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Orientimi strategjik i Kosovës
është integrimi në Bashkimin
Evropian dhe në NATO

Britania
e Madhe

Me ftesë të kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve, kryetarit të
Lordëve të Parlamentit Britanik dhe kryetarit të Grupit Britanik
në Unionin Ndër-parlamentar, kryetari i Kuvendit të Kosovës z.
Jakup Krasniqi, kreu një vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar,
i shoqëruar nga nënkryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca dhe
deputetët: Zenun Pajaziti, Vjosa Osmani e Jasmina Zhivkoviq.

Delegacioni i Kuvendit të Kosovës u prit nga:

- Kryetarja e Lordëve të Parlamentit Britanik,
Baronesha D' Souza
- Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Parlamentit
Britanik, Bercow
- Ministri për Evropë, Lidington
- Kryetari i Bashkisë së Sheffieldit, lordi Parlour
- Kryetarët e të dy Dhomave të Parlamentit
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Baronesha D'Souza interesim për zhvillimet aktuale në Kosovë
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr.
Jakup Krasniqi, në krye të një delegacioni
parlamentar, në kuadër të vizitës zyrtare në
Mbretërinë e Bashkuar, është pritur në një takim
nga kryetarja e Lordëve të Parlamentit Britanik,
Baronesha D' Souza, si dhe nga personalitete e
deputetë të tjerë.
Duke e falënderuar Baroneshën D'Souza për
mikpritjen, kryetari Krasniqi shprehu mirënjohjen
e tij për mbështetjen e gjithanshme që Britania e
Madhe i ka dhënë Kosovës. Ai e njoftoi baroneshën
për punën e Kuvendit të Kosovës, strukturën e tij
dhe për objektivat që ai ka para vetes, si dhe bëri
një përshkrim të zhvillimeve aktuale në vend.
Kryetari i Kuvendit theksoi se Kosova, me
mbështetjen ndërkombëtare, ka vendosur një rend të ri demokratik.
Baronesha D'Souza u interesua për rekomandimet që dalin nga Raporti i Studimit të
Fizibilitetit, për zbatimin e Planit të Ahtisarit, reformat kushtetuese dhe zgjedhore,
për proceset integruese të Kosovës etj.
Kryetari Krasniqi e njoftoi atë për proceset në të cilat ndodhet Kosova aktualisht, në
kuadër të integrimeve evropiane, për Raportin e Studimit të Fizibilitetit dhe detyrat
që dalin nga ai, veçanërisht për Kuvendin e Kosovës, në fushën e legjislacionit.
Orientim strategjik i Kosovës është integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO ,
tha kryeparlamentari Krasniqi. Lidhur me reformat kushtetuese dhe zgjedhore, ai
shfaqi besimin, me gjithë ngecjen e përkohshme të punës së komisioneve, do të
arrihet që këto reforma të realizohen, ndërsa Plani i Ahtisarit është duke e zbatuar,
me përjashtim të veriut të Kosovës, ku vazhdon të ketë probleme, si pasojë e
ndërhyrjeve të autoriteteve të Beogradit. Ai u shpreh se serbët, si në veri të
Kosovës, ashtu edhe në jug të saj, janë njësoj dhe janë të interesuar të integrohen në
institucionet e Kosovës, por instrumentalizimi i tyre në veri nga ana e Beogradit,
vazhdon të mbetet pengesë.

Bercow: Ne mbështesim pavarësinë dhe integritetin e
shtetit të Kosovës
Në vazhdim të vizitës zyrtare në Londër, kryetari
i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup
Krasniqi dhe delegacioni që e shoqëron, është
pritur në takime të ndara nga kryetari i Dhomës
së Përfaqësuesve të Parlamentit Britanik, John
Bercow, anëtarët e Komisionit për Punë të
Jashtme, ministri për Evropë, David Lidington dhe
personalitete të tjera të jetës politike britanike.
Takimi ndërmjet kryetarëve Krasniqi - Bercow, u
zhvillua në një atmosferë të ngrohtë e miqësore,
duke pasur parasysh edhe miqësinë ndërmjet dy
homologëve. Kryetari Krasniqi bëri një paraqitje të
gjendjes në Kosovë, të sfidave para të cilave është
Kosova, me theks të veçantë të atyre që lidhen me
procesin e integrimit evropian, me stabilizimin e
gjendjes në veri dhe shtrirjen e kushtetutshmërisë edhe në atë pjesë të vendit.
Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Parlamentit Britanik, nga ana e tij, siguroi
kryeparlamentarin Krasniqi se Parlamenti Britanik është një mik i madh i Kosovës.
Ne mbështesim pavarësinë dhe integritetin e shtetit të Kosovës , theksoi Bercow.
Duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen që parlamenti dhe gjithë shteti britanik
i ka dhënë Kosovës, kryetari Krasniqi tha se pa këtë mbështetje të Britanisë së
Madhe, të BE-së dhe SHBA-ve, Kosova nuk do ta kishte këtë nivel të zhvillimit.
Ne kemi mësuar dhe vazhdimisht kemi nevojë të mësojmë nga demokracia më
vjetër parlamentare në botë, ajo e Britanisë së Madhe , theksoi Krasniqi, duke
kërkuar mbështetjen e mëtejshme britanike për Kosovën, posaçërisht në procesin e
integrimit euro-atlantik. Kosova, vijoi me tej ai, po ndërton një shoqëri dhe rend të ri
demokratik, në të cilin Kuvendi po jep kontributin e tij.
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Lidington: Kosova ka hyrë në një kapitull të ri dhe shumë
shpresues për marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian
Në takimin me ministrin për Evropë, David
Lidington, kryetari Krasniqi bëri një pasqyrim
të zhvillimeve aktuale në Kosovë dhe të të
arriturave të saj. Ai foli për përfundimin e
mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë,
studimin e fizibilitetit, procesin e liberalizimit
të vizave etj.
“Në Evropë deri tash është folur për
perspektivën evropiane të Kosovës, ndërsa
tash është hyrë në veprime konkrete dhe këtë e
konsiderojmë një sukses të institucioneve të
Kosovës dhe qytetarëve, që kanë punuar dhe po
punojnë me përkushtim për ta çuar Kosovën
drejt BE-së”, u shpreh Krasniqi, duke shtuar se të gjitha rekomandimet e
Raportit të Progresit, Kuvendi i ka kthyer në plane veprimi dhe kështu po
bën edhe me rekomandimet e Raportit të Studimit të Fizibilitetit. Ai tha se
legjislacioni që ka të bëjë me integrimin evropian po trajtohet dhe do të
trajtohet me prioritet nga Kuvendi. Kosova ka vendosur standarde të
larta të të drejtave të pakicave, veçanërisht për komunitetin serb, duke
shfaqur dëshirën që politika të tilla të zbatohen edhe ndaj shqiptarëve në
Serbi.
Po kështu lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka rezultate
të dukshme, gjë që tregon se Kosova gjithnjë e më shumë po i përmbush
kriteret e BE-së.

K o s o v a t ë
ndërmarrë një
fushatë njoftuese
për serbët e
Kosovës dhe të
përgatisë një
strategji të veçantë
për veriun e vendit,
duke ofruar për
këtë ndihmën e
qeverisë së tij.

Dialogu është vlerë evropiane dhe Kosova e ka pranuar atë, si të tillë për të normalizuar
marrëdhëniet me Serbinë, megjithëse, kjo e fundit nuk ka treguar vullnet për të zbatuar
marrëveshjet e deritashme. “Serbia e ka penguar dhe po e pengon Kosovën në rrugën e
integrimit evropian, por ajo po e pengon edhe veten e saj”, u shpreh kryeparlamentari
Krasniqi.

Po kështu lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka rezultate të
dukshme, gjë që tregon se Kosova gjithnjë e më shumë po i përmbush kriteret e
BE-së.
Ministri Lidington, ndërkaq, konfirmoi edhe njëherë përkrahjen e Mbretërisë së
Bashkuar për proceset e integrimit evropian të Kosovës, duke shtuar se tashmë
Kosova ka hyrë në një kapitull të ri dhe shumë shpresues për marrëdhëniet e saj
me Bashkimin Evropian. Ai tha se në këtë proces, Kosova do të trajtohet sikurse
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Diplomati britanik shfaqi shpresën se nuk
do të ketë pengesa nga pesë vendet e BE-së që ende nuk e kanë njohur Kosovën,
por kërkoi që institucionet e Kosovës të vazhdojnë reformat me përkushtim, për
ta çuar vendin drejt integrimit evropian.
Sa i përket dialogut me Serbinë, ministri britanik mbështeti rezolutën e Kuvendit
dhe shfaqi shpresën për zbatimin e marrëveshjeve të deritashme.
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Takim me kryetarët
e të dy Dhomave të Parlamentit Britanik
Vizita e delegacionit parlamentar të Kosovës, në
Londër, e kryesuar nga kryetari i Kuvendit
Jakup Krasniqi, ka vijuar me kryetarët e të dy
dhomave të Parlamentit Britanik dhe një numër
deputetësh dhe lordë. Në këtë takim mjaft
miqësor janë diskutuar mjaft probleme dhe
çështje të ndryshme me interes e sidomos
marrëdhëniet midis Kosovës dhe Britanisë, ato
të rajonit dhe ato Serbi-Kosovë
Z. Krasniqi kërkoi nga kolegët britanikë të
vijojnë ndihmën në procesin e njohjeve
ndërkombëtare të Kosovës, integrimin evropian
dhe anëtarësimin e saj në organizmat
Delegacioni
parlamentar i
Kosovës u prit nga
kryetarja e Kuvendit
të Londrës, Jennete
Armold,
kryetari i Grupit
Britanik në Unionin
Ndër-parlamentar,
Robert Walter
dhe zyrtarë të tjerë të
legjislativit britanik.

ndërkombëtare.
Gjithashtu ai kërkoi nga kolegët të inkurajohen bizneset britanike për
investime në Kosovë, pasi tashmë janë krijuar të gjitha lehtësitë ligjore për
investime.
Marrëdhëniet Kosovë
Serbi vijojnë të jenë të vështira edhe pse ne kemi
pranuar dialogun dhe kemi nënshkruar marrëveshjet, përsëri kërkohet që
të ushtrohet një ndikim unik nga bashkësia evropiane ndaj Beogradit, për
të hequr nga Kosova strukturat e tij, administrative dhe të sigurisë, për t i
lënë të lirë qytetarët serb të ndërtojnë lirshëm jetën e tyre.
Anëtarët e parlamentit Britanik, nga të dyja dhomat, shfaqën një interes të
jashtëzakonshëm për Kosovën. Ata shoqëruan me shumë kënaqësi
delegacionin parlamentar të Kosovës duke i njohur me organizimin,
funksionimin dhe rolin e parlamentit Britanik.

Delegacioni i Kuvendit vizitoi Bashkinë e Sheffieldit

Delegacioni parlamentar i Kuvendit të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i
Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, udhëtoi nga Londra drejt Sheffieldit, Bashkia e
katërt për nga madhësia, pas Londrës, në Britaninë e Madhe.
Mysafirët nga Kosova, u priten nga kryetari lord i Bashkisë, lordi Parlour, i cili e
njoftoi delegacionin me historikun e Bashkisë, organizimin dhe mënyrën e
funksionimit të saj. Roli i kryetarit të Bashkisë se Sheffieldit është më shumë
ceremonial, por ai është figurë shumë e rëndësishme jo politike, duke qenë
qytetari i parë i Sheffieldit.
Delegacioni u takua edhe me zëvendëskryetarin e Këshillit të qytetit, z. Harry
Harpham, i cili bëri një paraqitje të zgjeruar të Bashkisë e të Këshillit, të jetës
ekonomike, financiare, kulturore, arsimore e sportive të saj, si dhe te raporteve
me qeverinë qendrore. Në Sheffield studiojnë një numër i konsiderueshëm
studentësh nga Kosova.
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Forcimi i marrëdhënieve të Egjiptit dhe Kosovës
po shkojnë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës

Prishtinë

Marrëdhëniet e Kosovës me Egjiptin po hyjnë në rrjedhat e një bashkëpunimi gjithnjë e më të ngushtë.
Ndryshimi i sistemeve brenda vendeve të tyre si në Kosovë ashtu edhe në Egjipt kanë sjellë edhe ndryshimin
e pikëpamjeve reciproke për vendet përkatëse. Zhvillimet e shpejta në Kosovë, duke u parë si një shembull i
mire nga Egjipti, kanë bërë të mundur që brenda një harku kohor, prej disa muajsh, shkëmbimet e
delegacioneve të të dyja vendeve të intensifikohen.
Një delegacion parlamentar i Kuvendit të Kosovës, i drejtuar nga kryeparlamentari Krasniqi, më19 shtator
2012, zhvilloi një tur takimesh tre ditor në Egjipt.
Më 07.11.2012 ndihmës presidentja e Republikës Arabe të Egjiptit, znj. Pakinam Hassan Khalil El
Sharkawy pati një takim me kryeparlamentarin Krasniqi në Kosovë
Me ftesë të kryeparlamentarit Krasniqi, më 14.11.2012 kryetari i Këshillit Shura (Dhoma e Lartë – Këshilli
Konsultativ) të Egjiptit, në krye të një delegacioni të gjerë po zhvillon një tur tre ditor në Kosovë.

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës z. Jakup Krasniqi priti:
Ndihmës presidenten e Republikës Arabe të Egjiptit,
znj. Pakinam Hassan Khalil El Sharkawy
Kryetarin e Këshillit Shura (Dhoma e Lartë – Këshilli Konsultativ) të Egjiptit,
Ahmed Fahmy Ahmed
Komisioni për punë të Jashtme priti Kryetarin e Këshillit Shura
(Dhoma e Lartë – Këshilli Konsultativ) të Egjiptit, Ahmed Fahmy Ahmed

Njohja e pavarësisë së Kosovës
nga ana e Egjiptit, do të bëhet së shpejti
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr.
Jakup Krasniqi, priti në një takim ndihmës
presidenten e Republikës Arabe të Egjiptit, znj.
Pakinam Hassan Khalil El Sharkawy. Pasi e
përshëndeti për vizitën, znj. Pakinam Hassan
Khalil El Sharkawy, krye kuvendari Krasniqi
vlerësoi vizitat që po bëhen ndërmjet Kosovës
dhe Egjiptit, ndërsa në vijim përshëndeti
ndryshimet që
ndodhën në Egjipt pas
revolucionit, duke uruar që sa më shpejt ky
shtet mik të kalojë periudhën e tranzicionit.
Edhe pse pavarësia e Kosovës ende nuk është
njohur nga Egjipti,
marrëdhëniet tona janë
shumë të mira, si pasojë e miqësisë së lashtë
ndërmjet popullit egjiptian dhe popullit shqiptar. Si një vend i fuqishëm dhe me
ndikim në rajon, theksoi kryetari i Kuvendit, njohja e pavarësisë së Kosovës nga
ana e Egjiptit do të ndikonte shumë që edhe vendet tjera ta njohin Kosovën, efekti
i së cilës do të ishte shkurtimi i rrugës drejt anëtarësimit të Kosovës në OKB. Në
këtë frymë ai shfaqi shpresën se Egjipti shpejt do të ketë ambasadorin në Kosovë.
Duke u falënderuar për mikpritjen znj. Pakinam Hassan Khalil El Sharkawy
theksoi se edhe kjo vizitë është një reflektim i ri nëpër të cilin po kalon Egjipti.
Këto vizita janë shpeshtuar veçanërisht pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Egjiptit.
Tani Egjipti po kalon periudhën e formimit të institucioneve dhe ndryshimeve të
gjithanshme, ndaj në këto rrethana, do të ndihen efektet në raportin e Egjiptit me
Rajonin dhe Kosovën. Ajo shfaqi shpresën se pavarësia e Kosovës nga ana e
Egjiptit do të njihet së shpejti, sepse në Egjipt po mbretëron një klimë e re edhe në
lëmin e krijimit të marrëdhënieve të reja me shtetet e ndryshme të botës, e në
këtë kuadër edhe ndaj Kosovës. Znj. Pakinam Hassan Khalil El Sharkawy e
përgëzoi krye kuvendarin Krasniqi për ndryshimet e bëra, si fryt i luftës së
popullit të Kosovës
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Rezervat ndaj pavarësisë së
Kosovës i takojnë të kaluarës
“Egjipti është përkrahës i Kosovës dhe vlerëson pavarësinë dhe lirinë e saj. Jemi në përfundim të
rrugës së njohjes së pavarësisë së Kosovës, po them njohjes, sepse Kosova është në zemër të
Egjiptit”, theksoi kryetari i Dhomës së Lartë, Ahmed Fahmy Ahmed.
Kryetari i Kuvendit të Republikës së
Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti sot në një
takim kryetarin e Këshillit Shura (Dhoma e
Lartë
Këshilli Konsultativ) të Egjiptit,
Ahmed Fahmy Ahmed,i cili në krye të një
delegacioni të gjerë parlamentar, me ftesë të
krye kuvendarit Krasniqi, po qëndron në
vizitë zyrtare treditore në Kosovë. Në fillim
k rye k u ve n d a ri K ra s n i q i p ë rs h ë n d e t i
delegacionin për këtë vizitë, ndërkaq në
vazhdim u falënderua për këtë vizitë edhe

kryetari i Dhomës së Lartë, Ahmed Fahmy Ahmed, i cili shprehu edhe
urimet e tij për realizimin e aspiratave të popullit të Kosovës.
Ai në vazhdim tha: Si Parlament ne përkrahim Kosovën në të gjithë
lëmenjtë .
Në vazhdim krye kuvendari Krasniqi tha se Egjipti në periudhën deri sa të
njohë pavarësinë e Kosovës mund të hapë një zyrë në Prishtinë, siç kanë bërë
edhe disa shtete. Marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit, tha kryetari i
Kuvendit Krasniqi janë shumë të mira, sidomos pas këtyre vizitave reciproke.
Ne kemi pasur që në lashtësi marrëdhënie shumë të mira, ndaj e kemi lehtë
të ripërtërijmë marrëdhëniet. Urojmë që periudha e tranzicionit të kalojë sa
më shpejt, ndërsa krahas fuqizimit të jetës institucionale në Egjipt të forcohen
edhe marrëdhëniet në mes dy vendeve tona , theksoi kreu i legjislativit të
vendit. Ai në vijim njohu delegacionin për të arriturat e Kosovës në fushën
e legjislacionit dhe të zhvillimit të gjithmbarshëm ekonomik. Ai i bëri edhe një
vështrim krijimit të një tradite balancimi në raportin pozitë-opozitë në
parlament, në të cilin ekziston një koncensus për çështje me interes nacional.
Krye kuvendari Krasniqi i bëri një vështrim edhe të kaluarës historike të
Kosovës deri në pavarësinë e saj.
Duke marrë fjalën z. Ahmed Fahmy Ahmed, edhe njëherë përgëzoi krye
kuvendarin për gjithë këto të arritura, ndërkaq në vijim tha se do të
angazhohet për të inkurajuar hapjen e Zyrës së Egjiptit në Kosovë, posa
delegacioni të kthehet në Egjipt. Ai tha se pas revolucionit Egjipti ka
pikëpamje të reja ndaj Kosovës. Populli i Egjiptit e përkrah pavarësinë e
Kosovës, rezervat ndaj kësaj çështjeje i takojnë së kaluarës. Ndërkaq, derisa
të hapet ambasada e Egjiptit në Kosovë duhet të vazhdojë thellimi i
marrëdhënieve kulturore
e ekonomike ndërmjet dy vendeve. Edhe
përfaqësuesit tjerë të delegacionit theksuan se deri në njohjen e Kosovës nuk
ka pengesa për thellimin e marrëdhënieve të dyanshme. Një anëtar i
delegacionit egjiptian shprehu shpresën se në vizitën tjetër do të festohet
hapja e ambasadës së Egjiptit në Kosovë.
Në konferencën për media krye kuvendari Krasniqi vlerësoi lart rëndësinë e
vizitës së delegacionit parlamentar, duke theksuar se këto vizita po thellojnë
format e bashkëpunimit në shumë segmente. Njohja e pavarësisë së Kosovës
nga ana e Egjiptit, tha ai, është çështje e momentit.
Kryetari i Dhomës së Lartë, Ahmed Fahmy Ahmed pohoi se Egjipti është
përkrahës i Kosovës dhe vlerëson pavarësinë dhe lirinë së saj. Jemi në
përfundim të rrugës së njohjes së pavarësisë së Kosovës, po them njohjes,
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Intervistë me z. Sabri Hamiti, nënkryetar i Kuvendit, LDK

Sabri Hamiti

Arsimimi: - Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik , Universiteti i Zagrebit,
Fakulteti Filozofik (Magjistraturë) , Universiteti i Sorbonës, Paris.
Grada shkencore: Doktor i Shkencave Filologjike , Anëtar i Akademisë së Shkencave
e Arteve të Kosovës
Veprimtaria profesionale: 1973-1993 : Redaktor tek botuesi “Rilindja” 1993-2011 :
Profesor Universiteti 1992-2011 :
Krijimtaria letrare: Shkrimtar e studiues i letërsisë. Në 2002 u krye botimi i veprave
komplete në 10 vëllime.
Aktiviteti politik: Anëtar dhe tashmë nënkryetar i LDK-së. Deputet i Kuvendit të
Republikës së Kosovës 2001-2012. Kryetar i Komisionit të Jashtëm 2001-2004. Kryetar i
Grupit Parlamentar të LDK-së 2006-2011. Anëtar i Kryesisë së Kuvendit të Republikës
së Kosovës 2004 -2012. Kryetar i “Grupi i Miqësisë Kosovë-Francë”.
Aktualisht Nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës.

1. Z. Nënkryetar! Kontributi dhe përvoja Juaj në kryesinë e Kuvendit është goxha e madhe, pasi jeni deputet në të katër legjislaturat
dhe në tri legjislatura anëtar i Kryesisë së Kuvendit. Keni qenë drejtpërdrejtë që nga diskutimi e deri në vendimmarrje si deputet, si
kryetar i Grupit parlamentar të LDK-së, si nënkryetar i Kuvendit, keni drejtuar seanca. Doja ta filloja këtë intervistë me
rregulloren e Kuvendit. A ka probleme mospërputhjeje midis rregullores së Kuvendit dhe kushtetutës së Kosovës?
Në parim, nuk ka mospërputhje të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës. Është çështje tjetër që Rregullorja e Kuvendit duhet të plotësohet e të precizohet në mënyrë që institucioni më
i lartë përfaqësues e ligjvënës i Kosovës të bëjë funksionale demokracinë parlamentare me funksionimin e pozitës e të
opozitës. Në këtë pikë ka ende punë për të bërë.
2. Legjislativi ka të drejtën kushtetuese të kontrollit të Ekzekutivit. A keni ndonjë vlerësim se si ka funksionuar e Drejta
Kushtetuese e kontrollit të Ekzekutivit nga Legjislativi?
Me Kushtetutë është detyrë e Kuvendit të mbikëqyrë punën e Qeverisë e të institucioneve të tjera publike që me ligj i
raportojnë Kuvendit. Po, kjo mbikëqyrje bëhet e vështirë në vepër për dy arsye.
E para: është një dëshirë e pashpallur e pushteteve (legjislative e ekzekutive) për të dominuar njëri tjetrin.
E dyta: mënyra specifike e zgjedhjeve parlamentare te ne bën të mundur që Shumica (mazhoranca) parlamentare të
mund të krijohet edhe me pakicën e votës; kurse Pakica (minoranca) parlamentare ta ketë shumicën e votës popullore.
Kjo pastaj krijon një Shumicë në Kuvend që kthehet në instrument të Qeverisë, duke e pakësuar funksionin e vet të
mbikëqyrjes parlamentare.
Në këtë situatë, mbikëqyrja e Qeverisë i mbetet thuaja e tëra opozitës, e cila, prapë, pos alternativave të veta në Kuvend
nuk mund të bëjë më shumë, me që nuk ka shumicën e ulëseve në Kuvend, dhe kërkesat e veta e ka të vështirë t'i bëje
vendime parlamentare që e obligojnë Qeverinë.
Në këtë fushë, mbetet shumë për të bërë, që Kuvendi i Kosovës ta kryejë funksionin demokratik përballë Qeverisë.
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3. Partia juaj ka qenë pjesë e marrëveshjes për zgjedhjen e Presidentit dhe ndryshimeve kushtetuese. Cili është këndvështrimi Juaj
lidhur me këtë problem?

Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, të abuzuara e të vjedhura, u prodhuan institucione pa legjitimitet të
vërtetë popullor, madje kjo gjendje prodhoi krizën institucionale të Presidentit. Për të mos prodhuar zgjedhje të
jashtëzakonshme e të ngutshme, që vetëm forcojnë krizën institucionale, LDK ofroi bashkëpunimin për të kaluar
krizën institucionale të zgjedhjes së Presidentit, me kusht që të bëhen ndryshime kushtetuese brenda 12 muajsh
për t'u zgjedhur Presidenti me votë të drejtpërdrejtë popullore, e të mos bëhet me pazare politike. Po ashtu, të
ndryshojë Ligji i zgjedhjeve, për të organizuar zgjedhje të drejta e demokratike. Të gjitha këto marrëveshje
ndërmjet partive (në pozitë e në opozitë) u ligjësuan me Rezolutë parlamentare për zgjedhje të parakohshme.
Tani PDK ngadalëson e pengon zbatimin e marrëveshjes politike e të Rezolutës së Kuvendit.
4. Cili është pozicioni Juaj dhe i partisë tuaj për ndryshimet në kodin zgjedhor?

Të bëhet Kodi zgjedhor që bën të mundshme zgjedhje të drejta e demokratike, që nuk vjedh e abuzon votën e
qytetarit, që siguron lista të vërteta të zgjedhësve; që listat për deputetë të jenë të hapura, që Kosova të ketë më
shumë njësi zgjedhore, për të pasur një baraspeshim të përfaqësimit të komunave në Kuvend, që deputeti i
zgjedhur të ketë përgjegjësi më konkrete që lidhen me adresimin e elektoratit të vet.
5. Keni qenë kryetar dhe më pas anëtar i grupit parlamentar të Komisionit për Punë të Jashtme. Opinioni juaj për politikën e
Jashtme të Kosovës?

Promovuesi dhe realizuesi i parë i Politikës së jashtme ka qenë Presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova,
në veçanti me orientimet e mëdha pro-evropiane (të integrimit në NATO e BE) dhe në miqësi me SHBA-të.
Politika e tij e aleatëve strategjikë, është politikë e standardeve të larta, fondament që nuk ndryshon, duhet të
mbahet. Është punë tjetër sa ka mundur realisht të mbahet ky standard, në vitet në vijim. Kjo, natyrisht varet
shumë nga zhvillimet e brendshme, të cilat kushtëzojnë kredibilitetin e politikës së jashtme të vendit. Politika e
jashtme s'është punë deklaratash apo dëshirash, por interesash e suksesesh të brendshme.
Kuvendi duhet të marrë rol shumë të madh, jo vetëm në mbikëqyrjen e politikave të jashtme të vendit, por edhe
në krijimin e tyre nëpërmjet aktivizimit të diplomacisë parlamentare, tepër të nevojshme, në situatën në të cilën
gjendet Kosova.
6. Bisedimet Kosovë-Serbi kanë qenë një temë mjaft e nxehtë në Kuvend. A keni ndonjë koment mbi ecurinë e kësaj teme?

Bisedimet e Kosovës me Serbinë, që në nismë, kur janë quajtur teknike, kanë qenë detyrim ndërkombëtar i
përkthyer si interes i brendshëm. Të tilla duken edhe tani, që quhen politike, ani që ne përherë kemi thënë që këto
biseda kanë qenë përherë politike. Zgjidhja e çështjeve me dialog është standard universal i raporteve ndërmjet
shteteve. Çështja është që këto biseda zhvillohen me një shtet që përbetohet që nuk do ta njohë Kosovën, kurse në
anën tjetër nuk ka dhënë asnjë shenjë të marrjes së përgjegjësisë për përpjekjen e gjenocidit në Kosovë dhe për
shkatërrimet e tmerrshme.
Pa konsensusin qytetar në Kosovë, pa bashkërendimin e institucioneve të Kosovës dhe pa presionin e bashkësisë
ndërkombëtare ndaj Serbisë, bisedimet nuk do të prodhojnë marrëveshje të dobishme për Kosovën, as
marrëveshje që do të zbatohen.
7. Ka një temë që pothuajse nuk është trajtuar ndonjëherë. Do doja ta prekja. Psikologjia e një vendi në ndryshim mbetet gjithmonë
mbrapa zhvillimit ekonomik. Sa i kushton shoqërisë tonë, ndikimi i mos ndryshimit të psikologjisë në një zhvillim krejt të ri
ekonomik?

Ne po kalojmë nga robëria në liri dhe nga sistemi totalitar në demokraci. Pra, ka të bëhet me ndryshim të statusit
të vendit dhe të sistemit. E gjithë kjo e kërkuar dhe e kaluar nëpër rezistencë politike e luftarake me plot sakrifica.
Prandaj, duhet një kohë për kapur kapacitetet e plota të punës e të funksionimit të sistemit. Nuk jam i prirur këtu
të vlerësoj psikologjinë kolektive, si kategori tejkohore, por sjelljet individuale e kolektive domosdoshmërisht
janë të varura e të kushtëzuara nga raportet në sistem, nga vlerat e sistemit. Shkurt: na duhet të gjejmë punë për
njerëzit dhe të bëjmë punë për zhvillimin ekonomik, kulturor e arsimor të vendit, duke hapur kapacitetet për
integrime shqiptare e evropiane. Kosova si ishull i izoluar nuk mund të ketë zhvillim.
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8. Ju jeni Njeri i letrave, dhe si i tillë, a mendoni se ka ardhur koha që Kuvendi të fillojë prodhimet e veta dokumentare, pasi e gjithë
puna 10 vjeçare e Kuvendit ekziston vetëm në formën elektronike? Kam parasysh këtu të gjitha transkriptet e seancave plenare,
seancat solemne, vendimet e kryesisë, takimet dhe aktiviteti i kryetarëve të Kuvendit, puna e komisioneve parlamentare e kështu me
radhë, që përbëjnë diku 300 mijë faqe për shkak edhe të dy gjuhësisë.

Përgjigjja ime e shkurtë është: po. Duhet të bëhen kopje të forta, pra dokumente në letër të gjitha vendimet e
diskutimet e rëndësisë së madhe parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Kjo është e domosdoshme. Të mos
harrohet për asnjë çast, ky Kuvend ka marrë vendimin historik të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.

9. Meqë jemi në këtë linjë, a ka ndikuar politika në frenimin e krijimtarisë Tuaj?

Politika merr kohë, po nuk mund të bëjë frenimin e krijimtarisë. Në fakt kemi të bëjmë me ndeshjen ndërmjet
misionit dhe pasionit. Pasioni i brendshëm i krijimtarisë nuk mund të ngulfatet nga rrethanat e jashtme. Mbasi,
më duket përkufizim më i saktë të themi që jam një punëtor i lirisë (në veprimin kombëtar e shoqëror dhe në
krijimin letrar) kjo nuk ka të bëjë me vullnete individuale, zhvillimet në Kosovë në dy deceniet e fundit,
angazhimin nacional e politik e kanë bërë detyrim historik. Flas për të gjithë ata që kanë jetuar e jetojnë këtu. Sa
për punët konkrete në të gjitha fushat, gjykimet i japin brezat që vijnë
10. Shqiptarët festuan 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë dhe krijimin e shtetit shqiptar. Ju ishit i pranishëm në këto festime.
Një koment për këtë eveniment.

Njëqindvjetori i Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, pa fije dyshimi, është ngjarje e madhe. Sidomos kur u
festua, tanimë edhe me Pavarësinë e Kosovës. Nderim deri në përkulje për firmëtarët e Pavarësisë shqiptare, nga
Ismail Qemali te Ibrahim Rugova. Unë kam më tepër parasysh entuziazmin spontan të qytetarëve shqiptarë, për
të festuar të bashkuar në Shqipëri apo në Kosovë. Në Vlorë, në Prishtinë e në Tiranë. Po pra, kishim një krenari
kombëtare shqiptare të shfaqur çiltërisht nga qytetarët me një fuqi të paparë të identitetit dhe të identifikimit. Kjo
dëshmon që integrimi shqiptar po ndodh.
Sa për organizimet institucionale të festimeve apo theksimet politikaneske, mbetet të flitet ende e të bëhet ende në
botën shqiptare.

11. Krijimtaria Juaj ka qenë tepër e fuqishme dhe me ndikim kudo në botën shqiptare. Si jeni ndier në dyzimin Njeri i letrave Politikan, në këtë 100 vjetor?

Thashë më parë që e ndiej veten si punëtor të lirisë. Jam ndier shumë mirë. Edhe i nderuar e i shënjuar me
Mirënjohje për krijimtari nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për 100-vjetor, në mesin e pesëdhjetë autorëve.

12. Përshëndetja Juaj, për këtë fund viti, për qytetarët e Kosovës.

Të kenë një vit më të mirë se ky që po shkon.
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Mbledhje plenare

Miratohet Projektligji për buxhetin e vitit 2013
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbledhjen plenare të datës 15.11.2012, miratoi në shqyrtim të parë Projektligjin për
Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013.
Projektligjin e paraqiti ministri i Financave,
Bedri Hamza, i cili, në fjalën e tij theksoi se ky
buxhet është diskutuar në detaje nga tri
misione të Fondit Monetar Ndërkombëtar
(FMN) dhe është harmonizuar me këtë
institucion të rëndësishëm financiar
ndërkombëtar. Ai tha se gjatë hartimit, janë
marrë në konsideratë prioritetet e qeverisë,
duke respektuar prioritetin kryesor të saj,
rritjen ekonomike në vend, e cila, sipas
ministrit, gjatë vitit të ardhshëm pritet të jetë
4.5 për qind. Ministri i Financave u ndal në
përmbajtjen e projektligjit, duke shpalosur
hollësi nga planifikimet për të gjitha
kategoritë buxhetore, të hyrat dhe
shpenzimet. Ai tha se edhe në vitin 2013
vazhdon trendi i investimeve kapitale,
sikurse edhe atyre private, eksportit,
shpenzimeve etj. Ai shtoi se buxheti është i
bazuar në burime të qëndrueshme dhe veçori
kryesore e tij është trendi i rritjes nga viti në
vit. Të hyrat, sipas tij, pritet të kenë rritje
prej tre për qind, duke siguruar mjete të
mjaftueshme për përfundimin e autostradës
me Shqipërinë dhe fillimin e autostradës së
re Prishtinë-Shkup, vazhdimin e punimeve në
rrugën Prishtinë-Pejë, rrugën PrishtinëMitrovicë etj., për objekte të reja shkollore,
subvencione në bujqësi, reforma në
shëndetësi e fusha të tjera. Ministri Hamza
foli edhe për përfitimet që Kosova ka pasur
dhe do të ketë nga marrëveshja me FMN-në.
Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe
Financa, Safete Hadergjonaj, duke arsyetuar
raportin me rekomandime të komisionit,
theksoi se komisioni e ka shqyrtuar
projektligjin dhe ka vlerësuar se ai është
përgatitur teknikisht mirë, brenda afateve
d h e ko r n i z ë s l i g j o r e. A j o t h a s e
projektbuxheti është harmonizuar me FMNnë dhe është bazuar në analizat makro
ekonomike të cilat janë pjesë e këtij
dokumenti dhe në planin që ka qeveria për
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Në
projektligj, të hyrat e përgjithshme janë
parashikuar të jenë 1 miliard e 425 milionë
euro, me një rritje prej 3 për qind krahasuar
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me vitin paraprak. "Projektbuxheti është
hartuar në përputhje me objektivat e
Qeverisë së Republikës së Kosovës, për rritje
dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik,
qeverisje të mirë dhe fuqizim të sundimit të
ligjit, zhvillim të resurseve njerëzore dhe
rritje të mirëqenies sociale për të gjithë
qytetarët. Kështu që Komisioni për Buxhet
dhe Financa e ka përkrahur në parim dhe ka
rekomanduar që të miratohet në seancë
plenare, në mënyrë që t'i jepet mundësia
komisionit që të bëjë plotësim-ndryshimet e
nevojshme", theksoi Hadërgjonaj.
Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK), deputetja
Hasime Krasniqi, projektligjin për buxhetin e
konsideroi të një rëndësie të veçantë për
Kosovën, i cili sipas saj, dëshmon se qeveria
është në shërbim të të gjithë qytetarëve të
vendit dhe interesave të tyre. Ajo tha se
projektbuxheti është rezultat i punës dhe i
përpjekjeve të institucioneve të vendit, për
hartimin e një buxheti që garanton zhvillim
ekonomik dhe përmirësim të vazhdueshëm të
mirëqenies së qytetarëve. "Edhe përkundër
vështirësive ekonomike nëpër të cilat po
kalon jo vetëm Kosova dhe vendet e rajonit,
por edhe shtetet më të zhvilluara të Evropës,
me këtë projektbuxhet, Qeveria e Kosovës,
me politikat e saj shtetformuese, vazhdon ta
ruajë qëndrueshmërinë makrofiskale, duke
ofruar mbulesë të plotë buxhetore për të
gjitha projektet kapitale dhe për të gjitha
shërbimet publike që janë në dobi të
qytetarëve", u shpreh deputetja Krasniqi,
duke konfirmuar përkrahjen e GP të PDK-së
për këtë projektligj.
Duke prezantuar qëndrimin e Grupit
Parlamentar të Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK) kundër projektligjit për
buxhetin, deputeti Naser Osmani e konsideroi
atë buxhet që vulosë varfërinë në Kosovë, i
mbyt shpresat e qytetarëve për jetë më të
mirë, i falimenton bizneset vendore dhe e çon
ekonominë e Kosovës edhe më tej në kolaps.
Ai tha se ky nuk është buxhet i zhvillimit,
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pasi që, sipas tij, nuk mbështetet në asnjë
objektivë zhvillimore dhe nuk siguron
qëndrueshmëri buxhetore. "Nuk mund të
prodhojë zhvillim ky projektbuxhet, kur 60
për qind e investimeve kapitale shkojnë për
infrastrukturë", theksoi deputeti Osmani. Ai
kërkoi rishikimin e shpërndarjes së
investimeve kapitale, sidomos në arsim e
infrastrukturë rrugore dhe shpërndarjen e
tyre nëpër komuna, bazuar në formulën për
shpërndarjen e granteve nëpër komuna.
Kryetari i Grupit Parlamentar të Lëvizjes
Vetëvendosje (VV), Visar Ymeri, tha se
buxheti i vitit 2013 nuk ka dallim thelbësor
me atë të vitit 2012, por as me atë të vitit
2011, 2010, apo të vitit 2009. E njëjta logjikë
e të buxhetuarit dhe të njëjtit sektorë
ekonomikë, sipas tij, vazhdojnë ta marrin
pjesën më të madhe të parasë publike pa
kurrfarë planifikimi a indikacioni që këto do
të ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë dhe
rritjen e mirëqenies së qytetarëve. "Në
njërën anë kemi deklarimet e shumta të
zyrtarëve të Qeverisë se kemi përmirësime të
dukshme në ekonominë e vendit, si dhe në
logjikën qeverisë përmes publikimeve të
planeve strategjike zhvillimore, ndërkohë që
në anën tjetër e kemi buxhetin i cili na
përsëritet prej vitit në vit. Pra, ose buxheti
nuk po e reflekton realitetin e ndryshuar, ose
realiteti nuk është baza mbi të cilën
ndërtohen deklarimet e pushtetarëve",
theksoi Ymeri, duke u deklaruar kundër këtij
projektligji.
Kryetari i Grupit Parlamentar të Aleancës
për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian
Gjini, theksoi se njëri prej problemeve të
mëdha në këtë buxhet, janë projektet e
bartura, ndërsa projektet e reja, sipas tij,
janë jashtëzakonisht në numër të vogël. Ai u
ndal edhe në prioritetet e përcaktuara në
këtë projektligj, duke theksuar se ndërtimi i
rrugëve është i rëndësishëm, mirëpo shtoi se
në këtë aspekt, rajoni i Dukagjinit vazhdon të
jetë i diskriminuar. Përkitazi me këtë, ai
theksoi se Qeveria e Kosovës, bashkë me
Komisionin për Buxhet dhe Financa të
Kuvendit, ka mundësi që ta vazhdojë rrugën
prej Gjurgjicës deri në Klinë. Duke
konfirmuar mbështetjen e GP të AAK-së për
këtë projektligj në shqyrtimin e parë, Gjini
theksoi se partia e tij rezervon të drejtën për
të mos e votuar atë në shqyrtimin e dytë, në
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qoftë se gjatë amendamentimit të tij, nuk
merren parasysh kërkesat e saj.
Përkrahjen për projektbuxhetin e konfirmuan
edhe grupet e tjera parlamentare, pjesë të
koalicionit qeveritar. Kryetarja e Grupit
Parlamentar të Koalicionit për Kosovën e Re
(KKR), Myzejene Selmani, tha se
projektbuxheti për vitin 2013 është
projektbuxhet i mundësive, ku rritja
ekonomike arrihet nga investimet kapitale
dhe nga një pjesë e investimeve private. Ajo
shtoi se ky dokument është projektuar në
bashkëpunim me FMN-në, duke ruajtur
qëndrueshmërinë makro-fiskale në Kosovë.
Deputetja Selmani theksoi se kërkesat janë
për rritje më të madhe ekonomike dhe se u
mbetet institucioneve që të punojnë për një
zhvillim më të madh ekonomik. Duke i dhënë
përkrahje projekt-buxhetit, ajo tha se këto
janë taksa të qytetarëve dhe të mirat nga to
duhet t'u kthehen prapë qytetarëve.
Deputetja Jelena Bontiq nga Grupi
Parlamentar i SLS-së, e konsideroi buxhetin
të balancuar dhe në favor të zhvillimit të
vendit. Ajo tha se përkundër përpjekjeve të
mëdha për rritjen e tij, buxheti ende nuk i
përmbush të gjitha nevojat.
Projektbuxhet të mundësive reale e cilësoi
edhe deputetja e Grupit 6 Plus, Duda Balje.
Ajo shfaqi bindjen që ky buxhet do të ndikojë
në ndërtimin e infrastrukturës ku jetojnë
komunitetet që përfaqëson ky grup
parlamentar, siç janë Prizreni dhe Dragashi.
Në vazhdim, deputetë të Kuvendit elaboruan
gjerësisht përmbajtjen e projektligjit, duke e
vlerësuar pozitivisht atë, por edhe duke
dhënë vërejtje dhe propozime për ndryshimin
e tij. Deputetë të partive në pushtet
vlerësuan të arriturat e deritashme në të
gjitha lëmenjtë, si dhe planifikimet buxhetore
për vitin 2013, ndërkaq deputetë opozitarë
folën me tone kritike për shpërndarjet nëpër
komuna dhe kategori buxhetore.
Pas shterjes së debatit, Kuvendi miratoi
Projektligjin për Buxhetin e Republikës së
Kosovës për vitin 2013 dhe ngarkoi
komisionin përkatës parlamentar që ta
shqyrtojë dhe amendamentojë atë brenda
afatit të përcaktuar ligjor.
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Nga puna e
Komisioneve

Komisioni për Punë të Brendshme,
Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së
Anëtarët e Komisionit shqyrtuan dy raporte informuese, të Ministrisë së Punëve të Brendshme
dhe të Policisë së Kosov ës, lidhur me veprimet e Policisë së Kosovës, me datë 17 dhe 18 tetor 2012.
Raporti u vlerësua i pa plotë dhe vetëm përshkrues. Ministri i MPB-së, duhet të raportojë në
komision, lidhur me ngjarjet në protestat e organizuara nga Lëvizja Vetëvendosje, si dhe për
çështje tjera
“Raporti i MPB-së dhe raporti i Inspektoratit të Policisë
së Kosovës, janë raporte përshkruese të ngjarjeve dhe
këto raporte nuk i janë referuar kërkesës së
komisionit”, theksoi në mbledhjen e sotme kryetari
dhe kryesuesi i Komisionit për Punë të Brendshme,
Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së, Ahmet Isufi, gjatë
shqyrtimit të Raporteve informuese të Ministrisë së
Punëve të Brendshme dhe Policisë së Kosovës lidhur
me veprimet e Policisë së Kosovës, me datë 17 dhe 18
tetor 2012.
uke falënderuar për angazhimet e Inspektoratit të Policisë së Kosovës rreth zbardhjes së
rastit në Dhomën e Dëshmive në Pejë, Isufi, kërkoi nga Inspektorati që të ndriçojë të gjitha
ngjarjet që kanë të bëjnë me thyerje të ligjit dhe me keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Ndërsa, kërkoi nga inspektorati policor ndërmarrje të veprimeve ndaj atyre pjesëtarëve të
policisë të cilët kanë tejkaluar kompetencat. Duke folur për raportet në fjalë, Isufi tha se
nga MPB-ja dhe Inspektorati Policor, Komisioni parlamentar për Siguri ka kërkuar
sqarime për ngjarjet lidhur me protestën e organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje më 17 dhe
18 tetor, për urdhrin e ministrit Rexhepi dhënë Policisë, meqë neni 5 i Ligjit mbi Policinë e
Kosovës e qartëson saktë obligimin dhe detyrën e ministrit dhe kompetencat e drejtorit të
Policisë së Kosovës dhe efektivave tjerë komandues.
Anëtari i komisionit, Anton Çuni, tha se prezenca e theksuar e panevojshme e policisë në
Parlamentin e Kosovës, deklaratat kërcënuese të ministrit Rexhepi, si dhe ndërhyrja e
ministrit në zinxhirin komandues në polici, krijojnë një imazh të një shoqërie e cila
udhëhiqet nga një aparat shtetëror i dhunshëm. “Demonstrimi i forcës ndaj protestuesve
dhe qytetarëve është pjesë e luftës speciale për të ushtruar presion, frikë dhe dhunë, ndaj
atyre që shprehen ndryshe nga qëndrimet qeveritare. Policia është keqpërdorur duke iu
nënshtruar tekeve dhe inateve të udhëheqësve politik. Kërkoj nga ministri Rexhepi që t'i
thërras ndërgjegjes si normë morale dhe t'i drejtohet qytetarëve me kërkim falje dhe t'i
mbajë duart larg nga komandimi mbi Policinë e Kosovës”, tha Çuni.
Anëtari i komisionit, Fatmir Xhelili tha se në rast se janë tejkaluar kompetencat me
përdorim të forcës, ata individë duhet të hetohen nga Inspektorati Policor, duke shtuar se
çdo veprim i deputetëve duhet të jetë konform parametrave të deputetëve. Raporti i MPBsë dhe IPK-së tregon hapat të cilat i ka ndërmarrë policia. “Policia e Kosovës nuk merr
veprime nga urdhrat e momentit, as nga ministri, as nga Kryeministri, e as nga Kryetari i
Kuvendit”, tha me këtë rast Xhelili duke shtuar se Policia e Kosovës e ka kryer punën e vet
bazuar në ligj dhe se në këtë situatë ka vepruar drejtë.
Gjatë këtij takimi anëtarët e Komisionit theksuan se nuk mund të mohohet fakti se ka
pasur deputetë të lënduar dhe ka pasur përdorim të dhunës ndaj deputetëve dhe se
ministri ka tejkaluar kompetencat ligjore, ndërkaq, u kërkua që lidhur me këtë ngjarje të
raportojë ministri Rexhepi.
Gjatë këtij takimi folën edhe anëtarët e komisionit, Vjollca Krasniqi dhe Goran
Marinkoviq. Ndërkaq, më tej u kërkua nga ministri Rexhepi të raportojë edhe për ngjarjet
tjera që lidhen me sigurinë e vendit, meqë në shtetin e Kosovës ka hyrje të personaliteteve
të ndryshme nga shteti i Serbisë, duke përmendur rastin e Aleksandër Vulin, e cila është
në kundërshtim me ligjet dhe Kushtetutën Republikës së Kosovës, të cilat raste nxisin
tensione etnike dhe krijojnë destabilizim të vendit.
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Dëgjim publik i Komisionit për Shëndetësi,
Punë dhe Mirëqenie Sociale
U mbajt dëgjim publik për Projektligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti
Qëllimi i projektligjit është përfshirja në një dokument e nevojave të pensionistëve
Përfaqësues të sindikatave të pensionistëve identifikuan mangësi në kuadër të projektligjit dhe
ofruan zgjidhje për propozimet e tyre

Deputetë të Kuvendit të Kosovës, pastaj
anëtarë të kabinetit qeveritar, të sindikatave
të pensionistëve, të partive politike e të
Shoqatës së personave me aftësi të
kufizuara, në dëgjimin e sotëm publik të
organizuar nga Komisioni për Shëndetësi,
Punë dhe Mirëqenie Sociale i Kuvendit të
Kosovës, kanë diskutuar për Projektligjin
për skemat pensionale të financuara nga
shteti.
Kryetari i komisionit dhe kryesues i këtij
takimi, Fikrim Damka, e konsideroi këtë
dëgjim publik të një rëndësie të veçantë, i
cili, sipas tij, do t'i mundësojë komisionit të
marrë qëndrimet nga të gjitha palët e
interesuara dhe propozimet e vlefshme t'i
inkorporojë në projektligj gjatë fazës së
amendamentimit.
Ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale,
Nenad Rashiq, në cilësi të sponsoruesit
arsyetoi procedimin e këtij projektligji në
Kuvend dhe bëri një paraqitje të
përmbajtjes së tij. Ai tha se ky projektligj, i
cili është rezultat i një pune disavjeçare, ka
për qëllim përfshirjen në një dokument të
nevojave të pensionistëve dhe në funksion
të kësaj janë propozuar disa zgjidhje brenda
projektligjit. Veprimet pas miratimit të
ligjit, sipas ministrit, janë shumë me
rëndësi, të cilat, siç tha ai, do t'i avancojnë
edhe më tej të drejtat e pensionistëve. Në
këtë rast, ministri Rashiq përmendi
kategorizimin, i cili, sipas tij, pritet të bëhet
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brenda një periudhe të shkurtër kohore, si
dhe një varg veprimesh të tjerë që parasheh
projektligji.
Ai kërkoi në mirëkuptim nga komisioni që
të mos bëjë ndryshime të koncepteve
kryesore të projektligjit, kurse rritja
eventuale e kostos financiare të tij, siç tha
ai, do të krijonte probleme në raportet me
mekanizmat financiarë ndërkombëtarë.
Përfaqësues të sindikatave të pensionistëve,
të Partisë së Pensionistëve të Kosovës dhe
të pranishëm të tjerë, diskutuan gjerësisht
për përmbajtjen e projektligjit, duke
potencuar mangësitë e tij dhe duke mëtuar
të japin zgjidhjet adekuate për
përmirësimin e një varg neneve. Ata
argumentuan nevojën që gjatë fazës së
amendamentimit, projektligji t'u
nënshtrohet plotësim-ndryshimeve të
nevojshme, të cilat do t'u jepnin zgjidhje
shqetësimeve që ky projektligj ka ngritur në
mesin e disa kategorive të pensionistëve.
Përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve
dhe pensionistëve të kompleksit “Trepça”
ishin më të zëshmit në këtë drejtim, duke
identifikuar, sipas tyre, mangësi serioze në
përmbajtjen e projektligjit dhe kërkuar
amendamentimin e neneve të caktuara të
tij, ku do të kodifikoheshin kërkesat e tyre,
në funksion të rritjes së të ardhurave dhe
përmirësimit të gjendjes ekonomike e
sociale të kësaj kategorie të shoqërisë.
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Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë
dhe Industri diskuton Projektbuxhetin për vitin 2013
Drejtuesit e agjencioneve dhe rregullatorëve të pavarur nuk paraqitën vërejtje substanciale
lidhur me Projektbuxhetin për vitin e ardhshëm

Komisioni për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, në një
mbledhje të përbashkët me drejtues të
agjencioneve dhe rregullatorëve të
pavarur, diskutoi për Projektbuxhetin e
Republikës së Kosovës për vitin 2013.
Duke folur për qëllimin e këtij takimi,
kryetari i komisionit, Zenun Pajaziti,
fillimisht sqaroi se komisioni dëshiron të
informohet për së afërmi nga
përfaqësuesit e këtyre institucioneve se
sa i plotëson nevojat e tyre projektbuxheti
i propozuar nga Qeveria.
Përfaqësuesit e këtyre institucioneve, si:
Këshilli i Pavarur për Miniera dhe
Minerale (KPMM), Agjencioni Kosovar i
Privatizimit (AKP), Autoriteti i
Aviacionit Civil (AAC), Autoriteti
Rregullativ i Hekurudhave (ARH),
Agjencioni Kosovar i Konkurrencës
(AKK) dhe Zyra e Rregullatorit të
Energjisë (ZRRE), ndërkaq, nuk
paraqitën vërejtje substanciale lidhur me
projektbuxhetin në përgjithësi.
Përfaqësuesi i KPMM-së, Ibush Jonuzi,
vlerësoi se buxheti i propozuar për këtë
këshill, në masën më të madhe i plotëson
nevojat. Për një funksionalizim edhe më
efikas të këtij këshilli, Jonuzi kërkoi shtim
të buxhetit, për siç tha ai: “ Sigurimin e
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mekanizmit për konfiskimin e makinerisë
së operatorëve ilegalë”. Ai, shtimin e
buxhetit për KPMM-në e arsyetoi edhe
me nevojën e shtimit të stafit profesional.
Ngjashëm me përfaqësuesin e KPMM-së
u shpreh edhe përfaqësuesi i AKK-së,
Ahmet Krasniqi, i cili kërkoi mjete shtesë
edhe për akomodimin e këtij institucioni.
Po ashtu, mungesë stafi paraqiti edhe
përfaqësuesi i ARH-së, Halit Gara, i cili u
shpreh se në kategorinë për mallra dhe
shërbime të parashihet edhe shtimi i
vendeve të reja të punës.
Lidhur me Projektbuxhetin për vitin
2013, foli edhe Avni Jashari, përfaqësues i
AKP-së. Ai me këtë rast nuk pati vërejtje
lidhur me buxhetin që u është dedikuar
atyre sipas projektligjit, por, tërhoqi
vërejtjen se me këtë Projektligj, është
paraparë shkurtimi i mjeteve buxhetore
për riorganizimin e kombinatit “Trepça”
në shumën prej dy milion euro. Kjo
tkurrje e buxhetit, sipas tij është duke u
bërë në kohën kur kombinati “Trepça”
është në vlugun e riorganizimit të tij.
Në fund të diskutimeve, komisioni
vendosi që vërejtjet e paraqitura me këtë
rast, të evidentohen dhe t'i dërgohen për
shqyrtim edhe Komisionit për Buxhet
dhe Financa.
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Mitrovicë: 8 hektarë troje në menaxhimin
e Organizatës Ndërkombëtare Mercy Corps
Komuna e Mitrovicës ka siguruar 8 hektarë troje nën menaxhimin e Organizatës Ndërkombëtare
Mercy Corps dhe me mjetet financiare të USAID-it, UNDP-së dhe Zyrës Evropiane për
Zhvillim, për 2000 pjesëtarë të komunitetit rom, ashkali e egjiptian, janë ndërtuar 150 shtëpi të
reja, ku edhe është bërë vendosja e tyre.
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, i kryesuar nga z. Goran
Marinkoviç, kryetar, sot vizitoi Kuvendin e Komunës së Mitrovicës.
Në Kuvendin e Komunës së Mitrovicës u mbajt takimi me nënkryetarin e Kuvendit, z. Riza
Haziri, si dhe me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Pra, në këtë takim, përveç anëtarëve
të Komisionit, morën pjesë edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, me në krye
ministrin, z. Ferid Agani, pastaj përfaqësuesit e Minsitrisë për Mjedis dhe Planifikim
Hapësinor, si dhe ata të Organizatës Ndërkombëtare Mercy Corps, me në krye drejtorin
ekzekutiv për Kosovë, z. Lee Norrgard.
Duke i informuar anëtarët e Komisionit për integrimin e të gjitha komuniteteve në jetën
ekonomike, politike e sociale të Komunës së Mitrovicës, nënkryetari Haziri theksoi se në
Komunën e Mitrovicës, në sferën e punës dhe të jetës, të gjitha komunitetet janë integruar
shumë mirë, kështu që të gjithë pjesëtarët e këtyre komuniteteve e kanë lirinë e fjalës, të
lëvizjes dhe lirinë e të menduarit dhe shprehjes.
Në komunën e Mitrovicës ekziston Zyra për Komunitete, e cila kryen punë në fushë
veprimtarinë e interesave të komuniteteve, të cilat jetojnë dhe punojnë në këtë Komunë dhe
se është duke u punuar në atë drejtim që, komuniteteve pakicë, t'iu krijohen kushte sa më të
mira si për jetesë gjithashtu edhe për punë.
Në vazhdim, nënkryetari i Komunës së Mitrovicës, z. Haziri, theksoi se Komuna e
Mitrovicës për ata pjesëtarë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian që kanë jetuar në
zonën e kontaminuar të plumbit në Mitrovicën e Veriut e të cilët tani kanë ardhur për të
jetuar dhe punuar në pjesën jugore të Mitrovicës, i ka siguruar 8 hektarë, ku përmes
menaxhimit të Organizatës Ndërkombëtare Mercy Corps dhe me mjetet financiare të
USAID-it, UNDP-së dhe Zyrës Evropiane për zhvillim, për 2.000 pjesëtarë të këtyre
komuniteteve janë ndërtuar 150 shtëpi të reja ku ata edhe janë vendosur.

Në këtë takim foli edhe ministri i Ministrisë së Shëndetësisë, z. Agani, i cili theksoi se
Ministria rregullisht i bënë analizat e gjakut për fëmijët të cilët janë kthyer nga pjesa veriore
e Mitrovicës dhe deri më tani nuk ka asnjë rast që ndonjëri prej këtyre fëmijëve të ketë më
tepër se sa doza e lejuar e plumbit në gjak ose të jetë nën trajtim.
Z. Agani theksoi se kjo Ministri edhe në ardhmen do të vazhdojë me kryerjen e analizave te
fëmijët, për të shikuar se mos kanë dozë të ngritur të plumbit në gjak, por në këtë drejtim
edhe prindërit e tyre të informohen për dobinë e përgjithshme që sjell vaksinimi i fëmijëve
në tërësi.
Gjatë vizitës në Komunën e Mitrovicës, anëtarët e Komisionit vizituan edhe shtëpinë e
shëndetit në “Vendbanimin e romëve”, ku ishin të pranishëm gjatë demonstrimit të një
analize gjaku tek fëmija që ishte kthyer nga pjesa veriore e Mitrovicës, si dhe vizituan
vetëm ,, Vendbanimin e romëve'', ku jetojnë edhe pjesëtarët e komunitetit rom, ashkali e
egjiptian dhe në bisedë me ta u njoftuan me problemet dhe të gjitha vështirësitë jetësore me
të cilat po ballafaqohen në punën dhe jetën e përditshme.
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Konferenca Rajonale për Ndihmë Juridike Falas

Bashkëpunim
i ngushtë
i Kuvendit
me
Organizatat

Fjala
e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi
E nderuar presidente, zonja Atifete Jahjaga
I nderuar Zëvendëskryeministër, zoti Hajredin Kuqi
E nderuar përfaqësuese e UNDP, zonja Steliana Ndera
I nderuar zoti Sokol Haziri, kryetar i Këshillit të Agjencisë për Ndihmë
Juridike Falas
Të nderuar përfaqësues të vendeve të rajonit, pjesëmarrës në këtë
Konferencë
Zonja dhe zotërinj

Shpreh kënaqësinë time për të
përshëndetur dhe falënderuar
organizatorët e kësaj Konference
me karakter rajonal.
Si çdo shtet demokratik, Kosova
me sistemin e saj juridik dhe
legjislacionin në fuqi, u ofron të
pandehurve të drejtat dhe garanci,
me të cilat siguron proces gjyqësor
të drejtë e të paanshëm, efikas e të
shpejtë.
Në Kosovë, vetëm
personat përgjegjës për vepra
inkriminuese shpallen fajtorë dhe
dënohen sipas ligjit.
Këto të drejta burojnë nga parimet
bazë
të Kartës së Kombeve të
Bashkuara, sipas së cilës
demokracitë zotohen se do të
ang azhohen për të zgjidhur
probleme ndërkombëtare të natyrës
Pamje nga Konferenca

ekonomike, sociale, kulturore dhe
humanitare si dhe për të
mbështetur dhe forcuar
respektimin e të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut për të gjithë,
pa dallim race, gjinie, gjuhe apo
b e s i m i fe t a r. N ë Ko nve n t ë n
Evropiane për të Drejtat e Njeriut
dhe
L i ri t ë Th e m e l o r e d h e
protokollet e saj, gjithashtu
përcaktohet që çdo person i
akuzuar për një vepër penale
duhet
të mbrohet vetë ose të
ndihmohet nga një mbrojtës i
zgjedhur prej tij ose, në qoftë se ai

18

nuk ka mjete të mjaftueshme për
të shpërblyer mbrojtësin, t'i
mundësohet ndihma ligjore pa
pagesë kur këtë e kërkojnë
interesat e drejtësisë .
Instrumente bazë ndërkombëtare
për këto të drejta janë edhe
Konventa Ndërkombëtare për të
Drejtat Civile dhe Politike e
Protokollet e saj, Konventa për
Eliminimin e të gjitha Formave të
Diskriminimit Racor, Konventa për
Eliminimin e të gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Grave dhe
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve.
Republika
e
Kosovës, me
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Kushtetutën e saj proklamon dhe
garanton barazinë e të gjithë
qytetarëve para ligjit, respektimin
e plotë të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut dhe qasje të
b a r a b a r t ë n ë d r e j t ë s i d u ke
avancuar sundimin e ligjit.
Ushtrimi i autoritetit publik në
vendin tonë bazohet në parimet e
barazisë para ligjit të të gjithë
individëve dhe respektim të plotë i
të drejtave e lirive themelore të
pranuara ndërkombëtarisht, si dhe
në mbrojtjen e të drejtave dhe në
pjesëmarrjen e të gjitha

komuniteteve dhe pjesëtarëve të
tyre. Në Kosovë, ndihma juridike
falas përcaktohet si kategori
kushtetuese, sipas së cilës ajo u
mundësohet atyre që nuk kanë
mjete të mjaftueshme financiare,
kur një ndihmë e tillë është e
domosdoshme për të siguruar qasje
efektive në drejtësi .
Realizimi apo zbatimi praktik
i
kësaj të drejte tani më është e
rregulluar edhe me Ligjin për
Ndihmë Juridike Falas, i miratuar
nga Kuvendi i Kosovës në këtë vit
dhe me themelimin e Komisionit
për ndihmë juridike, si organ i
pavarur. Ky ligj, i cili zbatohet

KUVENDI
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Konferencë e organizuar nga UNICEF-i dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës

Roli i Parlamenteve në Promovimin dhe monitorimin
e të drejtave të fëmijëve
Fjala
e nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës, z. Xhavit Haliti
Të nderuar kolegë deputetë,
Të nderuar, ministra, zëvendësministra,
Të nderuar mysafirë të ftuar vendorë dhe ndërkombëtarë,
Të nderuar partnerë zhvillimorë të Kuvendit të Kosovës
Të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediave,
Zonja dhe zotërinj,

Pamje nga Konferenca

Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të
Kryesisë së Kuvendit dhe në emrin tim
personal të bëj hapjen e kësaj konference me
temën:
Roli i parlamenteve në promovimin
dhe monitorimin e të drejtave të fëmijëve .
Njëherësh, ju uroj mirëseardhje të gjithëve në
këtë konferencë e cila organizohet në
bashkëpunim të ngushtë me UNICEF-in , një
ndër partnerët zhvillimorë të Kuvendit të
Kosovës nga radhët e agjencive të Kombeve të
Bashkuara që veprojnë në Kosovë.
Si kudo në botë, parlamentet dhe deputetët e
tyre janë padyshim aktorët kryesorë në
promovimin dhe sigurimin e realizimit të të
drejtave të fëmijëve. Parlamentarët kanë rol
udhëheqës në zhvillimin e politikave të
qëndrueshme, efektive dhe financiarisht të
mbështetura, sidomos që përfshijnë fëmijët e të
gjitha grup moshave e në veçanti nga radhët e
grupeve më të ndjeshme dhe të margjinalizuara
të shoqërisë. Prandaj, si parlamentarë mund të
bëjmë pyetje të vështira dhe të mbajmë
qeveritarët të përgjegjshëm ndaj obligimeve që i
kanë për të siguruar fëmijët që të gëzojnë të
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drejtat e tyre që nga mosha më e hershme e
tyre.
Kosova si shtet i ri dhe Institucioni më i lartë i
tij - Kuvendi i Kosovës, si çdo vend i përparuar
dhe demokratik, konfirmon përkushtimin drejt
realizimit të të drejtave të fëmijëve.
Përgjegjësitë tona janë të përcaktuara edhe në
aktin më të lartë juridik pra, në Kushtetutën e
Republikës së Kosovës dhe i referohet
implementimit të Konventës ndërkombëtare për
të drejtat e fëmijëve të definuar në nenin 22
pika (7) dhe nenin 50 me të cilin si shtet
obligohemi që të gjitha veprimet që kanë të
bëjnë me fëmijët të ndërmarra qoftë nga
institucionet e shtetërore, apo private, do të
jenë në interesin më të mirë të fëmijëve.
Kuvendi i Kosovës, jemi të angazhuar në
realizimin 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 të cilat drejtpërdrejt
kontribuojnë në avancimin e pozitës së fëmijëve
në Kosovë. Kuvendi është duke treguar
KUVENDI
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përparim në shumë sfera të punës së tij, duke
përmendur këtu edhe Agjendën për përfshirje
sociale të Bashkimit Evropian dhe proceset
zhvillimore të cilat e drejtojnë Kosovën më afër
familjes evropiane. Këtë vit, me rastin e 1
qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve,
Kuvendi i Kosovës për herë të parë ka mbajtur
seancë të veçantë parlamentare për të
reflektuar
lidhur me pozitën e fëmijëve në
Kosovë. Megjithatë, për të siguruar mirëqenie
të plotë të fëmijëve duhet një qasje më e
veçantë dhe gjithëpërfshirëse. Komisionet
parlamentare sidomos ato të cilat trajtojnë të
drejta të njeriut, barazinë gjinore, integrim
evropian, shëndetësinë, punën dhe mirëqenie
sociale, arsimin,
shkencën, teknologjinë,
kulturë, rininë dhe buxhetin do të duhej në të
ardhmen të ndër veprojnë më afër gjatë
trajtimit të ligjeve dhe çështjeve që ndikojnë në
jetën e përditshme dhe pozitën e përgjithshme
të fëmijëve në Kosovë. Si deputetë, të gjithë jemi
të vetëdijshëm për sfidat e ndryshme me të
cilat ballafaqohemi për të përmbushur
mandatin tonë. Diskutimet që do të zhvillohen
gjatë këtyre dy ditëve besoj se do të
kontribuojnë drejt inicimit të një kornize të
veprimit për Kuvendin e Kosovës se si të
fuqizohen dhe avancohen më tutje kapacitetet
dhe funksionet legjislative, ato mbikëqyrëse të
ekzekutivit, përfshirë edhe alokimin e buxhetit
për fëmijët bazuar në nevojat dhe të drejtat e
tyre. Është a padiskutueshme se edhe pas 12
viteve të mbarimit të luftës në Kosovë niveli i
varfërisë në Kosovë është i lartë dhe i
papranueshëm ku një pjesë e konsiderueshme e
fëmijëve në Kosovë përjetojnë varfërinë apo
edhe rriten në familje të varfra që në vitet e
tyre të hershme. Kjo përbën një nga sfidat më
serioze zhvillimore të institucioneve dhe
shoqërisë sonë, edhe pse janë shënuar rezultate
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por mbetet edhe shumë për të bërë. Ndërhyrja
e hershme për fëmijët në rrezik është një nga
strategjitë më efektive për të promovuar të
drejtat e fëmijëve, për të ngushtuar boshllëqet
midis grupeve shoqërore dhe për të avancuar
barazinë për fëmijët dhe për shoqërinë në
tërësi.
randaj, kjo konferencë do të na ofrojë
mundësinë që të diskutojmë, reflektojmë mbi
mekanizmat egzistues të Kuvendit që trajtojnë
të drejtat e fëmijëve. Po ashtu, do të jetë një
mundësi e mirë që bashkërisht të identifikojmë
mekanizmat e brendshëm që do të kontribuonin
edhe më fuqishëm në rolin përmbajtësor të
Kuvendit të Kosovës në mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të fëmijëve gjatë
analizës dhe shqyrtimit të projektligjeve,
monitorimit dhe zbatimit të politikave dhe
strategjive, si dhe miratimit dhe monitorimit të
buxhetit. Unë inkurajoj secilin prej jush e në
veçanti deputetët, që të kontribuojnë me
kapacitetin individual dhe profesional për
ndryshime pozitive dhe të qëndrueshme
nëpërmjet të mjeteve institucionale, të marrë
udhëheqje dhe iniciativë, të reflektojë në lidhje
me përgjegjësinë personale dhe institucionale,
sepse ne jemi këtu që të sigurojmë progres
sidomos për pjesëtarët më të rinj të shoqërisë
sonë - fëmijët. Duke i përfaqësuar interesin më
të lartë të fëmijëve dhe duke u përqendruar në
qëllime zhvillimore, ne do të përmirësojmë jetën
e secilit prej tyre dhe do të mundësojmë
krijimin e kapitalit njerëzor që do të jenë të
dobishëm për shoqërinë si në vend ashtu edhe
në nivel global. Uroj që kjo konferencë të
sintetizojë njohuri dhe ekspertizë të re për t'u
kontribuuar qëllimeve të paraqitura, e që janë
të lidhura ngushtë me perspektivën zhvillimore
të Kosovës me theks të veçantë tek fëmijët.
Ju faleminderit.
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U promovua doracaku: Procesi ligjvënës në Kosovë
Instituti Demokratik Kombëtar (NDI) në bashkëpunim me
Drejtorinë e Përgjithshme për çështje ligjore dhe
procedurale të Kuvendit të Republikës së Kosovës,
promovuan
doracakun me titull Procesi ligjvënës në
Kosovë , në të cilën ceremoni morën pjesë Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, kryetarë të
komisioneve parlamentare, deputetë, Sekretari i Kuvendit,
z. Ismet Krasniqi, zyrtarë të Administratës së Kuvendit, si
dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.
Gjatë këtij promovimi u theksua se ky doracak ofron një
pasqyrë shumë të mirë të procesit
ligjvënës në Kosovë, duke filluar
nga momenti i nismës legjislative,
deri tek nënshkrimi dhe hyrja në
fuqi e ligjeve.
Në ceremoninë e këtij doracaku, një
fjalë rasti mbajti edhe Kryetari i
Kuvendit të Republikës së Kosovës,
dr. Jakup Krasniqi. Ai tha se
promovimi i doracakut për procesin

ligjvënës në Kosovë është pjesë e
punës dhe aktivitetit të përbashkët
të Departamentit Ligjor të Kuvendit
dhe Institutit Demokratik Kombëtar
të SHBA-ve, si partner mbështetës i
vazhdueshëm i Kuvendit të Kosovës
që nga themelimi i tij.

Duke falënderuar NDI-në dhe partnerët tjerë ndërkombëtarë, të cilët
kanë ndihmuar në hartimin dhe draftimin e ligjeve, ne kemi miratuar një
numër të caktuar të ligjeve të cilat kanë qenë të domosdoshme për
funksionimin e institucioneve demokratike të shtetit, për funksionimin e
institucioneve të pavarura , natyrisht edhe sa i përket të drejtave të
njeriut dhe komuniteteve pakicë , theksoi kreu i Kuvendit, duke shtuar
se nevojat e vendit janë akoma të mëdha për miratimin e ligjeve dhe
akoma më të mëdha për zbatueshmërinë e ligjeve.
Drejtori i Programit Legjislativ të NDI-së në Kosovë, z. Alexander
Chavarria, tha se gjatë viteve të fundit funksioni ligjvënës ka qenë
shumë i rëndësishëm, duke pasur parasysh nevojën e krijimit të kornizës
së re ligjore në vend. Që nga themelimi i Kuvendit në vitin 2001, NDI
ka ndihmuar udhëheqësinë, deputetët dhe zyrtarët e Kuvendit në
përcaktimin e procesit ligjvënës në Rregulloren e Punës së Kuvendit.
Synimi ka qenë që të krijohet një proces ligjvënës i thjeshtë dhe efikas,
por para së gjithash i hapur dhe transparent, për tu mundësuar
shoqërisë civile dhe atyre që ndikohen nga ligjet në shqyrtim, që të jenë
pjesë e procesit të vendimmarrjes .
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10 dhjetori Dita Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi,
mori pjesë në tryezën me rastin e shënimit të 10 dhjetoritDitës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, me temë:
Pjesëmarrja dhe përfshirja , nuk janë privilegj, por e drejtë , e cila u mbajt
në Prishtinë, nën drejtimin e Avokatit të Popullit të Kosovës, Sami Kurteshi.
Pasi përshëndeti të pranishmit, krye kuvendari Krasniqi, përkujtoi Ditën
Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut dhe Deklaratën Universale , të
miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-ës, më 10 dhjetor 1948. Që
nga ajo ditë , tha kreu i legjislativit të vendit Krasniqi, bota jonë përpiqet të
sigurojë dhe të zbatojë të drejtat dhe liritë njerëzorë e individuale sipas
standardeve ndërkombëtare, të konfirmuara edhe në institucionin kombëtar.
Megjithatë, duhet thënë se si në nivelin ndërkombëtar ,ashtu edhe në atë
rajonal, të gjitha kërkesat dhe parimet që dalin nga ajo Rezolutë nuk po
realizohen. Kosova para pak vitesh ka dalë nga një luftë e sundim i egër dhe
i gjatë, gjatë të cilit janë shkelur të drejtat më elementare të njeriut, prandaj
është dashur një luftë çlirimtare e popullit tonë e ndihmuar nga NATO-ja, që
do të thotë se edhe në kohën moderne përdoret edhe intervenimi i forcave
ushtarake, atu ku shkelen të drejtat dhe liritë e njeriut.

Kosova në vitet e saj të lirisë dhe të pavarësisë duhet të konsolidojë të
drejtat e njeriut, sipas standardeve ndërkombëtare demokratike. Në Kosovë
është vendosur rendi kushtetues që bazohet në parimet e lirisë,
paqes,demokracisë, barazisë dhe respektimit të të drejtave për liri dhe
sundim të ligjit. Por, praktika kudo në botë, e edhe tek ne, ka treguar se
shumë më lehtë është të përcaktohen të drejtat dhe liritë e njeriut dhe të
komuniteteve pakicë, të bëhen ato pjesë edhe e Kushtetutës dhe e ligjeve, por
realizimi i tyre është vërtet i vështirë dhe do kohë e përpjekje të gjithanshme
nga të gjitha subjektet për t' u sendërtuar në praktikë. Të drejtat e
komuniteteve pakicë në Kosovë sigurohen sipas standardeve më të larta
ndërkombëtare, me ligje dhe Pakon e Ahtisarit, të cilat janë pjesë përbërëse e
Kushtetutës së Kosovës. Me mbrojtjen e tyre merret Gjykata Kushtetuese,
Avokati i Popullit, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut
dhe shoqëria në përgjithësi, si dhe shoqëria civile e cila ndoshta duhet të jetë
edhe më e angazhuar për mbrojtjen e këtyre të drejtave.
Në vijim kryekuvendari Krasniqi tha : Ju e dini se format e shkeljes së të
drejtave të njeriut janë shumë dimensionale. Sipas Kushtetutës sonë askush
nuk është mbi ligjin, të gjithë janë të barabartë para ligjit, por jo pak herë
gjatë këtyre viteve kemi parë se ata që kanë marrë përgjegjësinë të
mbikëqyrin sundimin e rendit dhe të ligjit, bëhen pjesë e shkeljes së ligjit .
Padrejtësia më e madhe është kur e drejta shkelet pikërisht nga ata që
duhet të mbrojnë atë. Në këtë rast padrejtësia është shumëfish më e madhe.
Me gjithë progresin në Kosovë, ende shkelen të drejtat e njeriut, prandaj
duhet të jemi të gjithë të angazhuar për të kërkuar me konsekuencë
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut .
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GGD OSBE - konferencë shtypi
për fushatën kundër kancerit të gjirit
Grupi i Grave Deputete në bashkëpunim me
OSBE-në, mbajti një konferencë për shtyp,
në hollin e ndërtesës së Kuvendit të
Ko s ovë s , l i d h u r m e f u s h a t ë n p ë r
vetëdijesimin e grave sa i përket kancerit të
gjirit, si dhe për blerjen e mamografisë
mobile, që mundëson zbulimin e hershëm të
kësaj sëmundjeje. Konferencën e hapi
anëtarja e Bordit të GGD-ës, Donika Kadaj
Bujupi, e cila pasi i uroi mirëseardhje shefit
të misionit të OSBE-së në Kosovë,
ambasadorit Jean Claude Schlumberger,
theksoi se pas punës së madhe të Grupit të grave Deputete përkitazi me vetëdijesimin e grave sa i
përket kancerit të gjirit dhe aktiviteteve për mbledhjen e fondeve për blerjen e mamografisë mobile,
është afër finalizimi i këtij Projekti shumë të rëndësishëm për shëndetin e grave. Në gjithë këtë
aktivitet, theksoi ajo, një ndër partnerët kyç është edhe OSBE-ja.
Shefi i Misionit të OSBE në Kosovë, z. Jean-Claude Schlumberger, përgëzoi GGD-ën për këtë nismë
duke theksuar se OSBE-ja është partner strategjik i GGD-ës dhe do ta përkrahë në vazhdimësi
grupin e grave deputete. OSBE-ja , tha ai, do të ndihmojë fushatën e realizimit të këtij projekti,
përkatësisht adresimin dhe mbledhjen e fondeve për blerjen e aparaturës së Mamografit mobil.
Misioni i OSBE-së do të ndihmojë edhe në aspektin e organizimit të fushatës me anë të bilibordave,
në organizimin e mbrëmjes së mbledhjes së fondeve etj. Në vijim ai tha: Jemi të lumtur që grave të
Kosovës po ju bëjmë një shërbim kaq me rëndësi. OSBE-ja e konsideron shumë të rëndësishëm
çështjen e fuqizimit të gruas, prandaj ne do të vazhdojmë të përkrahim GGD-ën edhe më tutje ,
theksoi ambasadori Jean Claude Schlumberger .

GGD - AGL
Angazhime për drejtësi ndaj nënave vetushqyese
Grupi i Grave Deputete të Kuvendit të Kosovës në
bashkëpunim me Institutin Kombëtar Demokratik
NDI u takua me përfaqësueset e Akademisë së
Grave për Lidership-AGL. Në këtë takim ishte
prezent edhe drejtori i NDI-së në Kosovë, Aleks
Chavarria. Qëllimi i takimit ishte njoftimi i
deputeteve të Grupit të Grave me iniciatitën e
ndërmarrë nga përfaqësueset e AGL-ës lidhur me
mirëqenien e fëmijëve që janë nën kujdesin e
nënave vetushqyese. Përveç njoftimit me
problemet dhe vështirësitë që hasin nënat
vetushqyese për kujdesin e fëmijëve, përfaqësueset
e AGL-ës kërkuan mbështetjen e Grupit të Grave
Deputete për ushtrimin e presionit te gjyqësori për
zbatimin e legjislacionit në fuqi, sa i përket
lëndëve që duhet trajtuar me prioritet për ndarjen
e alimentacionit dhe ngrirjes së pasurisë përderisa
lëndët në fjalë janë në shqyrtim. Deputetet Flora
Brovina, Myfera Shinik, Kymete Bajrami, Time
Kadriaj, Teuta Haxhiu, Albulena Haxhiu shprehën
interesimin lidhur me këtë problematikë dhe u
zotuan për mbështetjen e plotë në realizimin e
objektivave të kësaj iniciative. Në këtë takim u
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diskutua edhe për hapat e mëtejshëm që duhet
ndërmarrë nga të dy grupet për qasjen sa më të
gjerë në synimin e zgjidhjes së kësaj problematike.
Nga Akademia e Grave për Lidership (AGL) në
takim ishin : Aida Durguti, Merita Mustafa,
Ajnishahe Azemi, Rina Ajeti, Teuta Musa dhe
Ilirijana Petershoni. AGL është program i ri i
inicuar nga Instituti Demokratik Kombëtar që ka
për qëllim zhvillimin dhe fuqizimin e grave lidere
të së ardhmes. Pas përfundimit të Javës së Gruas,
ku gratë patën mundësinë të diskutojnë dhe
marrin pjesë në aktivitetet për zhvillim të
shkathtësive të ofruara në nivel më sipërfaqësor,
në AGL patën mundësi të marrin pjesë në trajnime
më të fokusuara në temat e caktuara. Objektivat e
Akademisë së Grave për Lidership përkojnë me
ato të Javës së Gruas me synimin për bashkimin e
mëtutjeshëm të grave nga të gjitha sferat e
shoqërisë, fuqizimin e shkathtësive dhe
rrjetëzimin. Gjenerata e parë e AGL-ës është e
përbërë nga gratë përfaqësuese të partive politike,
shoqërisë civile, biznesit dhe medias.
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Z. Hamiti dhe Hyseni në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës
Është miratuar Rezoluta dhe Rekomandimet për situatën në Kosovë.

Në Torino të Italisë,zhvilloi punimet takimi i
Komisionit për Politika të Jashtme dhe
Demokraci i Asamblesë Parlamentare të
Këshillit të Evropës, në të cilin po merr pjesë
edhe një delegacion i Republikës së Kosovës,
në përbërje: Sabri Hamiti, nënkryetar i
Kuvendit dhe Hydajet Hyseni, nënkryetar i
Komisionit për Punë të Jashtme.
Temë kryesore e këtij takimi ka qenë miratimi i
një rezolute dhe i rekomandimeve për situatën
në Kosovë. Rezoluta dhe Rekomandimet janë
bërë në bazë të Raportit të raportuesit për
Kosovën, Bjorn Fon Sidou.
Gjatë seancës, që ka zgjatur për rreth dy orë,
deputetët e Kuvendit të Kosovës, Hamiti dhe
Hyseni, kanë dhënë përgjigje dhe sqarime për
pika të veçanta të Rezolutës dhe

Rekomandimeve për Kosovën.
Rezoluta dhe Rekomandimet kanë të bëjnë, në
mënyrë të veçantë, me krijimin e institucioneve
demokratike në Kosovë, me sundimin e ligjit
dhe me të drejtat e njeriut. Në Rezolutë
theksohen shprehimisht marrëdhëniet e
drejtpërdrejta ndërmjet Asamblesë
Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe
Kuvendit të Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, Hamiti dhe
Hyseni, kanë kërkuar me këtë rast nga vendet
e Këshillit të Evropës që ta njohin Kosovën, në
mënyrë që brenda këtij institucioni të krijohet
status përkatës për vendin tonë, që do të hapte
mundësi për bashkëpunim dhe komunikim
normal.

Parlamentit Evropian fton Komisionin për të Drejtat e Njeriut,
Barazi Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Peticione, në Bruksel
Me ftesë të Parlamentit Evropian, Komisioni për
të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të
Zhdukur dhe Peticione përfaqëson Kosovën me
katër deputete: Suzan Novoberdali, kryetare e
Komisionit, si dhe anëtaret, Kimete Bytyqi,
Kurtan Kajtazi dhe Biserka Kostic në seminarin
dyditor parlamentar, me temë: Mbrojtja e të
drejtave të njeriut dhe situata e grave dhe
fëmijëve , i cili mbahet në Bruksel.
Ne këtë konferencë panelistë ishin Eduard
Ku k a n U d h ë h e q ë s i d e l e g a c i o n i t p ë r
marrëdhënie me Shqipërinë , Bosnje dhe
Hercegovinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën ,
Raportuesja për Kosovën, eurodeputetja
znj.Urlike Lunacek, dhe raportuesi për Serbinë,
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Jelko Kacin.
Ne këtë seminar morën pjese edhe përfaqësuesit
e shteteve tjera: Shqipërisë Maqedonisë,
Kroacisë, Bosnje e Hercegovinës, Malit të Zi
dhe Serbisë.
Deputetet e Kosoves e njoftuan Parlamentin
Evropian për të arriturat dhe sfidat e Kosovës
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në
përgjithësi dhe mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve në veçanti, si dhe për barazi gjinore .
Gjithashtu Parlamentin Evropian e njoftuan
edhe për tetë Konventat ndërkombëtare të
përfshira në nenin 22 të Kushtetutës së
Kosovës , infrastrukturën ligjore në lidhje me të
drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe të drejtat e
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28 Nëntor 1912 - 2012
Shqiptarët në 100 - vjetorin e Shtet-ndërtimit
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
Shqiptarët festuan 100 vjetorin e shpalljes së
pavarësisë me theks të veçantë shtet formimin e
tyre. Shqipëria si shtet amë i dha përmasat mbarë
kombëtare duke festuar kudo ku jetojnë
shqiptarët. Ato janë festuar me madhështi në
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi si edhe
Austri, Amerikë, Greqi, Itali etj. Janë zhvilluar
aktivitete shkencore kulturore dhe me këtë rast
janë nderuar edhe shumë figura të shquara
kombëtare. Austria ka nderuar këtë festë të
shqiptarëve duke sjellë për herë të parë në
Shqipëri armët e heroit mbarë kombëtar,
Skëndërbeut.
Në Kosovë janë mbajtur akademi, koncert si dhe
nderuar figura të shquara kombëtare si ajo e Isa
Boletini në Isniq dhe Mitrovicë, Bedri Pejani,
Hasan Prishtina etj.
Kryetari i Kuvendit z. Jakup Krasniqi ka marrë
pjesë në përurimin e vendosjes së shtatoreve të
Isa Boletini Isniq, Bedri Pejani, si dhe në

Memorialin Adem Jashari dhe në familjen e tij.
Në Maqedoni janë nderuar figura të shquara të
kombit, duke u vendosur edhe përmendoret, si ajo
e Hasan Prishtinës dhe Adem Jasharit dhe një
takim me përmasa të mëdha për këtë ditë ku
mbajtën fjalën Kryeministri i Kosovës Hashim
Thaçi, kryetari i BDI Ali Ahmeti dhe kryeministri i
Shqipërisë Sali Berisha.
Në Mal të ZI u organizua një koncert festiv me
përmasa të mëdha ne qytetin e Ulqinit.
Në Shqipëri ceremonitë kryesore kanë filluar në
Vlorë, ku ka qenë edhe kryefjala e festimeve të
këtij 100 vjetori dhe mandej kanë vijuar në
Tiranë. Janë hapur disa ekspozita për figurat
kryesore mbarë kombëtare, ekspozita për figurën
e heroit kombëtar Gjegj Kastriot Skënderbeut ku
janë ekspozuar edhe armët e heroit, akademi të
ndryshme, kthimi i eshtrave të familjes
mbretërore si dhe vendosja simbolit të
shqiptarëve, Shqiponjës, shtatoret e figurave

Nga çdo anë seç na ardhë / Shqipëtarët gunë-bardhë,
Seç na ardhë palë-palë / Duke rutulluar malë
Kush më këmb'e kush më kalë / Kush më shpejt, kush më ngadalë;
Kush i lum e kush i gjorë / Kanë zbritur mu në Vlorë,
Mu në Vlorën e lirisë, / N'atë thelb të Shqipërisë.
Lasgush Poradeci

Armët e Skënderbeut

Me kuaj nga Kosova
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Monedhe ari prerë me rastin e 100 vjetorit

Tre ish Ambasadorët amerikanë

Meshari i Gjon Buzukut

Në këmbë si 100 vjet me parë
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Pamje nga aktivitetet Ceremoniale

Vendosja e kurorave gjatë ceremonies zyrtare

Ceremoni në Kuvendin e Shqipërisë

Pamje nga parada

Nga takimi madhështor në Maqedoni
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Pamje nga aktivitetet Ceremoniale

Përmendorja e 100 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë

Adem Jashari, Tiranë

Bedri Pejani, Kosovë
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Përmendorja e Ismail Qemalit, Tiranë

Isa Boletinit, Isniq

Hasan Prishtina, Shkup

Sali Gjuka, Kosovë
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Festimet me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë

“Sheshi Flamurit”, Vlorë

Jakup Krasniqi pret një grup nxënësish në Kuvend

Në Vlorë

Në Tiranë

Në Nju Jork

Në Ulqin
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Diplomacia
parlamentare

Jane Armitage: - Banka Botërore do të vazhdojë
ta mbështesë sektorin energjetik të Kosovës dhe
do të zhvillojë programe për arsimin
Kryetari i Kuvendit të Republikës së
Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti në
takim drejtoreshën rajonale të
Bankës Botërore, znj. Jane Armitage,
e cila shoqërohej nga. Jan-Peter
Olters, shef i kësaj banke në Kosovë.
Në takim është biseduar për
bashkëpunimin e Kosovën me Bankën
Botërore dhe për rolin e Kuvendit në
miratimin e pakos së ligjeve në lëmin
e ekonomisë dhe financave.
Drejtoresha rajonale të Bankës Botërore, Jane Armitage, ka shprehur
kënaqësinë e saj për stabilitetin ekonomik të Kosovës dhe ruajtjen e
parametrave pozitiv makroekonomik, si dhe për përparimet që janë bërë për
lehtësimin e të bërit biznes, në kohën kur shumë vende të rajonit dhe të botës
janë futur në recesion. Ajo ka theksuar se BB-ja do të vazhdojë ta mbështesë
sektorin energjetik të Kosovës, të shëndetësisë dhe sidomos të arsimit, për të
cilin do të zhvillojë programe të rëndësishme.
Kryeparlamentari Krasniqi e ka falënderuar Bankën Botërore për aktivitetet
e saj të deritanishme për projekte zhvillimore në ekonomi dhe arsim, duke e
quajtur fat për Kosovën interesin e kësaj banke për vendin tonë. Duke folur
për nevojat e Kosovës për zhvillim të përshpejtuar të vendit, Krasniqi ka
theksuar se vendi i nevojitet një zhvillim prej 8- 10 për qind për ta absorbuar
deri në njëfarë mase numrin e madh të rinjve, pjesa më e madhe e të cilëve
janë të arsimuar. Ai është shprehur se Kuvendi është kujdesur shumë për
miratimin e pakos së ligjeve në lëmin e ekonomisë dhe financave dhe për
ratifikimin e të gjitha marrëveshjeve me mekanizmat financiar
ndërkombëtarë, FMN-në dhe BB-në.

Ministri i Mbrojtjes së Francës, Dorlhiac takim
me Kryeparlamentarin Krasniqi

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti sot në
takim përfaqësuesin e Ministrisë së Mbrojtjes të Francës - Divizioni për
Çështje Strategjike, Renaud Dorlhiac, me të cilin bisedoi për zhvillimet aktuale
në Kosovë dhe për procesin e bisedimeve me Serbinë.
Z. Dorlhiac shfaqi interesimin e tij për ecurinë e këtij procesi, rezultatet e
deritashme dhe pritjet nga takimet e ardhshme.
Kryetari Krasniqi bëri një përshkrim të proceseve të shkuara negociatore me
Serbinë dhe të procesit aktual, duke shtruar nevojën e një ndikimi më të
madh mbi Serbinë, në mënyrë që ajo të zbatojë marrëveshjet e arritura dhe të
normalizojë marrëdhëniet me Kosovën.
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Fitou në takimin e lamtumirës: E keni udhëhequr
Kuvendin me një urtësi shumë të madhe
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr.Jakup Krasniqi, ka pritur në
një takim lamtumire ambasadorin e Francës në Kosovë , JeanFrançois Fitou.
Ambasadori Fitou, pasi e ka njoftuar kreun e Kuvendit se
mandati i tij diplomatik në Kosovë përfundon këtë javë, e ka
falënderuar kreun e Kuvendit për bashkëpunimin e sinqertë dhe
shumë të frytshëm, si dhe për pritjen e ngrohtë të gjithë
bashkëkombësve të tij, të cilët e kanë vizituar Kosovën dhe janë
takuar me z. Krasniqi.
E keni udhëhequr Kuvendin me një
urtësi shumë të madhe dhe keni merita të jashtëzakonshme që
Kosova ka marrë rrugën e drejtë të integrimeve evropiane , ka
thënë Fitou. Ai ka theksuar se ambasadorja e re franceze e njeh
Kosovën në ditët më të vështira të saj, në kohën e luftës ndërsa
ka shërbyer si ambasadore edhe në Tiranë, prandaj është e
mishëruar me realitetin e kësaj pjese të Ballkanit.
Kryeparlamentari Krasniqi, duke falënderuar për angazhimet e
tij për Kosovën, ambasadorit të deritanishëm farnces, JeanFrançois Fitou, i ka uruar shëndet, mbarësi në familje dhe
suksese të reja në karrierën e tij diplomatike. Duke qenë shumë
aktiv dhe i drejtpërdrejtë, na keni ndihmuar shumë , i ka thënë
z. Krasniqi. Me këtë rast, ai i ka dhuruar ambasadorit Fitou një
gravurë të Deklaratës së Pavarësisë së Kosovës.

Kevin Dowling : Irlanda është përkrahëse e fuqishme
e pavarësisë së Kosovës dhe integrimit të saj në BE
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
dr.Jakup Krasniqi, priti në një takim
ambasadorin e Irlandës në Budapest, jorezident në Kosovë, z. Kevin Dowling.
D u ke e fa l ë n d e r u a r p ë r kë t ë v i z i t ë
ambasadorin Kevin Dowling, kryekuvendari
Krasniqi shprehu mirënjohje të thellë për
popullin dhe shtetin irlandez për mbështetjen
e madhe që i ka dhënë e po i jep Kosovës drejt
integrimit në Bashkimin Evropian. Kosova
është në rrugë të tranzicionit, por për nga të
arriturat
nuk dallon shumë nga vendet e
rajonit, në aspektin shtetndërtimit. Këto
rezultate janë arritur edhe në
bashkëveprim me faktorin ndërkombëtar.
Ndërkaq, Kushtetuta e Kosovës është mjaft moderne, e cila përkufizon
denjësisht çështjen e pozitës dhe të drejtave të komuniteteve pakicë, ndërsa
për nga standardet e këtilla Kosova kalon kufijtë e saj, pasi ligjet e Kosovës
janë të harmonizuara me legjislacionin e BE-së, theksoi krye parlamentari
Krasniqi.
Pasi u falënderua për pritjen ambasadori z. Kevin Dowling theksoi se Irlanda
është përkrahëse e fuqishme e Pavarësisë së Kosovës dhe integrimit të saj në
Bashkimin Evropian. Kjo përkrahje do të fuqizohet edhe gjatë mandatit të
kryesimit të BE-së nga ana e Irlandës. Ai vlerësoi lart edhe mbarë rezultatet
që po arrihen në Kosovë, sidomos në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të
njeriut. Ai theksoi se në këtë aspekt Kosova përbën një model. Progresi në
Kosovë në vitet e fundit, theksoi ai, është mbresëlënës. Në vijim, z. Dowling u
shpreh se shteti i Irlandës do të angazhohet që edhe 5 shtetet e BE-së, që
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Ambasadori Mendes: Ushtarakët tanë kur kthehen
nga shërbimi në KFOR, shprehen të entuziazmuar
për Kosovën dhe popullin tuaj
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr.Jakup Krasniqi,
ka pritur në një takim njohës, ambasadorin e
Portugalisë në Budapest, Antonio Jorge Mendes, i
cili është edhe ambasador jo-rezident për Kosovë.
Ambasadori Mendes ka shprehur kënaqësinë që
ndodhet në Kosovë dhe ka përgëzuar për të arriturat
evidente të vendi tonë.
Ushtarakët tanë kur
kthehen nga shërbimi në KFOR, shprehen të
entuziazmuar për Kosovën dhe popullin tuaj , është
shprehur diplomati portugez, i cili ka theksuar
qëndrimin e vendit të tij për zgjerimin e Bashkimit
Evropian edhe me të gjitha vendet e Ballkanit. Duke
shprehur interesimin e tij për zhvillimet në Kosovë
dhe agjendën evropiane të vendit tonë, ambasadori
Mendes ka dashur të dijë më shumë për rolin e
Kuvendit në miratimin e legjislacionit dhe përafrimin e tij me atë të vendeve të BE-së.
Kkryeparlamentari Krasniqi, pasi i ka uruar mirëseardhje në Kosovë dhe e ka
falënderuar për mbështetjen e vazhdueshme të Portugalisë për vendin tonë, ka folur
për përbërjen dhe funksionimin e Kuvendit, për mbipërfaqësimin e komuniteteve pakicë
në legjislativin e vendit, si dhe për punën që po bëhet në reformimin e sistemit
zgjedhor. Krasniqi ka theksuar përkushtimin institucioneve dhe të qytetarëve për
integrime evropiane, duke theksuar se për këtë çështje ekziston konsensus i plotë edhe
ndërmjet pozitës dhen opozitës. Ai ka theksuar se bëhet kujdes që të gjitha ligjet të
jenë në përputhshmëri me legjislacionin e vendeve të BE-së. Këtë e ka ilustruar edhe
me funksionimin në Kuvend të Zyrës për standardizim ligjor dhe të Komisionit për
Integrime Evropiane, si komision i përhershëm parlamentar. Krasniqi ka pohuar
interesin e Kuvendit të Kosovës për bashkëpunim me të gjitha parlamentet e vendeve
të BE-së. Ai ka shtuar se Kosova ka marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjitha vendet
e rajonit, pos me Serbinë, me të cilën ka filluar dialogu në nivel kryeministrash, duke
shfaqur shpresën për suksesin e tij.

Njohja e pavarësisë nga Libia i hap rrugë vendosjes
së një bashkëpunimi afatgjatë midis dy vendeve.
Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri
dhe Mbikëqyrje të FSK-së, Ahmet Isufi, kryetari i
Komisionit për Legjislacion, Arben Gashi, si dhe
kryetari i Komisionit për Amendamentimin e
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Arsim
Bajrami, pritën
në një takim përfaqësuesit e
Këshillit të Luftëtarëve të Libisë, Mustafa El Sagezli
dhe Khalal Al Fallah.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës falënderuan
delegacionin nga Libia për vizitën e tyre në Kuvend
dhe i njoftuan ata lidhur ndryshimet e mëdha në
Kosovë, për funksionimin dhe angazhimin e
Parlamentit të Kosovës në vendosjen e demokracisë në Kosovë. Ata përshëndetën
ndryshimet demokratike që ka bërë Libia duke theksuar se edhe Kosova e ka kaluar
fazën e rëndë të luftës dhe se transformimi nuk ka qenë i lehtë. E gjithë kjo është
tejkaluar me ndihmën dhe përkrahjen ndërkombëtare dhe tani Kosova është shtet
demokratik. Kosova dhe Libia kanë kaluar në të njëjta situata dhe kanë ç'të
shkëmbejnë midis tyre. Njohja e pavarësisë së Kosovës nga Libia i hap rrugë vendosjes
së një bashkëpunimi afatgjatë midis dy vendeve.
Përfaqësuesit e Këshillit të Luftëtarëve të Libisë, pasi i vlerësuan lart të arriturat e
Kosovës shfaqën interesimin e tyre për të marrë përvojën nga Kosova, në rrugën
drejt ndërtimit të institucioneve demokratike, si dhe për krijimin e infrastrukturës
juridike. Kryetari i Këshillit të Luftëtarëve të Libisë, Mustafa El Sagezli, theksoi se
Kosovën e sheh si një partnere shumë të rëndësishme, meqë ka kaluar të njëjtat
përvoja dhe ka shënuar sukses në periudhën e transformimit.
Me këtë rast delegacioni nga Libia u bëri ftesë deputetëve të Kuvendit që të vizitojnë
Libinë në mënyrë që të krijojnë mundësinë e vendosjes së marrëdhënieve dypalëshe
ndërmjet dy vendeve tona, duke shtuar se ata do të vazhdojnë kontributin e tyre në
drejtim të njohjes së Pavarësisë së Kosovës.
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Bilanci i një pune një vjeçare
Takim me mediat e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, me
rastin e përfundimit të vitit 2012, më 26 dhjetor 2012
Në mbarim të këtij viti, kam kënaqësinë të paraqes publikisht bilancin e të
arriturave të
Kuvendit të Kosovës. Kuvendi ynë ka vazhduar zhvillimin
institucional drejt një tempulli të demokracisë. Duke qenë njëri nga tri pushtetet
demokratike të vendit, Kuvendi i Kosovës ka ushtruar me sukses rolin e tij
kushtetues legjislativ, përfaqësues dhe të kontrollit mbi organet që i ka zgjedhur.
Jeta parlamentare në Kosovë zhvillohet tashmë në një transparencë të plotë,
nëpërmjet të një varg formash, që nga faqja në internet, publikimet, kumtesat,
konferencat për shtyp, transmetimet e drejtpërdrejta, komunikimet e hapura me
publikun etj.
Kuvendi bashkëpunon ngushtë me institucione të tjera, si Presidenca e Qeveria,
me përfaqësues të prezencës ndërkombëtare në Kosovë, me diplomatë të
akredituar në Prishtinë dhe me Shoqërinë Civile. Në Kuvend ka kohezion politik
për çështje të rëndësishme të vendit, kulturë parlamentare e komunikim normal
dhe zbatim të procedurave demokratike. Opozita në Kuvend është mjaft aktive,
duke shfrytëzuar lirinë e fjalës e të diskutimeve të të gjitha çështjeve, kurse
deputetët e komuniteteve pakicë kanë dhënë dhe po japin kontribut të çmuar në

Puna legjislative
Në bazë të Programit të Punës të Kuvendit për vitin 2012, është paraparë procedimi në Kuvend i 109
projektligjeve. Janë proceduar 92 projektligje në Kuvend, prej të cilave 15 janë bartur nga viti 2011. Qeveria ka
sjellë për procedim 70, komisionet parlamentare 4, kurse deputetët 3 projektligje. Prej tyre janë miratuar 69,
kurse në procedurë të shqyrtimit në komisione të Kuvendit janë edhe 20. Shtatë nga projektligjet e proceduara
janë kthyer për ripunim në Qeveri dhe 14 të tjera janë në pritje të kushteve sipas Rregullores për të hyrë në
shqyrtimin e parë në Kuvend.
Kuvendi, më 7 shtator 2012, ka miratuar amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës lidhur me
përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar edhe dokumente të ndryshme, përfshirë, Programin e punës të Kuvendit për vitin
2012, Statutin e Autoritetit të Konkurrencës, Planin Hapësinor të Zonës me interes të veçantë "Shtabi i
Përgjithshëm i UÇK-së në Kleçkë dhe Divjakë , tri raporte tremujore për Planin e Veprimit të Kuvendit të Kosovës
për Integrim Evropian për vitin 2012, Raportin vjetor financiar për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin
2011, formimin e katër komisioneve ad hoc, Strategjinë Minerare të Republikës së Kosovës për periudhën 20122025, Raportin e auditimit të pasqyrave vjetore financiare të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik, për vitin
2011, Statutin e Universitetit të Prishtinës, ratifikimin e Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për
themelimin e Universitetit Ukshin Hoti në Prizren dhe të Universitetit Haxhi Zeka , në Pejë, Vendimin për
zgjatjen e periudhës kalimtare të lirimeve nga Tatimi i vlerës së shtuar deri më 31 dhjetor 2014, Vendimin për

Ratifikimet e marrëveshjeve
Sipas kompetencës së tij kushtetuese, Kuvendi ka ratifikuar një varg marrëveshjesh ndërkombëtare, si
Marrëveshjen financiare në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Gjermane për Zhvillim KFW, për
përmirësimin e sistemeve të ngrohtores qendrore; Ligjin për ratifikimin e këmbimit të Notave Diplomatike për
statusin e forcave të huaja mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës; Ligjin për
Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për Kredi dhe Projekt ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës,
përfaqësuar nga Ministria për Financa, dhe Bankës Gjermane KFW lidhur me Fabrikën e Ujit në Shkabaj; Ligjin
për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare midis Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin
e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë; Ligjin për rritjen e Kuotës së Republikës së Kosovës në
Fondin Monetar Ndërkombëtar; Ligjin për Ratifikimin e Amendamentit të neneve të Marrëveshjes së Fondit
Monetar Ndërkombëtar mbi reformën e Bordit Ekzekutiv; Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim
financiar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe
Qeverisë së Republikës së Austrisë; Ligjin për
Ratifikimin e Marrëveshjes për Themelimin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Rezolutat dhe deklaratat
Kuvendi ka miratuar gjashtë rezoluta dhe deklarata: Rezoluta për Përfundimin e Mbikëqyrjes Ndërkombëtare të
Pavarësisë, Rezoluta kundër mbajtjes se zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, Rezoluta lidhur me përdorimin e tri
kodeve të huaja telefonike në Kosovë, Rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republike se Kosovës
dhe Republikës se Serbisë, Rezoluta për Partneritet për ndryshime: Fuqizimi i Gruas dhe Deklarata për shpalljen e
paligjshmërisë së Referendumit në veri të Kosovës.

Aktiviteti mbikëqyrës
Gjatë këtij viti janë mbajtur katër interpelanca parlamentare, kurse deputetët i kanë parashtruar 160 pyetje
parlamentare për kryeministrin dhe ministrat e kabinetit qeveritar. Janë zhvilluar edhe 12 debate parlamentare,
lidhur me zhvillimet në vend, gjendjen e pensionistëve dhe invalidëve të punës, çështjen e personave të zhdukur,
Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, përdorimin e tri kodeve të huaja telefonike, procesin e privatizimit, shpenzimin e
fondeve publike nga ana e Qeverisë së Kosovës, takimet e kryeministrit të Kosovës dhe atij të Serbisë në Bruksel
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Puna e Kryesisë
Kryesia e Kuvendit, në kuadër të kompetencave, në bazë të nenit 67 të Kushtetutës së Kosovës dhe të nenit 15 të
Rregullores së Kuvendit, gjatë vitit 2012, ka mbajtur 44 mbledhje, në të cilat ka miratuar Projektprogramin e punës
së Kuvendit, ka përgatitur agjendat për rendin e ditës për 48 seanca plenare (në marrëveshje me kryetarët e
grupeve parlamentare), ka miratuar Projektbuxhetin e Kuvendit të Kosovës, ka miratuar 161 vendime, ka nxjerrë
56 përfundime si dhe është marrë me organizimin dhe funksionimin e Kuvendit, organeve dhe të administratës së

Seancat
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka mbajtur 48 Seanca plenare (prej tyre 5 seanca solemne).

Puna e komisioneve
Kryetari i Kuvendit ka mbajtur katër mbledhje të përbashkëta me komisionet parlamentare, kurse vetë komisionet
kanë mbajtur 563 mbledhje, duke shqyrtuar dhe amendamentuar 69 projektligje, prej të cilave shtatë i kanë kthyer
në ripunim. Ato kanë monitoruar zbatimin e shtatë ligjeve, kanë shqyrtuar 107 raporte vjetore të agjencive të
pavarura, kanë organizuar e mbajtur 37 dëgjime publike dhe kanë realizuar 30 vizita jashtë dhe 70 të tjera brenda
vendit. Grupet punuese kanë mbajtur 279 takime.

Diplomacia parlamentare
Kryetari i Kuvendit ka udhëhequr delegacione parlamentare të Kosovës në vizita zyrtare në Shqipëri, Zvicër,
Parlamentin Evropian, Turqi, Portugali, Estoni, ShBA, Egjipt, Britani të Madhe dhe Libi, në të cilat është pritur nga
kryetarët e parlamenteve dhe nga personalitete të tjera të larta të këtyre vendeve mike. Janë pritur në zyrën e
kryetarit 33 delegacione të huaja, përfshirë krye-parlamentarët nga Maqedonia, Shqipëria, Hungaria, Irlanda e
Veriut, Egjipti si dhe personalitete të tjera të larta, si ish presidentë, zëvendëskryeministra, ministra, kongresmenë të
SHBA, euro-parlamentarë, kryetarë komisionesh parlamentare, ambasadorë, përfaqësues
të institucioneve
ndërkombëtare, të botës akademike dhe të shoqërisë civile etj.

Marrëdhëniet me publikun
Janë hartuar mijëra informacione për punën e mekanizmave të Kuvendit dhe për takimet protokollare. Kuvendi në
bashkëpunim me NDI-në kanë organizuar Ditën e dyerve të hapura të Kuvendit dhe
Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë .
Kuvendi ka ueb faqen e tij në internet dhe publikon revistën Kuvendi në shqip, serbisht dhe turqisht.
Ka pasur 23 kërkesa nga gazetarë dhe nga përfaqësues të Shoqërisë civile për qasje në dokumente publike, të cilave
Kuvendi u është përgjigjur pozitivisht dhe brenda afateve ligjore.
Kuvendin e Republikës së Kosovës, këtë vit, e kanë vizituar 92 grupe qytetarësh të Kosovës dhe të huaj, apo rreth
2600 vizitorë, të cilët kanë shfaqur interesimin e tyre për t'u njohur nga afër me punën e legjislativit.
Grupe të ndryshme vizitorësh janë pritur edhe nga kryetari i Kuvendit dhe deputetë të tjerë.
Ndër punët e kryera, në planin e qasjes pozitive të Kuvendit me publikun, vlejnë të veçohen: Hartimi i Strategjisë për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile,krijimi i data-base për OJQ-të, si dhe mundësia për regjistrimin, nëpërmjet të Uebfaqes së Kuvendit në internet (projekte të mbështetura nga OSBE-ja), ngritja e Qendrës për vizitorë në Kuvend
(projekt i mbështetura nga NDI-ja), përgatitja dhe publikimi i 13 fletëpalosjeve për punën e komisioneve
parlamentare, pritja dhe shoqërimi i dhjetëra grupeve vizitorësh në Kuvend etj.

Personeli
Janë bërë përpjekje për menaxhim të drejtë të burimeve njerëzore dhe ngritje të kapaciteteve të personelit të
përgjegjshëm, profesional dhe të qëndrueshëm, duke siguruar trajnim dhe aftësim të vazhdueshëm. Kujdes i është
kushtuar shpërndarjes proporcionale të trajnimeve dhe kategorizimit sipas rëndësisë. Këto aktivitete në pjesën më të
madhe janë mbështetur nga donatorët si NDI, OSBE,UNDP, Projekti i Binjakëzimit, i financuar nga BE dhe disa të
tjera me financim të vetë Kuvendit. Aktualisht është në përgatitje strategjia e trajnimit 2013-2015.
Gjatë vitit 2012 janë pranuar në punë 18 zyrtarë të rinj në administratën e Kuvendit. Kujdes i veçantë i kushtohet
objektivitetit të vlerësimit të punës së nëpunëseve të administratës, duke respektuar parimet e Ligjit të Shërbimit

Buxheti
Buxheti përfundimtar i Kuvendit ishte si vijon: Paga dhe mëditje, 5,315,260 €; Mallra dhe shërbime, 1,415,784 €;
Shpenzime komunale, 177,000 €; Subvencione dhe transfero 15,000 € dhe Investime
kapitale, 1,102,608 €.
Buxheti i Kuvendit ka qenë 8,025,652 € (duke mos përfshirë buxhetin e RTK-së dhe shkurtimet e alokimeve nga
Qeveria) Realizimi i buxhetit të Kuvendit për vitin 2012 është mbi 96%.

Prokurimi
Në fushën e prokurimit, janë zbatuar procedurat e rregullta ligjore dhe sipas planifikimit për vitin 2012, për rreth
80 raste procedimi. Në investimet kapitale, disa kontrata janë në procedurë të realizimit.
Do theksuar që Auditori i brendshëm për këtë vit, në përgjithësi, nuk ka gjetur parregullësi në procedurat e

Teknologjia informative
Në teknologjinë informative, janë konsoliduar shërbimet konsulente dhe te mirëmbajtjeve të sistemeve nga sektori
privat dhe është zvogëluar dukshëm numri i problemeve teknike gjatë punëve në Kuvend. Është realizuar faza e parë
e sistemit E-Parlament dhe është përgatitur e dorëzuar në prokurim i tërë dokumentacioni i nevojshëm për fazat
tjera, deri në vitin 2015. Gjatë këtij viti kanë vazhduar renovimet dhe pajisjet e ambienteve të Kuvendit, duke
avancuar kështu shërbimet teknike. Në fazë të realizimit janë edhe projektet e rëndësishme të fasadimit dhe kulmit
të ANEX-it dhe shkallët emergjente.

Shërbimet gjuhësore
Shërbimet gjuhësore të Kuvendit, ndonëse me një staf të kufizuar prej rreth 20 zyrtarësh, kanë arritur të
përmbushin të gjitha obligimet, duke përfshirë lekturimin, përkthimin simultan e konsekutiv, përkthimin
dhe
daktilografimin e të gjitha materialeve të Kuvendit, transkriptimin e dëgjimeve publike të komisioneve ad hoc etj.
Gjatë kësaj periudhe vjetore ky shërbim ka pasur 2931 kërkesa për përkthim të materialeve, ka përkthyer gjithsej
8591 faqe, ka lekturuar 2078 faqe, ka bërë përkthime simultane në 582 mbledhje etj.Kuvendin e kanë përcjellë edhe
këtë vit mangësi e të meta, por shpreh bindjen që në vitin që po hyjmë do t'i avancojë rezultatet e deritanishme dhe
do ta përmirësojë veprimtarinë e vet në të gjitha rolet kushtetuese që ka.
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Pyetje pa përgjigje
Deputetja Vjollca Krasniqi, LDK
Për ministrin e FSK-së, z. Agim Çeku
Pas transformimit apo shndërrimit të TMK-së në FSK, shumë kazerma ushtarake kanë mbetur
të pashfrytëzuara, të pambikëqyrura, në mëshirën e kohës dhe të qytetarëve të
pandërgjegjshëm. Konkretisht e kam fjalën për kazermën Zahir Pajaziti , në fshatin LLukar.
Çdo ditë i është nënshtruar demolimit dhe shkatërrimit të plotë. Sipas shënimeve kadastrave në
emër të kujt figurojnë këto objekte , pse nuk janë ruajtur të paktën apo dhënë në shfrytëzim të
përkohshëm deri në ndonjë vendim tjetër? Po ua shtroj juve z. ministër edhe pse mendoj se
kësaj pyetje mund tu përgjigjen edhe ministra të tjerë si; ministri i MPB apo edhe dikush tjetër.

Deputeti Visar Ymeri, VV
Për kryeministrin e Republikës së Kosovës z. Hashim Thaçi
Javën e kaluar kryetari i të ashtuquajturit Këshilli Nacional Serb, Milan Ivanoviç, njëherazi
udhëheqësi kryesor i strukturave ilegale kriminale të Serbisë. Milan Ivanoviç ka deklaruar se ju
dhe Bajram Rexhepi keni pasur takime me serbët e veriut në spitalin e Mitrovicës. Kur jeni
takuar dhe me kë jeni takuar në spitalin e Mitrovicës?

Deputetja Alma Lama, VV
1- Për kryeministrin z. Hashim Thaçi
A është pajtuar kryeministri i Kosovës që misioni i EULEX it të ketë dy mandate në Kosovë,
një për pjesën veriore dhe një tjetër për pjesën tjetër të Kosovës. Kjo do të thotë se do të kemi
një mision të dyzuar, me kompetenca të ndryshme, pra një për shqiptarët dhe një për serbet, gjë
që do të cënonte karakterin unitar të shtetit të Kosovës?

Deputeti Liburn Aliu, VV
Për kryeministrin e Republikës së Kosovës z. Hashim Thaçi
Në seancën e datës 18 tetor të këtij viti, ku u debatua dhe u miratua Rezoluta për normalizimin
e marrëdhënieve me Serbinë, në fjalën tuaj nuk u përmend asnjëherë takimi që do të mbahej të
nesërmen pra më 19 tetor, mes jush dhe kryeministrit serb Ivica Daçiq. Meqë ishte tejet e
rëndësishme që në atë debat diskutoheshin pikërisht takimet me kryeministrin serb, që do të
mbaheshin dhe deputetët të dinin takimin e një dite më vonë shtroj pyetjen në vijim. A e dinit
ju që ditën e nesërme nga debati në Kuvend, do të mbanit takim me kryeministrin serb Ivica
Daçiq? Nëse po, pse e mbajtët të fshehtë këtë gjë para kuvendit?

Deputetja Albana Gashi, VV
Për ministren e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku
A mund të na informoni cilat janë shkeljet që ka vërejtur Auditori?
Ç' farë masash
administrative keni marrë për këto shkelje dhe me urdhër të kujt janë shkelur procedurat e
rekrutimit në ministrinë tuaj?

Deputetja Albulena Haxhiu, VV
Për ministrin e Drejtësisë Hajredin Kuçi
1.Më dt. 29 Nëntor 2012 qeveria e Kosovës deklaroi se Publikimi i përgjimeve të tilla të
fabrikuara me qëllim të zhantazhimit të personaliteteve institucionale dhe jetës së tyre private
është vepër e kundra-ligjshme dhe e dënueshme . Po atë ditë EULEX e konfirmoi se janë të
vërteta. Cila është përgjigjja e Qeverisë? Janë të vërteta ato çfarë thuhen në incizimet që dëgjoi
opinioni publik?
2. Me kë e keni konsultuar projekt-ligjin për përgjimet i cili u miratua në mbledhjen e qeverisë
më datë 3 Dhjetor 2012? Kur u hartua ai dhe cilët aktorë të shoqërisë civile apo cilët ekspertë
kanë qenë të përfshirë?
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Fëmijët vizitë në Kuvend

“TREND”
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