
 
 
 
 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosovo - Republic of Kosova 
Kuvendi - Skupština - Assembly 

 

 

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të Rregullës 31 të 
Rregullores së Punës së Kuvendi,  Kuvendi  i  Republikës së Kosovës, në seancën plenare të 
mbajtur më 26 shkurt 2009, me propozimin e Komisionit për Integrime Evropiane, miratoi 
këtë 

 

REZOLUTË  

PËR PRIORITETET DHE STRATEGJITË E KOSOVËS PËR INTEGRIM NË 
BASHKIMIN EVROPIAN 

 

Duke marrë parasysh qëllimin strategjik dhe pajtimin e plotë të institucioneve të Republikës 
së Kosovës dhe të qytetarëve të saj për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, 

Me synim ndërtimin e shtetit të bazuar në sundimin e ligjit, me ekonomi të qëndrueshme dhe 
demokraci funksionale të mundësive të barabarta për të gjithë, në pajtim me vlerat dhe 
parimet e familjes Evropiane, 

Duke shprehur gatishmërinë e institucioneve të Republikës së Kosovës për të përmbushur 
standardet evropiane si kushte për anëtarësim në Bashkimin Evropian, 

Duke vlerësuar bashkëpunimin e deritanishëm të institucioneve të Republikës së Kosovës me 
Bashkimin Evropian dhe praninë ndërkombëtare në Kosovë dhe duke u zotuar për 
bashkëpunim më të ngushtë në të ardhmen,  

Duke vlerësuar bashkëpunimin ndërparlamentar mes Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe 
Parlamentit Evropian dhe duke u zotuar për bashkëpunim më të ngushtë, 

Duke marrë parasysh arritjet e deritashme në Procesin e Mekanizmit Përcjellës të Stabilizim 
Asociimit të iniciuara në vitin 2004 dhe të vetëdijshëm mbi sfidat që na presin për arritjen e 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian,  

Duke qenë të vetëdijshëm se kriteret e përcaktuara nga ana e Këshillit Evropian në 
Kopenhagë më 1993 dhe në Madrid më 1995 janë esenciale për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, 

Duke marrë parasysh se vlerësimet e dala nga Raportit i Progresit të Kosovës për vitin 2008 i 
përgatitur nga Komisioni Evropian, marrë në përgjithësi, janë reale, si dhe nevojën për të 
trajtuar sfidat e përcaktuara në këtë Raport, 



Duke vlerësuar se qëllim parësor i Republikës së Kosovës për vitin 2009 është avancimi i 
proceseve të integrimeve evropiane me theks të veçantë arritjen e vlerësimeve pozitive të 
Raportit të fizibilitetit nga ana e Komisionit Evropian, 

Duke u thirrur në Planin e Veprimit për Partneritet Evropian të Kosovës, përfundimet e 
Seancës Plenare të 11 dhjetorit 2008 dhe orientimin afatgjatë të institucioneve të Kosovës për 
anëtarësim në Bashkimin Evropian, 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës  

1. Rikonfirmon zotimin e institucioneve të Republikës së Kosovës për përmbushjen e 
standardeve të kërkuara për integrim në Bashkimin Evropian; 

2. Zotohet se do të intensifikojë përpjekjet në përmbushjen e kërkesave të procesit të 
Stabilizim Asociimit të cilat shpien në nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim 
Asociimit; 

3. Vazhdon zotimet për garantimin e zbatimit të plotë të parimeve të sundimit të ligjit, 
ekzistimin e institucioneve demokratike, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të 
pakicave, të ekonomisë konkurruese të tregut, të kapacitetit për t’u përballur me 
presionet konkurruese dhe të forcave të tregut brenda Bashkimit Evropian, të zbatimit 
të parimeve kryesore të acquis communautaire, si dhe të bashkëpunimit me shtetet 
tjera të rajonit, siç është përcaktuar nga Kriteret e Kopenhagës më 1993 dhe të 
Madridit më 1995; 

4. Rikonfirmon gatishmërinë e institucioneve të Republikës së Kosovës për thellimin e 
bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe praninë ndërkombëtare në Kosovë, me 
synim të fuqizimit të pozitës së Kosovës në proceset e integrimit evropian; 

5. Kërkon nga të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës që të koordinojnë 
përpjekjet e tyre drejt përmbushjes së rekomandimeve të përcaktuara në “Raportin e 
Progresit për Kosovën për vitin 2008, shoqëruar me Komunikatën e Komisionit 
Evropian drejtuar Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës mbi “Strategjinë e 
Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 20008-2009”, si dokument kryesor për Integrimin 
Evropian të Kosovës; 

6. Konsideron se ndër prioritetet kryesore për vitin 2009 i të gjitha institucioneve të 
Republikës së Kosovës është fuqizimi i dimensionit evropian në Kosovë, që do të 
ndikojë në arritjen e vlerësimit pozitiv nga Komisioni Evropian në Raportin e 
fizibilitetit; 

7. Shpreh gatishmërinë për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet Kuvendit të Republikës 
së Kosovës dhe Parlamentit Evropian në të gjitha nivelet; 

8. Mbetet i përcaktuar në arritjen e sundimit të ligjit përmes reformave të sistemit të 
gjyqësisë, plotësimit të kornizës institucionale dhe zbatimit të të gjitha ligjeve bazuar 
në parimin ‘askush nuk është mbi ligjin’; 

9. Konstaton rëndësinë e jashtëzakonshme të stabilitetit në Kosovë dhe kërkon nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës që të shtrijë autoritetin e saj në tërë territorin me 
synim të integrimit të të gjitha komuniteteve në shoqërinë e Kosovës;  

10. Thekson se zhvillimi ekonomik është prioritet kyç dhe shpreh përkrahjen e plotë për të 
gjithë aktorët ekonomikë, publikë dhe privatë, tërheqjen e investimeve të 



drejtpërdrejta të huaja, që do të rezultojnë me krijimin e mundësive të punësimit dhe 
përmbylljen transparente të procesit të privatizimit; 

11. Kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës që t’i intensifikojë përpjekjet e saj në 
reformimin e administratës publike bazuar në parimin e një administrate publike 
bashkëkohore dhe efektive pa ndërhyrje politike; 

12. Kërkon nga institucionet e Republikës së Kosovës që të ndërmarrin veprime 
vendimtare për luftimin e fenomeneve negative në mënyrë që të përmbushen kërkesat 
e Kapitullit të Drejtësisë, të Lirisë dhe të Sigurisë të Raportit të Progresit për vitin 
2008 për Kosovën, duke përfshirë korrupsionin, krimin e organizuar dhe evazionin 
fiskal; 

13. Angazhohet për strategji të përbashkëta me Qeverinë e Republikës së Kosovës për 
realizimin e Standardeve Evropiane të Tregut të Brendshëm, siç përcaktohet në 
Raportin e Progresit për vitin 2008 për Kosovën, duke përfshirë konkurrencën, 
edukimin dhe hulumtimin, prokurimin publik, doganat dhe tatimet; 

14. Angazhohet për strategji të përbashkëta me Qeverinë e Republikës së Kosovës për 
realizimin e Standardeve Evropiane të Politikave Sektoriale, siç përcaktohet në 
Raportin e Progresit 2008 për Kosovën, siç janë politika për energji, mjedis, industri 
dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme, transport, informim dhe media, statistika, 
kontroll financiar, bujqësi dhe peshkatari; 

15. Kërkon nga Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane përmbushjen e detyrave 
dhe të obligimeve të dala nga përfundimet e Seancës Plenare të 11 dhjetorit 2008 për 
analizimin, planifikimin, raportimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të Planit të Veprimit 
të Kuvendit për sfidat e Raportit të Progresit 2008 për Kosovën. Po ashtu, fton të 
gjitha komisionet parlamentare që të angazhohen tërësisht në realizimin e Planti të 
Veprimit; 

16. Angazhohet për një strategji koherente dhe harmonizim të agjendës legjislative përmes 
bashkërendimit ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës, në veçanti duke 
marrë parasysh sfidat e dala nga Raporti i Progresit 2008. 

17. Fton Qeverinë e Republikës së Kosovës që rregullisht dhe në mënyrë përmbajtjesore 
të njoftojë Kuvendin e Republikës së Kosovës për progresin e arritur dhe 
komunikimin me institucionet e Bashkimit Evropian; 

18. Përkushtohet për mbikëqyrjen e procesit të zbatimit të obligimeve të sipërpërmendura 
nga institucionet e Republikës së Kosovës. 

 
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës  

 
__________________ 

                                                                                                               Jakup KRASNIQI 
 
 
Nr. 03-R-002 
Prishtinë, më 26 shkurt 209 

 



Rezoluta t’u dërgohet: 

 

• Presidentit të Republikës së Kosovës,  

• Qeverisë së Republikës së Kosovës, 

• Zëvendës Kryeministrit për Integrime Evropiane 

• Ministritë të Punëve të Jashtme  

• Kryetarit të Parlamentit Evropian,  

• Kryesuesit të  Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian,  

• Këshillit Evropian,  

• Kryekomisionerit dhe komisionerëve të Komisionit Evropian, dhe  

• Kryetarëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. 

 

Kjo Rezolutë të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës”. 
 


