND-ja do të përpiqet 
t’ju mbështesë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Procedura e azilit çdo ditë

Duhet të shkoni në zyrën e IND-së në ditën e takimit të caktuar me 
IND-në. Ky është vendi ku do të fillojë procedura e përgjithshme e 
azilit.

Ndonjëherë, do të qëndroni në të njëjtin vend pritje gjatë proce-
durës së azilit ku edhe keni qëndruar gjatë përgatitjes për proce-
durën. Ka mundësi që të transferoheni po ashtu në një vend pritje 
më afër zyrës së IND-së pas periudhës së pushimit dhe të përgatitjes. 
Ju do të shoqëroheni për në zyrën ku do të zhvilloni intervistat me 
IND-në, përveçse kur distanca është aq e shkurtër sa mund të shkoni 
vetë në këmbë.

Informacionet më poshtë ju shpjegojnë vijimësinë e procedurës së 
azilit në çdo ditë.

Dita 1: Intervista e parë
Biseda e parë me IND-në në procedurën e përgjithshme të azilit 
quhet inervista e pare. Në këtë rast IND kontrollon informacionin 
nga intervista e regjistrimit. IND gjithashtu ju bënë më shumë 
pyetje nëse ka paqartësi. me identitetin tuaj, kombësinë dhe 
udhëtimin tuaj për në Holandë. Kjo quhet intervista e parë. Gjatë 
kësaj interviste, nuk do të pyeteni për arsyet se pse po aplikoni për 
azil. Ato pyetje do të bëhen gjatë intervistës së ardhshme, intervistës 
së detajuar, me përfaqësuesin e IND-së (shikoni Ditën 3). Nëse 
dëshironi, mund t’i kërkoni dikujt nga Këshilli për Refugjatët që të 
jetë i pranishëm në intervistën e pare. JU gjithashtu këtë mundeni 
ta rregulloni përmes avokatit tuaj.

Një përkthyes do të jetë i pranishëm në intervistat e IND-së. 
Përfaqësuesi i IND-së do t’i bëjë pyetjet në holandisht. Përkthyesi do 
t’i përkthejë këto pyetje në një gjuhë që ju e kuptoni. Përkthyesi do 
të përkthejë përgjigjet tuaja në holandisht. Përkthyesi është i 
pavarur dhe nuk ka ndikim në vendimin për aplikimin tuaj për azil. 
Tregoni menjëherë nëse ju dhe përkthyesi mund ta kuptoni si duhet 
njëri-tjetrin. Në një rast të tillë, IND-ja do të sigurojë një përkthyes 
tjetër. Është e rëndësishme që të mos lindin keqkuptime për shkak 
se nuk i keni kuptuar si duhet pyetjet.

Nëse keni paraqitur një aplikim për azil bashkë me 
bashkëshortin(en) ose partnerin(en) tuaj, secili prej jush do të 
zhvillojë një intervistë të veçantë me një përfaqësues të IND-së. Nëse 
keni ndonjë fëmijë mbi moshën 15 vjeç, edhe ata do të zhvillojnë 
një intervistë të veçantë. Ju do t’ju jepet një kopje e raportit për 
intervistën tuaj të parë nga IND ose përmes avokatit tuaj.
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Dita 2: Përgatitja për intervistën e dytë
Avokati do të diskutojë me ju për raportin e intervistës së parë. 
Avokati do të përdorë një sallë në zyrat e IND-së për këtë intervistë. 
Një përkthyes do të jetë po ashtu i disponueshëm gjatë këtij takimi 
për të përkthyer çdo gjë që thuhet mes jush dhe avokatit tuaj. 
Avokati juaj do t’i dërgojë një letër IND-së për t’i njoftuar ata nëse 
mungon ndonjë gjë nga raporti ose nëse diçka është regjistruar 
gabim. Avokati juaj do t’ju përgatisë po ashtu për intervistën tuaj të 
dytë me IND-në.

Dita 3: Intervista e dytë
Intervista e dytë në procedure e përgjithshme të azilit  do të 
zhvillohet po ashtu me një përfaqësues të IND-së. Gjatë kësaj 
interviste, mund t’i tregoni këtij personi arsyet pse po aplikoni për 
azil. Përfaqësuesi i IND-së do t’ju pyesë edhe gjatë kësaj interviste.

Kjo intervistë do të zhvillohet po ashtu në zyrën e IND-së. Është e 
rëndësishme që t’i tregoni atij çdo gjë që tregon se keni nevojë për 
mbrojtje. Tregohuni të qartë, të sinqertë dhe tregoni çdo gjë kur 
shpjegoni se çfarë ju ka ndodhur dhe arsyet pse nuk mund të prisni 
mbrojtje në vendin tuaj të origjinës. Nëse një ngjarje e caktuar nuk 
ju kujtohet shumë mirë, informojeni përfaqësuesin e IND-së për 
këtë gjë. Përfaqësuesi i IND-së është në dijeni të situatës së 
përgjithshme në vendin tuaj, por është e rëndësishme që t’i 
shpjegoni situatën tuaj: arsyet se pse ju personalisht keni nevojë për 
mbrojtje. Jepni sa më shumë detaje përkatëse. Nëse keni ndonjë 
shenjë në trup ose ndonjë ankesë fizike ose mendore që ka lidhje 
me arsyet se pse po aplikoni për azil, është e rëndësishme që t’i 
tregoni përfaqësuesit të IND-së për këto. Më pas IND-ja mund të 
vendosë për t’ju ofruar një ekzaminim mjeko-ligjor nëse mendon se 
ka lidhje me vlerësimin e aplikimit tuaj. Ju mund ta kryeni një 
ekzaminim të tillë edhe me iniciativën tuaj dhe me shpenzimet 
tuaja. Një përkthyes do të jetë i pranishëm edhe në këtë intervistë. 
Nëse dëshironi, mund t’i kërkoni dikujt nga Këshilli për Refugjatët 
që të jetë i pranishëm edhe në intervistën e dytë. Ju gjithashtu mund 
ta rregulloni këtë përmes avokatit tuaj. Juve do t’ju jepet një kopje e 
raportit për intervistën tuaj të dytë  ( do të merrni përmes avokatit 
tuaj).

Dita 4: Diskutimi mbi intervistën e dytë
Avokati do të diskutojë me ju për raportin e intervistës së dytë. Një 
përkthyes do të jetë po ashtu i gatshëm gjatë këtij takimi për të 
përkthyer çdo gjë që thuhet nga ju dhe avokati juaj. Avokati juaj do 
t’i dërgojë një letër IND-së për t’i njoftuar ata nëse mungon ndonjë 
gjë nga raporti ose nëse diçka është regjistruar gabim.

Dita 5: Vendimi i pritur
IND-ja vlerëson nëse ju i plotësoni kushtet për një leje qëndrimi në 
lidhje me azilin. Rezultati i këtij vlerësimi është vendimtar për 
vijimësinë e procedurës tuaj të azilit. Ka tre mundësi si më poshtë:
1. Ju i plotësoni kushtet për një leje qëndrimi në lidhje me azilin. 

Do të merrni një letër nga nga IND-ja (=vendimi, beschikking)
(nëpërmjet avokatit tuaj) që deklaron se aplikimi juaj për azil 
është miratuar. Ju mund të qëndroni në Holandë (për momen-
tin). Avokati juaj do t’ju shpjegojë pasojat përkatëse.

2. IND-ja ka nevojë për më shumë kohë për të hetuar mbi aplikimin 
tuaj dhe nuk mund të marrë një vendim për aplikimin tuaj për 
azil brenda tetë ditëve. IND-ja do ta trajtojë aplikimin tuaj për azil 
në Procedurën e zgjeruar të azilit. Vendimi për aplikimin tuaj do 
të jepet më vonë. Do të merrni një broshurë tjetër me më shumë 
informacione për Procedurën e zgjeruar të azilit.

3. Sipas vlerësimit të IND-së, ju nuk i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi në lidhje me azilin. Do të merrni një letër nga IND-ja 
(nëpërmjet avokatit tuaj) që deklaron se IND-ja planifikon ta 
refuzojë aplikimin tuaj për azil. Kësaj letre i referohemi si një 
vendim i planifikuar ose voornemen. Kjo letër përcakton po 
ashtu arsyet për këtë refuzim të planifikuar dhe shpjegon pasojat 
e kësaj për ju. Avokati do të diskutojë me ju për këtë letër.

Dita 6: Këndvështrimi
Nëse IND-ja planifikon ta refuzojë aplikimin tuaj për azil, do ta 
diskutoni këtë vendim të planifikuar me avokatin tuaj. Avokati juaj 
do t’i ketë diskutuar tashmë me ju situatat e mundshme në lidhje 
me këtë. Më pas avokati mund t’i dërgojë IND-së një “këndvësht-
rim” me shkrim. Kjo është një letër ku ju jepni përgjigjen tuaj 
zyrtare për vendimin e planifikuar të IND-së dhe mund të deklaroni 
se pse nuk jeni dakord me të.

Dita 7 dhe 8: Vendimi
Pasi IND-ja ta ketë lexuar këndvështrimin tuaj, ata do të vendosin 
nëse vendimi i planifikuar duhet të ndryshohet. Rezultati i këtij 
vlerësimi është vendimtar për vijimësinë e procedurës tuaj të azilit. 
Do të merrni një letër (nëpërmjet avokatit tuaj) ku IND-ja jep 
rezultatin e këtij vlerësimi. Avokati juaj do t’ju shpjegojë pasojat 
përkatëse. Ka tre mundësi:
1. Pas leximit të këndvështrimit tuaj, opinioni i IND-së është se i 

plotësoni kushtet për një leje qëndrimi në lidhje me azilin. Do të 
merrni një letër (=vendimi) nga IND-ja (nëpërmjet avokatit tuaj) 
që deklaron se aplikimi juaj për azil është miratuar. Ju mund të 
qëndroni në Holandë (për momentin). Avokati juaj do t’ju 
shpjegojë pasojat përkatëse.

2. IND-ja ka nevojë për më shumë kohë për të hetuar mbi aplikimin 
tuaj dhe nuk mund të marrë një vendim për aplikimin tuaj për azil 
brenda tetë ditëve. IND-ja do ta trajtojë aplikimin tuaj për azil në 
Procedurën e zgjeruar të azilit. Do të merrni një broshurë tjetër me 
më shumë informacione për Procedurën e zgjeruar të azilit.

3. Sipas vlerësimit të IND-së, ju nuk i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi në lidhje me azilin. Do të merrni një letër (=vendimi, 
beschikking) nga IND-ja (nëpërmjet avokatit tuaj) që deklaron se 
aplikimi juaj për azil është refuzuar. .Ky vendim përcakton po 
ashtu arsyet për këtë refuzim të planifikuar dhe shpjegon pasojat 
e kësaj për ju. Gjithashtu shkruan aty se çfarë mund të bëni 
kundër vendimit dhe cilat janë opcionet e kthimit.  Avokati do të 
diskutojë me ju për këtë vendim.
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Tërheqja e aplikimit tuaj

Mund ta tërhiqni aplikimin tuaj në çdo kohë që dëshironi. Nëse 
vendosni të bëni këtë, ne ju këshillojmë që të kontaktoni me 
avokatin tuaj ose drejtpërdrejt me IND-në. Nëse e tërhiqni aplikimin 
tuaj pranë IND-së, ju nuk do të keni më të drejtën të qëndroni në 
Holandë, përveçse nëse lejohet që të qëndroni për arsye të tjera. 
Nuk do të gëzoni të drejta po ashtu edhe për strehimin dhe 
shërbime përkatëse. Nëse e tërhiqni aplikimin tuaj, ka mundësi që 
të vendoset një ndalim për hyrjen për ju dhe kjo do të thotë se 
mund të mos udhëtoni ose mund të mos jetoni dot në shumicën e 
shteteve në Evropë. Mund të bëni po ashtu një aplikim të ri për azil 
edhe nëse keni një ndalim për hyrjen tuaj.

Pas procedurës së azilit

Pas Procedurës së përgjithshme të azilit, do të transferoheni në një 
qendër pritje tjetër të COA-s.

Ju merrni një leje qëndrimi
Nëse IND-ja e ka miratuar aplikimin tuaj për azil, mund të qëndroni 
në Holandë (për momentin). Do t’ju jepet një leje qëndrimi, ju 
mund të punoni dhe mund t’i lejoni anëtarët e familjes që të 
bashkohen me ju. COA do t’ju ndihmojë po ashtu që të gjeni një 
vend për të jetuar. Do të zhvilloni një intervistë me COA-n, gjatë së 
cilës do të diskutohen dhe do të identifikohen nevojat tuaja për 
strehimin, pas së cilës do të gjendet një zonë administrative vendore 
e përshtatshme për ju. Ajo komunë më pas do të kërkojë për 
strehime të përshtatshme për ju. Kjo ofertë për një vend për të 
jetuar do të jetë vetëm një herë dhe ju duhet ta pranoni atë. Mund 
të qëndroni në qendrën e pritjes së COA-s deri sa të keni një vend 
personal për të jetuar. IND-ja do t’ju njoftojë për të drejtat dhe 
detyrimet tuaja pas dhënies së aplikimit për azil. Personeli i Këshillit 
Holandez për Refugjatët mund t’ju ndihmojë të integroheni në 
shoqërinë holandeze. Ata mund t’ju ndihmojnë të kontaktoni me të 
gjitha llojet e organizatave, për shembull, kur kërkoni për një vend 
për të jetuar, për të studiuar ose për të punuar.

Ju nuk merrni një leje qëndrimi
Nëse IND-ja e refuzon aplikimin tuaj për azil, mund të diskutoni me 
avokatin tuaj për mundësinë e apelimit kundër këtij vendimi në një 
gjykatë holandeze. Apeli nënkupton se ju i tregoni zyrtarisht 
gjykatës që nuk jeni dakord me vendimin e IND-së.  Ju zakonisht 
mund të prisni procedurën e apelit në Hollandë. Nëse kjo nuk 
lejohet mund t’i kërkoni gjykatës nëse mund të qëndroni në 
Holandë gjatë procedurës së apelit. Avokati juaj do t’ju ndihmojë 
për këtë. Më pas gjykata do të shqyrtojë nëse IND-ja i ka zbatuar si 
duhet ligjet holandeze kur ka vendosur për aplikimin tuaj për azil.

Nëse IND-ja e refuzon aplikimin tuaj për azil, ju do të transferoheni 
në një qendër tjetër të azilkërkuesve. Më pas zakonisht keni 28 ditë 
për të organizuar nisjen tuaj nga Holanda nga ajo qendër. Pas 
skadimit të kësaj periudhe kohore, nuk do të keni më të drejtë për 
strehimin dhe pranimin në të. Ju nuk do të lejoheni më që të jetoni 
në qendrën e azilkërkuesve.

Kthimi
Është përgjegjësia juaj që të ktheheni në vendin tuaj të origjinës. 
Nëse nuk largoheni nga Holanda me iniciativën tuaj pas periudhës 
së kohës që ju është dhënë, largimi juaj për në vendin e origjinës do 
të jetë i detyrueshëm. Shërbimi i Riatdhesimit dhe Largimit (DT&V) 
do t’ju ndihmojë të organizoni nisjen tuaj. Nëse dëshironi të 
ktheheni në vendin tuaj të origjinës me vullnetin tuaj të lirë, mund 
të kontaktoni me Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin 
(IOM). Organizata IOM mund t’ju ndihmojë me informacione 
praktike dhe t’ju ndihmojë për largimin tuaj.
Organizata IOM shpesh ka një klinikë “të hapur për vizita” në 
qendrën e azilkërkuesve. Mund t’i drejtoheni po ashtu Këshillit 
Holandez për Refugjatët për informacione dhe mbështetje për 
procedurën e azilit.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale

Të dhënat personale janë të gjitha llojet e informacioneve për ju. 
Organizatat që kanë bashkëpunuar për këtë broshurë janë të 
renditura më poshtë. Këto organizata i administrojnë të dhënat 
personale gjatë përpunimit të aplikimit, të njoftimit ose të kërkesës 
suaj. Ato ju pyesin për detajet tuaja dhe pyesin po ashtu organizata 
të tjera ose persona të tjerë për këto, nëse është e nevojshme. Këto 
organizata i përdorin dhe i ruajnë detajet tuaja dhe i transmetojnë 
ato tek organizatat e tjera nëse kjo kërkohet nga ligji. Legjislacioni 
për privatësinë përfshin detyrime për organizatat që përpunojnë të 
dhënat tuaja. Për shembull, ato duhet t’i administrojnë të dhënat 
tuaja në mënyrë të sigurt dhe me kujdesin e duhur. Ligjet për 
privatësinë kanë përcaktuar po ashtu të drejtat tuaja, për shembull:
• për t’u këshilluar për të dhënat që mbahen nga organizatat;
• për të ditur se çfarë bëjnë organizatat me të dhënat tuaja dhe  
 arsyen pse;
• për të ditur se cilave organizata u janë transmetuar të dhënat 
tuaja.
Dëshironi të dini më shumë për përpunimin e të dhënave tuaja 
personale dhe të drejtat tuaja? Shikoni faqet e internetit të 
organizatave. 
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Pyetjet e shpeshta

Kur fillon procedura e përgjithshme e azilit?
Pasi të jeni regjistruar, keni të paktën gjashtë ditë për t’u përgatitur 
për procedurën tuaj të azilit. Në realitet, zgjatë më shumë kohë para 
se të filloj procedura e azilit. Gjatë kohës që jeni në qendrën e pritjes 
së COA-s, do të merrni një letër nga IND-ja që ju fton në këtë 
intervistë të parë.

Për sa kohë duhet të pres për një vendim nga IND-ja?
Procedura e përgjithshme e azilit zakonisht zgjat tetë ditë pune. 
Ndonjëherë, IND-ja nuk mund të vendosë brenda tetë ditëve, për 
shembull, për shkak se jeni sëmurë gjatë procedurës së azilit. Në një 
rast të tillë, IND-ja mund të kërkojë gjashtë ditë pune të tjera për të 
vendosur për aplikimin tuaj për azil. Zyrat e IND-së zakonisht janë të 
mbyllura gjatë ditëve të shtuna dhe të diela: këto nuk llogariten si 
ditë pune. IND-ja mund të vendosë po ashtu që ta trajtojë aplikimin 
tuaj për azil në Procedurën e zgjeruar të azilit. Në një rast të tillë, do 
të duhen gjashtë muaj maksimumi nga koha kur keni nënshkruar 
aplikimin tuaj për azil deri sa IND-ja të marrë një vendim për 
aplikimin tuaj për azil. Më pas do të merrni një broshurë tjetër me 
më shumë informacione për Procedurën e zgjeruar të azilit.

IND-ja do t’ju njoftojë nëse nuk mund të marrë një vendim brenda 
periudhës gjashtëmujore. IND-ja nuk ju ka dërguar vendimin e saj 
ose nuk ju ka njoftuar për këtë brenda gjashtë muajve pas paraqitjes 
së aplikimit tuaj për azil? Atëherë mund t’i dërgoni një letër IND-së 
ku të kërkoni një vendim për aplikimin tuaj për azil brenda dy 
javëve. Avokati juaj mund t’ju ndihmojë në këtë pikë. Me aplikimin 
e avokatit tuaj, një gjykatës mund të vendosë më pas nëse IND-ja 
duhet të paguajë një gjobë për çdo ditë që nuk është marrë vendimi 
për aplikimin tuaj për azil.

Unë do të preferoja që arsyet e mia për aplikimin për azil t’ia shpjegoja një 
gruaje. A është e mundur kjo?
Në Holandë nuk mund të refuzoni kontaktin me burrat ose gratë në 
jetën e përditshme. Burrat dhe gratë trajtohen njëlloj në shoqërinë 
holandeze. Ne presim të njëjtën gjë edhe nga ju. Por nëse preferoni 
të flisni për arsyet pse po aplikoni për azil me një anëtare femër të 
personelit të IND-së, mund ta thoni këtë gjatë intervistës së parë me 
IND-në. IND-ja do të përpiqet po ashtu që të sigurojë një përkthyese 
që të jetë e pranishme në intervistën e dytë. Dëshironi që historinë 
tuaj t’ia tregoni një burri? Mund t’ua thoni këtë gjatë intervistës 
suaj të parë me IND-në. Në një rast të tillë, IND-ja do të përpiqet të 
sigurojë që një anëtar mashkull i personelit të IND-së të jetë i 
pranishëm në intervistën e dytë, bashkë me një përkthyes mashkull.

Çfarë duhet të bëj nëse jam i sëmurë?
Nëse jeni sëmurë ose jeni shtatzënë, tregojini infermierit për këtë 
kur të kontrolloheni për raportin mjekësor (shikoni broshurën: 
Para fillimit të procedurës së azilit). Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme nëse keni ose dyshoni se keni një sëmundje infektive, 
si p.sh.: tuberkuloz, zgjebe ose hepatit B. Çdo gjë që i thoni 
infermierit do të trajtohet në mënyrë të fshehtë. Infermieri nuk do 
t’u përcjellë personave të tjerë informacione mbi shëndetin tuaj pa 
lejen tuaj. Nëse sëmureni gjatë procedurës së azilit, duhet t’i thoni 
dikujt nga COA, IND ose Këshilli Holandez për Refugjatët. Ata mund 
t’ju ndihmojnë të merrni llojin e duhur të ndihmës, përfshirë 
kujdesin e duhur mjekësor. Nëse jeni sëmurë në ditën kur është 
caktuar të zhvilloni një intervistë me IND-në ose me avokatin tuaj, 
kërkojini dikujt nga COA që ta përcjellë këtë informacion tek avokati 
ose IND-ja.

Keni ende ndonjë pyetje pas leximit të kësaj broshure?
Këto pyetje mund t’ua drejtoni avokatit tuaj ose një prej anëtarëve 
të personelit të COA-s, IND-së ose Këshillit Holandez për Refugjatët.

Keni ndonjë ankesë?
Të gjitha organizatat që janë të përfshira në procedurën e azilit 
punojnë me kujdes dhe në mënyrë profesionale, por mund të 
paraqisni një ankesë nëse mendoni se nuk jeni trajtuar si duhet nga 
një prej organizatave. Avokati juaj ose dikush nga Këshilli Holandez 
për Refugjatët mund t’ju ndihmojnë për këtë.



Ky botim është një prodhim i përbashkët nga:
Agjencia Qendrore për Pritjen e Azilkërkuesve (COA) 
Shërbimi i Riatdhesimit dhe Largimit (DT&V) 
Shërbimi i Imigracionit dhe Natyralizimit (IND)                  
Bordi i Ndihmës Ligjore (RVR) 
Këshilli Holandez për Refugjatët (VWN)
Departamenti I policies për të huajt, 
identifikimit dhe trafikimit të personave (AVIM)
Policia ushtarake mbretërore (KMaR) 
Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) 

Porositur nga:
Drejtoria për Politikën e Migrimit në Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Sigurisë www.rijksoverheid.nl

Nga përmbajtjet e këtij botimi nuk përftohet asnjë e drejtë. Nëse 
përkthimi sjell ndryshime interpretimi, versioni në holandisht do 
të ketë përparësi.
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