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Republika e Kosovës 

Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 

___________________________________________________________________________ 

 

Ligji Nr. 05/L-102 

 

 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE NË MES 

TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE BASHKIMIT EVROPIAN MBI 

MISIONIN E BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM TË LIGJIT NË 

KOSOVË 

   

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, 

 

Në mbështetje të nenit 65 (1,4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

 

Duke marrë parasysh përkushtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës për avancimin 

e sundimit të ligjit në Kosovë, nevojën për ngritjen e kapaciteteve të tyre, gatishmërinë e tyre 

për të bashkëpunuar me Bashkimin Evropian në këtë drejtim dhe mbështetjen e vazhdueshme 

të Bashkimit Evropian nëpërmjet EULEX-it për të arritur këto qëllime, 

 

Miraton: 

 

 

LIGJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE 

NË MES TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE BASHKIMIT 

EVROPIAN MBI MISIONIN E BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM 

TË LIGJIT NË KOSOVË 

 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

1.  Ky ligj ratifikon marrëveshjen ndërkombëtare të arritur nëpërmjet shkëmbimit të 

instrumenteve mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, mbi Misionin e 

Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë (“EULEX KOSOVA”). 
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2.  Ky ligj ratifikon marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi, duke përfshirë këtu, por pa u kufizuar nga: 

 

2.1.   Zgjatja e mandatit të EULEX-it në fushat e parapara në marrëveshje deri më 15 

qershor 2018; 

2.2.  Delegimi i autoritetit për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtarë 

të EULEX-it, në përputhje me Kushtetutën, neni 20, duke ju nënshtruar procesit të 

konfirmimit të emërimeve nga Presidenti pas aprovimit nga Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës, respektivisht Këshilli Prokurorial i Kosovës, vazhdimin e mandatit të 

gjyqtarëve të tanishëm ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese dhe krijimi i një 

kuadri për formimin e një sistemi të regjistrimit për stafin e EULEX-it që i lejohet 

armë-mbajtja; dhe 

 

2.3. Garantimi i imunitetit të stafit të zyrës dhe personelit të EULEX-it si dhe 

Përfaqësuesit Special të BE-së, (“PSBE”), në bazë të Ligjit Nr. 03/L-033 për Statusin, 

Imunitetet, dhe Privilegjet e Misioneve diplomatike, Konsullore dhe Personelin e 

Kosovës dhe Praninë Ndërkombëtare Ushtarake si dhe Personelin e saj. 

 

 

Neni 2  

Fushëveprimi  

 

Marrëveshja ndërkombëtare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian do të jetë 

pjesë përbërëse e këtij ligji (Shtojca 1) dhe zbatohet nga Republika e Kosovës dhe Bashkimi 

Evropian. 

 

 

Neni 3 

Hyrja ne fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës 

 

 

 

Ligji  Nr. 05/L -102 

 17 qershor 2016 
 

                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 

 

                                                                                       ________________________ 

                                                                                                Kadri  VESELI 



FEDERICA MOGHERINI 
 

HIGH REPRESENTATIVE 
 

      VICE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION 

 

 

 

Brussels, 15/06/2016 
A(2016)3451289 

 

H.E. Mr Hashim Thaçi 

President of Kosovo 

 

 

 

 

 

Dear President, 

 

I accept the invitation contained in your letter dated 9 June 2016 to continue to implement the 

mandate of EULEX KOSOVO, as laid down in Joint Action 2008/124/CFSP, adopted by the 

Council of the European Union on 4 February 2008 as amended and our letters of 4 September 

2012 and 14 April 2014.  

 

I would like to take this opportunity to express to you our most sincere gratitude for your 

commitment to facilitate all necessary assistance to EULEX KOSOVO for the efficient and 

effective discharge of its duties all over Kosovo in the spirit of mutual cooperation.  

 

The EU Special Representative and EULEX KOSOVO will continue to assist the institutions, the 

judicial authorities and law enforcement agencies in Kosovo in further strengthening an 

independent multi-ethnic justice system and multi-ethnic police service in their progress towards 

fulfilling European Standards in their respective fields, including EULEX KOSOVO seeking new 

cases in exceptional circumstances.  

 

Kosovo shares the European perspective of the rest of the Western Balkans region. In carrying out 

its mandate, EULEX KOSOVO will contribute to facilitating Kosovo’s progress on its European 

path. 

 

Finally, I look forward to continuing our close co-operation contributing to strengthened stability 

and prosperity in the region. 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 
Federica Mogherini 



H.E. z. Hashim Thaci 

Presidenti i Kosovës 

 

I nderuar z. President,  

 

Unë e pranoj ftesën në letrën tuaj të datës 09 Qershor 2016 që mandati i EULEX 

Kosovë të vazhdojë të zbatohet më tutje, siç është përcaktuar në Veprimin e 

përbashkët 2008/124/CFSP, të miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 

4 shkurt të vitit 2008 si i ndryshuar dhe letrat tona të përbashkëta të 4 Shtator 

2014 dhe 14 prill 2014.  

Dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast që t’ju shpreh falënderimin tim të sinqertë për 

përkushtimin tuaj për t’ia ofruar tërë ndihmën e nevojshme misionit EULEX 

KOSOVA në kryerjen detyrave të veta në mënyrë efikase dhe efektive në tërë 

Kosovën  dhe në frymën e bashkëpunimit të ndërsjellë. 

Përfaqësuesi Special i BE dhe EULEX KOSOVA do të vazhdojnë të ndihmojë 

institucionet, autoritetet gjyqësore dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë 

në forcimin e mëtejshëm të një sistemi të pavarur të drejtësisë shumë- etnike 

dhe të shërbimit policore multi-etnike në përparimin e tyre drejt përmbushjes 

së standardeve evropiane në fushat e tyre përkatëse, duke përfshirë edhe 

kërkimin e rasteve të reja në rrethana të jashtëzakonshme nga EULEX Kosova.  

Kosova ndan perspektivë evropiane me pjesën tjetër të rajonit të Ballkanit 

Perëndimor. Gjatë zbatimit të mandatit të saj, EULEX KOSOVA do të 

kontribuojë në lehtësimin e progresit të Kosovës drejt integrimit të mëtejshëm 

me BE-në . 

Së fundi, unë pres që të kemi vazhdim në bashkëpunimin tonë duke kontribuar 

në stabilitetin forcuar dhe prosperitetit në rajon. 

 

 

Federica Mogherini 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Nj.E. g. Hashim Thaçi 

Predsednik Kosova 

 

Potošvani  g-dine  Predsedniće,  

 

Prihvatam poziv razrađen u Vašem  pismu od xxxx da mandat EULEX-a  

Kosovo nastavlja  da se primenjuju i dalje, kao što je navedeno u Zajedničkoj 

aktivnosti  2008/124/CFSP , usvojenoj  od strane Saveta  Evropske Unije  4. 

februara 2008 godine  kao  izmenjen  i u našim  zajedničkim  pismima  od 4 

septembra 2014. i   14. aprila 2014 godine . 

Želela  bih da iskoristim ovu priliku da izrazim svoju iskrenu zahvalnost na 

vašu posvećenost da pružiti  svu potrebnu  pomoć misiji  EULEX Kosovo u 

obavljanju njenih dužnosti na efikasan  i efektivan način  na celom  Kosovu i u 

duhu međusobne saradnje. 

Specijalni predstavnik EU-a i EULEX KOSOVO će nastaviti da pomažu  
kosovskim insititucijama, pravosudnim organima i agencijama za sprovođenje 
zakona na Kosovu u daljem jačanju nezavisnog multietničkog pravosudnog 
sistema i multietničke policijske službe u njihovom napretku ka ispunjavanju 
evropskih standarda u njihovim odgovarajućim  oblastima, uključujući i  istragu 
novih slučajeva u izuzetnim okolnostima od strane EULEX Kosova  
 
Kosovo deli evropsku perspektivu sa ostalim delom  regiona Zapadnog 

Balkana. Tokom realizacije njegovog mandata, EULEKS KOSOVO će doprineti 

olakšavanju napretka Kosova ka daljoj integraciji sa EU-om. 

Konačno, ja očekujem da ćemo nastaviti  našu saradnju doprinoseći  jačanju 

stabilnosti i prosperiteta u regionu. 
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