Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
Zakon br. 05/L - 102

O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU
REPUBLIKE KOSOVA I EVROPSKE UNIJE O MISIJI EVROPSKE
UNIJE ZA VLADAVINU PRAVA NA KOSOVU

Skupština Republike Kosovo,
Na osnovu člana 65 (1,4) Ustava Republike Kosova,
Imajući u vidu posvećenost institucija Republike Kosova za unapređenje vladavine prava
na Kosovu, potrebu za jačanje svojih kapaciteta, njihovu spremnost za sarađivanje sa
Evropskom Unijom u tom pogledu i stalnu podršku Evropske Unije kroz EULEX -a za
postizanje ovih ciljeva,
Usvaja:

ZAKON O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG SPORAZUMA
IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVA I EVROPSKE UNIJE O MISIJI
EVROPSKE UNIJE ZA VLADAVINU PRAVA NA KOSOVU
Član 1
Cilj
1. Ovaj zakon ratifikuje Međunarodni Sporazum postignut kroz razmenu instrumenata
između Republike Kosova i Evropske Unije, o Misiji Evropske Unije za Vladavinu
zakona na Kosovu, (“EULEX”).
2. Ovaj zakon u potpunosti ratifikuje Međunarodni Sporazum, uključujući ali ne
ograničavajući se na:
2.1. produženje mandata EULEX-a u predviđenim oblastima u Sporazumu do
15. juna 2018. god.
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2.2. delegiranje organa za imenovanje međunarodnih sudija i tužilaca EULEX-a,
u skladu sa Ustavom, član 20, podležući se procesu konfirmacije za njihovo
imenovanje od strane Predsednika, nakon usvajanja od strane Sudskog Saveta
Kosova, odnosno Tužilačkog Saveta Kosova, produženje mandata sadašnjim
međunarodnim sudijama u Ustavnom Sudu i stvaranje kadra za osnivanje sistema
upisa osoblja EULEXA-a kome se odobrava nošenje oružja;
2.3. garantovanje imuniteta za kancelarijsko osoblje i osoblje EULEX-a, kao i
Specijalnog Predstavnika EU-a, ("SPEU"), u skladu sa Zakonom br. 03/L-033 o
statusu, imunitetu i privilegijama diplomatskog i konzularnog osoblja kao i
osoblje Kosova, i prisustvo Međunarodnih Vojnih Snaga i njihovog osoblja.

Član 2
Delokrug
Međunarodni Sporazum između Republike Kosova i Evropske Unije biće sastavni deo
ovog zakona (Prilog 1) i primenjuje se od strane Republike Kosova i Evropske Unije.

Član 3
Stupanje na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Republike Kosova.

Zakon Br. 05/L - 102
17. jun 2016. god.
Predsednik Skupštine Republike Kosova
________________________
Kadri VESELI

2

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.

