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Republika e Kosovës 
   Republika Kosovo-Republic of Kosovo 

  Kuvendi - Skupština – Assembly 

 

Legjislatura IV 

Kuvendi i Republikës së Kosovës 

 

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të neneve 6. 1  

dhe 52.2 të Rregullores së Kuvendit të Kosovës, 

Duke e respektuar dhe kujtuar gjithmonë të kaluarën e hidhur dhe luftën e përgjakshme të 

popullit tonë për liri e pavarësi, 

Të përkushtuar për të ndërtuar një të ardhme në paqe dhe harmoni me fqinjët tanë, 

Të vendosur për të punuar bashkërisht  në integrimin e shpejtë të Kosovës në Bashkimin 

Evropian dhe në NATO, 

Duke insistuar në implementimin e marrëveshjeve të arritura, 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbledhjen plenare te mbajtur më 18 tetor 2012, me 

propozimin  e Grupeve Parlamentare: PDK, AAK, KKR, SLS dhe Grupi 6+  , miraton 

këtë: 

R E Z O L U T Ë 

Për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë 

1. Kuvendi i Republikës së Kosovës mbështet procesin e zgjidhjes së problemeve 

midis dy shteteve të pavarura dhe sovrane, Kosovës dhe Serbisë, në interes të 

normalizimit të marrëdhënieve në mes tyre, përmirësimit të jetës së qytetarëve 

dhe avancimit të agjendës evropiane për të dy shtetet dhe për rajonin. 

2. Kuvendi i Republikës së Kosovës rikonfirmon parimin që ky proces midis 

Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të lehtësohet nga BE dhe të 

mbështetet fuqishëm nga SHBA-të. 
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3. Dialogu dhe rezultatet e tij duhet të jenë në pajtim me sovranitetin e Kosovës, 

subjektivitetin ndërkombëtar, integritetin territorial dhe rregullimin e brendshëm- 

rendin unik kushtetues të Kosovës. 

4. Kuvendi i Republikës së Kosovës e autorizon Qeverinë e Republikës së Kosovës 

që të udhëheqë këtë proces, me pjesëmarrje të Komisioneve të nevojshme të 

Kuvendit të Kosovës. 

5. Qeveria e Republikës së Kosovës është e obliguar që të raportojë rregullisht për 

procesin e normalizimit të relacioneve në mes të Republikës së Kosovës dhe 

Republikës së Serbisë në Kuvendin e Kosovës. 

6. Marrëveshjet e procesit të normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve do të 

ratifikohen nga Kuvendi i Republikes se Kosovës. 

 

Nr. 04-R-08 

Prishtinë, më 18 tetor 2012 
 

 

 

                                                             Kryetari i Kuvendit 

                                                              Jakup KRASNIQI 


