Republika e Kosovës

Republika Kosovo -Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

Legjislatura V
Sesioni pranveror
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës dhe nenit 52, paragrafi 2, të Rregullores së Kuvendit, me propozimin e Grupit
Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pas debatit të zhvilluar për pengimin
e migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës, në Seancën plenare të mbajtur më 26 janar dhe
5 shkurt 2015, si dhe harmonizimit të tekstit të rezolutës me grupet parlamentare: GP të
PDK-së, GP të LDK-së, GP VV dhe GP Nisma, miratoi këtë:
REZOLUTË
PËR PENGIMIN E MIGRIMIT ILEGAL TË QYTETARËVE TË KOSOVËS


Angazhim më i madh i Qeverisë së Republikës së Kosovës në zhvillimin ekonomik, me
theks të veçantë në shtimin e vendeve të reja të punës për qytetarët e Kosovës;



Krijimi i fondit për pengimin e migrimit ilegal;



Ndryshimi i politikave fiskale në përputhshmëri të plotë me kërkesat e kamotshme të
bizneseve dhe lirimi i lëndës së parë nga taksa doganore dhe pagesa e brendshme e
TVSH-së, e jo në kufi, ende pa filluar përpunimi i mallit, ashtu që të rritet konkurrenca e
prodhimeve vendore kundrejt atyre të importuara, me ç’rast do të shtohen vendet e punës;



Krijimi i menjëhershëm i lehtësirave doganore në përputhshmëri me rekomandimet e
Komisionit Evropian të datës 22 tetor 2014 nga RAPORTI FINAL në Përkrahje për
Bordin e Pavarur të Kosovës për Shqyrtime në fushën e doganave dhe akcizave;



Të anulohet menjëherë udhëzimi administrativ (QRK) nr. 04/2014 për përcaktimin e
kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara, i cili udhëzim është në
kundërshtim të plotë me ekonominë e tregut;



Krijimi i menjëhershëm i lehtësirave doganore, tatimore dhe administrative për të gjithë
ata të cilët hapin më tepër se 10 vende të reja të punës;
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Lirimi nga taksa dhe nga TVSH-ja e të gjitha makinerive apo pajisjeve dhe pjesëve
rezervë, të cilat janë të dedikuara për prodhim ose përpunim të ndryshëm në Kosovë;



Lirimi nga taksa doganore i kompjuterëve, POS terminaleve (point of sale), pajisjeve dhe
arkave fiskale, ashtu që shkollat dhe bizneset të mund të pajisen me këto pajisje që të
ngritët efektshmëria në studim dhe punë;



Subvencione reale, jo vetëm fjalë elektorale për të gjithë prodhuesit vendorë, ose të
interesuarit për të hapur biznese të reja në agrikulturë;



Angazhimi i Qeverisë dhe Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale për arritjen e
marrëveshjeve me shtetet e Evropës për punësim sezonal të qytetarëve tanë;



Raportim në çdo tre muaj në komisionet parlamentare nga ministrat përkatës;



Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia të obligohen të jenë aktive dhe të veprojnë
në ndalimin e rrjeteve kriminale të trafikimit;



Gjyqësori t’i zgjidhë rastet e trafikimeve në procedurë të përshpejtuar;



Ministria e Integrimit Evropian ta intensifikojë fushatën vetëdijësuese rreth informimit të
qytetarëve lidhur me migrimin ilegal, kërkimin e azilit dhe mundësitë e marrjes së vizave;



Qeveria të punojë në plotësimin e kushteve për liberalizimin e vizave, si mjet për
pamundësimin e funksionimit të rrjetit të trafikantëve;



Qeveria të angazhohet për krijimin e kushteve dhe lehtësirave për biznese, si dhe për
hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë dhe marrëveshjet ndërshtetërore për punësim
nëpërmjet migrimit të kontrolluar legal të fuqisë së kualifikuar punëtore;



Të vazhdojë procesin e riatdhesimit të koordinuar me shtetet, në të cilat kanë emigruar
qytetarët e Kosovës.
Nr. 05-R-01
Prishtinë, më 5 shkurt 2015
Kryetari i Kuvendit
Kadri VESELI
CC:
- Qeverisë së Republikës së Kosovës,
- Grupeve parlamentare,
- Arkivit të Kuvendit.
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