Republika e Kosovës

Republika Kosovo -Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

Legjislatura V
Sesioni pranveror
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës dhe nenit 6.1 të Rregullores së Kuvendit, pas interpelancës së
zhvilluar me ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, z. Hashim
Thaçi, lidhur me procesin e demarkacionit të kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Malit të Zi, në seancë plenare, të mbajtur me 25 qershor 2015, miratoi
këtë:
REZOLUTË
1. Referenca juridike dhe faktike e caktimit të kufijve të jetë vija kufitare sipas ndarjes
administrative, siç ka qenë e paraparë me ligjin në fuqi për kufijtë administrativë të ishRSFJ-së, Kufiri i përcaktuar i territorit të Kosovës i vitit 1974 dhe Kushtetutës së sotme
të Republikës së Kosovës.
2. Kuvendit dhe komisioneve përgjegjëse t’u dorëzohen me shkrim: dosja, hartat dhe
analizat lidhur me demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi.
3. Kryeministri Isa Mustafa të ndërmarrë masa që Komisioni shtetëror për shënimin e
kufirit me Malin e Zi t’i bëjë sa më parë publike të gjitha diskutimet dhe çështjet e
parashtruara nga pala malazeze.
4. Qeveria të raportojë në Kuvend para miratimit të elaboratit ndërkufitar Kosovë - Mali i
Zi.
5. Qeveria të ndërmarrë masa që secili banor i zonës ku pritet të bëhet demarkacioni t’i
ketë hartat dhe sqarimet e nevojshme për pronat e veta.
6. Komisioni shtetëror për shënimin e kufirit me Malin e Zi të ftohet për raportim në
Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme.
7. Të fillojë demarkacioni i kufirit me Serbinë, sipas kufijve të përcaktuar të territorit të
vitit 1974.
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CC:
- Qeverisë së Republikës së Kosovës,
- Grupeve parlamentare,
- Arkivit të Kuvendit.

Kryetari i Kuvendit
Kadri VESELI

