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Kosova - frymëmarrje e re, gati për start

Seancë solemne
në Kuvendin e Kosovës, me rastin e përfundimit
të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës

Krye parlamentari Krasniqi fton z. Ahtisaari dhe miqtë e tjerë në sallën e Kuvendit

Pamje nga seanca solemne

Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 10.09.2012, u mblodh në seancë
solemne për një ngjarje tjetër të rëndësishme të Republikës së Kosovës.
Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, Pieter Feith, në fillim të fjalës së tij, njoftoi
Kuvendin e Kosovës, se përmes vendimit formal të Grupit Drejtues
Ndërkombëtar sot; - “ Mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës ka përfunduar”.

Në këtë ngjarje mjaft të rëndësishme ishin të
pranishëm personalitete të larta
ndërkombëtare, si: ish-presidenti Martti
Ahtisaari, hartues i planit për statusin e
Kosovës, ish-ndërmjetësit Frank Wisner e
Wolfgang Ischinger, zëvendës-ndihmës sekretari
amerikan i Shtetit Filip Reeker, zëvendës
kancelari dhe ministër i Punëve të Jashtme i
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Austrisë, Michael Spindelegger, përfaqësuesi
Civil Ndërkombëtar, Pieter Feith, përfaqësues të
ve n d e ve t ë t j e ra t ë G r u p i t D r e j t u e s
N d ë rko m b ë t a r, s i d h e p ë r fa q ë s u e s t ë
institucioneve vendore e ndërkombëtare në
Kosovë.
Në këtë seancë solemne të drejtuar nga kryetari i
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Kryetari i Kuvendit të Kosovës z, Jakup Krasniqi

“ Nga dita e sotme, kur institucionet tona
marrin përgjegjësi shtesë kushtetuese dhe
ligjore, shoqëria jonë ndodhet para sfidave
të mëdha të zhvillimit e përparimit, të
luftës kundër varfërisë, krimit dhe
korrupsionit. Perspektiva evropiane e
Kosovës dhe integrimet euroatlantike
përbëjnë me pak fjalë, gjithë programin dhe
vizionin tonë të së ardhmes ”.

Kam nderin të hap këtë mbledhje
solemne të Kuvendit të Republikës
së Kosovës, në ditën e përfundimit
të mbikëqyrjes ndërkombëtare të
pavarësisë së vendit tonë.
Një nga provizionet e Propozimit
Gjithëpërfshirës të presidentit
Ahtisaari për statusin e Kosovës,
ka qenë mbikëqyrja ndërkombëtare
e pavarësisë së shtetit, të sapo
shpallur, më 17 shkurt 2008. Nuk
u deshën as pesë vjet, për të qenë
e panevojshme kjo mbikëqyrje.
Institucionet e Kosovës së pavarur,
të përgjegjshme para qytetarëve,
por
edhe
ndaj
miqve
ndërkombëtarë, vepruan shpejt dhe
plot energji për të zbatuar zotimet
e proklamuara dhe dispozitat
kushtetuese të Pakos Ahtisaarit.
Gjej këtë rast të mirë, t'u shpreh
mirënjohjen e thellë të Kuvendit e
të qytetarëve që na kanë zgjedhur,
gjithë vendeve mike, me në krye
SHBA dhe BE-në, që e njohën dhe e
mbështetën pa rezerva pavarësinë
e Kosovës. Falënderoj nga zemra
presidentin Ahtisaari, për
angazhimet këmbëngulëse të tij për
të arritur zgjidhjen e merituar
ndërkombëtare, për statusin politik
të Kosovës dhe për prezencën e tij
sot këtu midis nesh. Dua të
falënderoj edhe ndërmjetësuesit
tjerë ndërkombëtarë për bisedimet
e vështira për statusin e Kosovës,
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të cilët mbajtën parasysh të drejtën
legjitime të vendit tonë për të qenë
i lirë, i pavarur dhe demokratik.Në
këtë ditë të përfundimit të
mandatit të tij, i shpreh mirënjohje
zotit Pieter Feith, shef i ICO, i cili
nuk ka mbajtur thjesht rol
mbikëqyrës, por edhe mbështetës
ndaj pavarësisë dhe institucioneve
të saj. Përshëndes dhe falënderoj
Grupin Ndërkombëtar Drejtues, për
angazhimet e tij mbështetëse për
Kosovën dhe për vendimin që mori
sot në Prishtinë, për heqjen e
mbikëqyrjes ndërkombëtare të
pavarësisë së Kosovës.
Data e sotme shënon një ngjarje të
rëndësishme në historinë e
Kosovës së pavarur. Kjo fitore dhe
ky rezultat u dedikohet në radhë të
parë qytetarëve të Kosovës dhe
institucioneve të saj, por edhe
miqve ndërkombëtarë që na
mbështetën bujarisht në këto vite
të ndërtimit të shtetit, të
demokracisë dhe të subjektivitetit
ndërkombëtar.
Kosova ka ndryshuar shumë në
këto më pak se pesë vjet të
pavarësisë, duke u kthyer nga një
vatër potenciale e krizave të
përhershme dhe plot rreziqe, në
një faktor paqeje, sigurie e
stabiliteti rajonal

KUVENDI

Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar Pieter Feith
“ Udhëheqës dhe përfaqësues të Kosovës!
Ju nxis që ta kompletoni vizionin e Martti Ahtisaarit;
ndarjen e pushteteve dhe qeverisjen duke u bazuar në
vlerat dhe traditat evropiane, e jo në dallimet etnike,
afrimin e komuniteteve me njëra-tjetrën brenda shtetit,
hapjen e kontakteve dhe të dialogut...
Duke vepruar kështu, ju do t'i ofroni Laureatit të
Nobelit dëshminë më të çmuar të vlerësimit dhe
mirënjohjes”.

Më 15 qershor 2008 më keni
nderuar duke ma dhënë fjalën me
rastin e miratimit formal të
kushtetutës së re të Kosovës.
Kushtetuta tani është ndryshuar për
të marrë parasysh përfundimin e
mbikëqyrjes së pavarësisë dhe për të
përfshirë vlerat dhe parimet
kryesore të Propozimit
Gjithëpërfshirës për Statusin të
Presidentit Ahtisaari.
Kushtetuta tani qëndron e
mëvetësishme si burim i vetëm
juridik dhe si burim i lirisë në këtë
vend.
N d ë rko h ë , Ku s h t e t u t a ë s h t ë

dëshmuar të jetë baza më e zhvilluar
dhe më së miri e hartuar për
zhvillimin e shtetësisë së Kosovës.
Ajo ofron fleksibilitet derisa i mbron
të drejtat themelore individuale dhe
të komuniteteve. Kur ka qenë e
nevojshme, Gjykata Kushtetuese na
ka dhënë udhëzime plotësuese lidhur
me kuptimin e dispozitave të
ndryshme të saj.
Ndjehem i privilegjuar që kam rastin
për t'iu drejtuar sot këtij Kuvendi.
Dhe e theksoj se po e bëj këtë pa
autorizime apo mandat ekzekutiv,
por si mysafir i ftuar, e kjo më jep një
nder dhe më të madh.

Presidentja e kosovës Atifete Jahjaga

Presidentja e Republikës së Kosovës,
Atifete Jahjaga, në fjalën e saj,
prezantoi të arriturat e Kosovës në
fazën e shtet ndërtimit, ndërsa ditën
e sotme e konsideroi një ditë të
shënuar për popullin dhe shtetin e
Kosovës. Presidentja Jahjaga tha se
Kosova, me përmbylljen me sukses
të fazës së mbikëqyrjes së
pavarësisë së saj, tregon se
institucionet dhe qytetarët e
Republikës së Kosovës, janë të
përkushtuar dhe të përgjegjshëm t'i
kryejnë të gjitha obligimet në
funksionimin e shtetit në të gjitha
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segmentet e punës dhe jetës.
"Ne sot jemi shoqëri e njerëzve të
lirë, vend i shanseve dhe mundësive
të barabarta, jemi shtet qytetar në të
cilin të gjithë njerëzit pa marrë
parasysh përkatësinë kombëtare,
fetare, racore, pavarësisht nga
numri i tyre i gëzojnë të gjitha liritë
dhe të drejtat në mënyrë të
barabartë në atdheun e tyre
Republikën e Kosovës duke i pasur të
gjitha garancitë kushtetuese dhe
ligjore dhe duke qenë zot të vetvetes,
përgjegjës dhe ndërtues të ardhmes
së tyre".
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Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi

“Të gjithë qytetarët, pas
asnjë përjashtim, janë
hisedarë në lirinë dhe
pavarësinë e Kosovës, si
dhe miqtë ndërkombëtarë
që mbështetën Kosovën
duke angazhuar vajzat
dhe djemtë e tyre në luftën
për liri, rimëkëmbje dhe
pavarësi”.

Kryeministri Hashim Thaçi, dha një historik të
përpjekjeve të popullit të Kosovës për lirinë e
pavarësinë e vendit, ndërsa u ndal në
negociatat e Vjenës, proces ky që kulmoi me
Planin Gjithëpërfshirës të presidentit Ahtisaari,
i cili propozonte pavarësinë e mbikëqyrur për
Kosovën.
"Përkundër kompromiseve, ne e pranuam
Planin dhe pikërisht bazuar në këtë plan, më
17 shkurt 2008, nga kjo foltore, nga kjo sallë,
duke i dëgjuar të rrahurat e zemrës të
stërgjyshërve tanë, do të shpallnim pavarësisë
e Kosovës", theksoi kryeministri Thaçi, duke
shtuar se ndonëse plani për pavarësinë e
Kosovës u finalizua në Vjenë, themelet e tij u
vendosën në Prishtinë, Prekaz, Krushë, Reçak,
Gllogjan, e kudo në Kosovë.

Presidenti Martti Ahtisaari
“ Do të dëshiroja t'ia japë një porosi gjeneratës së re të diplomatëve që janë të mbledhur rreth Kosovës:
Ju lutem mos mendoni se ka rrugë të shkurtra për t'i gjetur. Ju lutem mos mendoni se ka truke të reja
kushtetuese për t'i provuar. Ju lutem mos i sakrifikoni nevojat e miliona njerëzve, që jetojnë në më
shumë se një vend, e të cilët u janë nënshtruar aq shumë frustrimeve dhe pasigurive për një kohë shumë
të gjatë ”.

Hartuesi i Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës,
presidenti Martti Ahtisari, tha se po qëndron sot këtu për të festuar fundin e një
rrugëtimi të gjatë. Ai tha se ky plan ishte rezultat i shumë muajve të punës së
durueshme dhe të menduar të një ekipi diplomatësh dhe ekspertësh teknikë, në
diskutim me përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë. Ai tha se suksesi në Kosovë
dhe suksesi në Serbi, nuk do të gjendet në një shtrëngim duarsh dhe në një
kryetitull lajmesh, por në zbatimin e vazhdueshëm dhe me përkushtim të një
plani i cili ka demonstruar rezultate të prekshme në terren në Kosovë. "Kur e
kam paraqitur planin, e kam ditur se ai ishte fillimi i një rrugëtimi të vështirë.
Asnjëri nga ne nuk e ka ditur se sa i vështirë do të jetë ky rrugëtim... Por, plani
është zbatuar", tha presidenti Ahtisaari, duke shtuar se ky sukses është i
jashtëzakonshëm. Ashtu si çdo shtet tjetër evropian që shkon në drejtim të
duhur, Kosova do të vazhdojë ta ndjejë vëzhgimin e kujdesshëm të BE-së,
nëpërmjet raportit të saj të progresit. Propozimi Gjithëpërfshirës i ofron Kosovës
mundësinë për stabilitet, prosperitet dhe qeverisje të mirë. Se a do të bëhet kjo
mundësi realitet, kjo varet nga populli i Kosovës dhe në veçanti nga ju,
përfaqësuesit e tyre demokratikë. Është në duart tuaja, dhe vetëm në duart tuaja,
në do ta bëni Kosovën me paragjykime, apo tolerante, në do ta bëni Kosovën të
korruptuar, apo të drejtë, në do ta bëni Kosovën të dështuar apo të suksesshme ,
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Zëvendës kancelar dhe Ministër i Jashtëm i Austrisë
z. Michael Spindelegger
“Një periudhë transitore ka përfunduar për Kosovën dhe një epokë e re do të
fillojë së shpejti; - rruga juaj drejt BE-së”.

Zëvendës kancelari dhe ministri i Punëve të Jashtme i
Austrisë, Michael Spindelegger, ditën e sotme e konsideroj
historike për Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj, po
aq sa edhe për miqtë e Kosovës dhe komunitetin
ndërkombëtar. Me vendimet ligjore dhe kushtetuese të
kë t i j Ku ve n d i , t h a S p i n d e l e gg e r, m b i kë q y r j e s
ndërkombëtare të pavarësisë po i vjen fundi ndërsa
Kosova po hap një kapitull krejt të ri të shtetësisë së saj.
Ai tha se kosovarët mund të krenohen me ato që kanë
arritur në këto pak vite që nga shpallja e pavarësisë.
Spindelegger shtoi se Austria është e nderuar që ka
mundur ta shoqërojë Kosovën në rrugëtimin e saj drejt
shtetësisë, si një partner i afërt dhe një avokat i
aspiratave të drejta.
"Me përkushtimin tonë për Kosovën, ishte e logjikshme që
ne t'i ofronim Presidentit Martti Ahtisaari që ta vendoste
zyrën e tij në Vjenë. Kështu, bisedimet dypalëshe me
Serbinë u mbajtën aty, edhe Propozimi Gjithëpërfshirës i
Statusit (PGJS), baza e pavarësisë së vendit tuaj, u hartua
në kryeqytetin tonë. Po ashtu, dy muaj më parë, përsëri
në Vjenë Grupi Drejtues Ndërkombëtar përcaktoi se
Kosova e kishte implementuar PGJS-në, në mënyrë që ne
të mund të mblidheshim të gjithë këtu për të festuar.
Prandaj unë mund të them me kënaqësi të madhe se ajo
që u fillua në Vjenë mundi të përmbyllej me sukses po në
Vjenë", tha zëvendës kancelari austriak

Ambasadori Frank Wisner
Në fjalën e tij në Kuvendin e Kosovës, ambasadori
amerikan Frank Wisner, tha se pavarësia e Kosovës ka
qenë e rëndësishme edhe për SHBA-të, sepse, siç u shpreh
ai, sikur të mos kishte paqe në këtë vend, nuk do të
kishte paqe në Ballkan dhe kur nuk do të kishte paqe në
Ballkan, nuk do të kishte paqe në Evropë. Wisner tha se
gjatë këtyre viteve, SHBA-të me miqtë e saj, kanë
qëndruar në krah të Kosovës dhe se përgjegjësia e
amerikanëve vazhdon edhe sot e do të vazhdojë edhe në
të ardhme. "Për mua ka qenë nder i veçantë që kam
punuar më të gjithë ju. Jam krenar, si amerikan, për
kontributin e shtetit tim në këtë rast, për mbështetjen
tonë të vazhdueshme politike për pavarësimin e vendit
tuaj, për kontributin e zonjave dhe zotërinjve tanë në
uniformë, por edhe për mirëqenien ekonomike. SHBA-të
do të vazhdojnë mbështetjen për Kosovën, për
demokracinë e Kosovës, për sovranitetin tuaj, për
integritetin territorial dhe për mirëqenien tuaj. Ky
përkushtim është i veçantë, i cili ndahet nga të gjithë
amerikanët", theksoi ambasadori Wisner, duke shtuar se
edhe sot, ka detyra të mëdha të cilat presin dhe ato
kërkojnë një përkushtim të plotë të kosovarëve dhe miqve
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Ambasadori Wolfgang Ischinger
Sot, fillon një kapitull i ri në historinë e Kosovës, i shtetit më të ri
të Evropës. Por ai nuk do të jetë më pak sfidues për popullin dhe
udhëheqësit e saj sesa që ishte kapitulli i fundit .

Ambasadori Volfgang Ischinger, duke përgëzuar
Kuvendin e Kosovës për punën e tij, tha se
Kosova pa dyshim ka kaluar një rrugë të gjatë
që nga shpallja e pavarësisë së saj. Në katër
vitet e kaluara, theksoi Ischinger, ajo është
zhvilluar në një shtet të qëndrueshëm
demokratik dhe shumetnik të cilin e
parashikonte "Propozimi Gjithëpërfshirës për
Zgjidhjen e Statusit të Kosovës i Martti
Ahtisaarit. Ai tha se propozimi i Ahtisaarit dhe
Kushtetuta e Kosovës e vitit 2008 përmbajnë të
gjitha parimet dhe garancitë e nevojshme për të
siguruar se kushdo në Kosovë, shqiptarët,
serbët e Kosovës si dhe pakicat e tjera, njëlloj
mund të jetojnë në mënyrë paqësore dhe në
siguri, si dhe të gëzojnë të drejta të njëjta
sikurse bashkëqytetarët e tyre."Sot është ditë
kremte, është ditë e urimeve për Kosovën, për
parlamentin e saj, për qeverinë e saj, dhe më
së shumti për tërë popullin e saj. Sot, fillon një
kapitull i ri në historinë e Kosovës, i shtetit më
të ri të Evropës. Por ai nuk do të jetë më pak
sfidues për popullin dhe udhëheqësit e saj sesa
që ishte kapitulli i fundit", theksoi ishndërmjetësi Ischinger. Diplomati gjerman tha se
fatmirësisht, hovi në rrugën e Kosovës drejt
Evropës është rritur gjatë muajve të fundit.

Pamje nga seanca solemne
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Krasniqi kërkon njohjen e Kosovës nga Egjipti

EGJIPT

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, i
shoqëruar nga nënkryetarët Sabri Hamiti dhe Enis Kervan zhvilluan
një vizitë zyrtare në Egjipt.

Delegacioni parlamentar i Kosovës u prit nga kryetari i Këshillit Shura
(Dhoma e Lartë), Ahmed Fahmy dhe personalitete të tjera egjiptiane
Kryetari Fahmy shfaqi shpresën që së shpejti do të merret vendimi për njohje
nga ana e qeverisë së re egjiptiane

Fahmy – delegacioni i Kuvendit të Kosovës

Duke i uruar mirëseardhjen
kryetarit Krasniqi dhe delegacionit
që e shoqëron, Kryetari i Këshillit të
Dhomës së Lartë, Ahmed Fahmy,
theksoi se kjo vizitë është një
mundësi e mirë për tu njohur me
zhvillimet në të dyja vendet dhe për
të thelluar bashkëpunimin ndërmjet
parlamenteve respektive. Egjipti
ende nuk e ka njohur Kosovën por,
sipas tij, populli atë e njeh dhe
shfaqi shpresën, se së shpejti do të
merret vendimi për njohje nga ana
e qeverisë së re egjiptiane. Ai tha se
vetë kjo vizitë dhe pritja zyrtare, e
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dëshmon këtë.
Kryetari Krasniqi, duke e
fa l ë n d e r u a r z . Fa h my p ë r
mikpritjen, shprehu mirënjohjen e
tij për mbështetjen egjiptiane për
Republikën e Kosovës.
Kosova,
theksoi z. Krasniqi,
përcjell me
vëmendje të arriturat në Egjipt, pas
ndryshimeve demokratike dhe
besojmë tek institucionet dhe populli
egjiptian, se përpjekjet për ta
përfunduar tranzicionin demokratik,
do të bëjnë që Egjiptin ta rikthejë
rolin, që e ka pasur si vend kyç i
botës arabe dhe myslimane.
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K rye t a ri K ra s n i q i e n j o f t o i
mikpritësin egjiptian për zhvillimet
në Kosovë, si dhe transformimet që
ka bërë vendi, para dhe pas
shpalljes së pavarësisë, duke u
shndërruar kështu në një faktor
paqeje dhe stabiliteti në rajon. Të
arriturat e Kosovës në rrugën e
integrimeve rajonale dhe
evropiane, si dhe angazhimi i
Kosovës në plotësimin e kushteve
politike, ekonomike dhe ligjore që i
kërkon Bashkimi Evropian ka bërë
të mundur krijimin e raporteve të
shkëlqyeshme me fqinjë, pos me
Serbinë, e cila nuk e ka njohur
Kosovën dhe vazhdon t'i bëjë
pengesa zhvillimit dhe afirmimit
ndërkombëtar.

Përfundimi i mbikëqyrjes
ndërkombëtare të pavarësisë së
Kosovës ka hapur perspektiva të
reja dhe e bën të domosdoshëm
njohjet e reja të pavarësisë së
Kosovës, theksoi z. Krasniqi dhe
ne; Jemi të bindur se njohja e
pavarësisë së Kosovës nga Egjipti,
përveç se hap rrugën e thellimit të
bashkëpunimit midis dy vendeve e
popujve tanë, do të ndikojë në
njohjen e Kosovës edhe nga shtetet
e tjera .
Kryetari Krasniqi i bëri ftesë
Kryetarit të Kuvendit Shura të
Egjiptit për vizitë zyrtare në
Kosovë, e cila u pranua më shumë
kënaqësi nga ana e z. Fahmy.

Ministri i Çështjeve Parlamentare Muhamed Mahsub, takon
delegacionin parlamentar të Kosovës

Mahsub-Krasniqi

Delegacioni i Kuvendit të
Kosovës është pritur në takime
të ndara edhe nga ministri i
Ç ë s h t j e ve Pa rl a m e n t a r e,
Muhamed Mahsub, Komisioni
për Marrëdhënie me Jashtë
dhe ai për Çështje Ekonomike.
Ministri egjiptian Mahsub u
shpreh i vetëdijshëm për
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vonesën në njohjen e Kosovës,
por kërkoi që Kosova të këtë
mirëkuptim për periudhën
nëpër të cilën është duke
kaluar Egjipti.
Ai foli për angazhimet e
institucioneve egjiptiane për
përfundimin e tranzicionit,
miratimin e Kushtetutës dhe

KUVENDI

për proceset demokratike
nëpër të cilat është duke
kaluar vendi dhe populli i tij,
duke shfaqur shpresën që pas
përfundimit të këtyre
proceseve edhe njohja e

Kosovës do të vijë natyrshëm.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës
e njoftoi ministrin egjiptian me
situatën e përgjithshme dhe
zhvillimet e fundit në Kosovë,
si dhe foli për rëndësinë e
njohjes së pavarësisë nga

Delegacioni Parlamentar i Egjiptit - Delegacioni i Kuvendit të Kosovës

Gjatë takimeve me komisionet
parlamentare, u shkëmbyen
pikëpamje dhe informata lidhur
me funksionimin e këtyre
komisioneve dhe u diskutua
për mundësinë e shkëmbimit të
përvojave të të dyja palëve.
Pa r l a m e n t a r ë t e g j i p t i a n ë
shprehën kënaqësinë që patën

KUVENDI

rastin të njihen me zhvillimet e
reja në Kosovë dhe shfaqën
interesim për thellimin e
bashkëpunimit parlamentar.
Kryeparlamentari Krasniqi
fa l ë n d e r o i p a r l a m e n t a r ë t
egjiptianë për mikpritjen dhe
për qëndrimet e tyre pro
njohjes se Kosovës.

11

Dita Ndërkombëtare e Demokracisë në Kuvendin e Kosovës

Në rrugën tonë të demokracisë kemi gëzuar edhe ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, në
mënyrë të veçantë ndihmën e SHBA-së dhe të BE-së.
Deklarata universale për demokraci bazohet në ekzistencën e institucioneve funksionale dhe të
strukturuara mirë , si dhe në një varg standardesh dhe rregullash të shoqërisë në tërësi.
Dita Ndërkombëtare e Demokracisë, e kthyer tashmë në një ditë
tradicionale për Kuvendin e Republikës së Kosovës u përkujtua me një
sërë aktivitetesh. Nga ora 10:00-16:00, u organizuan manifestimet
Dyert e hapura të Kuvendit, Panairi i organizatave të shoqërisë civile
dhe u bë hapja e Qendrës për vizitorë .
Në kuadër të Panairit të organizatave të shoqërisë civile", i cili u hap
para hyrjes kryesore të Kuvendit, morën pjesë rreth 20 organizata të
shoqërisë civile, të cilat përfaqësonin të gjitha komunitetet që jetojnë në
Kosovë.
Gjatë kësaj kohe nxënës, studentë dhe qytetarë, vizituan ambientet e
Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Pastaj filloi ceremonia solemne e hapjes së "Qendrës për Vizitorë".
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, pasi shprehu
kënaqësinë për hapjen e kësaj qendre në hapësirat e Kuvendit të
Republikës së Kosovës, tha se ky eveniment është dëshmi që tregon
brishtësinë e demokracisë në Republikën e Kosovës, por në anën tjetër
edhe gatishmërinë për të qenë të vendosur në ndërtimin e institucioneve
demokratike të Kosovës. Kjo tregon njëkohësisht se sa vështirë dhe sa e
gjatë ka qenë rruga e demokracisë për qytetarët dhe për institucionet e
Kosovës
. Kremtimi i kësaj dite dhe ardhja e qytetarëve në vizitë në këtë shtëpi
të demokracisë është ngjarje e rëndësishme jo vetëm për të sotmen , por
edhe për të ardhmen e Kosovës.
Jemi të angazhuar që shtëpinë tonë të demokracisë ta bëjmë sa më
transparente që edhe qytetarët të jenë pjesë e demokracisë në Kosovë.
Në rrugën tonë të demokracisë kemi gëzuar edhe ndihmën e komunitetit
ndërkombëtar, në mënyrë të veçantë ndihmën e SHBA-së dhe të BE-së.
Ky eveniment
është fryt i bashkëpunimit ndërmjet SHBA-së dhe
Kuvendit të Kosovës, por pjesa më e madhe e investimeve i takon NDIsë , tha krye kuvendari Krasniqi. Po ashtu ai falënderoi edhe USAID-in
për financimin e programeve të NDI-së në Kosovë.
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Inagurimi i Qendrës për Vizitorë

Zv. ambasadorja e SHBA-së, në Kosovë, Kelly Degnan, theksoi se ky
është viti i tretë që po e shënojmë këtë ditë ndërkombëtare të
demokracisë, ndaj edhe kemi zgjedhur pikërisht këtë ditë për të
përuruar këtë qendër të re të vizitorëve në Kuvendin e Kosovës.
Deklarata universale për demokraci bazohet në ekzistencën e
institucioneve funksionale dhe të strukturuara mirë , si dhe në një
varg standardesh dhe rregullash të shoqërisë në tërësi. Që kjo të
arrihet nevojitet një shoqëri që njeh mirë të drejtat dhe përgjegjësitë e
saj. Në vijim ajo tha se Kuvendi miraton tërë ligjet dhe taksat dhe ka
përgjegjësinë që të sigurohet se çdo propozim që jepet aty të testohet

Kelly Degnan

dhe debatohet rrënjësisht para se të bëhet ligj.
Me fuqinë mbikëqyrëse, Kuvendi vëzhgon imtësisht punën e qeverisë.
Ajo në vijim tha: Qeveria ime përmes USAID-it ka përkrahur krijimin
e Qendrës për Vizitorë për të nxitur interesimin e opinionit publik
rreth asaj se si punon qeveria. Kjo qendër do ta rrisë qasjen e
qytetarëve te të përzgjedhurit e tyre dhe do të rrisë njohurinë e tyre
rreth asaj se çka po bën qeveria për të mirën e tyre. Qendra e re e
vizitorëve, siç tha edhe krye kuvendari Krasniqi, paraqet hap të
rëndësishëm drejt transparencës dhe llogaridhënies më të madhe të

KUVENDI
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Rob Benjamin

Drejtori rajonal i NDI-së për Evropë, Rob Benjamin, tha se është shumë
i kënaqur që merr pjesë në këtë hapje të kësaj qendre. Ai në vijim
falënderoi krye kuvendarin Krasniqi dhe sekretarin e përgjithshëm të
Kuvendit, Ismet Krasniqi, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët që kanë
kontribuuar për hapjen e kësaj qendre. Në vijim ai tha se nuk është e
rastit që pikërisht sot po përurohet kjo qendër në Kuvend, sepse këtu
votohet dhe merren vendime për çështje më të rëndësishme të vendit.
Në vijim ai shprehu kënaqësinë për bashkëpunimin e deritashëm të
NDI-së me Kuvendin e Kosovës. Në vijim, ai inkurajoi të gjithë qytetarët
të vizitojnë Kuvendin, sepse këtu zhvillohet një jetë shumë dinamike,
këtu aprovohen shumë ligje, ndërsa punojnë e veprojnë edhe organizata
joqeveritare nga bota.

Pas përfundimit të ceremonisë së
inaugurimit të Qendrës për vizitorë,
Kuvendi dhe NDI organizuan një
ceremoni të veçantë, me ç'rast u bë
ndarja e mirënjohjeve për studentët
dhe nxënësit e dalluar në realizimin e
projektit Deputetët vizitojnë shkollat
e mesme . Ndarjen e mirënjohjeve e
bëri sekretari i përgjithshëm i
Kuvendit, Ismet Krasniqi, ndërsa të
shpërblyerve iu drejtua me disa fjalë
deputeti Elmi Reçica.
Qendra për vizitorë do të shërbejë si
derë hyrëse për të gjithë qytetarët,
studentët dhe nxënësit të cilët
planifikojnë të vizitojnë Kuvendin në
të ardhmen. Qendra do të ofrojë
informata rreth punës së Kuvendit, si
dhe për historikun dhe arkitekturën e
ndërtesës së Kuvendit.
Aktivitetet e Kuvendit të Kosovës në
kuadër të Ditës Ndërkombëtare të
Demokracisë i mbështeti Instituti
Kombëtar Demokratik (NDI).
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“Panairi i organizatave të shoqërisë civile”
hapur për Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë

KUVENDI
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“Dyert e hapura të Kuvendit”
në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë
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NGA
PUNA E
KOMISIONEVE

Ministria e Diasporës raporton në
Komisionin për Punë të Jashtme

Anëtarët e Komisioni për Punë të Jashtme shtruan shumë pyetje për
gjendjen e mërgatës sonë në vende të ndryshme të botës, si dhe i
sugjeruan ministrit masat që duhen ndërmarrë për ngritjen kulturore
të bashkatdhetarëve tanë dhe për investimin e kapitaleve të tyre në
ekonominë e Kosovës.
Komisioni për Punë të Jashtme i
drejtuar nga Albin Kurti, kryetar i
këtij komisioni, thirri në raport
ministrin e Diasporës, Ibrahim
Makolli, i cili ka raportuar para
anëtarëve të Komisionit
për
aktivitetet e Ministrisë, për periudhën
mars-shtator. duke iu përgjigjur edhe
pyetjeve të shumta të tyre për
gjendjen e mërgatës sonë në vende të
ndryshme të botës.
Ministri, Makolli, fillimisht ka folur
për strukturimin e Ministrisë së
Diasporës dhe punësimin e 80 për
qind të stafit politik dhe civil të
Ministrisë, për të cilët janë organizuar
trajnime për aftësimin me tyre
profesional, duke vazhduar pastaj për
aktivitetet e shumta në Kosovë dhe në
vende të ndryshme të botës. Ministria
e Diasporës theksoi Makolli ka
nënshkruar marrëveshjen për hapjen
e Qendrës Kulturore në Turqi, e cila
do të realizohet këtë vit, e në vazhdim
ka pohuar se do të hapen qendra të
ngjashme edhe në SHBA, Gjermani,
Z v i c ë r, Au s t ri d h e n ë ve n d e t
Skandinave.
Ministri ka theksuar se janë bërë përpjekje për organizimin e mësimit
plotësues në gjuhen shqipe për fëmijët e mërgimtarëve tanë në vendet
perëndimore, megjithëse përfshirja e tyre, aktualisht, nuk kalon pesë
për gjind të tyre. Ai ka dalluar për të mirë, rastin e nxënësve
shqiptarë në shkollat e Suedisë.
Për nxënësit e shkollave shqipe jashtë vendit, Ministria ka dërguar
mbi 50 mijë ekzemplarë librash të ndryshme në gjuhën shqipe, ka
organizuar kampingje për nxënësit që janë kthyer për pushime në
Kosovë, ka mundësuar regjistrimin me kuotë, të një kontigjenti
studentësh në Universitetin e Prishtinës, si dhe mbajtjen e praktikës
institucionale për shumë studentë të tjerë nga mërgata jonë.
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Në kuadër të manifestimeve të
1 0 0 - v j e t o r i t t ë Pav a r ë s i s ë ,
Ministria ka organizuar një
konferencë shkencore për rolin
mërgatës sonë, për shtet formim
dhe një konferencë tjetër për rolin
e
saj në integrimet evropiane.
Ministria, ka theksuar ministri, ka
vënë kontakte me institucionet e
Shqipërisë dhe me institucione të
shqiptarëve në Maqedoni, në Mal
të Zi dhe Luginë të Preshevës për
qasje të përbashkët ndaj mërgatës
sonë në botë.

Ministria ka krijuar grupin
ndërinstitucional për hartimin e
regjistrit të bizneseve dhe nxitjen
e investimeve në Kosovë, si dhe ka
organizuar fushata për
sensibilizimin e mërgatës sonë për
ta mbështetur Kosovën në mënyra
të ndryshme. Ai ka përmendur
Ko n fe r e n c ë n ko m b ë t a r e t ë
diasporës, e cila parashihet të
mbahet gjatë muajit dhjetor të këtij
viti, si dhe Kongresin e mërgatës
sonë, gjatë vitit të ardhshëm, i cili
mëtohet të jetë tradicional.

Anëtarët e Komisionit kanë
shtruar pyetje të shumta dhe kanë
ngritur shqetësimet
e tyre për
gjendjen kulturore dhe sociale të
bashkatdhetarëve tanë, duke
sugjeruar integrimin e suksesshëm
të tyre në vendet perëndimore, por
edhe mbajtjen e lidhjeve me
atdheun e origjinës.
Ata kanë tërhequr vëmendjen për
shumë probleme të panevojshme,
që u shkaktohen mërgimtarëve
tanë, kur vijnë në Kosovë si:
mungesa e kartonit të gjelbër,
biletat e shtrenjta të kompanive
ajrore, zvarritja e dhënies së

dokumenteve të ndryshme
etjKryetari i Komisionit, Kurti, ka
kërkuar nga ministri i Diasporës
që Ministria më shumë se ta
përfaqësojë Qeverinë në diasporë,
ta përfaqësojë diasporën në Qeveri.
Edhe anëtarët e tjerë të Komisionit
i kanë sugjeruar ministrit masat që
duhen ndërmarrë për ngritjen
kulturore të bashkatdhetarëve tanë
dhe për investimin e kapitaleve të
tyre në ekonominë e Kosovës.
Ministri Makolli, duke i vlerësuar
vërejtjet dhe sugjerimet e
anëtarëve të Komisionit për punë
të Jashtme, ka marrë zotimin se
shumë pyetjeve të shtruara do tu

KUVENDI
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MBPZHR, MAPH dhe APK, i raportojnë Komisionit për Bujqësi...
Stavileci: - Si rezultat i përkujdesjes financiare në sektorin e bujqësisë janë krijuar 2175 vende të reja
Të ndërtojmë politika adekuate për ruajtjen dhe menaxhimin e pyjeve
Gashi:- Buxheti, ndonëse ka progres, mbetet shumë i vogël kundruall nevojave të Ministrisë.
Agjencioni për menaxhimin e komplekseve memoriale, duhet t'i përgjigjet Kuvendit
Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe
Mjedis e Planifikim Hapësinor i Kuvendit të Kosovës,
në një mbledhje të përbashkët me ministrin e
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe të Zhvillimit
Rural (MBPZHR), Blerand Stavileci, me ministrin e
Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinorë
(MAPH), Dardan Gashi si dhe me kryeshefin
ekzekutiv të Agjencionit të pyjeve të Kosovës (APK),
Ahmet Zejnullahu, diskutuan për gjendjen në bujqësi,
ambient dhe në pyjet e Kosovës.
Kryetari i komisionit, Nait Hasani, duke falënderuar
ministrat dhe krye shefin për prezencën e tyre, tha
se komisioni dëshiron të dijë se në ç'masë këto
ministri kanë plotësuar detyrimet që dalin nga
Raporti i KE-së për Kosovën.
Për sa i përket aspektit ligjor, ministrat Stavileci e
Gashi u shprehën se ministritë që ata drejtojnë, në
masën më të madhe kanë proceduar projektligjet
sipas agjendës së paraparë nga Qeveria e Republikës
së Kosovës, ndërkaq, për implementimin e tyre thanë
se mbetet hapësirë për të bërë edhe më shumë në të
ardhmen.

pune

Pas kësaj, ministri i MBPZHR-së, Stavileci foli për të
arriturat dhe sfidat e kësaj ministrie, duke vënë në
dukje efektet ekonomike të subvencionimit të bujqve,
fermerëve dhe pemëtarëve. Nga investimet prej 4.5
milion euro në sektorin e bujqësisë, ministri Stavileci
tha se kanë përfituar më shumë se dhjetë mijë bujq.
Ky investim, tha në vijim ai, ka bërë që sipërfaqja
prej 102 mijë ha sa ishte në vitin 2007, të rritet në
160 mijë ha në vitin 2011 duke rritur edhe
rendimentet e prodhimit në 31%.
Për sa i përket sektorit të blegtorisë, si rezultat i
subvencionimin nga ana e Ministrisë, fondi i bagëtive
ka shënuar rritje deri në 20%, tha ministri Stavileci.
Për sukseset e kësaj ministrie në fushën e
pemëtarisë, Stavileci, veçoi ngritjen e 191 serrave të
reja dhe të 221 pemishteve. Ai foli edhe për planet e
Ministrisë në të ardhmen, ndërkaq, përkujtoi se si
rezultat i përkujdesjes financiare në sektorin e
bujqësisë janë krijuar 2175 vende të reja pune.
Në vijim, ministri Stavileci dhe krye shefi ekzekutiv i
APK-së Ahmet Zejnullahu, folën edhe për gjendjen në
pyjet e Kosovës. Lidhur me këtë, derisa ministri

Pamje nga takimi

Stavileci u fokusua në ndërtimin e politikave
adekuate të ruajtjes dhe menaxhimit të pyjeve,
Zejnullahu ndërkaq, tërhoqi vëmendjen në nevojën e
miratimit të Ligjit për pyjet. Ky ligj tha në vijim ai,
duhet harmonizuar me Ligjin për Parqet dhe Zonat e
Mbrojtura, duke saktësuar qartë rolin e secilit
mekanizëm dhe instancë institucionale. Nëse ne
bëjmë një Ligj për pyjet, pas miratimit të Ligjit për
parqet nacionale, ne në fakt bëjmë ligj për pjesën e
mbetur të pyjeve , tha Zejnullahu. Pas kësaj, të dy
ministrat si dhe komisioni u pajtuan që në takimet e
ardhshme të punohet në harmonizimin e qëndrimeve
lidhur me Ligjin për pyjet.
Në një Raport të përmbledhur për periudhën korrikshator të MAPH-së, në vijim foli ministri Dardan
Gashi. Gjatë kësaj periudhe (korrik-shator), tha
Gashi, kemi pranuar 36 kërkesa për pëlqim mjedisor.
Prej këtyre kërkesave, tha ai, kemi dhënë 12
pëlqime, kemi refuzuar dy dhe 22 kërkesa janë në
procedurën e shqyrtimit. Ai po ashtu njoftoi se kjo
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Ministri gjatë kësaj periudhe ka lëshuar një Licencë
për administrimin e mbeturinave, gjashtë leje për
eksport të mbeturinave si dhe katër leje për importin
e produkteve biocide dhe kimikateve. Po sipas këtij
Raporti, për këtë Ministri u tha se ka bërë 161
inspektime, ka marrë 14 vendime, 44 inicime në
gjykatë, ka shqiptuar një gjobë mandatore, tri
inspektime me KFOR-in dhe ka lëshuar 104 vërejtje
urdhëresa dhe rekomandime. Ministri Gashi, raportoi
edhe për projektet e realizuara në bashkëpunim me
kuvendet komunale. Në fund të ekspozeut të tij,
ministri Gashi edhe një herë ngriti çështjen e
buxhetit të kufizuar për këtë Ministri. Për sa i
përket buxhetit, ndonëse ka progres, megjithatë,
mbetet shumë i vogël kundruall nevojave të
Ministrisë , tha Gashi
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Pamje nga takimi

Lidhur me Projektligjin e Agjencionit për menaxhimin
e komplekseve memoriale, ministri i Ministrisë së
Ambientit dhe Planifikimit Hapësinorë (MAPH),
Dardan Gashi, i cili duke shprehur qëndrimin e tij
lidhur me këtë projektligj tha:Agjencioni për
menaxhimin e komplekseve memoriale, duhet të
funksionojë i pavarur dhe t'i përgjigjet Kuvendit të
Kosovës . MAPH-ja, tha në vijim Gashi, këtë çështje e
ka trajtuar në nivel departamenti, ndërkaq, sipas

amendamenteve të propozuara me Projektligjin e ri
për këtë Agjencion, Ministria do duhej të shpenzojë
gjysmën e buxhetit të saj.
Pas debateve, anëtarët e Komisionit dhe ministri
Gashi u dakorduan që në Projektligjin e Agjencionit
për menaxhimin e komplekseve memoriale, të
parashihet qartë që ky Agjencion të jetë i pavarur
dhe t'i përgjigjet Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu
Kuvendi duhet ta bëjë edhe amendamentimin e këtij

Ministri Hamza raport Komisionit për Buxhet dhe Financa
Ministri Hamza raportoi lidhur me zbatimin e Ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive
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Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të
Republikës së Kosovës, në mbledhjen e sotme, të cilën
e udhëhoqi kryetarja Safete Hadërgjonaj, shqyrtoi dhe
përkrahu disa projektligje, ndërsa në kuadër të
monitorimit të zbatimit të Ligjit për menaxhimin e
financave publike dhe përgjegjësive, shtroi një varg
pyetjesh në adresë të ministrit të Financave, Bedri
Hamza.
Gjatë raportimit në komision dhe në përgjigje të
pyetjeve të deputetëve, ministri Hamza dha një
pasqyrë të detajuar lidhur me zbatimin e këtij ligji
dhe nevojat eventuale për amendamentimin e tij.
Në vazhdim, komisioni përkrahu Projektligjin për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi themelimin e
sistemit për sigurimin e depozitave për institucionet
financiare në Kosovë, me amendamente të grupit
punues, dhe e procedoi për miratim në Kuvend.
Gjatë kësaj mbledhjeje, u përkrah edhe Projektligji për
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ratifikimin e amendamentit të neneve të
Marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi
reformën e Bordit Ekzekutiv dhe Projektligji për
rritjen e kuotës së Republikës së Kosovës në Fondin
Monetar Ndërkombëtar.
Anëtarët e komisionit përkrahën, gjithashtu, edhe
Projektligjin për mbrojtjen e konsumatorit dhe atë
për shfuqizimin e neneve 37, 38 dhe 39 të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës, me amendamente të
komisioneve funksionale, duke i proceduar tutje në
Kuvend.
Në mbledhjen e fundit, komisioni kishte marrë
iniciativën për plotësim-ndryshimin e Ligjit për
fondet pensionale në Kosovë, ndërsa sot krijoi grupin
punues i cili do të merret me amendamentimin e tij.
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Nga mbledhja plenare e Kuvendit të Republikës së Kosovës
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbledhjen plenare, të datës 18.10.2012 miratoi rezolutën për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.
Propozim-rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, iu
nënshtrua një debati të gjerë.
Kryetari i Grupit Parlamentar të PDK-së, Adem
Grabovci, para deputetëve prezantoi propozimrezolutën e nënshkruar nga kryetarët e pesë
grupeve parlamentare: PDK-së, AAK-së, KKR-së,
SLS-së dhe Grupit 6 plus. Ai tha se rezoluta
parasheh normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet
dy shteteve të pavarura dhe sovrane, Kosovës Serbi, e cila është në interes të zgjidhjes së
problemeve ndërmjet tyre dhe përmirësimit të
jetës së qytetarëve. Z. Grabovci tha se Kosova ka
pikësynim zhvillimin e bashkëpunimit me vendet
e rajonit, si dhe dhënien e kontributit për
realizimin e agjendës së BE-së, për një rajon
stabël, demokratik e të integruar në strukturat
euro-atlantike. Në këtë funksion duhet parë edhe
rezoluta për normalizimin e raporteve ndërmjet

Kosovës dhe Serbisë, e cila rikonfirmon parimin se
ky proces midis shtetit të Kosovës dhe Serbisë,
vlerësohet dhe udhëhiqet nga BE-ja, ndërsa
mbështetet fuqishëm nga SHBA-të. "Meqenëse
integrimi në BE është synim i përbashkët,
intensifikimi i nivelit të bashkëpunimit me vendet
e tjera dhe në këtë kuadër normalizimi i
marrëdhënieve me Serbinë, mbetet qenësor për
rajonin. Normalizimi i relacioneve ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe Serbisë, mund të
realizohet brenda kuadrit të frymës së
integrimeve euro-atlantike", theksoi kryetari i GP
të PDK-së. Kjo rezolutë është e dobishme për
Kosovën, theksoi Grabovci, pasi aty thuhet qartë
se rezultatet duhet të jenë në përputhje me
sovranitetin e Kosovës dhe se ajo është e

Duke prezantuar qëndrimin e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), deputeti i
kësaj partie, Lutfi Haziri, theksoi se LDK-ja kurdoherë ka promovuar dialogun si mjet tepër të
rëndësishëm në funksion të paqes, stabilitetit politik dhe të zgjidhjes së problemeve. Sa i përket
bisedimeve me Serbinë, Haziri tha se LDK-ja ka pasur qëndrim konsistent, duke kërkuar nga qeveria
platformë, agjendë, transparencë dhe sjellje kushtetuese e të përgjegjshme në raportin me Kuvendin.
"Duke ndjekur parimet e veta, qëndrimin politik dhe duke pasur parasysh interesat e vendit, LDK-ja në
parim përkrah dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, si dy shtete sovrane dhe të
barabarta, si dhe rolin e BE-së dhe të SHBA-ve në këtë proces", u shpreh Haziri, duke shtuar se LDK-ja e
konsideron qenësor ruajtjen e unitaritetit të institucioneve të Kosovës dhe konfirmon angazhimin e saj
në drejtim të shtrirjes dhe të funksionalizimit të institucioneve të Republikës së Kosovës në tërë
territorin e saj.

Në emër të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, deputeti,
njëherësh nënkryetar i Kuvendit, Glauk Konjufca, duke u shprehur
kundër rezolutës, theksoi se miratimi i saj do të thotë zhvlerësim i
Kuvendit, sepse Kuvendi e ka në fuqi Rezolutën për kushtëzimin e
çfarëdo negociatave me Serbinë nëpërmjet kthimit të të pagjeturve. Ai
tha se marrëdhëniet me Serbinë mund të normalizohen vetëm në dy
mënyra. "Ose duhet ta kompletojmë sovranitetin tonë, pra, shpërbërje
e strukturave të paligjshme të Serbisë, marrja e kufijve, kontrollimi i
integritetit territorial, bllokimi i mallrave serbe e kështu me radhë, e
kjo do të thotë që shtetësia jonë për Serbinë bëhet një fakt i kryer dhe
i paprekshëm, ose nënshtrim ndaj kërkesave të saj, akomodim i
interesave të saj, që janë: pranimi i Serbisë si hise në veri, vendosja e
fusnotës, marrëveshjet që Serbisë nuk ia cenojnë asaj Kushtetutën
etj.", theksoi Konjufca.
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Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Blerim Shala, tha se
rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Serbisë qartëson para qytetarëve të Kosovës dhe opinionit
ndërkombëtar tri çështje kryesore: - definon qartë interesin e Kosovës për të
normalizuar marrëdhëniet me Serbinë, duke respektuar në plotëni Kushtetutën, përcakton Qeverinë e Kosovës si bartëse të kësaj ndërmarrjeje politike, e cila nuk
ka si të mos klasifikohet si problematike, e mundimshme, e rrezikshme dhe
rikonfirmon që Kuvendi i Kosovës është autoriteti suprem në përcjelljen e këtij
procesi, prej fillimit e deri në fund, duke përfshirë edhe vendimmarrjen për
rezultatin e këtyre bisedimeve.
«Në fazën konkluduese, normalizimi i raporteve midis Kosovës dhe Serbisë gjithsesi nënkupton njohjen e
shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë. Këtë duhet ta themi fare qartë: Nuk mund të ketë normalizim të
mirëfilltë të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë pa njohjen e Kosovës si shtet në kufijtë e njohur nga
Serbia", theksoi Shala.

Grupi Parlamentar për Kosovën e Re (KKR), nëpërmjet kryetares së tij,
deputetes Myzejene Selmani, gjithashtu, i dha përkrahje kësaj rezolute.
Institucionet janë të përkushtuara të respektojnë dhe plotësojnë kriteret e BE-së
për raporte të mira fqinjësore. "Jemi për normalizimin e marrëdhënieve me
Serbinë, duke respektuar sovranitetin e shtetit, integritetin territorial dhe
rregullimin e brendshëm, me mbështetjen e SHBA-ve", theksoi deputetja

Deputeti i SLS-së, Petar Miletiç, konfirmoi përkrahjen e grupit të tij parlamentar për vazhdimin e
dialogut, duke konsideruar se kjo është e vetmja mënyrë për të vendosur paqe të qëndrueshme. Edhe
pse negociatorët kanë arritur disa marrëveshje, ai tha se një pjesë e madhe e tyre nuk janë realizuar.
Miletiç tha se çdo ndërprerje e dialogut është në dëm të qytetarëve.

Përkrahjen për rezolutën e paralajmëroi edhe Grupi 6 plus. Deputetja Myfera Shinik tha se
normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është në dobi të Kosovës dhe të tërë regjionit, duke shfaqur
shpresën që edhe Serbia do ta njoh pavarësinë e Kosovës.
Në vazhdim, deputetë të tjerë shfaqën qëndrimet e tyre lidhur me përmbajtjen e rezolutës. Përderisa
një pjesë e deputetëve të opozitës kërkonte mosmiratimin e saj, të tjerët shfaqën mendime dhe ofruan
propozime për plotësim-ndryshime të rezolutës.
Në një adresim para deputetëve, kryeministri Hashim Thaçi, ndërkaq, tha se
nuk është i etur për tu ulur në tavolinë me Serbinë dhe shtoi se nuk ka kërkim
falje që e shlyen gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Ai tha se pavarësia nuk është e
vetëmjaftueshme dhe se Kosova duhet të integrohet në NATO dhe në BE.
"Normalizimi dhe fqinjësia e mirë janë kushte për integrim në NATO dhe BE për
të gjitha shtetet. Partnerët tanë, që na ndihmuan për liri, pavarësi, tash në
konsolidim e fuqizim të shtetit dhe përmbyllje të mbikëqyrjes së pavarësisë, e
mbështesin fuqishëm këtë proces të normalizimit të marrëdhënieve
ndërshtetërore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë", theksoi
kryeministri Thaçi, duke shtuar se Kosova nuk rrezikohet në këtë proces.
"Kosova është e pavarur dhe sovrane, njëherë e përgjithmonë. Çdo kush që hap
dilema, i ka të pajustifikueshme dhe te paqëndrueshme. Ju ftoj që të ecim
bashkërisht me hapin tjetër, atë integrues", tha kryeministri Thaçi.
Ai tha se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, e ndihmon edhe njohjen e Kosovës nga pesë
vendet e BE-së, të cilat ende nuk e kanë bërë atë. Kreu i ekzekutivit të vendit potencoi se kurrë, në
asnjë rrethanë, askush nuk do ta të ngritë çështjen e statusit special apo të autonomisë për dikë në
Kosovë. Kosova, theksoi Thaçi, është një, unike, e pandarë, me integritet territorial të njohur dhe të
pranuar ndërkombëtarisht.
Pas shterjes së diskutimeve, shefi i GP të PDK-së, Adem Grabovci, theksoi se pas konsultave ndërmjet
përfaqësuesve të grupeve parlamentare, tekstit të propozim-rezolutës i janë bërë disa ndryshime.
Më pas, u procedua me votimin e rezolutës dhe me 68 vota për, katër abstenime dhe tri kundër,
Kuvendi e miratoi atë.
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Legjislatura IV
Kuvendi i Republikës së Kosovës

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:

REZOLUTË
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 ri konfirmon parimin që ky proces midis Republikës
së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të lehtësohet nga BE dhe të mbështetet fuqishëm
nga SHBA-të.
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 Republikës se Kosovës.
Nr. 04-R-08
Prishtinë, më 18 tetor 2012
Kryetari i Kuvendit
Jakup KRASNIQI
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Komisioneri Evropian për Zgjerim,Stefan Fule në Kuvend
Në fokus;
- Marrëdhëniet e Kosovës - Bashkimin Evropian në dritën e Raportit të Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën
- Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit ndërmjet BE-së dhe Kosovës.
- Fule paralajmëron marrëveshjet e para kontraktuale ndërmjet BE-së dhe Kosovës.
- Normalizimi i marrëdhënieve Kosovës - Serbisë përfshin edhe respektimin e integritetit territorial.
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr.
Jakup Krasniqi, i shoqëruar nga nënkryetarët e
Kuvendit, priti në një takim të zgjeruar
Komisionarin Evropian për Zgjerim, Stefan Fule,
me të cilin ka biseduar lidhur me marrëdhëniet e
Kosovës me Bashkimin Evropian, në dritën e
Raportit të Progresit të Komisionit Evropian për
Kosovën dhe Studimin e Fizibilitetit për
Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit ndërmjet BEsë dhe Kosovës.
Komisionari Fule shprehu kënaqësinë që ndodhet
në Prishtinë, pikërisht në momente të reja të
marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Kosovës, vizitë
kjo, e cila, siç është shprehur ai, tregon jo vetëm
përkushtimin për raportet e reja të ndërsjella, por
edhe për dinamikën e progresit të arritur dhe të
fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim
Asociimit. Fule ka paralajmëruar se pas disa
muajsh do të arrihen edhe marrëveshjet e para
kontraktuale të BE-së me Kosovën, të cilat kanë të

bëjnë me disa programe të dobishme për Kosovën.
Ai ka shfaqur kënaqësinë që Kosova po ecën
përpara, duke përmendur edhe problemet e reja
substanciale, që përmban Raporti i Progresit për
Kosovën. Në të, ka theksuar Fule, për herë të parë
përmendet mundësia e anëtarësimit të Kosovës në
BE, duke shtuar edhe përkufizimin e bërë për
normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, që përfshin edhe respektimin e
integritetit territorial, e që do t'u hap rrugën të
dy vendeve për në BE. Sa më e qartë të jetë
korniza për Zgjerim e BE-së për Kosovën, aq më e
madhe do të jetë përgjegjësia dhe roli i Kuvendit të
Kosovës, si institucion demokratik, i cili duhet të
fuqizohet vazhdimisht. Të gjitha ligjet që i miraton
dhe të gjitha gjërat që i diskuton Parlamenti, të jenë
në frymën e Aqui communitare , sepse kjo do të
jetë kusht për negociatat e ardhshme të Stabilizim
Asociimit , ka pohuar komisionari i BE-së.
Krye parlamentari Krasniqi, duke falënderuar BEnë për mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën, si
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dhe z. Fule, për angazhimin e tij edhe personal, ka
theksuar se legjislativi i vendit gjatë gjithë kohës së
funksionimit të tij ka bërë punë të madhe për
miratimin e ligjeve dhe harmonizimin e tyre me
legjislacionin e BE-së. Kemi krijuar një bazë të
mirë profesionale dhe i kemi ngritur kapacitetet, jo
vetëm për miratimin e ligjeve, por edhe për
mbikëqyrjen e qeverisë dhe kontrollin e agjencive,
të cilat i përgjigjen Kuvendit . Ai është shprehur i
kënaqur me prezantimin e punës dhe të rolit të
Kuvendit të Kosovës në Raportin e Progresit, duke
theksuar rëndësinë, që i jep legjislativi i vendit
komunikimit dhe demokracisë së brendshme. Do
t'i kryejmë të gjitha çështjet që kërkohen dhe varen
nga ne , e ka siguruar kreu i Kuvendit,
Komisionerin për Zgjerim z, Stefan Fyle.
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Lidhur me bisedimet me Serbinë, të cilat
përmenden në Raportin e Progresit, z. Krasniqi ka
theksuar se bisedimet për statusin politik të
Kosovës kanë përfunduar në Vjenë, nga të cilat ka
dalë Plani Gjithëpërfshirës i Presidentit Ahtisari, i
cili është zbatuar në pjesën më të madhe të
Kosovës dhe që në bashkëpunim me Brukselin dhe
Uashingtonin, duhet të zbatohet edhe në pjesën
veriore të Kosovës. Por, politika e Beogradit ndaj
Kosovës vazhdon të jetë e ngurtë, ka shtuar
Krasniqi, duke e përmendur edhe investimet serbe
në strukturat paralele për de stabilizimin e
Kosovës.

25

Dita Ndërkombëtare për Zhdukjen e Varfërisë
Kuvendi ka arritur përparim në shumë sfera të punës së tij, duke pasur parasysh edhe Agjendën sociale të Bashkimit
Evropian dhe proceset zhvillimore, të cilat e drejtojnë Kosovën më afër familjes evropiane

Pamje nga takimi

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Zhdukjen e
Varfërisë, Kuvendi i Kosovës dhe UNDP-ja
organizuan një tubim të përbashkët në ambientet
e Kuvendit për të shënuar këtë ditë të
rëndësishme. Me këtë rast të pranishmëve me një
fjalë rasti iu drejtua , kryetari i Kuvendit të
Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, i cili tha se Kuvendi
i Kosovës tashmë çdo vit, sikur edhe vendet tjera
në mbarë botën, shënon me veprimtari të
ndryshme këtë javë. Nëpërmjet të kësaj tryeze do
të trajtohet, progresi i komisioneve parlamentare
në arritjen e OZHM-ve dhe përfshirjes sociale,
sfidat dhe mundësitë për zvogëlimin e varfërisë,
përmirësimi i zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore
në Kosovë dhe përshpejtimi i Përfshirjes Sociale.
Takimi i sotëm bashkon rreth kësaj tryeze
deputetë nga Kosova, ekspertë vendorë dhe
ndërkombëtarë, OJQ si dhe donatorët dhe
organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Ne kemi qëllim edhe shkëmbimin e përvojave nga
rajoni dhe forcimin e partneriteteve ekzistuese e
ndërtimin e partneriteteve të reja mes palëve.
Niveli i varfërisë në Kosovë është tepër i lartë dhe
i papranueshëm, prandaj përbën një nga sfidat më
serioze zhvillimore të institucioneve dhe shoqërisë
sonë. Me gjithë rritjen ekonomike të këtyre viteve,
tregu i punës akoma mbetet i pamjaftueshëm për
të përfshirë kontingjentet e mëdha të papunëve në
Kosovë. Edhe vitin e kaluar kemi trajtuar
papunësinë, grupet shoqërore të pa përfshira dhe
vështirësitë e përfaqësimit të barabartë të gruas
në jetën politike, administrative dhe ekonomike.
Janë shënuar rezultate, por mbetet akoma shumë
për të bërë , theksoi ai.
Objektivat Zhvillimore të Mileniumit kanë hyrë në
agjendën e vendeve dhe shoqërive gjithandej në
botë, duke u bërë shpresë që deri në vitin 2015 të
shkohet drejt zhdukjes së varfërisë së skajshme,
që mundësojnë edukimin fillor për të gjithë, pa

26

dallim, barazinë gjinore dhe fuqizimin e rolit të
femrave në shoqëri, të rrisin cilësinë e kujdesit
shëndetësor për të gjithë, të punojnë në mbrojtjen
e
ambientit dhe të sigurojnë kushte për
partneritet ndërshtetëror me vendet e zhvilluara.
Në vazhdim kryekuvendari Krasniqi, tha: Ne jemi
të angazhuar në plotësimin e tetë objektivave
zhvillimore të Deklaratës së Mileniumit dhe të
Rezolutës së Kuvendit, të 17 tetorit 2008 si dhe të
Letrës së Bardhë për përfshirjen sociale. Në
harmoni me këto dokumente janë miratuar edhe
një varg ligjesh. Këto objektiva historike mund dhe
duhet të arrihen me angazhimin e përbashkët dhe
të koordinuar të institucioneve të shtetit, të
shoqërisë civile dhe të qytetarëve, pa dallim, të
vendit tonë , pohoi ai.
Kuvendi është duke treguar përparim në shumë
sfera të punës së tij, duke pasur parasysh këtu
edhe Agjendën sociale të Bashkimit Evropian dhe
proceset zhvillimore të cilat e drejtojnë Kosovën
më afër familjes evropiane.
Deklarata e Mijëvjeçarit na thërret për
partneritet vendor dhe ndërkombëtar, mirëpret
përkrahjen ndërkombëtare, parasheh vlerësimin
dhe raportimin e progresit kundrejt objektivave
institucionale dhe thërret për nxjerrjen dhe
zbatimin e legjislacionit të nevojshëm për
përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarit të
Republikës së Kosovës. Kjo do të thotë punë më
efektive në identifikimin e çështjeve drejt
përfshirjes më të madhe sociale dhe zhvillimit
njerëzor në Kosovë, sikurse janë çështjet për
rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në jetën
publike dhe vendimmarrje, qasje në informacion,
edukim cilësor, krijim të vendeve të punës, dialog
dhe integrim ndërkulturor ndërmjet komuniteteve,
respekt për të drejtat e njeriut dhe sundim të
ligjit , theksoi kreu i legjislativit të vendit,
Krasniqi.
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Ai pastaj foli edhe për disa prioritete urgjente me
të cilat përballen institucionet e Kosovës, që kanë
të bëjnë me zhvillim ekonomik, me krijimin e
vendeve të reja të punës, legjislacionin e duhur
dhe adekuat në lidhje me varfërinë, reflektimin e
Agjendës për Përfshirje Sociale të Bashkimit
Evropian dhe Objektivave Zhvillimore të
Mijëvjeçarit, përgatitje të politikave specifike
sektoriale të orientuara drejt rezultateve dhe me
shfrytëzimin e përfitimin më të madh nga
partneriteti publiko-privat.
Me fjalën e tij ai inkurajoi secilin deputet që të
shpalosë kapacitetin individual dhe profesional për
ndryshim nëpërmjet të mjeteve institucionale, të
marrë iniciativë, të reflektojë në lidhje me
përgjegjësinë personale dhe institucionale, duke u

përqendruar në qëllime zhvillimore, sepse kështu,
jo vetëm që do të përmirësohet jeta e secilit
qytetar, por gjithashtu do të përmirësohet
pozicioni global i Kosovës.
Në fund ai falënderoi agjencitë e Kombeve të
Bashkuara në Kosovë, për mbështetjen e
pakursyer të Kosovës, posaçërisht UNDP-in, e cila
ka bërë kaq shumë për ta ndihmuar Kuvendin,
sidomos sa i përket agjendës evropiane të
Përfshirjes Sociale dhe të Objektivave Zhvillimore
të Mileniumit, por edhe për organizimin e mirë të
kësaj tryeze. Pasi e përfundoi fjalën, për punën
dhe kontributin në thellimin e bashkëpunimit të
Ku v e n d i t m e U N D P - n ë , O s n a t L u b r a n i ,
koordinatore e Organizatës për Zhvillim të
Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i ndau një

Osnat Lubrani I dhuron mirënjohjen Kryetarit Krasniqi

mirënjohje kryekuvendarit Krasniqi.
Pastaj fjalën e mori Osnat Lubrani, e cila në fillim
falënderoi kryekuvendarin Krasniqi dhe Kuvendin
e Kosovës për këtë partneritet drejt arritjes së
objektivave të zhvillimit të Kosovës. Ajo tha se
ndjen kënaqësi të veçantë që është
bashkëudhëheqëse në këtë veprimtari. OKB-ja
ofron përkrahje në përmbushjen e objektivave të
Kosovës, sidomos në fushën e
legjislacionit dhe
rimëkëmbjes ekonomike e zbutjen e varfërisë , e
cila është sfidë serioze. Ajo këtë e ilustroi më
faktin se 35 për qind e popullsisë së këtushme
jetojnë në varfëri, ndërsa 73 për qind e të
papunëve në Kosovë janë të rijnë. Në këtë
vështrim, z. Lubran, tha se duhet të bëhen
përpjekje të mëdha edhe në shkollimin e shtresave
më të gjera, veçanërisht ato të varfra.
Në vazhdim të pranishmëve iu drejtua Suzan
Novoberdali, e cila duke folur në emër të
Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore,
për Persona të Pagjetur dhe Peticione, tha se
sigurimi i barazisë gjinore është objektiv kryesor.
Duke folur për punën e komisionit ajo tha se
zbatimi dhe monitorimi i Ligjit për barazi gjinore
është një tjetër preokupim i vazhdueshëm i këtij
komisioni. Ajo në vijim foli gjerësisht më shifra e
fakte për strukturën gjinore, në veçanti për
pjesëmarrjen e gruas në institucione. Duke folur
për pjesëmarrjen e gruas në Kuvendin e Kosovës,
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ajo tha se në kuvend janë 40 deputete, ndërsa në
administratë 42% e punëtorëve janë femra.
Alma Lama e përgëzoi Komisionin për realizimin e
objektivave për barazi gjinore, për të cilat
njëkohësisht angazhohet edhe Grupi i Grave
Deputete. Z. Lama tha se nuk mjafton vetëm
numri, meqë esenciale është edhe fakti se sa
femra merr pjesë në pozita vendimmarrëse.
Hydajet Hyseni theksoi se pozita e femrës nuk
zgjidhet me shifra dhe kuota, por në mënyre
substanciale, përkatësisht shkollimit të saj,
punësimit dhe cilësisë së vendeve të punës që zënë
femrat.
Drejtues i UNDP-së mbi Praktikat e Varfërisë për
Evropë dhe CIS, Ben Slay, foli për qasjen e Kosovës
drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke
theksuar se ky synim duhet të realizohet
nëpërmjet procesit të konkurrencës në BE,
përkatësisht duhet të implementohet politika
ekonomike e saj.
Me fjalën e tij ai inkurajoi secilin deputet që të
shpalosë kapacitetin individual dhe profesional për
ndryshim nëpërmjet të mjeteve institucionale, të
marrë iniciativë, të reflektojë në lidhje me
përgjegjësinë personale dhe institucionale, duke u
përqendruar në qëllime zhvillimore, sepse kështu,
jo vetëm që do të përmirësohet jeta e secilit
qytetar, por gjithashtu do të përmirësohet
pozicioni global i Kosovës.
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Nga
aktiviteti
i GGD

Grupi i Grave Deputete pret ambasadoren
e SHBA-ve në Kosovë, Tracey Ann Jacobson
Sahatçia “Ne nuk bëjmë vetëm politikë, por merremi edhe me problemet konkrete për gruan”

Pamje nga takimi

Grupi i Grave Deputete priti sot
ambasadoren e SHBA-ve në
Kosovë, Tracey Ann Jacobson. Me
këtë rast, kryetarja e GGD-së,
Teuta Sahatqija, duke i shprehur
mirëseardhje ambasadores
Jacobson, e njoftoi atë për punën
dhe angazhimet e GGD-së, duke
sqaruar se në këtë grup janë të
përfshira të gjitha partitë dhe
nacionalitetet.
Gjatë këtij takimi Sahatçija foli
edhe për objektivat strategjike të
GGD -së, si dhe për angazhimet e
tyre gjatë trajtimit të ligjeve nga
perspektiva gjinore. Ajo po ashtu
tha se GGD-ja ka një bashkëpunim
shumë të mirë me NDI-në, USAIDin, si dhe Ambasadën e SHBA-ve në
Kosovë. Ajo shtoi se ky
bashkëpunim ka të bëjë me rritjen
e rolit të gruas jo vetëm në
nivelin qendror por edhe në atë
lokal.
Ne nuk bëjmë vetëm
politikë,
por merremi edhe me
çështje konkrete për gruan tha
Sahatqija, duke njoftuar më tej
ambasadoren lidhur me projektin
p ë r bl e r j e n e ap a rat i t p ë r
Mamografit Mobil.
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Ndërkaq, deputetja
Alma Lama
tha se ne insistojmë që në
udhëheqjen e
secilit komision
parlamentar
të ketë gra, kurse
deputetja Donika Kadaj foli edhe
për nevojën e fuqizimit ekonomik
të gruas, duka aplikuar politika
favorizuese si krijimin e fondeve
strukturale etj. Ndërsa, deputetja
Sala Berisha foli për kontributin e
gruas në të gjitha proceset dhe
theksoi nevojën për përfshirje më
të madhe të gruas në institucione
vendimmarrëse. Tutje, deputetja
Mufera Sinik tha se e konsideron
të rëndësishëm fuqizimin e gruas,
edhe për faktin që një zonjë e
respektuar udhëheq ambasadën e
SHBA-ve në Kosovë.
Deputetja
Vjosa Osmani foli për rëndësinë e
projektit për qasjen e gruas në
d r e j t ë s i , k u r s e k r ye t a r j a e
komisionit për Buxhet dhe Financa,
S a fe t e H a d ë r g j o n a j , n j o f t o i
ambasadoren për punën e
komisionit të cilin e udhëheq ajo.
Edhe deputetet Myzejene Selmani ,
Emilja Rexhepi e Duda Balje
njoftuan ambasadoren Jacobson
lidhur me angazhimet e tyre në
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Tryezë e Grupit të Grave Deputete me gratë e
Dragashit, Prizrenit dhe Mamushës
Gratë duhet të jenë më këmbëngulëse në të drejtat e tyre

Pamje nga tryeza

Grupi i Grave Deputete të
Ku ve n d i t t ë Ko s ovë s, n ë
bashkëpunim me Rrjetin e
Grupeve të Grave të Kosovës dhe
TOP Radio nga Gjakova, mbajti
sot një tryezë në Dragash lidhur
me fuqizimin e
gruas në
politikë. Në këtë tryezë, në të
cilën morën pjesë gratë nga
Dragashi, Prizreni dhe Mamusha
, të pranishmeve iu foli kryetarja
e Grupit të Grave Deputete znj.
Teuta Sahatqija, e cila konstatoi
se gjendja e gruas në Kosovë
megjithë përmirësimet akoma
është e
rëndë.
Janë bërë
avancime falë këmbëngulësisë së
grave,por fatkeqësisht kur është
fjala për këtë rajon
pozita e
gruas është shumë më e rëndë se
në cilindo vend të Kosovës, dhe ju
gratë nga Asambleja Komunale,
nga arsimi, shoqëria civile etj.,
në bashkëpunim me ne, duhet ta
ndryshoni këtë gjendje. Ju duhet
të na ndihmoni që projekti për
Ma-Mo të ketë sukses dhe të
shfrytëzohet edhe nga gratë e
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Dragashit.Ju sikurse ne në
Prishtinë duhet të bashkëpunoni
me organizatat vendore dhe
ndërkombëtare , për të
përmisuar pozitën dhe vetë jetën
e gruas , fëmijëve, të rinjve dhe
qytetarëve tuaj , theksoi Teuta
Sahatqija.
Aktivistja nga Dragashi, znj.
Xhejrane, duke folur për gjendjen
e rëndë në Dragash tha se këndej
ka shumë pak të shkolluar, s'ka
çerdhe fëmijësh, është vetëm një
shkollë e mesme.
Shkollimi
është tepër i vështirë , sepse
transporti publik drejt qendrave
tjera është shumë i rrallë.Këtu
është vetëm një mjek e madje as
gjinekolog nuk ka. Për gjendjen
në Dragash folën edhe Zenaida
Elmazi, Luljeta Berisha, Vesna
Rukiq etj. Kurse nga komuna e
Mamushës foli asambleistja, znj.
Sejlan Mazrek , e cila vlerësoi
Tani në komunën e Mamushës,
gjërat kanë lëvizur për të mirë,
sidomos në shkollimin e vajzave .
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Turqia
e mbështet Kosovën
ekonomikisht dhe politikisht

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi,
priti në një takim ministrin e Financave të Republikës së Turqisë,
Mehmet Simsek, i cili po qëndron në Kosovë në krye të një
delegacioni, në kuadër të manifestimeve për heqjen e mbikëqyrjes
ndërkombëtare të pavarësisë. Në takim është biseduar për thellimin
e bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet dy vendeve.
Krye parlamentari Krasniqi ka falënderuar shtetin turk për
mbështetjen e Kosovës para, gjatë dhe pas lufte, si dhe për
angazhimet aktuale të institucioneve shtetërore turke, për
afirmimin ndërkombëtar të Kosovës. Ai ka theksuar avancimet e
Kosovës në shtet ndërtim dhe në thellimin e demokracisë
parlamentare, por ka theksuar edhe nevojën e ngutshme të Kosovës
për zhvillim më të madh ekonomik të vendit, duke spikatur në këtë
mes, rolin e madh që mund të luajnë investitorët turq.
Turqia e ka mbështetur dhe do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën
ekonomikisht dhe politikisht, si dhe të vazhdojë të lobojë për më
shumë njohje për Kosovën dhe për anëtarësimin e saj në
mekanizma ndërkombëtarë , ka theksuar ministri i Financave i
Republikës së Turqisë, Mehmet Simsek, duke veçuar interesin për
anëtarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane të Investimeve. Këtë
përkushtim të vendit të tij për Kosovën ministri turk e ka ilustruar
me nënshkrimin e sotëm me Ministrinë i Ekonomisë dhe të
Financave të marrëveshjes për heqjen e taksave të dyfishta në
këmbimet tregtare ndërmjet dy vendeve.

30

KUVENDI

KUVENDI

Samuel Zhbogar dorëzon Studimin e
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup
Krasniqi, priti sot në takim përfaqësuesin special të
Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë, z. Samuel Zbogar, i
cili ia dorëzoi Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e
Stabilizim Asociimit ndërmjet BE-së dhe Kosovës.
Duke e konsideruar këtë një lajm të mirë për Kosovën,
përfaqësuesi i Bashkimit Evropian potencoi prioritetet
afatshkurtra që institucionet e vendit duhet t'i
përmbushin.
Kryetari Krasniqi shprehu gatishmërinë e Kuvendit të
Kosovës për të përmbushur përgjegjësitë, në funksion të
ecjes drejt integrimit evropian.
Z. Zhbogar dhe kryeparlamentari Krasniqi potencuan se
e ardhmja e Kosovës, sikurse e rajonit në përgjithësi,
është në Bashkimin Evropian.

Një delegacion nga Egjipti në Kuvend

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti një
delegacion nga Egjipti, në të cilin bënin pjesë: përfaqësues të mediave, botës
akademike dhe shoqërisë civile. Duke iu uruar mysafirëve egjiptianë
mirëseardhjen në Kosovë, kryetari Krasniqi i njoftoi ata me vizitën që kishte
zhvilluar kohë më parë në Egjipt, përshtypjet nga takimet me personalitetet e
larta egjiptiane, si dhe për premtimet që kishte marrë lidhur me njohjen e
pavarësisë së Kosovës, të cilën e konsideroi të një rëndësie të veçantë.
Krye parlamentari Krasniqi tha se duhet përshëndetur dhe kultivuar fryma e re
e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Ai uroi delegacionin nga Egjipti për kalim
të shpejtë të fazës së tranzicionit në vendin e tyre. Duke potencuar të
përbashkëtat ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit, Krye parlamentari dha një pasqyrë
të së kaluarës së Kosovës, të procesit të shtet bërjes, ndërtimit të institucioneve
demokratike dhe nxjerrjes së infrastrukturës juridike. Ai u ndal edhe në
bashkëpunimin që Kuvendi kultivon me shoqërinë civile dhe mediat, në funksion
të transparencës së këtij institucioni dhe qasjes së publikut në punën e tij.
Anëtarët e delegacionit egjiptian theksuan se arsyeja vizitës së tyre në Kosovë
është njohja nga afër me përvojat e Kosovës gjatë fazës së tranzicionit, ndërsa
shprehën përkushtimin për të ushtruar ndikimin e tyre te partitë politike në
Egjipt, në mënyrë që njohja e pavarësisë së Kosovës të ndodhë sa më shpejtë. Ata
u interesuan për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe shprehën nevojën për rritjen e
bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, në të gjitha fushat.
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Shefi i OSBE-së në Kosovë,
Verner Almhofer, në takim
lamtumire

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti në
takimin e lamtumirës shefin e OSBE-së në Kosovë, ambasadorin Verner
Almhofer. Duke i uruar suksese të reja në punën që e pret, Krasniqi e falënderoi
ambasadorin Almhofer për ndihmën e deritashme. Gjatë takimit, kreu i Kuvendit
po ashtu
vlerësoi:
Ndonëse nuk janë arritur të gjitha objektivat e
dëshirueshëm, sukseset e arritura nuk do të mund t'ë realizoheshin pa ndihmën
e OSB-së . Në vijim, krye parlamentari foli edhe për punën e Kuvendit, me theks
të veçantë për angazhimin që është bërë në miratimin e ligjeve për heqjen e
mbikëqyrjes së pavarësisë. Duke shpresuar në anëtarësim sa më të shpejtë të
Kosovës në OSBE, Krasniqi shprehu bindjen se ambasadori Almhofer, do të
vazhdojë të ndihmojë Kosovën edhe nga pozicioni i ri që do të ketë në kuadër të
Drejtorisë për Zgjerim të OSB-së. Ambasadori i OSBE-së, Verner Almhofer, duke
e falënderuar krye parlamentarin për bashkëpunimin gjatë këtyre viteve, po
ashtu e siguroi atë se bashkëpunimi dhe ndihma e OSBE-së do të vazhdojë edhe
në të ardhmen nga përfaqësuesi i ri i OSB-së.

Pakicat kombëtare, urë lidhëse
ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, në takimin me
zëvendëskryeministrin e Kroacisë, Neven Mimica, bisedoi për zhvillimet në
vend e rajon, për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve
dhe mundësinë e
zgjerimit të mëtejshëm, në funksion të ecjes më të shpejtë të Kosovës në rrugën
e integrimit euro-atlantik.
Duke vlerësuar bashkëpunimin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të
Kroacisë, sidomos marrëdhëniet ndërmjet parlamenteve respektive, z. Krasniqi
konsideroi si shumë të rëndësishme përvojën kroate në rrugën e integrimit
evropian, e cila mund të shfrytëzohet nga Kosova në këtë proces.
Kryetari i Kuvendit shprehu kënaqësinë që Kroacia së shpejti do të jetë anëtare
me të drejta të plota në Bashkimin Evropian dhe shfaqi besimin se shteti kroat
do të jetë një zë i fuqishëm i Kosovës në institucionet e këtij unioni.
Zëvendëskryeministri kroat, Neven Mimica, shprehu gatishmërinë e Kroacisë
për t'i ofruar Kosovës përvojën në rrugën e integrimit dhe veçanërisht, në
përshtatjen e legjislacionit vendor me atë evropian.
Sa i përket problemeve në veri të Kosovës, Mimica tha se mënyra e dhunshme
dhe funksionimi i strukturave paralele nuk është rruga nëpërmjet të cilave
mund të arrihet diçka. Ai tha se procesi i integrimit të Kosovës dhe Serbisë në
Bashkimin Evropian, do të lehtësojë zgjidhjen e këtyre problemeve. Mimica
shprehu qëndrimin e Kroacisë për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit
territorial të Kosovës.
Në takim u vlerësuan lart standardet që të dyja vendet manifestojnë ndaj
pakicave, të cilat u konsideruan urë lidhëse ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë.
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Kosova
mund dhe duhet të mësojë në
shumë aspekte nga Gjermania

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, në takimin e
lamtumirës me ambasadorin e Gjermanisë, dr. Ernst Reichel, i cili shkon në detyrë
të re, e falënderoi ambasadorin e deritashëm për bashkëpunim të frytshëm, duke i
uruar suksese në karrierën e mëtejshme diplomatike e politike. Në këtë frymë ai
theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë janë shumë të mira,
por ato duhet të avancohen edhe më tej. Kosova mund dhe duhet të mësojë në
shumë aspekte nga Gjermania, që ka një nga demokracitë më të zhvilluara në
Evropë. Prezenca e Gjermanisë në Kosovë ka qenë dhe do të jetë e mirëseardhur ,
theksoi kryetari i Kuvendit Krasniqi.
Në vijim të takimit u fol për detyrat që shtrohen para Kuvendit të Kosovës në
kuadër të përfundimit të procesit të pavarësisë së mbikëqyrur.
Ambasadori gjerman, dr. Ernst Reichel tha se shumica e ligjeve që kanë të bëjnë
me përfundimin e procesit të pavarësisë së mbikëqyrur, tashmë kanë kaluar, duke
shprehur besimin se do të kalojë edhe reforma kushtetuese. Në këtë kontekst
ambasadori gjerman tha: Sytë e botës do të jenë të kthyer nga ju . Lidhur me
çështjen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i tha se duhet të bëhen
përpjekje për biseda që do të japin rezultate, duke u angazhuar njëherësh, që edhe
marrëveshjet e arritura të respektohen dhe të zbatohen .

Kryekuvendari Krasniqi priti
komandantin e ri të KFOR-it,
gjeneralin Walker Halbauer

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti në një
takim komandantin e ri të KFOR-it, gjeneralin Walker Halbauer.
Duke u falënderuar për këtë pritje gjenerali Walker Halbauer theksoi se kjo
detyrë e re është një sfidë e madhe për të, ndërsa emërimin në këtë post e ka
pritur me kënaqësi. Ky është një mision sfidues dhe ia vlen të kontribuojë për
të mirën e këtij vendi , theksoi ai.
Pasi e uroi për detyrën gjeneralin Halbauer, krye kuvendari Krasniqi, theksoi:
Si Kosovë jemi përpjekur për të krijuar një ambient dinjitoz për të gjithë
qytetarët, pa dallim përkatësie etnike . Në pjesën më të madhe dokumenti i
Ahtisaarit është zbatuar, ndaj edhe kjo reflektoi që Këshilli Drejtues të marrë
vendimin për përfundimin e pavarësisë së mbikëqyrur në Kosovë. Dokumenti i
Ahtisaarit, nuk u realizua në veri të vendit edhe nga shkaku i administratës
ndërkombëtare, sepse u lejua veprimi i strukturave paralele në veri. Z. Krasniqi
vlerësoi drejt, se KFOR-i ka bërë dhe po bën një punë të mirë në ruajtjen e
stabilitetit në Kosovë.
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Pyetje pa përgjigje
Deputeti Visar Ymeri , VV
Për ministrin e zhvillimit ekonomik z. Besim Beqja
A mund të na tregoni saktë sa para i ka paguar Kosova Serbisë, për përdorimin e kodit të saj
381, dhe sa para i janë paguar Monakos, për përdorimin e kodit 377?

Deputetja Kimete Bajraktari, AAK
Për ministrin e arsimit, z. Ramë Buja
A keni statistika për numrin e punëtorëve, të cilët janë duke punuar në mësimdhënie dhe nuk
janë në gjendje të mirë shëndetësore, por për arsye ekonomike janë të detyruar të punojnë?

Deputetja Alma Lama, VV
1- Për kryeministrin z. Hashim Thaçi
Në bazë të informatave të publikuara në media, delegacioni i Kosovës , përfshirë edhe
presidenten, ka qenë më shumë se 30 veta. Ju personalisht keni pasur një staf të ekzagjeruar
dhe po kështu secili ministër juaji ka marrë me vete më shumë se një këshilltar, apo anëtar të
kabinetit. Vende demokratike shumë më të pasura se Kosova maten 100 herë, kur bëjnë vizita
të kushtueshme, pasi qytetarët e tyre kërkojnë llogari . Sa i nevojshëm ka qenë ky staf gjigant,
në ndërtesën e OKB-së, kur s'keni mundur as të hyni në sallë?

2- Për kryeministrin z. Hashim Thaçi
Në bazë të një llogarie të thjeshtë vizita e kryeministrit me stafin e tij, si dhe disa ministrave
me këshilltarë e fotografë ka kushtuar më shumë se 100 mijë euro. Duke pasur parasysh se një
shpenzim i tillë është marramendës për një buxhet të varfër si ky i Kosovës, cili është rezultati
i prekshëm që ka prodhuar kjo vizitë?

Deputetja Albana Gashi, VV
Për ministren e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza-Kusari-Lila
Në vizitën e fundit në SHBA, pa dyshim që edhe ju ishit pjesë e atij stafi të ekzagjeruar dhe
morët me vete edhe katër persona të tjerë. Për çfarë ka shërbyer prezenca juaj dhe e tyre në
Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së?

Deputetja Teuta Haxhiu, VV
Për kryeministrin z. Hashim Thaçi
Z. Kryeministër! Gjatë vizitës që keni pasur në komunën e Gjakovës dhe pas kërkesave të
vazhdueshme nga ana e kryetarit të komunës, ju keni premtuar se do të filloni me realizimin e
projektit për tri hyrje daljet e qytetit të Gjakovës. Kur do të fillojë të realizohet ky projekt?

Deputetja Time Kadrija, AAK
Për ministrin e Shëndetësisë, z. Ferid Agani
Këto ditë nëpër mediat kosovare doli se drejtori i QKUK-së, dr. Njazi Gashi gjendet me pushime
nëTurqi me donacion nga një kompani farmaceutike ALTUPHARM. Ky është një konflikt i rëndë
interesi. Çfarë masa do të merrni?

Deputeti Daut Haradinaj AAK
Për Ministrin e Forcës së Sigurisë z. Agim Çeku
Blerja e uniformave të Forcës së Sigurisë të Kosovës (FSK), a i kushton buxhetit të Kosovës?
Nëse po atëhere mbi çfarë kriteri i keni zgjedhur? A është donacion apo blerje?
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Studentët e Universitetit Cambrigde, Mbretëria e Bashkuar,
vizitë në Kuvendin e Kosovës

Takimi me kryetarin e Kuvendit

Takimi me Komisionin për Punë të Jashtme

Takimi me Grupin e Grave Deputete
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Fëmijët në “Ditën Ndërkombëtarë të Demokracisë

“TREND”
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