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Kuvendi i Republikës së Kosovës, më dt, 

10.12.2011, shënoi 10 vjetorin e punës së tij. Në 

nderim të kësaj dite ishin të ftuar të gjithë 

deputetët e të katër legjislaturave, si dhe qeveria 

dhe përfaqësues të institucioneve kryesore të 

Kosovës. Kjo ditë solemne për Kuvendin kaloi 

përmes një axhende të ngjeshur me aktivitete.

Intervista e kryetarit të Kuvendit të Republikës së 

Kosovës , Dr. Jakup Krasniqi, dhënë RTK-së çeli 

edhe aktivitetet e kësaj dite. 

Kryetari i  Kuvendit bëri një ekspoze të 

gjerë të zhvillimit të këtij institucioni, që nga dita 

e parë dhe deri në vazhdim. Me shifra dhe fakte 

paraqiti ecurinë e punës , miratimin e ligjeve dhe 

të mjaft vendimeve e projektrezolutave me 

rendësi për Kosovën. Duke përkujtuar 

vështirësitë që janë hasur që në ditët e para dhe 

më tej, z. Krasniqi falënderoi të gjitha 

institucionet ndërkombëtare që kanë dhënë një 

kontribut të madh në mbarëvajtjen e punëve të 

Kuvendit. 

Para se të fillonte seanca solemne, për 

shënimin e 10-vjetorit të punës së Kuvendit të 

Republikës së Kosovës, janë shpallur tre fituesit e 

Konkursit për essenë më të mirë, me temën: 

"Kuvendi i Kosovës simbol i demokracisë", i 

mbështetur nga Misioni i OSBE-së në Kosovë. Në 

përzgjedhjen e mbi 80 esseve me këtë temë, të 

nxënësve të shkollave të mesme dhe të shkollave 

fillore të vendit, janë shpërblyer: Arbenita 

Haxholli, nxënëse e gjimnazit "Eqrem Çabej" në 

Prishtinë, Rina Geci nga gjimnazi "Sami Frashëri", 

po në kryeqytet, dhe Ardian Osmani, nxënës i 

shkollës fillore "Enver Maloku" në Podujevë. 

Autorëve të eseve certifikatat ua ka ndarë shefi i 

OSBE-së në Kosovë, ambasadori,Werner Almhofer, 

kurse kryetari i Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, ua 

ka ndarë certifikatat shkollave, ku mësojnë 

nxënësit e shpërblyer. 

Pas seancës solemne për këtë datë, në 

galerinë e Kuvendit u shtrua një kokteil, ku ishin 

të f tuar të gjithë ata, që kanë ushtruar 

funksionin e deputetit në këto 10 vite. 

Aktivitetet kanë vijuar me intervista dhe dy 

debate. 

Debati i parë u zhvillua me përfaqësues të 

shoqërisë civile me temën: Puna e Kuvendit të 

Kosovës.

Debati i dytë, që përmbyllte edhe 

aktivitetin e kësaj dite solemne ishte ai i zhvilluar 

midis kryetarëve të grupeve parlamentare të 

Kuvendit, të përfaqësuar nga Adem Grabovci 

PDK, Ismet Beqiri LDK, Visar Ymeri VV dhe 

Ahmet Isufi AAK

Kuvendi i Republikës së Kosovës në 
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Në vijim, duke folur për të arriturat e Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës 

Kuvendit të Kosovës, kreu i legjislativit të vendit të organeve shtetërore.

tha se Kuvendi i Kosovës, në dhjetëvjetorin e tij, Gjatë katër legjislaturave të tij, Kuvendi ka 

vjen me bilanc të pasur të të arriturave e pasur si prioritet bazë funksionin legjislativ, për 

sukseseve evidente. Më 2001, veç kësaj ndërtese, të përmbushur vakumin e madh të kornizës 

të shfrytëzuar deri atëherë nga administrata ligjore, duke miratuar 424 ligje. Vetëm në 

ndërkombëtare dhe një legjislacioni me Legjislaturën e kaluar, që nuk zgjati as tri vjet , u 

rregullore, Kuvendi i ri i Kosovës nuk kishte miratuan 205 ligje, kurse në këtë periudhë të 

pothuajse asnjë kusht tjetër funksionimi normal. Legjislaturës në vijim, janë miratuar 56 ligje dhe 

Kuvendi e filloi nga e para, me përvojën e re, 36 projektligje janë në procedim. Duhet theksuar 

me administratën e sapo pranuar dhe me faktin që çdo projektligj i miratuar nga Kuvendi, 

mbështetjen e miqve zemërgjerë. Kuvendi ka ka qenë i shoqëruar me një deklaratë për 

zgjedhur të gjitha institucionet demokratike të përafrimin e tij me legjislacionin e Bashkimit 

shtetit, ka miratuar Kushtetutën, simbolet e Evropian. Për vetëm dhjetë vjet, Kuvendi ka 

Seancë solemne e Kuvendit të Republikës së 

Kosovës, në 10-vjetorin e punës së tij

Kuvendi i Republikës së Kosovës mbajti  një 24 maj të vitit 1992.

seancë solemne me rastin e 10-vjetorit të punës së Ligjet e historisë vepruan në këtë vend të 

tij. Përveç deputetëve të kësaj legjislature ishin të shumëvuajtur dhe më 10 dhjetor 2001, në Ditën 

pranishëm, të ftuar edhe deputetë nga tri Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, kjo sallë 

legjislaturat e mëparshme të Kuvendit, si dhe dhe ky objekt u kthyen në tempull të demokracisë. 

përfaqësues të institucioneve vendëse e Duke zbatuar demokracinë përfaqësuese, Kosova 

ndërkombëtare. ka ndërtuar institucionin e saj më të lartë 

Pas intonimit të himnit të Kosovës, të ligjvënës, Kuvendin. Rëndësia e Kuvendit në 

pranishmëve iu drejtua kryetari i Kuvendit të sistemin demokratik të Kosovës konsiston në 

Kosovës , dr. Jakup Krasniqi, i cili, pasi rolin e tij legjislativ, përfaqësues dhe atë të 

përshëndeti të pranishmit, e filloi me fjalët:- "Sot u kontrollit mbi institucionet që zgjedh. Pas çlirimit 

mbushën dhjetë vjet nga konstituimi i Kuvendit të të Kosovës në qershor të vitit 1999, zgjedhjet e 

Kosovës së lirë. Kjo sallë, që dikur shfrytëzohej para të përgjithshme dhe Kuvendi i dalë prej tyre, 

nga regjimi pushtues, madje edhe si gjykatore, më përbënin ngjarje madhore në historinë politike 

2 korrik 1990 mbylli dyert për delegatët e dhe institucionale të Kosovës. Në këtë sallë, më 17 

Kosovës, të cilët para Kuvendit shpallën shkurt 2008, Kosova u shpall nga përfaqësuesit e 

Deklaratën Kushtetuese. Dyert u mbyllën edhe për saj të zgjedhur, shtet i pavarur, sovran dhe 

deputetët e zgjedhur me vullnetin e qytetarëve më demokratik", theksoi kryekuvendari Krasniqi.

Kuvendi ka zgjedhur të gjitha institucionet demokratike të shtetit

miratuar gjithashtu 14 rezoluta dhe po aq demokracisë në përgjithësi në Kosovë dhe në 

deklarata, qindra vendime, qëndrime e mënyrë të veçantë të demokracisë parlamentare. 

rekomandime dhe në vitet e pavarësisë, sipas Liria dhe demokracia, për të cilat ka aspiruar 

kompetencës kushtetuese, ka ratifikuar 13 gjatë Kosova, sot janë realitet, janë të arritura 

marrëveshje ndërkombëtare. Gjatë më pak se historike me mund dhe sakrifica të saj, por edhe 

katër vjetëve të pavarësisë, Kuvendi ka pasur me mbështet jen e pakursyer të  miqve 

shtatë interpelanca, shtatëmbëdhjetë debate ndërkombëtarë. Kosova po i bashkon vlerat e saj, 

parlamentare dhe nëntëqind e pesëmbëdhjetë moderne e tradicionale, me popujt e përparuar 

pyetje parlamentare. Vetëm gjatë vitit në vijim, dhe demokratikë, tashti në kushte të reja të lirisë 

Kuvendi ka ushtruar tetë mbikëqyrje të zbatimit dhe pavarësisë. Demokracia, si një ideal madhor i 

të ligjeve nga Qeveria dhe nga organet tjera përbotshëm, po zbatohet natyrshëm në mjedisin 

zbatuese, si dhe ka shqyrtuar raporte vjetore të konkret historik, social e politik të Kosovës, si 

organeve të pavarura, të themeluara prej tij. përcaktim pa alternativë për të sotmen dhe 

Kuvendi në këto pak vite të veprimit ka perspektivën e saj.

kontribuuar fuqishëm për përparimin e 

Faktor i fuqishëm lëvizës në proceset historike

Gërshetimi i këtyre vlerave me prioritetin rekomandimeve të tij. Është përmirësuar 

strategjik të Kosovës për integrimet euroatlantike, gjithashtu vlerësimi i projektligjeve për 

e kanë bërë Kuvendin një faktor të fuqishëm përputhshmërinë e tyre me të drejtat e njeriut dhe 

lëvizës në këto procese historike. Duke qenë i ndikimet buxhetore të projektligjeve. Ne e kemi 

përkushtuar në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit shtuar ekspertizën për të pasur shqyrtim efektiv 

Evropian, Kuvendi ka ngritur Komisionin për në Kuvend, por edhe kapacitetet për mbikëqyrje 

Integrime Evropiane, ka miratuar rezolutë dhe efektive të implementimit të ligjeve. Miratimi i të 

plan veprimi në këtë proces dhe bën ashtuquajturës "Letra e Bardhë" në Kuvendin 

harmonizimin e legjislacionit me standardet tonë, ishte ngjarje e rëndësishme për zbatimin e 

evropiane. Kuvendi çdo vit shqyrton Raportin e agjendës evropiane të përfshirjes sociale në 

Progresit të Komisionit Evropian, duke ndërmarrë Kosovë, u shpreh kryekuvendari Krasniqi.

veprimet përkatëse për përmbushjen e 
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Duke i bërë një vështrim bashkëpunimit të Kuvendit", si formë e kontaktit të deputetëve me 

Kuvendit më shoqërinë civile, z. Krasniqi tha se zgjedhësit.

Kosova ka një rrjet të tërë të organizatave të Kuvendi ka arritur me sukses të sigurojë 

pavarura të shoqërisë civile aktive, me kapacitete përfaqësimin e të gjitha komuniteteve pakicë në 

për të marrë pjesë në proceset demokratike. Kosovë, duke promovuar njëkohësisht standarde 

Kuvendi bashkëpunon frytshëm me shoqërinë të reja të të drejtave të pakicave, me rezervimin e 

civile, nëpërmjet të pjesëmarrjes së saj në njëzet vendeve për përfaqësuesit e tyre dhe 

monitorimin e Kuvendit, në debate publike, në përfaqësimin gjinor, në kuotën prej 30 për qind.

punën e komisioneve dhe në takimet me kryetarin Kur është fjala për synimet e ardhshme të 

e Kuvendit. Shoqëria civile ka marrë pjesë në Kuvendit, kryekuvendari Krasniqi tha se Kuvendi i 

procesin ligjor dhe në të gjitha dëgjimet publike Kosovës do të vazhdojë të zhvillojë një proces 

për çështje më rëndësi të veçantë, të organizuara ligjvënës gjithëpërfshirës, do të fuqizojë rolin 

nga komisionet parlamentare. mbikëqyrës dhe përfaqësues, do të vazhdojë 

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka kultivuar zhv i l l imin  e  kapac i t e t eve  adekuate  t ë  

raporte të mira me medien e shkruar dhe administratës, do ta pasurojë demokracinë dhe 

elektronike, duke qenë i hapur ndaj tyre. Pos kulturën parlamentare dhe do të zbatojë 

transmetimit të drejtpërdrejtë të seancave të kompetencat e veta kushtetuese. "Shfrytëzoj këtë 

Kuvendit nga Radiotelevizioni publik, janë rast të bukur e solemn, për t'u shprehur 

organizuar qindra konferenca shtypi, janë dhënë mirënjohje kolegëve deputetë për punën e mirë të 

kumtesa, deklarata dhe prononcime për publikun. tyre, administratës për përkushtimin në idealet e 

Në uebfaqen e Kuvendit, në internet publikohen shërbimit profesional civil dhe mbështetësve për 

procesverbalet nga mbledhja e Kryesisë së ndihmën që po na japin", theksoi kryekuvendari 

Kuvendit, procesverbalet nga mbledhjet e Krasniqi.

komisioneve parlamentare, transkriptet e seancave 

plenare të Kuvendit, projektligjet, ligjet e 

miratuara, rezultatet e votimit elektronik etj.

Në funksion të ngritjes së transparencës së punës 

së Kuvendit, publikohet revista "Kuvendi" në shqip, 

në serbisht dhe në turqisht. Pos materialeve për 

punën e përditshme të mekanizmave të Kuvendit, 

në revistë rregullisht publikohen edhe pyetjet 

parlamentare, të cilat nuk kanë marrë përgjigje 

nga kabineti qeveritar. Zyra për media dhe 

marrëdhënie me publikun ka përgatitur dhe 

botuar edhe publikime të konsiderueshme për 

Kuvendin. Zyra për media e marrëdhënie me 

publikun u përgjigjet rregullisht pyetjeve të 

qytetarëve për çështje që kanë të bëjnë me punën e 

Kuvendit, me miratimin dhe zbatimin e ligjeve, me 

rrugët institucionale të realizimit të drejtave të 

tyre etj. Zyra i shoqëron grupe të ndryshme 

qytetarësh, grupe të ndryshme të organizuara 

studentësh, nxënësish të shkollave të mesme dhe 

të shkollave fillore si dhe grupe fëmijësh 

parashkollorë, që e vizitojnë Kuvendin, si dhe jep 

shpjegimet e nevojshme për organizimin, 

përbërjen dhe punën e Kuvendit të Kosovës.

Në zbatim të rolit të tij përfaqësues, Kuvendi i 

Kosovës organizon aktivitetin e quajtur "Java e 

Takime të rregullta vjetore me Parlamentin Evropian

Duke folur rreth bashkëpunimit ndërparlamentar, Kosovës, duke normalizuar raportet me të, për të 

kryetari Krasniqi tha se Kuvendi i Kosovës, mban marrë statusin e kandidatit për në BE. Baza e 

takime të rregullta vjetore me Parlamentin vlerës së filozofisë politike të Bashkimit Evropian 

Evropian dhe ka marrë pjesë në dy takimet e është, jo konfrontimi, por paqja dhe bashkëpunimi 

organizuara nga Parlamenti Evropian me e harmonia midis vendeve dhe popujve, 

parlamentet kombëtare të vendeve të Ballkanit pavarësisht të kaluarës së tyre historike", tha 

Perëndimor, ku është diskutuar gjerësish kryekuvendari Krasniqi.

perspektiva evropiane e rajonit tonë. Në vijim z. Krasniqi foli për bashkëpunimin e 

Bashkimi Evropian ka dhënë sinjale të qarta për Kuvendit të Kosovës me institucionet vendëse e 

mbështetje të Kosovës në rrugën e saj të integrimit ndërkombëtare. Në këtë frymë ai tha se Kuvendi 

evropian, duke paralajmëruar dialogun e shpejtë ka pasur dhe vazhdon të mbajë raporte 

për liberalizimin e vizave, marrëveshje tregtare, bashkëpunimi të mirë me institucionet tjera të 

përfitim nga programet e BE-së dhe mundësinë për Kosovës, si: Presidenti, Qeveria, me përfaqësues të 

anëtarësim në Bankën Evropiane për Rindërtim institucioneve civile e ushtarake ndërkombëtare 

dhe Zhvillim. Ndërkaq, në vijim z. Krasniqi në Kosovë, si ICO-ja, KFOR-i, EULEX-i, Zyrën e 

tha:"Ne përshëndesim edhe qëndrimin e BE-së për Komisionit Evropian etj. dhe me përfaqësues 

t'i kërkuar Serbisë që të ndryshojë politikën ndaj diplomatikë të akredituar në Prishtinë.

Në plan ndërkombëtar, Kuvendi ka realizuar të Kuvendit dhe të administratës.

marrëdhënie shumë miqësore me një varg Kuvendi i Kosovës përfaqësohet në takimet e 

parlamentesh, duke zhvilluar edhe një diplomaci Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ka marrë pjesë 

të mirëfilltë parlamentare. Vetëm në vitet e në Konferencën e përfaqësuesve parlamentarë të 

pavarësisë, janë realizuar vizita të rëndësishme të Komonveltit, në Asamblenë Parlamentare të 

nivelit të lartë parlamentar në shumë vende, si: në Këshillit të Evropës dhe po bën përpjekje që të 

Shqipëri, SHBA, Mbretëri të Bashkuar, Francë, aderojë në Unionin Ndërparlamentar dhe 

Gjermani, Itali, Kanada, Turqi, Belgjikë, Slloveni, organizma të tjerë ndërkombëtarë.Në punën e tij, 

Kroaci, Suedi, Hungari, Holandë, Finlandë, Kuvendin e Kosovës e kanë mbështetur: OSBE-ja, 

Bullgari, Kuvajt etj. Me disa nga parlamentet e AER-i, USAID-i, NDI-ja, UNDP-ja, GTZ-ja, DCAF-i, 

këtyre vendeve janë nënshkruar memorandume Parlamenti Evropian, Kongresi Amerikan, 

bashkëpunimi, duke përfituar kështu nga përvoja parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian dhe 

e avancuar parlamentare e këtyre demokracive shumë parlamente tjera të vendeve mike, të cilëve 

dhe janë formuar grupe të miqësisë. Para sa në këtë përvjetor jubilar. Për gjithë këtë, 

kohësh, nën organizimin e Komisionit për Punë të kryekuvendari Krasniqi me këtë rast u shprehu 

Jashtme të Kuvendit , në Prishtinë është mbajtur mirënjohje të veçantë këtyre institucioneve.

Konferencë e komisioneve gjegjëse të parlamenteve Administrata e Kuvendit, e ndihmuar gjithanshëm 

të rajonit . nga donatorët, në dekadën tjetër po hyn më e 

Në Kuvendin e Kosovës janë pritur shumë përgatitur dhe e aftësuar për të përmbushur 

delegacione të huaja parlamentare dhe obligimet e saj, duke ofruar mbështetje 

personalitete të shquara, disa nga të cilët u janë profesionale dhe teknike për realizimin e 

drejtuar deputetëve tanë me fjalë rasti. Janë programit të punës dhe qëllimeve të Kuvendit. 

realizuar gjithashtu vizita jashtë vendit, me Administrata i ka ngritur kapacitetet dhe aftësitë e 

karakter pune, studimi ose trajnimi, të deputetëve punës, drejt një stafi të kualifikuar. Janë bërë 

përpjekje drejt përmirësimit të përfshirjes së gjithë Gjatë gjithë periudhës dhjetëvjeçare kanë 

komuniteteve pakicë në administratë. Kuvendi vazhduar investimet kapitale për përmirësimin e 

punon sipas Planit Strategjik afatmesëm, i cili këto kushteve të punës në Kuvend. Një prioritet i 

kohët e fundit është azhurnuar me objektiva të veçantë i Kuvendit ka qenë dhe vazhdon të jetë 

reja, me përgjegjës konkretë dhe me afate të sigurimi i hapësirës për punë dhe logjistikë për 

përcaktuara. Mbi bazën e tij hartohen planet komisionet e grupet parlamentare, për deputetë si 

vjetore të punës. Rregullorja e Punës së Kuvendit dhe përkrahja me personel adekuat, mbështetje 

është përmirësuar vazhdimisht, kurse aktualisht financiare dhe teknike për ngritjen e efikasitetit të 

është në përfundim drafti i Rregullores së re, më punës.

të avancuar.
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Duke i bërë një vështrim bashkëpunimit të Kuvendit", si formë e kontaktit të deputetëve me 

Kuvendit më shoqërinë civile, z. Krasniqi tha se zgjedhësit.

Kosova ka një rrjet të tërë të organizatave të Kuvendi ka arritur me sukses të sigurojë 

pavarura të shoqërisë civile aktive, me kapacitete përfaqësimin e të gjitha komuniteteve pakicë në 

për të marrë pjesë në proceset demokratike. Kosovë, duke promovuar njëkohësisht standarde 

Kuvendi bashkëpunon frytshëm me shoqërinë të reja të të drejtave të pakicave, me rezervimin e 

civile, nëpërmjet të pjesëmarrjes së saj në njëzet vendeve për përfaqësuesit e tyre dhe 

monitorimin e Kuvendit, në debate publike, në përfaqësimin gjinor, në kuotën prej 30 për qind.

punën e komisioneve dhe në takimet me kryetarin Kur është fjala për synimet e ardhshme të 

e Kuvendit. Shoqëria civile ka marrë pjesë në Kuvendit, kryekuvendari Krasniqi tha se Kuvendi i 

procesin ligjor dhe në të gjitha dëgjimet publike Kosovës do të vazhdojë të zhvillojë një proces 

për çështje më rëndësi të veçantë, të organizuara ligjvënës gjithëpërfshirës, do të fuqizojë rolin 

nga komisionet parlamentare. mbikëqyrës dhe përfaqësues, do të vazhdojë 

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka kultivuar zhv i l l imin  e  kapac i t e t eve  adekuate  t ë  

raporte të mira me medien e shkruar dhe administratës, do ta pasurojë demokracinë dhe 

elektronike, duke qenë i hapur ndaj tyre. Pos kulturën parlamentare dhe do të zbatojë 

transmetimit të drejtpërdrejtë të seancave të kompetencat e veta kushtetuese. "Shfrytëzoj këtë 

Kuvendit nga Radiotelevizioni publik, janë rast të bukur e solemn, për t'u shprehur 

organizuar qindra konferenca shtypi, janë dhënë mirënjohje kolegëve deputetë për punën e mirë të 

kumtesa, deklarata dhe prononcime për publikun. tyre, administratës për përkushtimin në idealet e 

Në uebfaqen e Kuvendit, në internet publikohen shërbimit profesional civil dhe mbështetësve për 

procesverbalet nga mbledhja e Kryesisë së ndihmën që po na japin", theksoi kryekuvendari 

Kuvendit, procesverbalet nga mbledhjet e Krasniqi.

komisioneve parlamentare, transkriptet e seancave 

plenare të Kuvendit, projektligjet, ligjet e 

miratuara, rezultatet e votimit elektronik etj.

Në funksion të ngritjes së transparencës së punës 

së Kuvendit, publikohet revista "Kuvendi" në shqip, 

në serbisht dhe në turqisht. Pos materialeve për 

punën e përditshme të mekanizmave të Kuvendit, 

në revistë rregullisht publikohen edhe pyetjet 

parlamentare, të cilat nuk kanë marrë përgjigje 

nga kabineti qeveritar. Zyra për media dhe 

marrëdhënie me publikun ka përgatitur dhe 

botuar edhe publikime të konsiderueshme për 

Kuvendin. Zyra për media e marrëdhënie me 

publikun u përgjigjet rregullisht pyetjeve të 

qytetarëve për çështje që kanë të bëjnë me punën e 

Kuvendit, me miratimin dhe zbatimin e ligjeve, me 

rrugët institucionale të realizimit të drejtave të 

tyre etj. Zyra i shoqëron grupe të ndryshme 

qytetarësh, grupe të ndryshme të organizuara 

studentësh, nxënësish të shkollave të mesme dhe 

të shkollave fillore si dhe grupe fëmijësh 

parashkollorë, që e vizitojnë Kuvendin, si dhe jep 

shpjegimet e nevojshme për organizimin, 

përbërjen dhe punën e Kuvendit të Kosovës.

Në zbatim të rolit të tij përfaqësues, Kuvendi i 

Kosovës organizon aktivitetin e quajtur "Java e 

Takime të rregullta vjetore me Parlamentin Evropian

Duke folur rreth bashkëpunimit ndërparlamentar, Kosovës, duke normalizuar raportet me të, për të 

kryetari Krasniqi tha se Kuvendi i Kosovës, mban marrë statusin e kandidatit për në BE. Baza e 

takime të rregullta vjetore me Parlamentin vlerës së filozofisë politike të Bashkimit Evropian 

Evropian dhe ka marrë pjesë në dy takimet e është, jo konfrontimi, por paqja dhe bashkëpunimi 

organizuara nga Parlamenti Evropian me e harmonia midis vendeve dhe popujve, 

parlamentet kombëtare të vendeve të Ballkanit pavarësisht të kaluarës së tyre historike", tha 

Perëndimor, ku është diskutuar gjerësish kryekuvendari Krasniqi.

perspektiva evropiane e rajonit tonë. Në vijim z. Krasniqi foli për bashkëpunimin e 

Bashkimi Evropian ka dhënë sinjale të qarta për Kuvendit të Kosovës me institucionet vendëse e 

mbështetje të Kosovës në rrugën e saj të integrimit ndërkombëtare. Në këtë frymë ai tha se Kuvendi 

evropian, duke paralajmëruar dialogun e shpejtë ka pasur dhe vazhdon të mbajë raporte 

për liberalizimin e vizave, marrëveshje tregtare, bashkëpunimi të mirë me institucionet tjera të 

përfitim nga programet e BE-së dhe mundësinë për Kosovës, si: Presidenti, Qeveria, me përfaqësues të 

anëtarësim në Bankën Evropiane për Rindërtim institucioneve civile e ushtarake ndërkombëtare 

dhe Zhvillim. Ndërkaq, në vijim z. Krasniqi në Kosovë, si ICO-ja, KFOR-i, EULEX-i, Zyrën e 

tha:"Ne përshëndesim edhe qëndrimin e BE-së për Komisionit Evropian etj. dhe me përfaqësues 

t'i kërkuar Serbisë që të ndryshojë politikën ndaj diplomatikë të akredituar në Prishtinë.

Në plan ndërkombëtar, Kuvendi ka realizuar të Kuvendit dhe të administratës.

marrëdhënie shumë miqësore me një varg Kuvendi i Kosovës përfaqësohet në takimet e 

parlamentesh, duke zhvilluar edhe një diplomaci Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ka marrë pjesë 

të mirëfilltë parlamentare. Vetëm në vitet e në Konferencën e përfaqësuesve parlamentarë të 

pavarësisë, janë realizuar vizita të rëndësishme të Komonveltit, në Asamblenë Parlamentare të 

nivelit të lartë parlamentar në shumë vende, si: në Këshillit të Evropës dhe po bën përpjekje që të 

Shqipëri, SHBA, Mbretëri të Bashkuar, Francë, aderojë në Unionin Ndërparlamentar dhe 

Gjermani, Itali, Kanada, Turqi, Belgjikë, Slloveni, organizma të tjerë ndërkombëtarë.Në punën e tij, 

Kroaci, Suedi, Hungari, Holandë, Finlandë, Kuvendin e Kosovës e kanë mbështetur: OSBE-ja, 

Bullgari, Kuvajt etj. Me disa nga parlamentet e AER-i, USAID-i, NDI-ja, UNDP-ja, GTZ-ja, DCAF-i, 

këtyre vendeve janë nënshkruar memorandume Parlamenti Evropian, Kongresi Amerikan, 

bashkëpunimi, duke përfituar kështu nga përvoja parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian dhe 

e avancuar parlamentare e këtyre demokracive shumë parlamente tjera të vendeve mike, të cilëve 

dhe janë formuar grupe të miqësisë. Para sa në këtë përvjetor jubilar. Për gjithë këtë, 

kohësh, nën organizimin e Komisionit për Punë të kryekuvendari Krasniqi me këtë rast u shprehu 

Jashtme të Kuvendit , në Prishtinë është mbajtur mirënjohje të veçantë këtyre institucioneve.

Konferencë e komisioneve gjegjëse të parlamenteve Administrata e Kuvendit, e ndihmuar gjithanshëm 

të rajonit . nga donatorët, në dekadën tjetër po hyn më e 

Në Kuvendin e Kosovës janë pritur shumë përgatitur dhe e aftësuar për të përmbushur 

delegacione të huaja parlamentare dhe obligimet e saj, duke ofruar mbështetje 

personalitete të shquara, disa nga të cilët u janë profesionale dhe teknike për realizimin e 

drejtuar deputetëve tanë me fjalë rasti. Janë programit të punës dhe qëllimeve të Kuvendit. 

realizuar gjithashtu vizita jashtë vendit, me Administrata i ka ngritur kapacitetet dhe aftësitë e 

karakter pune, studimi ose trajnimi, të deputetëve punës, drejt një stafi të kualifikuar. Janë bërë 

përpjekje drejt përmirësimit të përfshirjes së gjithë Gjatë gjithë periudhës dhjetëvjeçare kanë 

komuniteteve pakicë në administratë. Kuvendi vazhduar investimet kapitale për përmirësimin e 

punon sipas Planit Strategjik afatmesëm, i cili këto kushteve të punës në Kuvend. Një prioritet i 

kohët e fundit është azhurnuar me objektiva të veçantë i Kuvendit ka qenë dhe vazhdon të jetë 

reja, me përgjegjës konkretë dhe me afate të sigurimi i hapësirës për punë dhe logjistikë për 

përcaktuara. Mbi bazën e tij hartohen planet komisionet e grupet parlamentare, për deputetë si 

vjetore të punës. Rregullorja e Punës së Kuvendit dhe përkrahja me personel adekuat, mbështetje 

është përmirësuar vazhdimisht, kurse aktualisht financiare dhe teknike për ngritjen e efikasitetit të 

është në përfundim drafti i Rregullores së re, më punës.

të avancuar.
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 Presidentja e Kosovës në fjalimin vjetor 

para Kuvendit

Si Presidente e Republikës, dua që të ndaj me ju, ta përfundojë misionin e saj të mbikëqyrjes së 

deputetë dhe bashkëqytetarë, vizionin se si zbatimit të Planit Ahtisaari dhe ky shënon një 

mund të ecim përpara. sukses të përbashkët.

Prandaj jam këtu sot. Kosova edhe në të ardhmen do të ketë një prani 

Së pari, është e drejtë që të nderojmë sot dhe çdo të kufizuar ndërkombëtare, veçanërisht  

herë, sakrificën e dëshmorëve, të cilët dhanë çdo ushtarake, për ngritjen e plotë të kapaciteteve të 

gjë, që ne të jetojmë të lirë, dhe gjithashtu të Forcës së Sigurisë së Kosovës, e cila po ndërtohet 

respektojmë familjet e tyre, duke qenë krenarë në përputhje me standardet e NATO-s dhe me 

për Kosovën e sotme, shtet sovran, i lirë dhe synim pjesëmarrjen në Partneritet për Paqe, deri 

demokratik. në anëtarësim në Aleancën Veri-Atlantike.
Jua kemi borxh familjarëve të të pagjeturve që të Duhet që të përmbushim plotësisht objektivin  

bëjmë çdo gjë që është e mundur që më të për pavarësi dhe sovranitet, të sigurojmë vendin 

dashurit e tyre, të zhdukur gjatë luftës, të në familjen e kombeve, që të trajtohemi si një 

gjenden dhe t'u kthehen familjeve.     partner i barabartë në Evropë dhe gjithandej në 
Duam që me punën dhe veprimet tona t'i bëjmë botë. Këtë do ta arrijmë në miqësi të përjetshme 
krenarë të gjithë qytetarët e Kosovës. me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 
Të gjithë atyre që punojnë çdo ditë, në mënyra të 

partneritet me vendet e Bashkimit Evropian.
ndryshme: mësuesve në shkolla, policëve në Në takimet në Bruksel, me udhëheqësit e 
patrulla, mjekëve në spitale, shërbyesve civilë institucioneve të Bashkimit Evropian, ashtu si 
dhe pjesëtarëve të shoqërisë civile... kudo në edhe të gjithë përfaqësuesit e tjerë të Kosovës, 
secilin qytet e fshat të Kosovës – faleminderit për unë si Presidente e vendit kam kërkuar 
çdo gjë që bëni. avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës 
Kemi bërë mjaft, por duhet të vazhdojmë të 

dhe BE-së në nivel kontraktual. Ky qartësim i 
bëjmë edhe më shumë në krijimin e imazhit më 

rrugës  evropiane të  Kosovës  është  i  
të mirë të vendit, për ta avancuar pozitën e 

domosdoshëm, jo vetëm në interes të Kosovës, 
Kosovës në skenën ndërkombëtare. 

por edhe të gjithë rajonit dhe të vet Bashkimit 
Kosova e ka  bërë të qartë se perspektiva 

Evropian.
evropiane është domosdoshmëri për t'i  bërë 

Hapja e rrugës për procesin e anëtarësimit të 
reformat  e nevojshme politike, ekonomike dhe 

Kosovës në BE, bazuar në respektimin e 
shoqërore. 

parimeve të BE-së, të politikave të shteteve 
Stabiliteti politik që e kemi vendosur, mundëson 

anëtare dhe të synimit tonë për integrim, është 
përmbylljen me sukses të fazës së pavarësisë së 

s h t y t j e  p ë r  t h e l l i m i n  e  r e f o r m a v e  
mbikëqyrur të vendit dhe bartjen e sovranitetit 

gjithëpërfshirëse në vend.
të plotë tek institucionet e Kosovës.

Në Bruksel e ritheksova se ngecja në ndërtimin e 
Republika e Kosovës shtet sovran dhe i pavarur 

marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Kosovës e 
është vullnet i shprehur lirshëm i popullit të 

pengon rrugëtimin tonë të përbashkët dhe i 
Kosovës me përkrahjen e vazhdueshme të 

rrezikon të arriturat tona. E mirëpres faktin se 
bashkësisë ndërkombëtare, të Shteteve të 

kësaj porosie i është kushtuar një vëmendje e 
Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve kryesore 

posaçme dhe Bashkimi Evropian ka vendosur të 
të Bashkimit Evropian.

veprojë në përputhje me interesat e përbashkëta.
Misioni paqeruajtës i NATO-s, KFOR-i në Kosovë, 

Sa më shpejtë që të arrijmë marrëveshje tregtare 
me punën e angazhimin e ushtarëve dhe të 

me BE-në, do ta ndihmojmë zhvillimin ekonomik 
oficerëve, po kontribuon në ruajtjen e paqes dhe 

të vendit, do të forcojmë investimet e huaja, do 
të stabilitetit dhe për këtë e gëzon respektin e të 

të krijojmë perspektivë për biznesin kosovar dhe 
gjithë qytetarëve të vendit tim. 

do të hapim vende të reja të punës.
Pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së 

Në Bruksel kam kërkuar nisjen e dialogut për 
Kosovës, me kërkesën e institucioneve tona, 

liberalizim të vizave, që Kosova të gëzojë lirinë e 
është vendosur misioni evropian për drejtësi dhe 

lëvizjes për qytetarët e saj, si të gjithë qytetarët e 
polici, EULEX, i cili së bashku me organet 

Evropës.
përkatëse të Kosovës po jep kontribut në 

Këtë kërkesë kam mundur ta bëj pasi që janë 
luftimin e korrupsionit dhe të krimit të 

plotësuar kushtet dhe kriteret teknike për 
organizuar, në shqyrtimin e rasteve specifike si 

marrjen e udhërrëfyesit. Liberalizimi i vizave, 
dhe për vendosjen e sundimit të ligjit, në gjithë 

përveç që nënkupton lëvizje të lirë, përfshin 
territorin e shtetit të Kosovës. 

edhe një numër obligimesh dhe përgjegjësish të 
Në muajt në vijim, Zyra Civile Ndërkombëtare do 

të gjithë neve, qytetarë të Republikës së Kosovës.

Gjendemi në një moment kur vendi ynë kërkon bashkëkohore, me sistem shëndetësor që 

angazhim të plotë nga të gjithë ne. respekton praktikat e avancuara të preventivës 

Nuk kemi kohë për të humbur. Rezultatet që i dhe të shërimit, me sistem të pensioneve dhe të 

kemi arritur me punë të mundimshme dhe sigurimeve që mundëson një jetë më të mirë dhe 

sakrificë duhet t'i çojmë përpara. përkujdesje për më të moshuarit... 
Kudo që kam shkuar, gjatë këtyre tetë muajve, Po punojmë për ndërtimin e një vendi ku 

në secilën pjesë të Kosovës, porosia e qytetarëve angazhimi, puna dhe dija kanë vlerë. 

ka qenë e qartë dhe e zëshme: Një vendi, ku ëndrra e secilit qytetar, 

Ka ardhur koha për veprim.  pavarësisht nga përkatësia etnike, racore e 
Kemi pritur për mundësi të zhvillimit ekonomik gjinore, do të bëhet realitet dhe ku mundësitë 
për ne, dhe për fëmijët tanë. Kemi pritur për për secilin për të punuar, për t'u shkolluar, për 
vendosjen e sigurisë në gjithë Kosovën. Kemi të përparuar, për të marrë pjesë në jetën 
pritur për të zënë vend në mesin e familjes së shoqërore dhe për të kontribuar, do të jenë të 
kombeve të lira dhe të dinjitetshme të botës barabarta. 
Në këtë rrugë jemi të gjithë së bashku. Ne të gjithë jemi pjesë e kësaj tërësie të Kosovës, 
Ne po punojmë t'i ngjallim shpresat për 

dhe secili prej nesh bart përgjegjësinë dhe 
ndërtimin e një Kosove më të përparuar dhe më 

obligimet për të realizuar shpresat për një vend 
stabile, me ekonomi të zhvilluar, me arsimim në 

me të ardhme të sigurt. 
t ë  g j i tha  n ive l e t ,  s i pas  s t andardeve  

.
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I nderuar Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës,

Të nderuar Zëvendëskryeministra,

Të nderuar ministra të Qeverisë së Republikës së Kosovës,

Të nderuar deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

Të nderuar ambasadorë dhe përfaqësues diplomatik të vendeve mike,

Të respektuar qytetarë të Kosovës,

Presidentja Atifete Jahijaga



K U V E N D IK U V E N D I
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Së pari, është e drejtë që të nderojmë sot dhe çdo të kufizuar ndërkombëtare, veçanërisht  
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Kosovës në skenën ndërkombëtare. 
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Evropian.
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gjithëpërfshirëse në vend.
të plotë tek institucionet e Kosovës.
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Republika e Kosovës shtet sovran dhe i pavarur 

marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Kosovës e 
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Kosovës me përkrahjen e vazhdueshme të 
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Misioni paqeruajtës i NATO-s, KFOR-i në Kosovë, 

Sa më shpejtë që të arrijmë marrëveshje tregtare 
me punën e angazhimin e ushtarëve dhe të 
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të vendit, do të forcojmë investimet e huaja, do 
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të krijojmë perspektivë për biznesin kosovar dhe 
gjithë qytetarëve të vendit tim. 

do të hapim vende të reja të punës.
Pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së 

Në Bruksel kam kërkuar nisjen e dialogut për 
Kosovës, me kërkesën e institucioneve tona, 

liberalizim të vizave, që Kosova të gëzojë lirinë e 
është vendosur misioni evropian për drejtësi dhe 

lëvizjes për qytetarët e saj, si të gjithë qytetarët e 
polici, EULEX, i cili së bashku me organet 

Evropës.
përkatëse të Kosovës po jep kontribut në 

Këtë kërkesë kam mundur ta bëj pasi që janë 
luftimin e korrupsionit dhe të krimit të 

plotësuar kushtet dhe kriteret teknike për 
organizuar, në shqyrtimin e rasteve specifike si 

marrjen e udhërrëfyesit. Liberalizimi i vizave, 
dhe për vendosjen e sundimit të ligjit, në gjithë 

përveç që nënkupton lëvizje të lirë, përfshin 
territorin e shtetit të Kosovës. 

edhe një numër obligimesh dhe përgjegjësish të 
Në muajt në vijim, Zyra Civile Ndërkombëtare do 
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Nuk kemi kohë për të humbur. Rezultatet që i dhe të shërimit, me sistem të pensioneve dhe të 

kemi arritur me punë të mundimshme dhe sigurimeve që mundëson një jetë më të mirë dhe 

sakrificë duhet t'i çojmë përpara. përkujdesje për më të moshuarit... 
Kudo që kam shkuar, gjatë këtyre tetë muajve, Po punojmë për ndërtimin e një vendi ku 

në secilën pjesë të Kosovës, porosia e qytetarëve angazhimi, puna dhe dija kanë vlerë. 

ka qenë e qartë dhe e zëshme: Një vendi, ku ëndrra e secilit qytetar, 

Ka ardhur koha për veprim.  pavarësisht nga përkatësia etnike, racore e 
Kemi pritur për mundësi të zhvillimit ekonomik gjinore, do të bëhet realitet dhe ku mundësitë 
për ne, dhe për fëmijët tanë. Kemi pritur për për secilin për të punuar, për t'u shkolluar, për 
vendosjen e sigurisë në gjithë Kosovën. Kemi të përparuar, për të marrë pjesë në jetën 
pritur për të zënë vend në mesin e familjes së shoqërore dhe për të kontribuar, do të jenë të 
kombeve të lira dhe të dinjitetshme të botës barabarta. 
Në këtë rrugë jemi të gjithë së bashku. Ne të gjithë jemi pjesë e kësaj tërësie të Kosovës, 
Ne po punojmë t'i ngjallim shpresat për 

dhe secili prej nesh bart përgjegjësinë dhe 
ndërtimin e një Kosove më të përparuar dhe më 

obligimet për të realizuar shpresat për një vend 
stabile, me ekonomi të zhvilluar, me arsimim në 

me të ardhme të sigurt. 
t ë  g j i tha  n ive l e t ,  s i pas  s t andardeve  
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I nderuar Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës,

Të nderuar Zëvendëskryeministra,

Të nderuar ministra të Qeverisë së Republikës së Kosovës,

Të nderuar deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

Të nderuar ambasadorë dhe përfaqësues diplomatik të vendeve mike,

Të respektuar qytetarë të Kosovës,

Presidentja Atifete Jahijaga



K U V E N D IK U V E N D I

Të nderuar deputetë,  Republikës së Kosovës, Kuvendit të Republikës 

së Kosovës, angazhimit të shoqërisë civile, të 
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. miqve tanë ndërkombëtarë dhe të shteteve që 

Integriteti dhe sovraniteti territorial i vendit tashmë na kanë njohur. 
është i paprekshëm. Kosova ka subjektivitetin e Pavarësia, shtet ndërtimi, sovraniteti ,  

saj ndërkombëtar, është e pranuar nga 85 vende subjektiviteti dhe tërësia tokësore e Kosovës janë 

të botës në tërësinë e saj të plotë tokësore, në të panegociueshme. Ky është proces i 

kufijtë e saj ekzistues. Këtë e kemi arritur me përmbyllur. Për këtë jemi zotuar dhe kemi marrë 

angazhimin e të gjithë neve, të qeverisë së mbështetjen e plotë të faktorit ndërkombëtar. 

Në janar të vitit 2012 do të mbaj takimin e parë të pavarura dhe sovrane. 

Fqinjësia e mirë është një prej kushteve të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian, 

themelore për anëtarësim në Bashkimin forum ky pranë Presidentes, që synon ndërtimin 

Evropian dhe përkrahja për dialogun është bërë e konsensusit shoqëror dhe koordinimin për 

mbi parimin se zgjidhjet që dalin nga ai duhet të procesin e integrimit evropian të vendit. Këshilli 

jenë zgjidhje evropiane. Këto zgjidhje duhet të Kombëtar për Integrim Evropian  është 

bazohen në praktikat më të mira të shteteve të gjithëpërfshirës, me përfaqësim të gjitha 

BE-së, pa të cilat nuk mund ta fillojmë dhe as ta segmenteve të shoqërisë: të institucioneve, 

përmbyllim procesin e anëtarësimit në partive politike dhe shoqërisë civile.

Së bashku do të përshpejtojmë zbatimin e Bashkimin Evropian. 

Ne nuk duhet t'i shmangemi dialogut. reformave që rrjedhin nga Partneriteti Evropian 

Parimet themelore të shtetësisë sonë dhe të që krahas të arriturave ka evidentuar një numër 

subjektivitetit nuk mund dhe nuk do të jenë sfidash që duhet adresuar konkretisht.

Republika e Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur, pjesë e asnjë diskutimi me askënd, e aq më pak 

e ka perspektivën e qartë evropiane. Ne nuk me Republikën e Serbisë. Dialogu transparent 

shohim rrugë tjetër. Ky përkushtim është dhe me llogaridhënie përpara qytetarëve tanë, do 

dëshmuar në të gjitha proceset e deritashme, të jetë garant i suksesit të këtij procesi, dhe e 

duke e përfshirë edhe dialogun me Republikën e siguron përkrahjen e plotë të qytetarëve. Secila 

Serbisë, që po zhvillohet me lehtësimin dhe marrëveshje e arritur mes Republikës së 

ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosovës dhe Republikës së Serbisë duhet të 

Ky dialog filloi me miratimin e Rezolutës së garantohet fuqishëm nga Bashkimi Evropian, 

Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, pas dhe asnjë marrëveshje nuk duhet dhe nuk mund 

mendimit pozitiv të Gjykatës Ndërkombëtare të të shërbejë për përfitime vetëm të njërës palë. 

Drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Marrëveshjet do të jenë në përputhje me 

Dialogu me Republikën e Serbisë paraqet interesat e vendit, me interesat e qytetarëve të 

rrugën e vetme dhe mënyrën më të mirë për të Kosovës dhe me synimin e vizionin tonë për një 

normalizuar marrëdhëniet mes Republikës së të ardhme në BE. 

Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dy shtete 

Zonja dhe zotërinj, përgjegjësitë dhe obligimet e veta për të qenë 

pjesë e shoqërisë, duke e konsideruar 
I bëjmë thirrje udhëheqjes së Republikës së Kosovën si atdheun e vet. 
Serbisë, që të heqë dorë nga pretendimet Ne kemi hapur derën e integrimit dhe do ta 

territoriale dhe që të ndërpresë përkrahjen mbajmë të hapur atë për të gjithë. Integrimi 

për strukturat ilegale, kriminale, në tri bazohet në pjesëmarrjen aktive në ndërtimin 

komunat në veri të Kosovës, të cilat po e e shoqërisë demokratike gjithëpërfshirëse 

mbajnë peng të ardhmen dhe përparimin e dhe prosperuese, që respekton  ligjet dhe 

qytetarëve. Kushtetutën e vendit. 
Periudha e luftërave dhe e hegjemonisë në Krijimi i kushteve për sundimin e 

Ballkan ka përfunduar. Në Kosovë jemi të ligjit, për zhvillim ekonomik dhe për 

përkushtuar për të ndërtuar një të ardhme të demokratizim do të normalizonte gjendjen në 

sigurt për qytetarët tanë, pa dallim etnie dhe tri komunat veriore. Sundimi i ligjit dhe 

pa urrejtje. siguria do të ndërtohet në partneritet me 
N e  j e m i  t ë  v e n d o s u r  q ë  t a  bashkësinë ndërkombëtare dhe me qytetarët 

normalizojmë gjendjen në komunat në veri të serbë, të cilët duhet të jetojnë në ambient të 
Kosovës, që e konsiderojmë si çështje të sigurt, me qasje në drejtësi përmes gjykatave 
sundimit të ligjit. E kam bërë të qartë se funksionale, me rend e qetësi të garantuar 
zbatimi i Planit Ahtisaari nuk ka alternativë nga policia e Kosovës. 
dhe ai nuk mund të modifikohet. Një plan konkret për zhvillim ekonomik për 

Të drejtat për komunitetin serb, të komunat në veri të Kosovës do ta përfshijë 
parapara me këtë Plan dhe me Kushtetutën e Mitrovicën e Jugut, dhe ky plan do të jetë në 
Kosovës, janë një garanci e fuqishme për të shërbim të përafrimit të qytetarëve. 
ardhmen e popullatës serbe si pjesë e Institucionet e Kosovës, në zbatimin e 

pandashme e shoqërisë së Kosovës. ligjshmërisë, duke respektuar të drejtat dhe 
Përshëndes fillimin e heqjes së liritë e qytetarëve serbë në Leposaviq, 

barrikadave si shprehje e vullnetit të Zveçan, Zubin Potok dhe Mitrovicë të veriut 
qytetarëve që çështjet t'i zgjidhin jo në rrugë, do të organizojnë, në kohën më të 
por në institucione, duke mënjanuar të përshtatshme, zgjedhjet e l ira dhe 
gjitha pengesat për lëvizjen e lirë të njerëzve demokratike, për të zgjedhur përfaqësuesit 
dhe mallrave. E kuptoj plotësisht që qytetarët legjitimë dhe legalë të qytetarëve të këtyre 
serbë të këtyre komunave duan një jetë të komunave.
qetë, të dinjitetshme, larg barrikadave dhe pa Në javët në vijim unë do të vizitoj 

frikë për të ardhmen e tyre. vendbanime në pjesë të ndryshme të 
Integrimi i popullsisë serbe i tri Kosovës, përfshirë edhe komunat e krijuara 

komunave në veri të vendit është rruga e në procesin e decentralizimit. Do të dëgjoj 
ndërtimit të një të ardhmeje të përbashkët, të mendimet, propozimet dhe kërkesat e 
dinjitetshme dhe të sigurt. Popullata serbe në qytetarëve që t'i përmbushim ato. 
këtë pjesë të vendit duhet të marrë 
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Si Presidente e vendit, duke respektuar parimin eksport dhe të zvogëlojë varësinë ndaj 

e ndarjes së pushteteve, kam trajtuar me produkteve të huaja Patriotizmi ekonomik dhe 

respekt krijimin e një gjyqësori të pavarur dhe blerja e produkteve vendore në këto momente 

të përgjegjshëm. është e dobishme për rritjen ekonomike.

Në  emër imet  e  g j yq tarëve  dhe  Me një angazhim të përgjegjshëm dhe të 

prokurorëve kam garantuar mosndërhyrjen përbashkët ne mund ta bëjmë Kosovën vend 

politike në proces. Kam respektuar me përpikëri lider për tërheqjen e kapitalit të huaj. Me një 

përfaqësimin etnik dhe gjinor duke ruajtur potencial njerëzor dhe me një sistem taksash të 

parimin profesional. favorshme për biznesin, vendi ynë ofron 

Unë ofroj përkrahje për pavarësinë e plotë të mundësi të mirë për bizneset e huaja.

organeve të drejtësisë. Kosova ka një diasporë të fuqishme në vende të 

Të nderuar deputetë, BE dhe SHBA, urë lidhëse mes vendit tonë dhe 
Vendi ynë është përcaktuar për ekonomi shteteve në të cilat ata janë qytetarë luajal. Ne e 

të tregut dhe për ofrimin e shanseve të vlerësojmë lartë kontributin e jashtëzakonshëm 
barabarta  për  të  g j i thë  invest i torët .  të diasporës gjatë gjithë këtyre viteve për lirinë 
Transformimi i pronës dhe përcaktimi i të dhe pavarësinë e Kosovës. E përkrahim kthimin 
drejtave pronësore janë komponentë qenësore të e bashkatdhetarëve në atdhe për investime në 
r e f o r m a v e  s t r u k t u r o r e  e k o n o m i k e .  ndërtimin e vendit dhe pjesëmarrje në jetën 
Transparenca dhe ndershmëria në këto procese politike dhe shoqërore. 
j anë  parakush t  pë r  k red ib i l i t e t in  e  

institucioneve dhe rritjen e besimit te Të nderuar deputetë, 

investitorët. 
Të mos ketë askush dyshim, përkundër Kosova  ka  shënuar  progres  t ë  

debateve politike mes nesh: Ne jemi të bashkuar rëndësishëm në ndërtimin e një ekonomie 

në veprim për forcimin e shtetit tonë të ri, të sovrane, duke krijuar institucionet kryesore 

gatshëm për të mbrojtur të arriturat tona dhe ekonomike dhe shoqërore.  Përkundër 

për të bërë çdo sakrificë për avancimin e lirive vështirësive të shkaktuara nga kriza ekonomike, 

dhe të drejtave të qytetarëve tanë, që të jetojnë Kosova ka stabilitet makrofinanciar. 

Pres që Buxheti për vitin 2012 të reflektojë në paqe dhe prosperitet.

Unë sot nuk mund t'ju them se rruga që vizionin afatgjatë ekonomik të Kosovës dhe në 

kemi përpara është e lehtë. Por, ju premtoj se do planet afatmesme të zhvillimit ekonomik. 

të vazhdoj të takohem dhe të dëgjoj të gjithë Qëndrueshmëria dhe disiplina fiskale janë një 

qytetarët e Kosovës, nga të gjitha komunitetet, parakusht i rëndësishëm i stabilitetit 

që si Presidente e vendit të përfaqësoj vullnetin makroekonomik të vendit.

Këtë vit vendi ynë ka vazhduar të ketë rritje e tyre. 

Unë do ta mbështes punën e Kuvendit. Zotohem ekonomike dhe parashikohet ta mbajë këtë 

që të punoj çdo ditë për të zbatuar trend edhe vitin e ardhshëm. 

Sidoqof të, kjo rritje nuk do të jetë e Kushtetutshmërinë, të forcoj sundimin e ligjit, 

mjaftueshme për një zhvillim të qëndrueshëm të bashkoj vendin dhe të përmirësoj pozitën tonë 

ekonomik dhe për absorbimin e numrit të madh në botë. 

Të nderuar deputetë të Kuvendit, bashkëqytetarë të të rinjve që për çdo vit i shtohet tregut të 

të mi, sfidat para nesh janë të mëdha, por punës. 

Prodhimtaria vendore ndonëse ka vullneti ynë për të pasur sukses është më i 

shënuar rritje të ndjeshme, nuk është e madh. 

Vlerat që na bashkojnë janë më të mëdha mjaftueshme për të përmbushur nevojat e 

se gjërat që na ndajnë. Le të jemi të bashkuar në Kosovës. Prodhuesit tanë duhet të përkrahen 

kohën kur po e ndërtojmë Kosovën, një vend të dhe politikat fiskale duhet të avancohen në 

ëndrrave të të parëve tanë dhe të shpresave e shërbim të biznesit në mënyrë që produktet e 

aspiratave të fëmijëve tanë.Kosovës të rrisin cilësinë dhe të jenë 

konkurrente në treg. 
Ju Faleminderit!Vendi ynë duhet të rrisë prodhimtarinë për 

 

. 

 Nga kjo foltore ju drejtohem qytetarëve deformuan këtë proces.

Demokracia në Kosovë nuk mund të jetë peng i serbë të Republikës së Kosovës: 

Ju jeni qytetarë të barabartë me liri dhe mungesës së vullnetit tonë për të luftuar 

të drejta të garantuara, në bazë të Kushtetutës dukuritë negative në institucione dhe shoqëri. 

dhe ligjeve të Kosovës. Kosova është atdhe i të Deklarimi ynë për “zero tolerancë” ndaj 

gjithëve dhe ju si qytetarë të nacionalitetit serb korrupsionit dhe krimit të organizuar do të 

do t'i realizoni të gjitha të drejtat kombëtare, jetësohet. Institucionet e Kosovës dhe ju 

fetare, arsimore dhe kulturore. Për këtë e keni ligjvënës keni krijuar një kornizë legjislative 

të gjithë mbështetjen time dhe të institucioneve dhe keni miratuar ligje të cilat ndihmojnë 

të Kosovës. luftimin e këtyre dukurive. Tani, neve na duhet 

një front i përbashkët në luf timin e 

korrupsionit dhe krimit të organizuar.  

Korrupsioni dhe krimi i organizuar po e 

pengojnë zhvillimin e shoqërisë sonë, duke 
Dragi moji sugradjani, 

larguar investitorët e huaj dhe duke e dëmtuar 

Sada je najbolje vreme, da svi mi, budemo bazën e zhvillimit ekonomik. Këto dukuri po e 

zajedno na putu evropskih integracija. To je pengojnë konkurrencën e lirë në treg, po e 

naša buducnost, i na ovom putu moramo mbysin iniciativën ndërmarrëse. Ato e zbehin 

pomagati jedni druge. Kosovo je nasa perspektivën e punësimit të të rinjve, e nxisin 

zajednicka kuca. largimin e tyre nga Kosova, duke e nxjerrë 

jashtë trurin e këtij vendi dhe duke shterë 

kreativitetin e inovacionin. 

Tagri i korrupsionit është faturë e 

shtrenjtë, të cilën po e paguajnë qytetarët tanë. 
Të nderuar deputetë,  

Korrupsioni dhe krimi i organizuar janë 
Të nderuar qytetarë të Kosovës,

pengesë në integrimin e Kosovës në Evropë.

Vetëm suksesi në luftën kundër këtyre dukurive Kosova është shtet i ndërtuar në 

negative do të mundësojë rikthimin e besimit të parimin qytetar, që respekton vlerat civilizuese. 

qytetarëve dhe zhvillimin më të hovshëm të Në Kosovë, krahas shqiptarëve, jetojnë edhe 

vendit. Do të ndikojë pozitivisht në procesin e komunitetet e tjera; turqit, boshnjakët, goranët, 

njohjeve të reja për Kosovën dhe ndryshimin e romët, ashkalinjtë, egjiptianët, kroatët, 

perceptimit për vendin tonë. malazezët e të tjerët, që janë qytetarë që i 
Kjo është arsyeja pse nesër do të 

gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë, duke 
udhëtojë për vizitë zyrtare në Shtetet e 

pranuar dhe respektuar pavarësinë e Kosovës. 
Bashkuara të Amerikës. Atje do të takohem me 

Kontributi i këtyre komuniteteve në nivel lokal 
S e k r e t a r e n  a m e r i k a n e  t ë  S h t e t i t ,  

dhe qendror, në shtetndërtim, në proceset 
Kryeprokurorin amerikan, Drejtorin e FBI-së, 

demokratike, në zhvillimin ekonomik dhe të 
gjithashtu edhe me udhëheqësit e Pentagonit. 

përgjithshëm, si dhe në të gjitha proceset e 
Në këto takime do t'i njoftoj ata me hapat e 

tjera, është i jashtëzakonshëm. 
ndërmarrë në luftimin kundër korrupsionit dhe Synim i përbashkët yni është ndërtimi i 

krimit të organizuar dhe do të kërkoj nga ta shtetit ligjor. Ngritja e institucioneve 

përkrahje dhe asistencë në përditësimin e demokratike në shërbim të qytetarit e shton 

veprimeve që suksesi në këtë luftë të jetë i besimin në institucione dhe në parimin e 

garantuar.sundimit të ligjit.
Pas kthimit në Kosovë do të themeloj Këshillin Policia e Kosovës është një shembull i mirë i 

Anti-Korrupsion, të cilin do ta udhëheq në bazë këtij angazhimi.  Pjesëtarët e saj janë të 

të kompetencave të mia kushtetuese dhe ligjore. shkolluar dhe të trajnuar me praktikat më të 

Ky mekanizëm institucional do të koordinojë mira të SHBA-së dhe të Bashkimit Evropian dhe 

veprimet dhe do të përcaktojë politikat për që i kryejnë detyrat me përgjegjësi dhe 

çrrënjosjen e korrupsionit dhe krimit të përkushtim.

Do të garantojmë përfundimin e reformave të organizuar në Kosovë. 

sistemit zgjedhor, sanksionimin dhe dënimin 

adekuat të shkelësve të procesit zgjedhor që 

 

Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të fitohet! 
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Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të fitohet! 
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K U V E N D IK U V E N D I

- Mbështetje e gjithanshme e Austrisë për proceset integruese të Kosovës në BE dhe 

zhvillimin ekonomik të vendit 

- Të thellohen  më tej marrëdhëniet parlamentare midis dy vendeve tona 

- Prammer, e ftuar  për vizitë  zyrtare në Kosovë

Me ftesë të kryetares së Këshillit Nacional të ambasadori i Republikës s Kosovës në Vjenë, 

Parlamentit të Republikës së Austrisë,  znj. Sabri Kiçmari, është pritur në një takim tejet të 

Barbara Prammer, kryetari i Kuvendit të ngrohtë dhe miqësor, nga kryetarja e Këshillit 

Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, në Nacional të Parlamentit të Republikës së Austrisë,  

krye të një delegacioni parlamentar po zhvillon znj. Barbara Prammer .

Duke i dëshiruar parlamentarëve të një vizitë zyrtare në Republikën e Austrisë. 

Kryeparlanmentari Krasniqi i cili shoqërohet nga Kosovës mirëseardhje në Parlamentin e Austrisë, 

nënkryetarët e Kuvendit: Xhavit Haliti e Enis zonja Prammer, e cilësoi takimin si mundësi 

Kervan, nga Blerta Deliu-Kodra e Alma Lama, shumë të mirë për tu njohur me zhvillimet në të 

anëtare të Komisionit  Parlamentar për Integrime dyja vendet, sidomos për sa i përket punës dhe 

Evropiane, nga këshilltarët e kryeparlamtntarit, bashkëpunimit ndërmjet dy parlamenteve. 

Bilall Sherifi e Skender Reçica, si dhe nga 

Austria - 

Do ta mbështesim Kosovën në të gjitha drejtimet

BE- Konseguente për  integrimin e Kosovës

Ajo theksoi se Austria do të vazhdojë ta pavarur dhe duke i hapur vendit tonë mundësi 

mbështesë Kosovën në të gjitha drejtimet, për marrëdhënie kontraktuale me BE-në dhe 

veçanërisht në proceset integruese në Bashkimin zhvillimit normal të proceseve të integrimeve 

Evropian dhe për zhvillimin ekonomik të vendit evropiane”. Ne presim mbështetje të mëtejshme të 

tonë. Ajo u interesua në mënyrë të veçantë për Austrisë në këtë plan. Fillimi i shpejtë i dialogut 

zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës dhe për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, 

dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. “Austria, është një mundësi të mirë edhe për arritjen e 

si dhe shtetet e tjera të BE-së janë të interesuara marrëveshjeve tregtare, për anëtarësim në 

për perspektivën evropiane të vendeve të rajonit Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim 

të Ballkanit Jugperëndimor”, ka theksuar dhe për përfitime nga programet  e BE-së.

Duke folur për raportet me fqinjët dhe integrimet nikoqirja.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, rajonale, Krasniqi ka pohuar se Kosova ka 

duke e falënderuar zonjën Prammer për raporte të shkëlqyeshme me fqinjët, përveç 

mikpritjen, shprehu mirënjohjen e tij për Serbisë, e cila nuk e ka njohur Kosovën dhe 

mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë për vazhdon t'i  krijojë pengesa zhvillimit dhe 

Republikën e Kosovës. Kreu i Kuvendit e ka afirmimit ndërkombëtar të vendit tonë.

Në bazë të Rezolutës së Asamblesë së njoftuar homologen e tij austriake për zhvillimet 

Përgjithshme,  ne kemi hyrë në dialog teknik, të në Kosovë, si dhe për hapat e mëdha që ka bërë 

ndërmjetësuar nga BE dhe kemi besuar se BE do vendi pas shpalljes së pavarësisë, duke u 

të ushtrojë presion mbi Beogradin, për heqjen e shndërruar kështu në një faktor paqeje dhe 

strukturave paralele në veri të vendit tonë, për t'u stabiliteti në rajon.”Gjykata Ndërkombëtare e 

hapur rrugë kësisoj veprimeve të ligjshme dhe Drejtësisë, në Hagë, i dha një legjitimitet të plotë 

efikase të institucioneve të Kosovës dhe EULEX-it. ndërkombëtar shpalljes së pavarësisë” ka 

Si rezultat i këtij dialogu janë arritur disa theksuar Krasniqi, duke vlerësuar përkrahjen e 

marrëveshje, për implementimin e të cilave Serbia Austrisë në këtë proces. 

Pengesë serioze për bashkëpunim të gjithanshëm ende nuk po tregon interes. “Marrëveshja e 

të Kosovës me BE-në, z. Krasniqi ka vlerësuar fundit ka të bëjë me menaxhimin e integruar të 

mosnjohjen nga pesë vende të këtij unioni. ” Ne kufijve, e cila do të duhej të ulte tensionet në veri 

presim që edhe këto vende të reflektojnë të Kosovës, të hapte rrugën për qarkullimin e lirë 

pozitivisht, duke e njohur Kosovën si shtet të të njerëzve dhe të mallrave, të evitonte sulmet 

Delegacioni I Kuvendit të Kosovës në Parlamentin Austriak

Pamje e parlamentit Austriak
Znj. Prammer fton kryeparlamentarin Krasniqi në seancë nderi
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K U V E N D IK U V E N D I

kriminale ndaj forcave paqeruajtëse . përkushtimin e Austrisë ndaj problemit të veriut 

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup të Kosovës. 
Krasniqi,u ftua nga Akademia  Diplomatike e Vjenës, Marrëdhëniet e Kuvendit të Kosovës me 
për të mbajtur njëligjëratë njohëse për Kosovën, për Parlamentin Evropian, z. Krasniqi i ka vlerësuar 
zhvill imet aktuale politike dhe ekonomike. 

mjaft të mira dhe të frytshme.  Nënshkrimin e 
- Prammer, e ftuar  për vizitë  zyrtare në Kosovë

marrëveshjeve bilaterale të Kuvendit të Kosovës 
Ne kemi treguar vullnet për t'i normalizuar 

me parlamente të vendeve të ndryshme me 
marrëdhëniet me Serbinë, por jo në dëm të 

tradita demokratike është një tregues pozitiv, për 
integritetit dhe të rendit kushtetues të vendit 

vendosmërinë tonë drejt integrimit në BE. 
tonë. Duke shprehur keqardhjen e tij, për 

Me  këtë rast, të dy homologët u mirëkuptuan për 
lëndimin e 11 ushtarakëve austriakë, të cilët 

forcimin e marrëdhënieve parlamentare dhe z. 
veprojnë në kuadër të KFOR-it, në mbrojtje të  

Krasniqi e ftoi znj. Prammer, për vizitë  zyrtare 
rendit dhe të integritetit të vendit tonë, z. 

në Kosovë.
Krasniqi falënderoi edhe njëherë znj. Pramer për 

Delegacioni parlamentar i Kosovës gjatë qëndrimi veri të vendit, për dialogun me Serbinë dhe për 

në Vjenë është takuar edhe me Komisionin e perspektivën evropiane të Kosovës.

Kreu i Kuvendit të Kosovës, Krasniqi, pasi i ka Jashtëm të Parlamentit austriak, të kryesuar nga 

shprehur qëndrimet e  tij dhe të institucionit që e Josef Cap, me anëtarët e të cilit ka këmbyer 

përfaqëson, për zhvillimet e përgjithshme në vend pikëpamje dhe informata për zhvillimet në të dy 

në kontekstin aktual, ka falënderuar shtetin e vendet, me theks të veçantë për sa u përket 

Austrisë dhe parlamentin e  tij  për mbështetjen e mundësive të gjera të bashkëpunimit ekonomik. 

vazhdueshme për Kosovën. Ai është shprehur i Është vlerësuar se investimet austriake në 

bindur se Austria do të vazhdojë t'i kontribuojë  ekonominë e Kosovës, të cilat janë ndër më të 

thellimit të  marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve mëdhatë e vendeve të BE-së, mund të marrin 

dhe ta mbështesë Kosovën në planin e zhvillimit zhvillime edhe më të hovshme.

Krasniqi në këtë takim ka vlerësuar përkrahjen e ekonomik dhe se Vjena zyrtare  do të ndikojë 

universiteteve austriake për studentët kosovarë pozitivisht për njohjen e Kosovës nga të gjitha 

gjatë viteve '90, kur regjimi serb pati mbyllur për vendet e Bashkimit Evropian, për liberalizimin e 

studentët shqiptarë universitetin e vetëm në vizave për qytetarët e Kosovës dhe për lidhjen e 

Kosovë. marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me BE-

Delegacion i parlamentar i Kosovës, i kryesuar në.

nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr Jakup Kryetari i dytë i Këshillit Nacional të Parlamentit 

Krasniqi,  u ftua  në një drekë pune me kryetarin të Austrisë, Fritz Neugebauer ka theksuar se 

e  dytë të Këshillit Nacional të Parlamentit të vendi i tij do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën, si 

Austrisë, Fritz Neugebauer.  Në këtë takim të në planin e zhvillimit ekonomik ashtu edhe në 

ngrohtë dhe miqësor është biseduar për gjendjen proceset integruese në Bashkimin Evropian.

në Kosovë, me theks të veçantë për gjendjen në 

Gjermania – 

S'ka mëdyshje në mbështetjen për Kosovën

      Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Kuvendit të Kosovës, i kryesuar nga z. Krasniqi e 

Krasniqi, në krye të një delegacioni të Kuvendit, zhvilloi me kryetarin  e Bundestagut gjerman, z. 

në përbërje të të cilit janë edhe Xhavit  Haliti, Norbert Lammert.

nënkryetar i Kuvendit, Vjosa Osmani, anëtare e Kryetari Krasniqi i bëri një rezyme situatës së 

Komisionit për Integrime Evropiane, Donika përgjithshme në Kosovë dhe të arriturave të saj, 

Kadaj-Bujupi, anëtare e Komisionit për Punë të që nga shpallja e pavarësisë, si dhe foli për 

Jashtme, Bilall Sherifi, këshilltar i Lartë Politik i njohjet e deritashme. 

kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe Skënder “Mosnjohja e Republikës së Kosovës nga pesë 

Reçica, këshilltar për Protokoll dhe Marrëdhënie shtete të BE-së,  po krijon probleme të veçanta 

Ndërkombëtare, ka filluar sot vizitën zyrtare në për aderimin e Kosovës në organizatat 
Gjermani.  ndërkombëtare dhe pjesëmarrjen e saj në shumë 
Takimin e tij të parë, Delegacioni  Parlamentar i nisma rajonale e ndërkombëtare”, theksoi 

- Gjermania do ta mbështesë Kosovën edhe në të ardhmen, në të gjitha proceset e shtet 

ndërtimit të saj

- Tema bosht e bisedave, situata politike në Kosovë dhe zhvillimet e fundit në veri të vendit

- Krasniqi falënderoi Ministrinë gjermane të Mbrojtjes për mbështetjen e vazhdueshme për 

FSK-në, veçanërisht për trajnimin e oficerëve të saj

Nga bisedimet e delegacionit të Kuvendit të Kosovës në Austri

Pamja e parlamentit të Gjermanisë

Delegacioni i Kuvendit të Kosovës në Gjermani
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kriminale ndaj forcave paqeruajtëse . përkushtimin e Austrisë ndaj problemit të veriut 

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup të Kosovës. 
Krasniqi,u ftua nga Akademia  Diplomatike e Vjenës, Marrëdhëniet e Kuvendit të Kosovës me 
për të mbajtur njëligjëratë njohëse për Kosovën, për Parlamentin Evropian, z. Krasniqi i ka vlerësuar 
zhvill imet aktuale politike dhe ekonomike. 

mjaft të mira dhe të frytshme.  Nënshkrimin e 
- Prammer, e ftuar  për vizitë  zyrtare në Kosovë

marrëveshjeve bilaterale të Kuvendit të Kosovës 
Ne kemi treguar vullnet për t'i normalizuar 

me parlamente të vendeve të ndryshme me 
marrëdhëniet me Serbinë, por jo në dëm të 

tradita demokratike është një tregues pozitiv, për 
integritetit dhe të rendit kushtetues të vendit 

vendosmërinë tonë drejt integrimit në BE. 
tonë. Duke shprehur keqardhjen e tij, për 

Me  këtë rast, të dy homologët u mirëkuptuan për 
lëndimin e 11 ushtarakëve austriakë, të cilët 

forcimin e marrëdhënieve parlamentare dhe z. 
veprojnë në kuadër të KFOR-it, në mbrojtje të  

Krasniqi e ftoi znj. Prammer, për vizitë  zyrtare 
rendit dhe të integritetit të vendit tonë, z. 

në Kosovë.
Krasniqi falënderoi edhe njëherë znj. Pramer për 

Delegacioni parlamentar i Kosovës gjatë qëndrimi veri të vendit, për dialogun me Serbinë dhe për 

në Vjenë është takuar edhe me Komisionin e perspektivën evropiane të Kosovës.

Kreu i Kuvendit të Kosovës, Krasniqi, pasi i ka Jashtëm të Parlamentit austriak, të kryesuar nga 

shprehur qëndrimet e  tij dhe të institucionit që e Josef Cap, me anëtarët e të cilit ka këmbyer 

përfaqëson, për zhvillimet e përgjithshme në vend pikëpamje dhe informata për zhvillimet në të dy 

në kontekstin aktual, ka falënderuar shtetin e vendet, me theks të veçantë për sa u përket 

Austrisë dhe parlamentin e  tij  për mbështetjen e mundësive të gjera të bashkëpunimit ekonomik. 

vazhdueshme për Kosovën. Ai është shprehur i Është vlerësuar se investimet austriake në 

bindur se Austria do të vazhdojë t'i kontribuojë  ekonominë e Kosovës, të cilat janë ndër më të 

thellimit të  marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve mëdhatë e vendeve të BE-së, mund të marrin 

dhe ta mbështesë Kosovën në planin e zhvillimit zhvillime edhe më të hovshme.

Krasniqi në këtë takim ka vlerësuar përkrahjen e ekonomik dhe se Vjena zyrtare  do të ndikojë 

universiteteve austriake për studentët kosovarë pozitivisht për njohjen e Kosovës nga të gjitha 

gjatë viteve '90, kur regjimi serb pati mbyllur për vendet e Bashkimit Evropian, për liberalizimin e 

studentët shqiptarë universitetin e vetëm në vizave për qytetarët e Kosovës dhe për lidhjen e 

Kosovë. marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me BE-

Delegacion i parlamentar i Kosovës, i kryesuar në.

nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr Jakup Kryetari i dytë i Këshillit Nacional të Parlamentit 

Krasniqi,  u ftua  në një drekë pune me kryetarin të Austrisë, Fritz Neugebauer ka theksuar se 

e  dytë të Këshillit Nacional të Parlamentit të vendi i tij do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën, si 

Austrisë, Fritz Neugebauer.  Në këtë takim të në planin e zhvillimit ekonomik ashtu edhe në 

ngrohtë dhe miqësor është biseduar për gjendjen proceset integruese në Bashkimin Evropian.

në Kosovë, me theks të veçantë për gjendjen në 

Gjermania – 

S'ka mëdyshje në mbështetjen për Kosovën

      Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Kuvendit të Kosovës, i kryesuar nga z. Krasniqi e 

Krasniqi, në krye të një delegacioni të Kuvendit, zhvilloi me kryetarin  e Bundestagut gjerman, z. 

në përbërje të të cilit janë edhe Xhavit  Haliti, Norbert Lammert.

nënkryetar i Kuvendit, Vjosa Osmani, anëtare e Kryetari Krasniqi i bëri një rezyme situatës së 

Komisionit për Integrime Evropiane, Donika përgjithshme në Kosovë dhe të arriturave të saj, 

Kadaj-Bujupi, anëtare e Komisionit për Punë të që nga shpallja e pavarësisë, si dhe foli për 

Jashtme, Bilall Sherifi, këshilltar i Lartë Politik i njohjet e deritashme. 

kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe Skënder “Mosnjohja e Republikës së Kosovës nga pesë 

Reçica, këshilltar për Protokoll dhe Marrëdhënie shtete të BE-së,  po krijon probleme të veçanta 

Ndërkombëtare, ka filluar sot vizitën zyrtare në për aderimin e Kosovës në organizatat 
Gjermani.  ndërkombëtare dhe pjesëmarrjen e saj në shumë 
Takimin e tij të parë, Delegacioni  Parlamentar i nisma rajonale e ndërkombëtare”, theksoi 

- Gjermania do ta mbështesë Kosovën edhe në të ardhmen, në të gjitha proceset e shtet 

ndërtimit të saj

- Tema bosht e bisedave, situata politike në Kosovë dhe zhvillimet e fundit në veri të vendit

- Krasniqi falënderoi Ministrinë gjermane të Mbrojtjes për mbështetjen e vazhdueshme për 

FSK-në, veçanërisht për trajnimin e oficerëve të saj

Nga bisedimet e delegacionit të Kuvendit të Kosovës në Austri

Pamja e parlamentit të Gjermanisë

Delegacioni i Kuvendit të Kosovës në Gjermani
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kryeparlamentari Krasniqi, duke kërkuar shprehu kënaqësinë për takimin dhe mundësinë 

përkrahjen e Gjermanisë për shtrirjen e ndikimit për t'u njohur me zhvillimet e fundit politike, 

të saj tek këto pesë shtete dhe shtete të tjera, për ekonomike e të sigurisë në Kosovë. Ai konfirmoi, 

njohjen sa më të shpejtë të Republikës së gjithashtu, qëndrimin e pa luhatur të Gjermanisë 

Kosovës. në mbështetje të Kosovës edhe në të ardhmen.  

Marrëdhëniet  Kosovë-Gjermani, kryetari Kryetari Krasniqi i njof toi parlamentarët 

Krasniqi i vlerësoi të shkëlqyera dhe falënderoi gjermanë me zhvillimet e fundit në Kosovë, 

edhe njëherë për ndihmën e gjithanshme që veçanërisht me situatën në veri. 

Duke iu përgjigjur interesimit të tyre për këto Gjermania i ka dhënë Kosovës përgjatë viteve, 

zhvillime, pas plagosjes së disa ushtarëve të duke veçuar njohjen e shpejtë të pavarësisë, 

KFOR-it, përfshirë edhe ushtarë gjermanë, z. kontributin në fushën e sigurisë përmes 

Krasniqi tha se institucionet e Kosovës nuk prezencës së saj në Kosovë, mbështetjen e madhe 

ndjehen mirë përderisa të mos sundojnë rendi e ekonomike etj. Lidhur me bashkëpunimin 

ligji edhe në atë pjesë të vendit. Ai shprehu parlamentar, z Krasniqi falënderoi në mënyrë të 

keqardhjen, që në një pjesë të territorit të veçantë z. Lammert për ndërtimin e raporteve të 

Kosovës sulmohen dhe plagosen paqeruajtësit dhe shkëlqyera ndërmjet Kuvendit të Kosovës dhe 

sh t o i  s e  i n s t i tu c i one t  e  Kosovë s  po  Bundestagut gjerman.    

Kryetari i Bundestagut gjerman, z. Norbert bashkëpunojnë me KFOR-in, EULEX-in dhe 

Lammert theksoi se Gjermania nuk ka lëkundje mekanizmat e tjerë relevantë ndërkombëtarë, në 

në mbështetjen e saj për Kosovën dhe këtë e bazoi mënyrë, që rendi e ligji të vendosen në çdo pjesë 

në raportet e shkëlqyera ndërmjet dy shteteve. Ai të territorit të Kosovës.  

Në përgjigje të interesimit të parlamentarëve u interesua hollësisht për situatën e përgjithshme 

gjermanë për përfaqësimin e komuniteteve pakicë në Kosovë, veçanërisht në veri, dhe shprehu 

në Kuvendin e Kosovës, kryeparlamentari gatishmërinë për të qenë edhe në vazhdim në 

Krasniqi bëri një përshkrim të përbërjes mbështetje të Kosovës. 

Z. Lamert u zotua se Gjermania do të vazhdojë parlamentare dhe fol i  posaçërisht për 

lobimin tek pesë shtetet anëtare të BE-së, të cilat pjesëmarrjen aktive të komuniteteve pakicë në 

nuk e kanë njohur Kosovën, në mënyrë që ta jetën parlamentare në Kosovë, duke shtuar se 

bëjnë këtë. Sa i përket bisedimeve me Serbinë, u integrimi i tyre në Kuvend është i kënaqshëm. 

“Si Kuvend i një shteti të ri, jemi duke krijuar një vlerësua se ato duhet të vazhdojnë, në suaza të dy 

praktikë demokratike parlamentare dhe si model shteteve të pavarura e sovrane. 

Në fund, kryetari Krasniqi e ftoi kryetarin e për këtë kemi traditat demokratike të vendeve të 

Bundestagut gjerman për vizitë në Kosovë. tjera evropiane e më gjerë”, theksoi kreu i 

Pas takimit me kryetarin e Bundestagut gjerman, Kuvendit të Kosovës. 

Norbert Lammert, Delegacioni i Kuvendit të Pas këtij takimi, delegacioni u prit në takime të 

Kosovës është pritur  nga zëvendëskryetari i veçanta edhe nga kryetari i Dhomës së 

Komisionit për Politikë të Jashtme të Përfaqësuesve të Berlinit, Ralf Wieland dhe nga 

Bundestagut gjerman, Hans Ulrich Klose dhe për faqësues  të  Grupi t  Par lamentar  të  

anëtarë të tjerë të këtij komisioni. Bundestagut, Aleanca 90, të Gjelbrit. 

Në emër të komisionit që përfaqëson, z. Klose 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Në vijim të takimeve, Delegacioni i Kuvendit të 

Krasniqi dhe delegacioni që e shoqëron, ditën e Republikës së Kosovës është pritur nga Sekretarja 

dytë të vizitës zyrtare në Gjermani e ka filluar me e Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të 

pjesëmarrje në një seancë plenare në Republikës Federale të Gjermanisë, Emily Haber. 

Bundestagun gjerman. Në fillim të seancës, Edhe gjatë këtij takimi u diskutua për situatën e 

kryetari Krasniqi është përshëndetur nga përgjithshme politike e të sigurisë në Kosovë, me 

presidenti i Bundestagut, Norbert Lammert. theks të veçantë atë në veri, për dialogun Kosovë-

Delegacioni i Kuvendit ka zhvilluar edhe tri Serbi dhe për zhvillime të tjera në vend. 

takime të tjera, në të cilat është pritur nga Znj. Haber tha se Gjermania është duke i përcjell 

përfaqësuesit e Grupit Parlamentar FDP, nga nga afër zhvillimet në Kosovë, veçanërisht ato në 

kryetari i Komisionit për Çështje të Bashkimit veri dhe përkujtoi qëndrimin e politikës gjermane 

Evropian, z. Gunther Krichbaum dhe nga në raport me Serbinë, se pa përmbushjen e 

zëvendëskryetari i grupit parlamentar të kritereve të parashtruara, nuk do të jepet pëlqimi 

CDU/CSU Andreas Schockenhoff, si dhe anëtarë të për dhënien e statusit të vendit kandidat për 

tjerë të këtij grupi.  anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ajo vlerësoi 

Në të gjitha këto takime, tema bosht e bisedave gjithashtu, se institucionet e Kosovës duhet të 

ishte situata politike në Kosovë dhe zhvillimet e punojnë ngushtë me KFOR-in dhe EULEX-in, në 

fundit në veri të vendit, dialogu me Serbinë dhe mënyrë që problemi në veri të zgjidhet në mënyrë 

strukturat paralele serbe në veri, procesi i të koordinuar. 

liberalizimit të vizave e perspektiva evropiane e Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i 

Kosovës, bashkëpunimi i institucioneve të udhëhequr nga kryetari dr. Jakup Krasniqi, ka 

Kosovës me EULEX-in, puna e Kuvendit dhe zhvilluar një darkë pune me Sekretarin 

agjenda legjislative. Parlamentar të Shtetit në Ministrinë Federale të 

E përbashkët e këtyre takimeve ishte qëndrimi i Mbrojtjes, z. Christian Schmidt. 

Gjermanisë për ta mbështetur Kosovën edhe në të Zhvillimet e fundit në Kosovë, problemi i veriut 

ardhmen, në të gjitha proceset e shtet ndërtimit dhe dialogu me Serbinë, përbënë edhe temën e 

të saj, si në ndërtimin e institucioneve të bisedës.  Z. Krasniqi falënderoi Ministrinë 

qëndrueshme dhe sundimin e rendit në gjithë gjermane të Mbrojtjes për mbështetjen e 

territorin e vendit, ashtu edhe në agjendën e saj vazhdueshme për Forcën e Sigurisë së Kosovës, 

për integrime evropiane. veçanërisht për trajnimin e oficerëve të saj.  

Pamje nga Berlini

Kryetari i Kuvendit të Kosovës duke nënshkruar librin e përshtypjeve
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kryeparlamentari Krasniqi, duke kërkuar shprehu kënaqësinë për takimin dhe mundësinë 

përkrahjen e Gjermanisë për shtrirjen e ndikimit për t'u njohur me zhvillimet e fundit politike, 

të saj tek këto pesë shtete dhe shtete të tjera, për ekonomike e të sigurisë në Kosovë. Ai konfirmoi, 

njohjen sa më të shpejtë të Republikës së gjithashtu, qëndrimin e pa luhatur të Gjermanisë 

Kosovës. në mbështetje të Kosovës edhe në të ardhmen.  

Marrëdhëniet  Kosovë-Gjermani, kryetari Kryetari Krasniqi i njof toi parlamentarët 

Krasniqi i vlerësoi të shkëlqyera dhe falënderoi gjermanë me zhvillimet e fundit në Kosovë, 

edhe njëherë për ndihmën e gjithanshme që veçanërisht me situatën në veri. 

Duke iu përgjigjur interesimit të tyre për këto Gjermania i ka dhënë Kosovës përgjatë viteve, 

zhvillime, pas plagosjes së disa ushtarëve të duke veçuar njohjen e shpejtë të pavarësisë, 

KFOR-it, përfshirë edhe ushtarë gjermanë, z. kontributin në fushën e sigurisë përmes 

Krasniqi tha se institucionet e Kosovës nuk prezencës së saj në Kosovë, mbështetjen e madhe 

ndjehen mirë përderisa të mos sundojnë rendi e ekonomike etj. Lidhur me bashkëpunimin 

ligji edhe në atë pjesë të vendit. Ai shprehu parlamentar, z Krasniqi falënderoi në mënyrë të 

keqardhjen, që në një pjesë të territorit të veçantë z. Lammert për ndërtimin e raporteve të 

Kosovës sulmohen dhe plagosen paqeruajtësit dhe shkëlqyera ndërmjet Kuvendit të Kosovës dhe 

sh t o i  s e  i n s t i tu c i one t  e  Kosovë s  po  Bundestagut gjerman.    

Kryetari i Bundestagut gjerman, z. Norbert bashkëpunojnë me KFOR-in, EULEX-in dhe 

Lammert theksoi se Gjermania nuk ka lëkundje mekanizmat e tjerë relevantë ndërkombëtarë, në 

në mbështetjen e saj për Kosovën dhe këtë e bazoi mënyrë, që rendi e ligji të vendosen në çdo pjesë 

në raportet e shkëlqyera ndërmjet dy shteteve. Ai të territorit të Kosovës.  

Në përgjigje të interesimit të parlamentarëve u interesua hollësisht për situatën e përgjithshme 

gjermanë për përfaqësimin e komuniteteve pakicë në Kosovë, veçanërisht në veri, dhe shprehu 

në Kuvendin e Kosovës, kryeparlamentari gatishmërinë për të qenë edhe në vazhdim në 
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Pas takimit me kryetarin e Bundestagut gjerman, Kuvendit të Kosovës. 

Norbert Lammert, Delegacioni i Kuvendit të Pas këtij takimi, delegacioni u prit në takime të 

Kosovës është pritur  nga zëvendëskryetari i veçanta edhe nga kryetari i Dhomës së 

Komisionit për Politikë të Jashtme të Përfaqësuesve të Berlinit, Ralf Wieland dhe nga 

Bundestagut gjerman, Hans Ulrich Klose dhe për faqësues  të  Grupi t  Par lamentar  të  

anëtarë të tjerë të këtij komisioni. Bundestagut, Aleanca 90, të Gjelbrit. 

Në emër të komisionit që përfaqëson, z. Klose 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Në vijim të takimeve, Delegacioni i Kuvendit të 

Krasniqi dhe delegacioni që e shoqëron, ditën e Republikës së Kosovës është pritur nga Sekretarja 
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Bundestagun gjerman. Në fillim të seancës, Edhe gjatë këtij takimi u diskutua për situatën e 
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CDU/CSU Andreas Schockenhoff, si dhe anëtarë të për dhënien e statusit të vendit kandidat për 
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Në të gjitha këto takime, tema bosht e bisedave gjithashtu, se institucionet e Kosovës duhet të 
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fundit në veri të vendit, dialogu me Serbinë dhe mënyrë që problemi në veri të zgjidhet në mënyrë 

strukturat paralele serbe në veri, procesi i të koordinuar. 

liberalizimit të vizave e perspektiva evropiane e Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i 

Kosovës, bashkëpunimi i institucioneve të udhëhequr nga kryetari dr. Jakup Krasniqi, ka 
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E përbashkët e këtyre takimeve ishte qëndrimi i Mbrojtjes, z. Christian Schmidt. 

Gjermanisë për ta mbështetur Kosovën edhe në të Zhvillimet e fundit në Kosovë, problemi i veriut 

ardhmen, në të gjitha proceset e shtet ndërtimit dhe dialogu me Serbinë, përbënë edhe temën e 

të saj, si në ndërtimin e institucioneve të bisedës.  Z. Krasniqi falënderoi Ministrinë 

qëndrueshme dhe sundimin e rendit në gjithë gjermane të Mbrojtjes për mbështetjen e 
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për integrime evropiane. veçanërisht për trajnimin e oficerëve të saj.  

Pamje nga Berlini

Kryetari i Kuvendit të Kosovës duke nënshkruar librin e përshtypjeve
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Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Francës, 

Krasniqi, në krye të një delegacioni të shprehu kënaqësinë për atë që ka arritur 

Kuvendit, në përbërje të të cilit janë z. Sabri Kosova dhe veçanërisht shprehu nevojën 

Hamiti e Petar Miletiq, nënkryetarë, Albin për rolin e fuqishëm të Kuvendit, për 

Kurti, kryetar i Komisionit për Punë të përmbushjen e kornizës ligjore dhe për 

Jashtme, znj. Flora Brovina, anëtare e forcimin e shtetit ligjor. Ne, tha ai, e 

Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe mbështesim Kosovën, duke e dëshmuar këtë 

Mirëqenie Sociale, Mehmet Hajrizi, shef i edhe me prezencën franceze atje. 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës z. Krasniqi e kabinetit të kryetarit dhe Skënder Reçica, 

këshilltar për Protokoll dhe Marrëdhënie njoftoi homologun e tij francez për shtet 
Ndërkombëtare.

ndërtimin e Kosovës brenda kornizës 

Parisi- rikonfirmon mbështetjen për Kosovën

- Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Francës konfirmoi përkrahjen e Parisit zyrtar për 

Kosovën

- Kryetari i Kuvendit z. Krasniqi kërkoi mbështetjen e Francës për liberalizmin e vizave 

- U bisedua për thellimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe parlamenteve ligjore, të hartuar në përputhje me – Kosovë, të udhëhequr nga Christian 

legjislacionin e BE-së. Kuvendi ynë ka  Menard. 

Duke i falënderuar mikpritësit për pritjen e nevojë  për thellimin e marrëdhënieve 

ngrohtë, z. Krasniqi i shprehu mirënjohje bilaterale me  Asamblenë Kombëtare të 

Francës për të gjithë mbështetjen, që ajo e Francës. Me këtë rast, kreu i Kuvendit z. 

ka dhënë për Kosovën në të gjitha proceset e Krasniqi e ftoi  z. Bernard Accoyer për vizitë 

deritanishme. Gjithashtu u theksua puna që zyrtare në Kosovë.  

Temë e pashmangshme e këtyre takimeve po bëhet për procesin e liberalizimit të 

ishte gjendja në veriun e Kosovës dhe vizave dhe përparimin që Kosova ka bërë në 

dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe këtë rrugë, si: marrëveshjet me një sërë 

Serbisë. Delegacioni i Kuvendit të Kosovës sh te t e sh ,  r i a tdhes imi ,  pasapor ta t  

paraqiti pikëpamjen institucionale për biometrike, nxjerrja e legjislacionit në 

d o m o s d o s h m ë r i n ë  e  s h t r i r j e s  s ë  përputhje me të drejtën evropiane etj. Z.  

kushtetutshmërisë në veri, për nevojën e Krasniqi kërkoi vazhdimin e mbështetjes së 

shpërbërjes së strukturave ilegale kriminale Francës dhe të të gjitha institucioneve të 

atje dhe për sigurimin e qarkullimit të lirë e saj, në procesin e integrimit evropian të 

të mirëqenies qytetare. Anëtarët e Kosovës. 

Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane, delegacionit të Kosovës kërkuan nga Franca 

Pierre Lequiller, rikonfirmoi mbështetjen dhe Bashkimi Evropian që të bëjnë presion 

franceze për Kosovën.  Ai foli për adoptimin tek Beogradi, për të hequr dorë nga 

e legjislacionit të Kosovës me standardet ndërhyrjet në punët e brendshme të 

evropiane, gjë që, sipas tij, është një punë e Kosovës dhe nga mbështetja që iu bën 

gjatë dhe e vështirë duke i uruar Kosovës strukturave kriminale në veri. “Ne jemi për 

përparime sa më të shpejta në këtë rrugë. dialog teknik e simetrik me Serbinë, por jo 
Në takimin me Grupin e Miqësisë Francë – 

të kushtëzuar prej saj”, u theksua në takim. 
Kosovë, të udhëhequr nga Christian Delegacioni i Kuvendit të Kosovës  zhvilloi 

Menard,  kishte përkrahje të plotë për një  takim edhe me  Komisionin për Çështje 

integritetin territorial të Kosovës dhe Evropiane të Asamblesë Nacionale, të 

zgjidhjen e problemeve në veri të venditkryesuar nga Pierre Lequiller, kryetar i 

Komisionit dhe në Grupin e Miqësisë Francë 

Pamje nga Parisi

Bernard Accoyer - Jakup Krasniqi

Delegacioni i Kuvendit të Kosovës i pritur nga Christian Menard
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Kryetari i Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Francës, 

Krasniqi, në krye të një delegacioni të shprehu kënaqësinë për atë që ka arritur 

Kuvendit, në përbërje të të cilit janë z. Sabri Kosova dhe veçanërisht shprehu nevojën 

Hamiti e Petar Miletiq, nënkryetarë, Albin për rolin e fuqishëm të Kuvendit, për 

Kurti, kryetar i Komisionit për Punë të përmbushjen e kornizës ligjore dhe për 

Jashtme, znj. Flora Brovina, anëtare e forcimin e shtetit ligjor. Ne, tha ai, e 

Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe mbështesim Kosovën, duke e dëshmuar këtë 

Mirëqenie Sociale, Mehmet Hajrizi, shef i edhe me prezencën franceze atje. 
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Ndërkombëtare.

ndërtimin e Kosovës brenda kornizës 

Parisi- rikonfirmon mbështetjen për Kosovën

- Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Francës konfirmoi përkrahjen e Parisit zyrtar për 

Kosovën

- Kryetari i Kuvendit z. Krasniqi kërkoi mbështetjen e Francës për liberalizmin e vizave 

- U bisedua për thellimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe parlamenteve ligjore, të hartuar në përputhje me – Kosovë, të udhëhequr nga Christian 

legjislacionin e BE-së. Kuvendi ynë ka  Menard. 

Duke i falënderuar mikpritësit për pritjen e nevojë  për thellimin e marrëdhënieve 

ngrohtë, z. Krasniqi i shprehu mirënjohje bilaterale me  Asamblenë Kombëtare të 

Francës për të gjithë mbështetjen, që ajo e Francës. Me këtë rast, kreu i Kuvendit z. 

ka dhënë për Kosovën në të gjitha proceset e Krasniqi e ftoi  z. Bernard Accoyer për vizitë 

deritanishme. Gjithashtu u theksua puna që zyrtare në Kosovë.  

Temë e pashmangshme e këtyre takimeve po bëhet për procesin e liberalizimit të 

ishte gjendja në veriun e Kosovës dhe vizave dhe përparimin që Kosova ka bërë në 

dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe këtë rrugë, si: marrëveshjet me një sërë 

Serbisë. Delegacioni i Kuvendit të Kosovës sh te t e sh ,  r i a tdhes imi ,  pasapor ta t  

paraqiti pikëpamjen institucionale për biometrike, nxjerrja e legjislacionit në 

d o m o s d o s h m ë r i n ë  e  s h t r i r j e s  s ë  përputhje me të drejtën evropiane etj. Z.  

kushtetutshmërisë në veri, për nevojën e Krasniqi kërkoi vazhdimin e mbështetjes së 

shpërbërjes së strukturave ilegale kriminale Francës dhe të të gjitha institucioneve të 

atje dhe për sigurimin e qarkullimit të lirë e saj, në procesin e integrimit evropian të 

të mirëqenies qytetare. Anëtarët e Kosovës. 

Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane, delegacionit të Kosovës kërkuan nga Franca 

Pierre Lequiller, rikonfirmoi mbështetjen dhe Bashkimi Evropian që të bëjnë presion 

franceze për Kosovën.  Ai foli për adoptimin tek Beogradi, për të hequr dorë nga 

e legjislacionit të Kosovës me standardet ndërhyrjet në punët e brendshme të 

evropiane, gjë që, sipas tij, është një punë e Kosovës dhe nga mbështetja që iu bën 

gjatë dhe e vështirë duke i uruar Kosovës strukturave kriminale në veri. “Ne jemi për 

përparime sa më të shpejta në këtë rrugë. dialog teknik e simetrik me Serbinë, por jo 
Në takimin me Grupin e Miqësisë Francë – 

të kushtëzuar prej saj”, u theksua në takim. 
Kosovë, të udhëhequr nga Christian Delegacioni i Kuvendit të Kosovës  zhvilloi 

Menard,  kishte përkrahje të plotë për një  takim edhe me  Komisionin për Çështje 

integritetin territorial të Kosovës dhe Evropiane të Asamblesë Nacionale, të 

zgjidhjen e problemeve në veri të venditkryesuar nga Pierre Lequiller, kryetar i 

Komisionit dhe në Grupin e Miqësisë Francë 

Pamje nga Parisi

Bernard Accoyer - Jakup Krasniqi

Delegacioni i Kuvendit të Kosovës i pritur nga Christian Menard
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Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. dhe shqiptare, të cilat jetojnë respektivisht  në 

Jakup Krasniqi, priti delegacionin parlamentar të Kroaci dhe Kosovë. Kryetari i Kuvendit z. 

Kroacisë, kryesuar nga kryetari i Saborit të Krasniqi, shprehu falënderime posaçërisht për 

Kroacisë, z. Luka Bebiq. ndihmën që po jep Kroacia në rrugën e integrimit 

Kryetari i Kuvendit z. Krasniqi, duke shprehur të Kosovës në Bashkimin Evropian.

kënaqësinë për këtë takim, tha se vizita është Kryetari i Saborit të Kroacisë z. Luka Bebiq, 

edhe një dëshmi, se marrëdhëniet midis dy theksoi se Kroacia dëshiron dhe angazhohet për 

parlamenteve po përparojnë çdo ditë e më shumë,  zhvillim të gjithanshëm të Kosovës. Ky 

ndërsa në të ardhmen ato do të thellohen edhe bashkëpunim duhet të jetë reciprok,  ku “askush 

më tej. Bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe të mos jetë as vëlla i madh as vëlla i vogël”. 

Kroacisë vërehet në shumë fusha, duke synuar që  Kroacia e mbështet integritetin dhe tërësinë 

të avancohet sidomos në fushën e ekonomisë, territoriale të  Kosovës. 

biznesit, arsimit etj. Dialogu mes  Kosovës dhe Serbisë është një hap i 

Miqësia e Kosovës me Kroacinë ka një histori të mirë, sepse vetëm me biseda dhe në mënyrë 

gjatë dhe   forcimi  i kësaj miqësie është edhe  paqësore zgjidhen problemet. Parlamenti i 

kontribut i  rëndësishëm që japin  pakicat kroate Kroacisë i ofron Kuvendit të Kosovës 300 ligje, të 

Kryetari i Saborit të Kroacisë, Luka Bebiq në Prishtinë: 
“Askush të mos ndihet, as vëlla i madh, as vëlla i vogël”

Seancë solemne

-   Kroacia e mbështet integritetin dhe tërësinë territoriale të  Kosovës

- Mirënjohje për ndihmën që po jep Kroacia në rrugën e integrimit të Kosovës në  

Bashkimin Evropian

cilat janë të harmonizuara me standardet e përfill politikën dhe  rregullat e BE-së, që kanë të 

Bashkimit Evropian. Përvojat në harmonizimin e bëjnë edhe me anëtarësimin. Secili shtet që synon 

ligjeve me e ato të BE-së është mirë të të anëtarësohet në BE duhet të përmbushë 

shfrytëzohen, në rrugën drejt integrimit evropian kriteret e anëtarësimit. Askush nuk mund të 

të  Kosovës. bëhet anëtar  me një procedurë të privilegjuar. 

Duke folur për thellimin e bashkëpunimit të Në takimin e dy delegacioneve, z. Lluka Bebiq e 

mëtejshëm ekonomik, z. Bebiq u ndal në nevojën shoqëronin Zoran Vodopija, ambasador i 

e nxitjes së ndërtimit në lëmin e infrastrukturës . Republikës së Kroacisë në Kosovë, z. Ivan 

“Ne kemi ardhur me rrugë shumë moderne deri Bagariq, kryetar i Komisonit për Kroatët jashtë 

në Luginën e Neretfës, por autostrada duhet të Kroacisë, deputetët: Dragutin Bodakosh e  

kalojë edhe nëpër viset e tjera drejt detit Jon”, Shemso Tankoviq dhe bashkëpunëtorët. Ndërsa z. 

tha ai. Krasniqi e shoqëronin nënkryetarët e Kuvendit: 

Në një pyetje gjatë konferencës për shtyp, që Sabri Hamiti e  Glauk Konjufca, ambasadori i 

kishte të bënte me atë se a do të kundërshtojë Republikës së Kosovës në Republikën e Kroacisë, 

Kroacia pranimin e Serbisë në BE,  nëse Serbia Valdet Sadiku dhe bashkëpunëtorët e tij. 

nuk e njeh Kosovën, z. Bebiq tha se Kroacia  

Fjala e kryetarit të Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, me 

rastin e vizitës së z. Luka Bebiq, kryetar i Saborit të Kroacisë

E nderuar Presidente, zonja Atifete Jahjaga I nderuar kryetar Bebiq, në emër të Kuvendit të 

I nderuar Kryeministër, zoti Hashim Thaçi Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve që na 

Të nderuar deputetë, ministra, përfaqësues kanë zgjedhur, ju uroj mirëseardhje në vendin 

diplomatikë dhe të ftuar tonë dhe Kuvendin e tij.

Shfrytëzoj këtë rast solemn, që t'i shprehim edhe 

Zonja dhe zotërinj njëherë mirënjohjen tonë të thellë Kroacisë mike 

dhe popullit të saj të mrekullueshëm, për 

Kam nderin të prezantoj para jush në këtë seancë solidaritetin dhe mbështetjen e gjithanshme që i 

solemne të Kuvendit, kryetarin e Saborit të kanë dhënë Kosovës dhe popullit të saj.

Republikës së Kroacisë, zotin Luka Bebiq. 
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Pamje nga Prishtina

Krasniqi - Bebiq në konferencë shtypi

Gjatë vizitës zyrtare në Kosovë, delegacioni bashkëpunimit të ndërsjelltë ndërmjet Kosovës 

parlamentar i Kroacisë, i kryesuar nga kryetari i dhe Kroacisë dhe  të  shfrytëzimit të përvojave 

Saborit kroat, Luka Bebiq është pritur nga kroate, në shtet ndërtim dhe procesin e 

anëtarët e Komisionit për Punë të Jashtme dhe të integrimit evropian. 

atij për Integrime Evropiane. “Kroacia e ka njohur ndër të parat pavarësinë e 

Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme, Albin Kosovës dhe e njeh integritetin dhe tërësinë 

Kurti, i cili e ka drejtuar takimin, duke i territoriale të Kosovës”, ka theksuar që në fillim 

falënderuar institucionet dhe popullin kroat për   të fjalës, kryetari i Saborit të Kroacisë, z. Luka 

mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën dhe Bebiq, i cili ka vlerësuar se Kosova, për një kohë 

duke përkujtuar se dy popujt  kanë qenë në të të shkurtër pas pavarësisë ka dëshmuar vlerat e 

njëjtën anë, gjatë procesit të shpërbërjes së saj, sidomos për sa i përket lirive të njeriut dhe të 

Jugosllavisë, ka theksuar nevojën për thellimin e drejtave të pakicave. 

Luka Bebiq me Komisionin e Jashtëm të Kuvendit të Kosovës
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Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. dhe shqiptare, të cilat jetojnë respektivisht  në 

Jakup Krasniqi, priti delegacionin parlamentar të Kroaci dhe Kosovë. Kryetari i Kuvendit z. 

Kroacisë, kryesuar nga kryetari i Saborit të Krasniqi, shprehu falënderime posaçërisht për 

Kroacisë, z. Luka Bebiq. ndihmën që po jep Kroacia në rrugën e integrimit 

Kryetari i Kuvendit z. Krasniqi, duke shprehur të Kosovës në Bashkimin Evropian.

kënaqësinë për këtë takim, tha se vizita është Kryetari i Saborit të Kroacisë z. Luka Bebiq, 

edhe një dëshmi, se marrëdhëniet midis dy theksoi se Kroacia dëshiron dhe angazhohet për 

parlamenteve po përparojnë çdo ditë e më shumë,  zhvillim të gjithanshëm të Kosovës. Ky 

ndërsa në të ardhmen ato do të thellohen edhe bashkëpunim duhet të jetë reciprok,  ku “askush 

më tej. Bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe të mos jetë as vëlla i madh as vëlla i vogël”. 

Kroacisë vërehet në shumë fusha, duke synuar që  Kroacia e mbështet integritetin dhe tërësinë 

të avancohet sidomos në fushën e ekonomisë, territoriale të  Kosovës. 

biznesit, arsimit etj. Dialogu mes  Kosovës dhe Serbisë është një hap i 

Miqësia e Kosovës me Kroacinë ka një histori të mirë, sepse vetëm me biseda dhe në mënyrë 

gjatë dhe   forcimi  i kësaj miqësie është edhe  paqësore zgjidhen problemet. Parlamenti i 

kontribut i  rëndësishëm që japin  pakicat kroate Kroacisë i ofron Kuvendit të Kosovës 300 ligje, të 

Kryetari i Saborit të Kroacisë, Luka Bebiq në Prishtinë: 
“Askush të mos ndihet, as vëlla i madh, as vëlla i vogël”

Seancë solemne

-   Kroacia e mbështet integritetin dhe tërësinë territoriale të  Kosovës

- Mirënjohje për ndihmën që po jep Kroacia në rrugën e integrimit të Kosovës në  

Bashkimin Evropian

cilat janë të harmonizuara me standardet e përfill politikën dhe  rregullat e BE-së, që kanë të 

Bashkimit Evropian. Përvojat në harmonizimin e bëjnë edhe me anëtarësimin. Secili shtet që synon 

ligjeve me e ato të BE-së është mirë të të anëtarësohet në BE duhet të përmbushë 

shfrytëzohen, në rrugën drejt integrimit evropian kriteret e anëtarësimit. Askush nuk mund të 

të  Kosovës. bëhet anëtar  me një procedurë të privilegjuar. 

Duke folur për thellimin e bashkëpunimit të Në takimin e dy delegacioneve, z. Lluka Bebiq e 

mëtejshëm ekonomik, z. Bebiq u ndal në nevojën shoqëronin Zoran Vodopija, ambasador i 

e nxitjes së ndërtimit në lëmin e infrastrukturës . Republikës së Kroacisë në Kosovë, z. Ivan 

“Ne kemi ardhur me rrugë shumë moderne deri Bagariq, kryetar i Komisonit për Kroatët jashtë 

në Luginën e Neretfës, por autostrada duhet të Kroacisë, deputetët: Dragutin Bodakosh e  

kalojë edhe nëpër viset e tjera drejt detit Jon”, Shemso Tankoviq dhe bashkëpunëtorët. Ndërsa z. 

tha ai. Krasniqi e shoqëronin nënkryetarët e Kuvendit: 

Në një pyetje gjatë konferencës për shtyp, që Sabri Hamiti e  Glauk Konjufca, ambasadori i 

kishte të bënte me atë se a do të kundërshtojë Republikës së Kosovës në Republikën e Kroacisë, 

Kroacia pranimin e Serbisë në BE,  nëse Serbia Valdet Sadiku dhe bashkëpunëtorët e tij. 

nuk e njeh Kosovën, z. Bebiq tha se Kroacia  

Fjala e kryetarit të Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, me 

rastin e vizitës së z. Luka Bebiq, kryetar i Saborit të Kroacisë

E nderuar Presidente, zonja Atifete Jahjaga I nderuar kryetar Bebiq, në emër të Kuvendit të 

I nderuar Kryeministër, zoti Hashim Thaçi Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve që na 

Të nderuar deputetë, ministra, përfaqësues kanë zgjedhur, ju uroj mirëseardhje në vendin 

diplomatikë dhe të ftuar tonë dhe Kuvendin e tij.

Shfrytëzoj këtë rast solemn, që t'i shprehim edhe 

Zonja dhe zotërinj njëherë mirënjohjen tonë të thellë Kroacisë mike 

dhe popullit të saj të mrekullueshëm, për 

Kam nderin të prezantoj para jush në këtë seancë solidaritetin dhe mbështetjen e gjithanshme që i 

solemne të Kuvendit, kryetarin e Saborit të kanë dhënë Kosovës dhe popullit të saj.

Republikës së Kroacisë, zotin Luka Bebiq. 
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Pamje nga Prishtina

Krasniqi - Bebiq në konferencë shtypi

Gjatë vizitës zyrtare në Kosovë, delegacioni bashkëpunimit të ndërsjelltë ndërmjet Kosovës 

parlamentar i Kroacisë, i kryesuar nga kryetari i dhe Kroacisë dhe  të  shfrytëzimit të përvojave 

Saborit kroat, Luka Bebiq është pritur nga kroate, në shtet ndërtim dhe procesin e 

anëtarët e Komisionit për Punë të Jashtme dhe të integrimit evropian. 

atij për Integrime Evropiane. “Kroacia e ka njohur ndër të parat pavarësinë e 

Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme, Albin Kosovës dhe e njeh integritetin dhe tërësinë 

Kurti, i cili e ka drejtuar takimin, duke i territoriale të Kosovës”, ka theksuar që në fillim 

falënderuar institucionet dhe popullin kroat për   të fjalës, kryetari i Saborit të Kroacisë, z. Luka 

mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën dhe Bebiq, i cili ka vlerësuar se Kosova, për një kohë 

duke përkujtuar se dy popujt  kanë qenë në të të shkurtër pas pavarësisë ka dëshmuar vlerat e 

njëjtën anë, gjatë procesit të shpërbërjes së saj, sidomos për sa i përket lirive të njeriut dhe të 

Jugosllavisë, ka theksuar nevojën për thellimin e drejtave të pakicave. 

Luka Bebiq me Komisionin e Jashtëm të Kuvendit të Kosovës
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Nga fjala e Kryetarit të Saborit të Kroacisë, z. Luka Bebiq, 

para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës 

Ÿ“Kroacinë e ndajnë vetëm dy javë nga Kuvendit janë harmonizuar gjithsej 287 ligje...

ŸLidhur me këtë  z. Bebiq shtoi;-“ Dëshira e jonë e nënshkrimi i kontratës me Bashkimin Evropian 

sinqertë është që edhe vendet e tjera të regjionit tha ai duke shtuar se, në këtë rrugëtim Sabori i 

të nisen në të njëjtën rrugë, normalisht, sipas Kroacisë ka dhënë një kontribut madhor, i cili 

zgjidhjes së tyre. Unioni Evropian dhe procesi i para se gjithash kishte të bënte me harmonizimin 

integrimeve i lidhur me të, me siguri është faktori e legjislacionit kroat me të arriturat juridike të 

më i mirë i stabilizimit në këto hapësira. Këtë gjë BE-së. Në këtë proces, në tri legjislatura të 

dua t'ua sugjeroj këtu”. Saborit të Kroacisë janë harmonizuar gjithsej 512 

ligje, nga të cilat vetëm në legjislaturën e fundit të 

Në seancën solemne të mbajtur në Kuvendin e pavarur. Në fund të mandatit të këtij legjislacioni 

Kosovës për nder të  Kryetarit të Saborit të të Saborit të Kroacisë, jam në krye të këtij 

Republikës së Kroacisë, z. Luka Bebiq, pas delegacioni në Kosovën mike,  që erdhi për t'iu 

përshëndetjes dhe fjalës së kryeparlamentarit dhënë përkrahjen dhe për ta shprehur 

Krasniqi ju dha fjala  z, Luka Bebiq i cili tha:-“ kënaqësinë për dinamikën e zhvillimeve të 

Dua të shpreh kënaqësinë time të veçantë, që kam marrëdhënieve Kroaci – Kosovë”. 

rastin të flas para Kuvendit të Kosovës së 

Ÿ...“Dëshiroj ta theksoj qartas se Kroacia e eskalimit të konfliktit. “Duhet më tepër 

mbështet  fuqishëm integritetin dhe mos ndarjen bashkëpunim, dialog dhe mirëkuptim të 

e territorit të Kosovës. Kroacia dëshiron që edhe ndërsjellë. Zgjidhja e çështjeve të cilat e 

me tej me Kosovën të zhvillojë marrëdhënie ngarkojnë jetën e përditshme të qytetarëve në të 

përmbajtjesore dhe që do të jetë aktive në dy anët, iu hap rrugën stabilitetit dhe përparimit 

përkrahje Kosovës në lëmi të ndryshme. të mëtejshëm drejt integrimeve evropiane. 

ŸLidhur me stabilitetin i cili është edhe një qëllim Kroacia do të vazhdojë ta mbështes këtë 

i përbashkët i vendeve të rajonit të Evropës rrugëtim”. 

Juglindore, si një garanci e zhvillimit të paqes ŸNë përfundim të fjalës së vet z, Bebiq theksoi se 

dhe e prosperitetit z. Bebiq,  veçanërisht e që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, më 17 

vlerësoi rolin e organizatave ndërkombëtare të shkurt 2008, Kosova ka bërë  shumë. Megjthatë 

Unionit Evropian dhe NATO-s, të cilët në dy ende ka një rrugë të gjatë dhe ju, Kosova mund të 

dekadat e fundit po japin kontributin e vetë për llogarisë në ndihmën e plotë nga Kroacia. Na vjen 

stabilizimin e kësaj pjese të botës. mirë që dëshironi ta ndërtoni shtetin në të cilin  

Ÿ...“ Edhe Kroacia, tha ai ka qenë viktimë e të gjithë popujt do t'i kenë të garantuara të gjitha 

agresionit brutal. Megjithatë, nuk dëshirojmë që të drejtat e mundshme. “Me këtë rast dëshiroj, që 

të jetojmë në atë histori, por duam të ecim posaçërisht ta theksoj nevojën e rritjes së 

përpara dhe ta ndërtojmë ardhmërinë ndryshe.  bashkëpunimit parlamentar. Bashkëpunimi 

...Viktimat tona na obligojnë, që të ndërtojmë parlamentar, në Evropë dhe botë, çdo ditë e më 

tjetër ardhmëri të cilën, duhet të ndërtojmë një tepër po e rrit rëndësinë. Këtë rëndësi e kanë 

fortesë të pathyeshme ndaj çdo mundësie të njohur edhe organizatat ndërkombëtare”... 

luftërave të reja. Integrimet evropiane dhe ŸMë lejoni që Republikës së Kosovës dhe 

euroatlantike janë mënyrë e shkëlqyer për këtë. qytetarëve të saj tu dëshiroj fat. Ua dëshiroj 

Detyra parësore e secilit vend është që para se ardhmërinë çfarë e dëshironi për vetveten, në 

gjithash, qytetarëve të vetë, tu sigurojë jetë të paqe, me prosperitet dhe në Evropën Juglindore 

sigurt dhe të qetë”. stabël.

ŸLidhur me situatën e kohëve të fundit në veri të 

Kosovës, ai shtoi se akoma ndihet nevoja e 

angazhimit ndërkombëtar në Kosovë, për 

vendosjen e stabiliteti të regjionit dhe pengimin e 

Dy vendet tona kanë marrëdhënie miqësie dhe kroat, i cili jeton kryesisht në Janjevë dhe Ju do 

bashkëpunimi në politikë, ekonomi dhe në fusha ta vizitoni, ta njohim si komunitet pakicë. Ky 

të tjera, si partnerë strategjikë. Komunitetet tona proces do të vazhdojë me ndryshimin e ligjit 

pakicë në të dyja vendet përbëjnë faktor nxitës përkatës dhe të Kushtetutës së Kosovës, të cilat 

bashkëpunimi dhe përafrimi midis nesh. do të ndodhin së shpejti. Komuniteti kroat jeton 

Komuniteti pakicë i shqiptarëve në Kroaci zë prej shekujsh këtu, pjesëtarët e të cilit njihen si 

vendin e tretë për nga madhësia. Ata po bëjnë punëtorë dhe qytetarë të ndershëm. 

punë të mirë dhe të organizuar për të ruajtur Ne presim të vazhdojë ndihma diplomatike e 

identitetin dhe lidhjet me Kosovën, por edhe duke Kroacisë për njohjen e gjerë ndërkombëtare të 

u integruar mirë në shoqërinë kroate. republikës së Kosovës, për aderimin e saj në 

Në universitetet kroate kanë mbaruar me sukses o r g a n i z a t a t  n d ë r k o m b ë t a r ë  d h e  n ë  

studimet e larta mijëra kosovarë, kurse vetë b a s h k ë p u n i m i n  r a j o n a l  e  i n t e g r i m e t  

komuniteti ka kontribuar shumë, jo vetëm për euroatlantike. 

mbijetesën në Kosovë, para dhe gjatë luftës, por Zoti kryetar, Bebiq, kam kënaqësinë t'ju ftoj t'i 

edhe për çlirimin e vendit. drejtoheni me një fjalë Kuvendit të Republikës së 

Kemi një qëndrim politik, që komunitetit të vogël Kosovës. 

Fjala e kryeparlamentari Krasniqi në seancën solemne

Fjala e z. Luka Bebiq në seancën solemne

Pamje nga seanca solemne
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Nga fjala e Kryetarit të Saborit të Kroacisë, z. Luka Bebiq, 

para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës 

Ÿ“Kroacinë e ndajnë vetëm dy javë nga Kuvendit janë harmonizuar gjithsej 287 ligje...

ŸLidhur me këtë  z. Bebiq shtoi;-“ Dëshira e jonë e nënshkrimi i kontratës me Bashkimin Evropian 

sinqertë është që edhe vendet e tjera të regjionit tha ai duke shtuar se, në këtë rrugëtim Sabori i 

të nisen në të njëjtën rrugë, normalisht, sipas Kroacisë ka dhënë një kontribut madhor, i cili 

zgjidhjes së tyre. Unioni Evropian dhe procesi i para se gjithash kishte të bënte me harmonizimin 

integrimeve i lidhur me të, me siguri është faktori e legjislacionit kroat me të arriturat juridike të 

më i mirë i stabilizimit në këto hapësira. Këtë gjë BE-së. Në këtë proces, në tri legjislatura të 

dua t'ua sugjeroj këtu”. Saborit të Kroacisë janë harmonizuar gjithsej 512 

ligje, nga të cilat vetëm në legjislaturën e fundit të 

Në seancën solemne të mbajtur në Kuvendin e pavarur. Në fund të mandatit të këtij legjislacioni 

Kosovës për nder të  Kryetarit të Saborit të të Saborit të Kroacisë, jam në krye të këtij 

Republikës së Kroacisë, z. Luka Bebiq, pas delegacioni në Kosovën mike,  që erdhi për t'iu 

përshëndetjes dhe fjalës së kryeparlamentarit dhënë përkrahjen dhe për ta shprehur 

Krasniqi ju dha fjala  z, Luka Bebiq i cili tha:-“ kënaqësinë për dinamikën e zhvillimeve të 

Dua të shpreh kënaqësinë time të veçantë, që kam marrëdhënieve Kroaci – Kosovë”. 

rastin të flas para Kuvendit të Kosovës së 

Ÿ...“Dëshiroj ta theksoj qartas se Kroacia e eskalimit të konfliktit. “Duhet më tepër 

mbështet  fuqishëm integritetin dhe mos ndarjen bashkëpunim, dialog dhe mirëkuptim të 

e territorit të Kosovës. Kroacia dëshiron që edhe ndërsjellë. Zgjidhja e çështjeve të cilat e 

me tej me Kosovën të zhvillojë marrëdhënie ngarkojnë jetën e përditshme të qytetarëve në të 

përmbajtjesore dhe që do të jetë aktive në dy anët, iu hap rrugën stabilitetit dhe përparimit 

përkrahje Kosovës në lëmi të ndryshme. të mëtejshëm drejt integrimeve evropiane. 

ŸLidhur me stabilitetin i cili është edhe një qëllim Kroacia do të vazhdojë ta mbështes këtë 

i përbashkët i vendeve të rajonit të Evropës rrugëtim”. 

Juglindore, si një garanci e zhvillimit të paqes ŸNë përfundim të fjalës së vet z, Bebiq theksoi se 

dhe e prosperitetit z. Bebiq,  veçanërisht e që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, më 17 

vlerësoi rolin e organizatave ndërkombëtare të shkurt 2008, Kosova ka bërë  shumë. Megjthatë 

Unionit Evropian dhe NATO-s, të cilët në dy ende ka një rrugë të gjatë dhe ju, Kosova mund të 

dekadat e fundit po japin kontributin e vetë për llogarisë në ndihmën e plotë nga Kroacia. Na vjen 

stabilizimin e kësaj pjese të botës. mirë që dëshironi ta ndërtoni shtetin në të cilin  

Ÿ...“ Edhe Kroacia, tha ai ka qenë viktimë e të gjithë popujt do t'i kenë të garantuara të gjitha 

agresionit brutal. Megjithatë, nuk dëshirojmë që të drejtat e mundshme. “Me këtë rast dëshiroj, që 

të jetojmë në atë histori, por duam të ecim posaçërisht ta theksoj nevojën e rritjes së 

përpara dhe ta ndërtojmë ardhmërinë ndryshe.  bashkëpunimit parlamentar. Bashkëpunimi 

...Viktimat tona na obligojnë, që të ndërtojmë parlamentar, në Evropë dhe botë, çdo ditë e më 

tjetër ardhmëri të cilën, duhet të ndërtojmë një tepër po e rrit rëndësinë. Këtë rëndësi e kanë 

fortesë të pathyeshme ndaj çdo mundësie të njohur edhe organizatat ndërkombëtare”... 

luftërave të reja. Integrimet evropiane dhe ŸMë lejoni që Republikës së Kosovës dhe 

euroatlantike janë mënyrë e shkëlqyer për këtë. qytetarëve të saj tu dëshiroj fat. Ua dëshiroj 

Detyra parësore e secilit vend është që para se ardhmërinë çfarë e dëshironi për vetveten, në 
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Pamje nga seanca solemne
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Rompuy pas fjalës  në Kuvend 

Fjala e Ahtisarit  në Kuvend 

Eliot EngellPetersenHoolbroke

“ Ne jemi duke përparuar, fal ndihmës dhe bujarisë tuaj”
Personaliteteve ndërkombëtare, që kanë marrë fjalën në Kuvendin e Kosovës

Shërbimi ceremonial i Gardës së Kosovës në Kuvend

Bill Clinton Medlin Ollbriht

Fjala e J.  Baiden në Kuvend Takimi i Hilari Clinton në Kuvend

Kuvendi i Republikës së Kosovës   në 10 vjetorin e punës së tij
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Rompuy pas fjalës  në Kuvend 

Sali Berisha – në  Kuvendin e Kosovës

Milliband  në Kuvend

Toptan gjatë nënshkrimit të librit të përshtypjeve

          Fjala e Toni Bler në Kuvend                        

Krasniqi - Mesiq

Vesterwelle gjatë nënshkrimit të librit të përshtypjeve

Krasniqi - Fini

     Fjala e Kouschner në Kuvend
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Zgjedhja e presidentit nga populli – 

shmang krizat parlamentare 

Intervistë me Arsim Bajramin, kryetar i Komisionit për Amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

- Kemi përgatitur pakon e amendamenteve, të cilat do t'i ndryshojnë disa nene të Kushtetutës. 

- Njëkohësisht, jemi duke punuar në Ligjin për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. 

- Me këto ndryshime kushtetuese, hapet rruga që Kosova ta zgjedhë drejtpërdrejt presidentin

Thatë që Komisioni nuk ka mandat të prekë amendamentohet edhe Neni 84, nen kyç i 
nenin që ka të bëjë me kompetencat e Kushtetutës, i cili rregullon kompetencat e 
presidentit, megjithatë, keni shprehur nevojën presidentit. Duke mos pasur një mandat 
e amendamentimit edhe të këtij neni. Si do të prekluziv, Komisioni nuk ka mundur të 
procedohet tutje rreth kësaj çështje? lëshohet në këtë çështje. Pra, ne si komision, 

do t'i japim vlerësimin Kuvendit që është e 
Arsim Bajrami: Komisioni ka vlerësuar se nevojshme të amendamentohet Neni 84 dhe 
është  shumë e  domosdoshme që të  shpresoj që Kuvendi të do të na autorizojë të 

Profesor, a mund të na e bëni një përshkrim të punës së jemi duke punuar në Ligjin për zgjedhjen e 
deritashme të Komisionit për Amendamentimin e drejtpërdrejtë të presidentit, një ligj ky 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës? 

organik, të cilin Kosova do ta ketë për herë të 
parë. Me këto ndryshime kushtetuese, po 

A r s i m  B a j r a m i :  K o m i s i o n i  p ë r  
hapet rruga që Kosova ta zgjedhë presidentin 

amendamentimin e Kushtetutës, si një 
e drejtpërdrejtë. 

komision ad-hoc, po vepron mbi bazën e 
Ne i kemi rregulluar, gjithashtu, edhe disa 

mandatit të dhënë nga Kuvendi i Kosovës, me 
institute të tjera kushtetuese që lidhen me 

rezolutën e miratuar dhe ne kemi marrë 
zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. Por, 

mandatin që ta rishikojmë Kushtetutën në 
në mandatin e komisionit nuk ka qenë marrja 

pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e 
me çështjen e kompetencave të presidentit të 

drejtpërdrejtë të presidentit. Në bazë të këtij 
ri i cili zgjidhet nga populli dhe ne kemi 

mandati, ne kemi dizajnuar një proces në tri 
vlerësuar se kjo reformë nuk do të jetë e plotë 

faza dhe aktualisht ndodhemi në fazën finale. 
në qoftë se paralelisht me zgjedhjen e 

Kemi përgatitur pakon e amendamenteve, të 
drejtpërdrejtë të presidentit nuk rregullohen 

cilat do t 'i  ndryshojnë disa nene të 
edhe kompetencat precize të tij, në mënyrë që 

Kushtetutës, nga neni 85-91. Njëkohësisht, 
të shmanget dualizmi në ekzekutiv të 

P r o p o z i m e t  e  q y t e t a r ë v e

Kosovës apo në mënyrë që të mos ketë universitare dhe mund të them që ky ka qenë 
fërkime të kompetencave në marrëdhëniet një nga debatet më të mira që është zhvilluar 
ndërmjet pushteteve. në Kuvendin e Kosovës, sepse kemi pasur një 
Mendoj që me amendamentet dhe Ligjin për pjesëmarrje shumë aktive të qytetarëve, të 
zgjedhjen e  presidentit ,  po kri johet  cilët janë deklaruar rreth propozim-
infrastruktura e nevojshme kushtetuese dhe amendamenteve kushtetuese, kanë dhënë 
ligjore, që në vitin e ardhshëm vendi ynë, për vërejte dhe sugjerime, të cilat janë shumë të 
herë të parë,  të shkojë në zgjedhje rëndësishme për legjitimitetin e procesit. Ne 
presidenciale. kemi rishikuar këto propozime, kemi 

miratuar rekomandimet dhe shumë nga këto 
Fazën e fundit e ka përcjell një debat i gjerë propozime do të gjejnë vend brenda tekstit të 
me qytetarë rreth ndryshimeve në Kushtetutë. amendamenteve kushtetuese. Pra, debati 
Cilat kanë qenë çështjet kryesore që janë publik ka qenë një fazë dhe tani jemi në fazën 
diskutuar me qytetarë dhe sa ishin të e fundit, atë të debatit me partitë politike, 
vlefshme këto debate për punën e komisionit? 

sepse jemi të interesuar që para se projekti i 

amendamenteve të dorëzohet në Kuvend, të 
A r s i m  B a j r a m i :  D e b a t i  p u b l i k  p ë r  

arrihet një konsensus i gjerë politik, për të 
Kushtetutën është një metodë që aplikohet në 

mundësuar më pas një votim sa më 
të gjitha vendet demokratike, në të cilat 

konsensual të këtyre amendamenteve, duke 
transparenca e procesit është element kryesor 

parë që për ndryshimin e Kushtetutës 
i legjitimitetit të procesit. Një muaj kemi 

kërkohet vota 'për' e dy të tretave të 
zhvilluar debate në të gjitha qytetet e 

deputetëve. 
Kosovës, në institucionet akademike e 

K o m p e t e n c a t e p r e s i d e n t i t

Komisioni ad-hoc gjatë punës
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 merremi me këtë. Por, assesi nuk do të rekomandojmë amendamentet dhe në 

kërkojmë afat shtesë, sepse edhe brenda momentin kur presidenti do të marrë detyrën, 

afateve të parapara me rezolutë, jemi të sipas parashikimeve të mia do të jetë vjeshta e 

gatshëm që para se presidenti i ri ta marrë vonë, do të jenë të gatshme amendamentet 

detyrën, ta rregullojmë edhe Nenin 84 dhe edhe për Nenin 84. 

kur presidenti të marrë detyrën, gjithçka të 
Ka indikacione që mund të shtyhen zgjedhjet jetë e qartë dhe kompetencat e tij do të jenë të 
për president, për vitin 2013. Cili është definuara në mënyrë precize. Është çështje e 
mendimi juaj për këtë? Kuvendit të vendosë nëse dëshiron ta 

autorizojë këtë komision ad-hoc që të 
Arsim Bajrami: Këto ide dalin jashtë rregullojë edhe kompetencat. 
juridiksionit të komisionit. Komisioni është 

teknik, parlamentar dhe nuk merret me Pra, ju mendoni që mund të shpallet zgjedhjet 
vlerësime politike. Këto janë çështje me të cilat për president, edhe nëse në atë fazë nuk dihen 
duhet të merren liderët politikë dhe qartësisht kompetencat e tij? 
institucionet e Kosovës.  Cilido variant që 

zgjedhet, komisioni është i gatshëm t'i Arsim Bajrami: Absolutisht po, sepse baza 
përgjigjet në kuptimin e kërkesave për juridike për shpallen e zgjedhjeve dhe 
rishkime kushtetuese, mirëpo një rezolutë e zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit po 
Kuvendit e cila e ka mandatuar këtë krijohet me këto amendamente. E dini që ideja 
komision, ka përcaktuar një agjendë dhe ka e Kuvendit ka qenë vetëm ndërrimi i mënyrës 
dhënë një afat të qartë, bile e ka bërë edhe së zgjedhjes, kalimi nga zgjedhja në Kuvend 
planifikimin e zgjedhjeve presidenciale për tek qytetarët. Me këto amendamente ne po e 
vjeshtën e vitit 2012, për faktin se është thënë kryejmë atë punë, por, meqenëse nga 
q ë  g j a s h t ë  m u a j  p a s  m i r a t i m i t  t ë  momenti kur miratohen amendamentet deri 
amendamenteve, do të shkohet në zgjedhje te shpallja e zgjedhjeve ka gjashtë muaj kohë, 
presidenciale. ne mundemi që në atë interval ta rishikojmë 

nenin 84, i cili do më pak punë, t'i 

udhëheq Kuvendi. Pra, autorësia ndaj procesit asnjëherë të mos ketë konkurrencë për 

kushtetues dhe hartimit të këtij legjislacioni lidershipin, sidomos ndërmjet dy figurave 

organik është plotësisht e Kuvendit. Kjo ka qendrore, kryeministrit dhe presidentit. 

shumë rëndësi, sepse është rast i mirë për Jam i sigurt që kjo reformë do të jetë e 

afirmimin e funksionit kushtetues të Kuvendit, suksesshme dhe do t'i evitojë krizat që Kosova 

i cili me Kushtetutë definohet si autoritet ka pasur që nga paslufta, me bllokada apo 

kushtetut dhënës dhe legjislativ. kriza që e kanë përcjell zgjedhjen e presidentit 
Republika e Kosovës, as tani nuk është një në parlament. 
sistem i pastër parlamentar dhe nuk ka asnjë 

K a  p a s u r  m e n d i m e  p ë r  n e v o j ë n  e  dispozitë që e definon Kosovën si republikë 
amendamentimit të Kushtetutës edhe në parlamentare. Për më tepër, ne jemi një 
segmente të tjera, p.sh. në raport me prezencën republikë demokratike e bazuar në parimin e 
ndërkombëtare. Mund të ndodhë kjo? ndarjes, të pavarësisë dhe të kontrollit 

reciprok të të tri pushteteve, me këtë rast 
Arsim Bajrami: Komisionit i kanë ardhur me legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori janë në 
dhjetëra kërkesa, por për shkak të mandatit, n jë  baraspeshë.  Me këto  ndryshime 
nuk janë trajtuar. Disa ministria, disa kushtetuese, mendoj që Kosova po shkon kah 
komisione parlamentare dhe disa grupe një sistem i përzier i qeverisjes, një model që i 
politike, kanë sjellë kërkesa, por nuk kemi a f r o h e t  r e p u b l i k a v e  p a r l a m e n t a r e -
mundur t'i shqyrtojmë. Por, unë vlerësoj që presidenciale, në atë mënyrë që elementët e 
Kushtetuta e Kosovës, e cila ka pasur një rol parlamentarizmit janë dominante dhe ato 
historik,  e ka kryer procesin e shtet ndërtimit, pasqyrohen në raportet ndërmjet qeverisë dhe 
ndaj tri vjet pas pavarësisë duhet të rishikohen parlamentit apo në faktin që kryeministri 
edhe segmente të tjera. Padyshim që një nga është lider i pakontestueshëm i udhëheqjes 
këto segmente është e ashtuquajtura pavarësi dhe drejtimit politik të vendit. Por, në anën 
e mbikëqyrur, e cila është e përkohshme dhe tjetër kemi disa elemente të sistemeve 
gradualisht duhet të pushojë. Por, kjo pavarësi presidenciale që lidhen me një president që 
është brenda Kushtetutës. Dy kaptina të zgjedhjet drejtpërdrejt dhe që nuk i raporton 
Kushtetutës e kanë vendosur pavarësinë në Kuvendit dhe nuk kontrollohet nga Kuvendi, 
korniza të sistemit kushtetues dhe pas por me një president, gjithashtu, që nuk e 
debateve e një pajtimi politik edhe me faktorët k o n t r o l l o n  q e v e r i n ë .  J a n ë  e l e m e n t e  
ndërkombëtare, mendoj që ka ardhur koha që presidenciale sepse presidenti nuk do të mund 
kushtetuta të ndërrojë edhe në këto segmente, të largohet nga detyra, prej mekanizmave dhe 
në mënyrë që shumë kompetenca ekzekutive pushteteve të tjera, por largimi eventual i tij 
q ë  a k t u a l i s h t  j a n ë  t e  i n s t i t u c i o n e t  n g a  d e t y r a  b ë h e t  v e t ë m  n ë  r a s t e  
ndërkombëtare, të barten te institucionet e jashtëzakonisht të specifikuara, nëpërmjet një 
Kosovës. E di që për këtë kanë filluar debatet vendimi përfundimtar të gjykatës kushtetuese. 
politike të nivelit të lartë dhe komisioni do të Ky sistem i qeverisjes mendoj që do të jetë 
jetë i gatshëm që me të arritur çfarëdo pajtimi, funksional, sepse do të mundësojë kryesisht 
ta rishikojë Kushtetutën. Rishikimi në këtë funksionimin e rregullave parlamentare në atë 
segment është më i lehtë, sepse të gjitha mënyrë që partitë politike do të kenë ambicie 
kufizimet ndërkombëtare janë vendosur në për të fituar shumicën, për ta zgjedhur 
kaptinën e fundit të Kushtetutës, atë të qeverinë, për ta marrë mandatin që ta 
dispozitave të tranzicionit dhe komplet kjo n o m i n o j n ë  k r y e m i n i s t r i n  d h e  t a  
kaptinë shfuqizohet. implementojnë programin, ta bëjnë drejtimin 

politik dhe ekonomik të vendit. Kurse, 
                                                                                                     presidenti do të ketë një funksion kushtetues, 

Musli KRASNIQItë mbrojë vlerat shtetërore dhe kombëtare e të 

sigurojë unitetin. Në mënyrë të veçantë 

kompetencat e tij lidhen me fushën e sigurisë, 

fushën e mbrojtjes e të integritetit territorial 

dhe në këtë drejtim do të mundohemi t'i 

qartësojmë kompetencat, në mënyrë që 

Arsim Bajrami: Paraprakisht, më lejoni të them që Në fund të këtij procesi, çfarë sistemi të 
ky është një nga proceset më të rëndësishme të qeverisjes do të ketë Kosova?  
kësaj legjislature, sepse është proces të cilin po e 

S i s t e m i p ë r z i e r i q e v e r i s j e s

Dëgjim publik i komisionit ad-hoc 
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Shqipëri-Kosovë, sfidat kapërcehen së bashku, së bashku në BE

34 35

Kryeparlamentari K. Berisha - Sali Berisha

Krasniqi - ish presidenti Mejdani

Presidenti Bamir Topi në Kuvendin e Kosovës
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Krasniqi - Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha
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Dy kryeparlamentarët Delegacioni i Kuvendit të Kosovës në Presidencën shqiptare

Delegacioni i Shqipërisë - Kolë Berisha

Delegacioni i Shqipërisë - Krasniqi
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Emancipimi i një shoqërie fillon me pjesëmarrjen e gruas në jetën politiko - shoqërore dhe 

ekonomike të një vendi. 

      

Gratë, ashtu siç krijojnë jetën,  kanë fuqinë të krijojnë edhe një model, një  model 

lidershipi në politikë, në histori, në jetën shoqërore e kudo.

      

Barazia gjinore është çështje  e të drejtave të njeriut dhe si çdo e drejtë,  ajo është 

përgjegjësi.  Përgjegjësia është detyrim.

Kuvendi i Kosovës e ka të sanksionuar me ligj 40 % pjesëmarrjen e saj në institucionet e 

vendit. Aktualisht në Kuvendin e Kosovës 30 % janë gra.

Respektimi i të drejtave themelore te njeriut pa dallim etnie, race dhe feje, në Kosovë 

është e shprehur me ligj.

     Për pjesëmarrjen e tyre në Kuvendin e Kosovës, u janë rezervuar 20 vende të lira.

 - 10 Vende për Komunitetin serb            

 - 10 vende për komunitetet e tjera, Turk,Boshnjak, Rom, Ashkali, Egjyptian, Goran

 - Aktualisht në Kosovë funksionon sistemi dy gjuhësh, shqip-serbisht

13 vite më parë, Kosova ishte nën trysninë e luftës për pavarësi dhe një gjenocidi të 

pashembullt. Me ndërhyrjen  e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATOS dhe Bashkimit 

Evropian në vitin 1999 fitoi lirinë, që u kurorëzua më pas me shpalljen e pavarësisë, në 

vitin 2008, Republika e Kosovës .  

  

Po me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian,  si dhe të të 

gjitha vendeve të tjera mike, filloi rindërtimi i vendit nga shkatërrimi i luftës dhe 

ndërtimin e institucioneve shtetërore. Kosova kaloi nga një sistem totalitar në një sistem 

tjetër pluralist.

KY ËSHTË NJË HAP

10 vjet më parë u konstituua legjislatura e parë e Kuvendit të Kosovës dhe tashmë  feston 

10 vjetorin e punës së tij. Natyrisht, puna parlamentare në Kuvendin e Kosovës është një 

fryt, që sot e kemi arritur atë, të cilën 13 vite më parë, ne e kishim ëndërr. 

Kuvendi i Republikës së Kosovës u fokusua qartë në konceptet më  themelore të misionit të 

tij, atë se ; 

  - Kuvendi mbart rolin përfaqësues. 

  - Kuvendi mbart rolin ligjvënës. 

  - Kuvendi mbart rolin mbikqyrës mbi pushtetet. 

 

Ngjarjet e mëvonshme në Kuvendin e Kosovës, shprehin qartë se  Kuvendi  i njeh mirë dhe 

i vlerëson lartë dimensionet e fuqishme të lirisë.  Duke e trajtuar Kuvendin, si “ Tempulli i 

Demokracisë” dhe se “Kuvendi është institucioni, ku konfrontohen momentet kyçe të 

vendimeve shtetërore dhe shtet formuese”, është i fokusuar qartë, në atë se;- Zhvillimi i 

Kosovës shtet janë “Reformat” 

36 37

Flora Brovina

Deputetët e komuniteteve në Kuvend 
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Anëtarësimi në NATO mbetet detyrë imediate dhe një 

qëllim që shkon paralelisht me atë të integrimit 

evropian, ndaj po punohet për të plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore, ekonomike dhe profesionale 

ushtarake, si kërkesa të domosdoshme të  këtij 

anëtarësimi. Orientimi i qartë, që Kosova ka ndaj 

anëtarësimit në NATO, po shprehen sot, për të  

përfituar atë që ndryshe quhet

“ privilegji i të qenit pjesë e grupit ”. Karta e 

Adriatikut është një forum rajonal gjithëpërfshirës 

dhe si i tillë, në të duhet të marrin pjesë të gjitha 

vendet e rajonit. Statusi i vëzhguesit, që ka fituar 

Kosova deri tani në Kartën e Adriatikut, e bën atë të 

fokusohet qartë me parimin, se të gjithë ndajnë një të 

ardhme të përbashkët, e cila kërkon më shumë 

stabilitet, bashkëpunim, zhvillim dhe përparim. 

Kosova është e vendosur të shkojë drejt rrugës së anëtarësimit në institucionet politike, 

ushtarake dhe ekonomike  ndërkombëtare dhe ato Evropiane, OKB, BE. 

Tashmë Kosova ka realizuar anëtarësimin, me të drejta të plota  me  Fondin Monetar 

Ndërkombëtar (FMN) dhe  Bankën Botërore  ( BB ) si dy institucionet ekonomike më të 

fuqishme ndërkombëtare.

Petrit SUBASHI

Legjislatura e tretë do të mbetet në 

kujtesën e qytetarëve të Kosovës 

për shtet formimin e saj, sepse  

gjatë kësaj legjislature :

- U shpall Pavarësia e Kosovës.    

     

- U miratua Kushtetuta e Kosovës  

     

- U zhvilluan për herë të parë, 

zgjedhje të lira, të drejtuara nga 

institucionet vendore me votim të 

lirë të qytetarëve të vet.

Në ndryshim nga vendet e tjera, të cilat 

shpesh kanë dhjetëra e qindra vjet të 

funksionimit të frymës parlamentare, për 

Kosovën kjo histori akoma s'ka filluar të 

quhet histori dhe kjo për fatin tonë të 

keq, të historisë sonë. 

Kuvendi i Kosovës që në fillimet  e veta, 

po kalon në një histori përmes së cilës po 

përpiqet,  për të mos lejuar të shkojë në 

rolin e një institucioni periferik, apo i 

mbizotëruar nga institucione të tjera. Ka qenë një sfidë e Kuvendit të Kosovës, që të marrë atë 

që duhet të ketë  dhe atë, që ia jep filozofia mbi të cilën ky institucion i demokracisë dhe roli i 

tij,  duhet të jete në jetën sociale politike të një vendi.
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Anëtarësimi në NATO mbetet detyrë imediate dhe një 

qëllim që shkon paralelisht me atë të integrimit 

evropian, ndaj po punohet për të plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore, ekonomike dhe profesionale 
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Kuvendi i  Republikës së Kosovës ka krijuar 

komisionin ad - hoc  për plotësimin dhe 

ndryshimin e ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme 

në Kosovë, të cilin e kryeson deputeti i Kuvendit 

të Kosovës Haki Demolli. Gjatë një bisede për 

revistën e Kuvendit të Kosovës, deputeti Demolli 

theksoi bindjen e tij se afati prej 12 muajsh është 

afat i mjaftueshëm kohor, brenda të cilit 

Komisioni do të shqyrtojë të gjitha dispozitat të 

cilat duhet plotësuar dhe ndryshuar, si dhe do t'i 

ofrojë Kuvendit draft amandamentet përkatëse. 

Që nga mbledhja e parë  konstituive e Komisionit 

e deri me sot,  Komisioni ka mbajtur me dhjetëra 

takime, si dhe ka organizuar disa punëtori  në 

përbërje të zgjeruar me anëtarët e Grupit Punues  

Zgjedhor, pastaj ka organizuar shtatë dëgjime 

nëpër qytete të ndryshme të vendit

 Demolli ka theksuar se afati prej 18 muajve, është 

një afat i mjaftueshëm kohor për kryerjen e 

përgatitjeve të nevojshme dhe organizimin e 

zgjedhjeve të përgjithshme të suksesshme, në të 

cilat numri i parregullsive do të zvogëlohej në 

masë të konsiderueshme.  

Si kryetar i Komisionit për amendamentimin e 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën 
e Kosovës, a mund të na thoni më konkretisht se 
çfarë reformash parashihen të bëhen gjatë 
amendamentimit të këtij Ligji?
Demolli: Si pasojë e parregullsive të paraqitura 
gjatë zgjedhjeve të vitit 2010 në Kosovë, Kuvendi i  
Kosovës ka krijuar Komisionin ad- hoc për 
plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit mbi zgjedhjet 
e përgjithshme në Kosovë. Ndonëse jam i 
vetëdijshëm, se jo të gjitha parregullsitë e 
paraqitura janë rezultat i dispozitave ligjore, 
Komisioni vlerëson se ka vend për ndryshimin e 
disa prej dispozitave të këtij Ligji.

A besoni se Komisioni do t'i përmbush me kohë 
detyrat e përcaktuara në një afat prej 12 muajsh?
Demolli: Thellësisht jam i bindur se afati prej 12 
muajsh, është afat i mjaftueshëm kohor, brenda të 
cilit Komisioni do të shqyrtojë të gjitha dispozitat 
të cilat duhen plotësuar dhe ndryshuar, si dhe do 
t'i ofrojë Kuvendit draft amandamentet përkatëse. 

Sa takime dhe sa mbledhje ka zhvilluar gjer më 
sot Komisioni për amendamentimin e Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë? 

Demolli: Që nga mbledhja e parë  konstituive e 

Komisionit e deri me sot,  Komisioni ka mbajtur 

me dhjetëra takime, si dhe ka organizuar disa 

Do ta përmbyllim procesin brenda afatit

punëtori  në përbërje të zgjeruar me anëtarët e caktuar kohore në Kosovë, nuk mund të pritet që 

Grupit Punues  Zgjedhor, pastaj ka organizuar të kemi zgjedhje njëqind për qind të rregullta.

shtatë dëgjime të qytetarëve, në Prishtinë, Gjilan, 
Gjatë amendamentimit të Ligjit për Zgjedhjet, a Ferizaj, Pejë, Mitrovicë, Prizren dhe Gjakovë, në të 
do të bashkëpunoj Komisioni me KQZ-në, cilat përveç qytetarëve kanë marrë pjesë edhe 
Shoqërinë Civile dhe institucionet tjera përfaqësuesit e shoqërisë civile kosovare si dhe 
relevante?.... përfaqësuesit e trupave zgjedhore komunale dhe 
Demolli: Gjithsesi. Komisioni ynë në planin të partive politike. Në këto punëtori dhe debate 
vetjak të punës, ka përcaktuar edhe një varg të me qytetarë është diskutuar në përgjithësi mbi 
a k t i v i t e t e v e ,  p ë r m e s  t ë  c i l a v e  d o  t ë  dispozitat e Ligjit mbi  zgjedhjet në Kosovë, të 
bashkëpunohet me shoqërinë civile jo vetëm cilat i kanë shërbyer Komisionit për identifikimin 
kosovare, por edhe ndërkombëtare, si dhe me e problemeve lidhur me procesin zgjedhor në 
institucionet tjera relevante për procesin e tërësi.
zgjedhjeve në Kosovë, siç është KQZ, PZAP-i, 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Prokuroria e Meqë zgjedhjet e ardhshme në Kosovë janë 
Kosovës, shoqatat e ndryshme profesionale, paraparë që të zhvillohen 18 muaj pas plotësimit 
Universiteti etj. Kuptohet, në këtë rrafsh nuk do të dhe ndryshimit të Ligjit mbi Zgjedhjet e 
anashkalohet edhe qytetari i Kosovës, i cili Përgjithshme, a mendoni se ky afat është i 

mjaftueshëm për përgatitjet dhe mbajtjen e përmes “dëgjimeve të qytetarëve” që janë 

zgjedhjeve në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të organizuar në qendrat e ndryshme të Kosovës, ka 
zhvillohen pa defekte, sikurse që ndodhi gjatë pasur mundësi të paraqes vërejtjet, sugjerimet 
zgjedhjeve të fundit? dhe rekomandimet e veta. 
Demolli: Po, afati prej 18 muajve, vlerësoj dhe  Kosova aktualisht ka një zonë zgjedhore. Me 
besoj se është një afat i mjaftueshëm kohor për ndryshimin e Ligjit a do të mbetet kështu, apo 
kryerjen e përgatitjeve të nevojshme dhe Kosova do të bëhet me më shumë zona zgjedhore?
organizimin e zgjedhjeve të përgjithshme të Demolli: Po është e vërtetë se konform 
suksesshme, në të cilat numri i parregullsive do të dispozitave pozitive ligjore, Kosova trajtohet si 
zvogëlohej në masë të konsiderueshme.  Po e 

një zonë e vetme zgjedhore, rrethanë kjo e cila 
them në masë të konsiderueshme, sepse duke 

nga ana e Komisionit është identifikuar si njëri pasur parasysh garuesit  në zgjedhjet  e 
prej problemeve, i cili duhet shqyrtuar me përgjithshme, kushtet në të cilat zhvillohen 
p ë r k u s h t i m ,  s e p s e  k j o  d i s p o z i t ë  e  k a  zgjedhjet në Kosovë si dhe mentalitetin e 

elektoratit  tonë. Mendoj se edhe një periudhë e pamundësuar përfaqësimin e njëtrajtshëm të 

Intervistë me Haki Demolli, kryetar i Komisionit për ndryshimet e Ligjit për zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës
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Kuvendi i  Republikës së Kosovës ka krijuar 

komisionin ad - hoc  për plotësimin dhe 

ndryshimin e ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme 

në Kosovë, të cilin e kryeson deputeti i Kuvendit 

të Kosovës Haki Demolli. Gjatë një bisede për 

revistën e Kuvendit të Kosovës, deputeti Demolli 

theksoi bindjen e tij se afati prej 12 muajsh është 

afat i mjaftueshëm kohor, brenda të cilit 

Komisioni do të shqyrtojë të gjitha dispozitat të 

cilat duhet plotësuar dhe ndryshuar, si dhe do t'i 

ofrojë Kuvendit draft amandamentet përkatëse. 

Që nga mbledhja e parë  konstituive e Komisionit 

e deri me sot,  Komisioni ka mbajtur me dhjetëra 

takime, si dhe ka organizuar disa punëtori  në 

përbërje të zgjeruar me anëtarët e Grupit Punues  

Zgjedhor, pastaj ka organizuar shtatë dëgjime 

nëpër qytete të ndryshme të vendit

 Demolli ka theksuar se afati prej 18 muajve, është 

një afat i mjaftueshëm kohor për kryerjen e 

përgatitjeve të nevojshme dhe organizimin e 

zgjedhjeve të përgjithshme të suksesshme, në të 

cilat numri i parregullsive do të zvogëlohej në 

masë të konsiderueshme.  

Si kryetar i Komisionit për amendamentimin e 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën 
e Kosovës, a mund të na thoni më konkretisht se 
çfarë reformash parashihen të bëhen gjatë 
amendamentimit të këtij Ligji?
Demolli: Si pasojë e parregullsive të paraqitura 
gjatë zgjedhjeve të vitit 2010 në Kosovë, Kuvendi i  
Kosovës ka krijuar Komisionin ad- hoc për 
plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit mbi zgjedhjet 
e përgjithshme në Kosovë. Ndonëse jam i 
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paraqitura janë rezultat i dispozitave ligjore, 
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detyrat e përcaktuara në një afat prej 12 muajsh?
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mjaftueshëm për përgatitjet dhe mbajtjen e përmes “dëgjimeve të qytetarëve” që janë 

zgjedhjeve në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të organizuar në qendrat e ndryshme të Kosovës, ka 
zhvillohen pa defekte, sikurse që ndodhi gjatë pasur mundësi të paraqes vërejtjet, sugjerimet 
zgjedhjeve të fundit? dhe rekomandimet e veta. 
Demolli: Po, afati prej 18 muajve, vlerësoj dhe  Kosova aktualisht ka një zonë zgjedhore. Me 
besoj se është një afat i mjaftueshëm kohor për ndryshimin e Ligjit a do të mbetet kështu, apo 
kryerjen e përgatitjeve të nevojshme dhe Kosova do të bëhet me më shumë zona zgjedhore?
organizimin e zgjedhjeve të përgjithshme të Demolli: Po është e vërtetë se konform 
suksesshme, në të cilat numri i parregullsive do të dispozitave pozitive ligjore, Kosova trajtohet si 
zvogëlohej në masë të konsiderueshme.  Po e 

një zonë e vetme zgjedhore, rrethanë kjo e cila 
them në masë të konsiderueshme, sepse duke 

nga ana e Komisionit është identifikuar si njëri pasur parasysh garuesit  në zgjedhjet  e 
prej problemeve, i cili duhet shqyrtuar me përgjithshme, kushtet në të cilat zhvillohen 
p ë r k u s h t i m ,  s e p s e  k j o  d i s p o z i t ë  e  k a  zgjedhjet në Kosovë si dhe mentalitetin e 

elektoratit  tonë. Mendoj se edhe një periudhë e pamundësuar përfaqësimin e njëtrajtshëm të 
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regjioneve të ndryshme të Kosovës në Kuvend. rekomandimet tona në formë të amandamenteve 

Jam i vetëdijshëm, se lexuesit dhe qytetarit ligjore.  

kosovar do t'i interesonte numri eventual i zonave 
Cili është qëndrimi i Komisionit të cilin ju e zgjedhore që do të propozohet nga Komisioni, 
drejtoni, sa i përket listave të hapura dhe të por në këtë fazë të punës Komisioni nuk është 
mbyllura për zgjedhjet e ardhshme? përcaktuar konkretisht, respektivisht nuk ka 
Demolli: Çështja e listave të hapura apo të 

marrë ndonjë vendim konkret për këtë çështje. 
mbyllura, do të thoja se është një çështje e pastër 

politike, lidhur me të cilin propozimet konkrete Komisioni për Ndryshimin e Ligjit Zgjedhor ka 

do të vijnë nga subjektet politike. Kuptohet ne si paraparë që partitë politike t'i dorëzojnë 

përfaqësues të këtyre subjekteve do të rekomandimet e tyre me 15 nëntor. A janë 

transmetojmë vullnetin e tyre në Komision. Deri dorëzuar këto rekomandime nga partitë politike? 

Demolli: Në një takim të përbashkët pune me me tani disa subjekte politike janë deklaruar për 

Komisionin për ndryshimin e Kushtetutës së këtë çështje dhe mund të them se qëndrimi  i tyre 

Kosovës, ne jemi përcaktuar që 15 nëntori të jetë në parim është për lista të hapura. Më konkretisht 

afat i dëshirueshëm për dorëzimin e qëndrimeve për këtë çështje është deklaruar përfaqësuesi i 

të partive politike lidhur me sistemin zgjedhor në Vetëvendosjes, SLS dhe Grupit parlamentar 6+ . 

përgjithësi dhe  numrin e zonave, pragun Pra siç po shihet përfaqësuesit e PDK-së, LDK-së 

zgjedhor, llojin e listave (te hapura apo mbyllura), dhe AAK-së, deri me tani nuk janë deklaruar, 

numrin e kandidatëve që do të mund t'i votoj një andaj për llojin e listave që do të kemi  në 

votues, formulën e shpërndarjes së ulëseve në zgjedhjet e ardhshme mbetet që të vendoset, 

Kuvend në veçanti.  Për këtë çështje kemi kërkuar vetëm pas sigurimit  edhe të qëndrimeve të këtyre 

nga anëtarët e Komisionit që brenda afatit të tri partive politike (PDK-së, LDK-së dhe AAK-së).

përcaktuar t'i sjellin qëndrimet e subjekteve të 
Krejtësisht në fund keni për të shtuar diçka më tyre politike, por që deri me 15 nëntor ne si 
shumë…?!Komision i kemi siguruar rekomandime të 
Demolli: Do të apeloja të gjithë aktorët e 

pjesshme të partive politike e jo të tërësishme.  
zgjedhjeve të ardhshme, që të vetëdijësohen dhe 

të japin maksimumin vetjak, për një proces Në ligjin e ri a do të përfshihet edhe votimi me 

korrekt zgjedhor dhe për një respektim maksimal kusht apo jo?

Demolli: Komisioni ynë, ka shqyrtuar me kujdes të dispozitave zgjedhore. Posaçërisht do të apeloja 

çështjen e votimit me kusht dhe përfundimisht ka te partitë politike (kandidatët, anëtarët dhe 

aprovuar rekomandimin sipas të cilit, votimi me simpatizantët e tyre), te trupat zgjedhore në të 

kusht do te hiqet në tërësi nga  Ligji mbi zgjedhjet gjitha nivelet, si dhe te elektorati i Kosovës, duke 

e përgjithshme në Kosovë. Arsyet kryesore për një ua bërë me dije se përmes keqpërdorimeve 

vendim të tillë kanë qenë keqpërdorimet e eventuale në zgjedhje, ata do të ndikojnë në 

paraqitura gjatë zgjedhjeve te vitit 2010 përmes sjelljen e deputetëve jo legjitim në Kuvendin e 

kësaj forme të votimit, si dhe mundësia që kjo Kosovës, e të cilët pastaj mund të mandatojnë një 

formë e votimit  të mbetej si burim i parregullsive Qeveri po ashtu jo legjitime, e cila do të ketë “në 

edhe në votimet e ardhshme. Por votimi për duar të veta” jo vetëm menaxhimin e buxhetit të 

personat me nevoja të veçanta do të mbetet edhe Kosovës, por edhe të gjitha politikat zhvillimore 

më tutje, kuptohet me disa modifikime përkatëse. të ekonomisë, arsimit, shëndetësisë, bujqësisë, 

Këtu dëshiroj të theksoj, se a do të mbetet votimi kulturës dhe jetës politike kosovare në përgjithësi. 

me kusht apo jo në të ardhmen, natyrisht do të 
                                                                                        vendoset nga Kuvendi i Kosovës, të cilit ne si 

Luljeta TAHIRAJKomision jemi të obliguar t'ia paraqesim 

Kuvendi paraqet institucionin më përfaqësues të qytetarëve të një vendi. Deputetët e Kuvendit janë 

njerëz të zgjedhur drejtpërdrejt nga qytetarët. Ata janë njerëzit që përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e 

tyre. Qytetarët kanë të drejtë të kenë qasje në punën e përfaqësuesve të tyre dhe të institucionit 

përfaqësues, të njihen me punën dhe funksionimin e tij. Qasja më e madhe e qytetarëve në jetën e 

brendshme të Kuvendit dhe hapja e tij para tyre, rrit transparencën dhe forcon demokracinë. 

Kuvendi - me dyer të hapura për qytetarët 

- Tashmë prezenca e grupeve të caktuara të qytetarëve, veçanërisht studentëve, në sallën plenare, 

gjatë mbledhjeve, është rutinore

- Vizitat në Kuvend, jashtë kohës së seancave plenare, njohja me organizimin, punën dhe 

funksionimin e Kuvendit, nga ana e qytetarëve, paraqesin një aktivitet pothuajse të përditshëm

Duke pasur këtë parasysh, Kuvendi i Republikës 

së Kosovës në vazhdimësi e ka kultivuar 

transparencën dhe ka krijuar mundësi të reja për 

qasje sa më të madhe të qytetarëve në punën e tij.  

Seancat plenare vazhdojnë të transmetohen 

drejtpërdrejt në televizionin publik dhe, konform 

rregullores, qytetarët mund t'i ndjekin edhe 

drejtpërdrejt me prezencën e tyre në sallë. Puna e 

komisioneve, gjithashtu, është e hapur për mediat 

dhe publikun. 

Tashmë prezenca e grupeve të caktuara të 

qytetarëve, veçanërisht studentëve, në sallën 

plenare, gjatë mbledhjeve, është rutinore. Ndjekja 

e drejtpërdrejtë e punimeve, brenda sallës, 

vazhdon të bëhet gjithnjë e më kërshëruese për 

qytetarët dhe paraqet sferë të veçantë të 

interesimit të tyre. Kuvendi, brenda mundësive 

fizike, ka krijuar kushte optimale për t'iu 

përgjigjur pozitivisht këtij interesimi. 

Hapja e zyrave të deputetëve nëpër qendra të 

ndryshme të Kosovës, e ka lehtësuar, gjithashtu, 

qasjen e qytetarëve në punën e përfaqësuesve të 

tyre. 

Transparenca 

Kuvendi i Republikës së Kosovës   
në 10 vjetorin e punës së tij
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Vizitat në Kuvend, jashtë kohës së seancave plenare, njohja me organizimin, punën dhe 

funksionimin e Kuvendit, nga ana e qytetarëve, paraqesin një aktivitet pothuajse të përditshëm. 

Grupe qytetarësh, nxënës e studentë nga vendi, rajoni e bota, mërgimtarë, delegacione të ndryshme 

ndërkombëtare, civile e ushtarake, shfaqin interesimin e tyre për t'u njohur nga afër me punën e 

legjislativit. 

Vizitorët, në çdo rrethanë janë pritur e përcjellë nga zyrtarët përgjegjës të Kuvendit, të cilët, 

njëherësh, u kanë dhënë sqarimet e nevojshme dhe iu janë përgjigjur interesimit të tyre për çështje 

të caktuara. Shpesh herë, grupe të ndryshme vizitorësh janë pritur edhe nga kryetari i Kuvendit, 

nënkryetarët apo deputetë të tjerë.  

Vizitat në Kuvend 

Tashmë është bërë traditë që me përkrahjen e 

organizatave që e mbështesin punën e 

legjislativit, në këtë rast të Institutit Nacional 

Demokratik (NDI), me rastin e 15 shtatorit – 

Ditës së Demokracisë, Kuvendi i Republikës së 

Kosovës të hapë dyert për qytetarët që duan ta 

vizitojnë institucionin më të lartë legjislativ dhe 

përfaqësues të vendit. 

Qindra filloristë, nxënës të shkollave të mesme 

nga qendra të ndryshme të Kosovës, studentë të 

universiteteve dhe qytetarë nga e gjithë Kosova 

dhe diaspora, i janë drejtuar Kuvendit të 

Kosovës, për të parë nga afër punën e 

përfaqësuesve të tyre dhe për t'u njohur me 

ambientet dhe mënyrën e funksionimit të 

Kuvendit. Gjatë këtyre vizitave, qytetarët kanë 

ndjekur pjesë të mbledhjeve plenare të 

Kuvendit dhe kanë marrë pjesë në panelet e 

ndryshme të diskutimit. 

Gjatë këtyre vizitave, vizitorët janë shoqëruar 

nga zyrtarët përgjegjës të Kuvendit dhe kanë 

dhënë shpjegimet e nevojshme. 

Gjatë kremtimit të Ditës së Demokracisë, këtë 

vit, në sallën e mbledhjeve plenare është 

simuluar seanca plenare nga përfaqësuesit 

rinorë, përkatësisht Këshilli Qendror i Veprimit 

Rinor, të cilët kanë debatuar në temën: "Çfarë 

presin të rinjtë nga institucionet e Kosovës?". 

Në fund, përfaqësuesit rinorë kanë miratuar 

Deklaratën e përbashkët të Këshillit Qendror të 

Veprimit të Rinisë. 

Dita e Demokracisë – Dyert e 

hapura të Kuvendit

Gjatë viteve 2010-2011, Kuvendi i 

Republikës së Kosovës është vizituar nga 

rreth 90 grupe të ndryshme vizitorësh, duke 

përfshirë edhe vizitat gjatë kremtimeve të 

Ditës së Demokracisë – Dyert e Hapura të 

Kuvendit. Në tërësi, gjatë këtyre dy vjetëve, 

Kuvendin e kanë vizituar më shumë se 2 

mijë vizitorë. Në të ardhmen, Kuvendi 

mëton të krijojë mundësi për vizita edhe më 

të shpeshta të qytetarëve.

Vizitat 

Gjatë vitit 2010, me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Nënës Terezë, në ambientet e Kuvendit të 

Republikës së Kosovës, është hapur ekspozita e piktorit Xhovalin Paci, me piktura portretesh të 

kësaj humanisteje të madhe shqiptare. Ekspozita ka qenë e hapur për publikun

Ekspozita
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Ditës së Demokracisë, Kuvendi i Republikës së 
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përfaqësues të vendit. 
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nga zyrtarët përgjegjës të Kuvendit dhe kanë 

dhënë shpjegimet e nevojshme. 

Gjatë kremtimit të Ditës së Demokracisë, këtë 

vit, në sallën e mbledhjeve plenare është 

simuluar seanca plenare nga përfaqësuesit 

rinorë, përkatësisht Këshilli Qendror i Veprimit 

Rinor, të cilët kanë debatuar në temën: "Çfarë 

presin të rinjtë nga institucionet e Kosovës?". 

Në fund, përfaqësuesit rinorë kanë miratuar 

Deklaratën e përbashkët të Këshillit Qendror të 

Veprimit të Rinisë. 
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rreth 90 grupe të ndryshme vizitorësh, duke 

përfshirë edhe vizitat gjatë kremtimeve të 

Ditës së Demokracisë – Dyert e Hapura të 

Kuvendit. Në tërësi, gjatë këtyre dy vjetëve, 

Kuvendin e kanë vizituar më shumë se 2 

mijë vizitorë. Në të ardhmen, Kuvendi 

mëton të krijojë mundësi për vizita edhe më 

të shpeshta të qytetarëve.

Vizitat 

Gjatë vitit 2010, me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Nënës Terezë, në ambientet e Kuvendit të 
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Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun u përgjigjet rregullisht pyetjeve të qytetarëve për 

çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me punën e Kuvendit, me miratimin dhe zbatimin e 

ligjeve, me çështje që kanë të bëjnë me rrugët institucionale të realizimit të drejtave të tyre etj.

Pyetjet e qytetarëve

Musli KRASNIQI

GGD, me koncepte të qarta

Grupi Joformal i Grave Deputete  u formua në organizata vendore si ABGJ, QTSGJ,  Shoqata Jo 

legjislaturën e dytë të Kuvendit të Kosovës me Fitim Prurëse, Grupet e Grave në Komuna, 

datën 5 korrik 2005 me iniciativën e Znj Medlin Forumet e Grave të Partive Politike etj. 

Në shkurt 2005   GJGD miratoi Planin e veprimit Olbrajt dhe Grave Deputete të Kuvendit të 

t ë  G J G D .  D u k e  p a s u r  s i  i n i c i a t o r e  Kosovës. GJGD përbëhej nga përfaqësueset e 

mendjendriturën, Znj Medlin Olbrajt si dhe secilit grup parlamentar. Ky grup është formuar 

përkrahjen e vazhdueshme të organizmave me qëllim të avancimit të pozitës së gruas.

ndërkombëtare, duket se platforma e GGD është 

GGD me kryetare Flora Brovina dhe tani Teuta ndërtuar mbi themele të forta. E ndërtuar me një 

Sahatqia, ka zhvilluar shumë aktivitete dhe ka konceptim të qartë dhe besim në vetvete, GGD po 

ndërmarrë iniciativa me qëllim të ngritjes në zgjeron nga dita në ditë aktivitetin e saj duke e 

nivel më të lart të demokracisë,  përfshirjes së shtrirë gradualisht në të gjithë Kosovën dhe të 

gruas në vendimmarrje si dhe fuqizimit të rolit të gjitha fushat.

sajë. GJGD ka bashkëpunim dhe përkrahje nga GGD  e vetë ndërgjegjësuar se duhet të luftojë 

NDI, UNDP,OSBE,  Friedrich Herbert Schtiftung, fortë për mbrojtjen e të drejtave të grave e ka 

UN-Ëomen,   si dhe bashkëpunon me shumë detajuar platformën e saj në:  

Për tu prezantuar  dhe mbrojtur liritë dhe të - Zhvillimi Ekonomik,  Papunësia 

- Integrimet Evropiane etj.drejtat e grave, GJGD e ka vlerësuar debatin  si 
GGD ka marr pjesë në Konferencën 

një formë dhe mundësi e mirë për prezantimin 
Ndërkombëtare “Gjinia dhe Identiteti” të 

me dinjitet të gruas në çdo fushë. Me  sloganin, 
organizuar nga ABGJ ,  në të cilën morën pjesë 

“Unë marr fjalën”  GGD ka marrë pjesë në 
gra lidere nga, SHBA, Gjermania, Zvicra, Italia, 

shumë debate televizive me tema si; 
Finlanda, Suedia, Finlanda, Sllovenia, - Sistemi i Arsimit në Kosovë 

- Diplomacia, Implementimi i Kushtetutës  Hungaria, Kroacia, Maqedonia dhe Serbia.

Pjesëmarrje në Debat. 

Olbrajt dhe GJGD
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 Petrit SUBASHI

Spikat, Takimi i Bordit të Grave Deputete - znj. Ulrike 

Lunachek

Ato shprehen besimin se me fuqizimin e gruas në 

institucione dhe shoqëri krijohet ambienti për 

demokratizimin e shoqërisë sepse, prania e gruas rrit 

seriozitetin dhe punën dhe ul mundësinë për 

korrupsion dhe abuzime.

Znj. Lunachek tha se gruaja duhet të ketë pozitën e 

saj në institucione dhe të ketë rol të rëndësishëm në 

proceset nëpër të cilat kalon Kosova, se fuqizimi i 

gruas është një prej prioriteteve të BE-së.

Takime të vazhdueshme

Grupi i Grave Deputete - ambasadoret e Quint-it

Grupi i Grave Deputete të Kuvendit të Kosovës 

zhvilloi një takim me ambasadoret e Quintit të 

akredituar në Prishtinë. Temë e takimit ishte 

njoftimi i ambasadoreve në lidhej me angazhimin 

e GGD,  në lidhej me ndryshimet e ligjit zgjedhor…

Është koha të dëshmohet pjekuri politike dhe mbi të gjitha, 

të punohet për të përmbushur aspiratat demokratike, për 

të cilat kemi marrë besimin.

Si përfaqësuese të popullit i bëjmë thirrje krerëve të partive 

politike që të tejkalojnë dallimet partiake dhe të shprehin 

vetëdije më të lartë shtet formuese.

Krizat, të cilësdo natyre qofshin ato, nuk janë në interes të 

Kosovës dhe qytetarëve të këtij vendi, ka deklaruar znj. 

Teuta Sahatçija në iniciativën e GGD për të marrë pjesë në 

proceset e dy komisioneve ad –hoc, për ndryshimet 

kushtetuese dhe ndryshimin e ligjit për zgjedhjet.

Iniciativa për të kontribuar

është rasti që në këtë tryezë të shtjellohen praktikat më 

të mira nga vende të ndryshme të botës lidhur me 

demokratizimin e partive politike, gjithnjë duke pasur 

para sysh edhe interesimet e deputeteve të Kosovës. 

Pastaj fjalën e mori drejtorja e Programit të NDI-së për 

gratë në Uashington, zonja Susan Markham, e cila 

theksoi se, NDI-ja ka 25 vjet që angazhohet gjerësisht 

për të kthyer besimin e qytetarëve në partitë politike…

Grupi i Grave Deputete të Kuvendit të Republikës së 

Kosovës, në bashkëpunim me NDI-në, mbajti një 

tryezë lidhur reformën e Ligjit zgjedhor, në të cilën 

merrnin pjesë kryetarët e komisioneve për reformën 

zgjedhore dhe të atij për ndryshimet kushtetuese, 

përkatësisht Haki Demolli e Arsim Bajrami, si dhe 

deputetë, përfaqësues të partive politike, të 

forumeve të grave, përfaqësues të shoqërisë civile, 

ekspertë dhe përfaqësues të organizatave 

ndërkombëtare në Kosovë

Sahatçija :-“ Grupi i Grave Deputete angazhohet për 

fuqizimin e gruas në politikë dhe në segmentet tjera 
demokracisë, tha ajo, nuk është i mundshëm pa 

të jetës institucionale e shoqërore, mbi interesat 
pjesëmarrjen e gruas në të gjitha proceset 

partiake, të vetëdijshme se të gjitha gratë 
shoqërore, pra edhe në vendimmarrje”.

ballafaqohen me probleme të njëjta. Forcimi i 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës , dr. Jakup Krasniqi, 

priti në një takim Bordin e Grave Deputete, të 

kryesuar nga kryetarja e Bordit, Teuta Sahatqija. 

Takimi zhvillohej në kuadër të aktiviteteve për 

fuqizimin e rolit të gruas në politikë dhe shoqëri nga 

ana e Grupit të Grave Deputete.

Kryetari i Kuvendit, z. Krasniqi,  premtoi 

mbështetjen e aktiviteteve të GGD  përtej 

përfaqësimeve politike, duke u zotuar se do të 

shikohen të gjitha mundësitë që gratë deputete të 

ndihmohen në të gjitha angazhimet e tyre. Në këtë 
Komisionit për amendamentimin e Ligjit për këndvështrim, ai premtoi mbështetje edhe përsa i 
zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. përket sigurimit të hapësirës së punës, por edhe të 
Në kuadër të përfaqësimit të gruas, ju duhet të 

shqyrtimit të mundësive për përkrahje materiale. 
angazhoheni edhe për ruajtjen e kuotës së 30 për 

Kontributi juaj është i rëndësishëm ka theksuar z. 
qindëshit në përbërjen e Kuvendit”, theksoi 

Krasniqi, sidomos në dhënien e ideve gjatë 
kryeparlamentari Krasniqi. Çdo e drejtë e fituar, 

ndryshimeve në procesin  zgjedhor, përkatësisht 
duhet të ruhet e avancohet dhe jo të reduktohet.                                                                                      

reformës zgjedhore, punë kjo që po bëhet nga ana e 

Kontribut

Përpjekjet dhe kërkesa e vazhdueshme për mbrojtjen e bashkëpunim me Institutin Kombëtar Demokratik 

përfaqësimit të saj, në të gjitha institucionet e Kosovës, (NDI), ka organizuar në ambientet e Kuvendit të 

e ka futur GGD në bashkëpunim me institucionet dhe Kosovës, tryezë të përbashkët pune me temë: 

organizatat ndërkombëtare duke e vlerësuar si formën “Strategjia e demokratizimit të partive politike”, që 

më me vlerë të aktivitetit të saj. është një nga çështjet më parësore të GGD. Tryezën e 

Grupi Grave Deputete të Kuvendit të Kosovës, në hapi drejtorja e NDI-së, Laura Nichols, e cila tha se 

Bashkëpunimi

Vlerësim dhe mbështetje 
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Republika e Turqisë e ka mbështetur dhe  

do ta mbështesë Republikën e Kosovës në të 

gjitha aspektet

- Në të gjitha takimet ndërmjet  zyrtarëve të lartë dhe  të delegacioneve të ndryshme nga  Republika e 

Turqisë me  zyrtarë të lartë nga Republika e Kosovës,  theksohen lidhjet historike, që ekzistojnë ndërmjet  

Turqisë dhe Kosovës, jashtë të gjitha qasjeve politike,  që  shprehin fuqinë e  lidhjeve të thella vëllazërore 

dhe miqësore

- Në këto takime  është theksuar  se  marrëdhëniet e mira midis dy shteteve dhe  popujve janë të nxitura 

edhe nga  qytetarët me  prejardhje nga  Kosova, të cilët jetojnë në Turqi, si dhe nga  qytetarët e 

përkatësisë turke,  të cilët janë të integruar në  shoqërinë kosovare dhe  i kontribuojnë zhvillimit të 

Kosovës

ministri i  punëve të jashtme të Republikës së (tashmë i ndjerë). Z. Mercan  dhe  z. Yazıcıoğlu, 

Turqisë, z. Muntaz Soysal, si ekspert i  të drejtës duke  shprehur kënaqësinë që  gjenden për vizitë 

kushtetuese. Z. Soysal u interesua lidhur me  në  shtetin e pavarur të Kosovës, theksuan se  

përgatitjet e deritashme rreth hartimit të  ndjehen mirë për faktin, se Republika e Turqisë 

Kushtetutës së re të Kosovës, i cili  shfaqi dëshirën është ndër vendet e para, që njohu  pavarësinë e 

që  edhe ai, si ekspert i të drejtës kushtetuese, të Kosovës dhe se  entuziazmi për pavarësinë e 

japë kontributin e tij personal në hartimin e Kosovës ishte i përbashkët.  

Njëherësh,   të  dy  mysaf irët  shprehën Kushtetutës së re të Kosovës.

Në fund të vitit 2008,  tashmë Republikën e gatishmërinë, që Republika e Turqisë në mënyrë të 

Kosovës,  e vizituan kryetari i Komisionit për punë vazhdueshme të lobojë  si  në Konferencën e 

të jashtme i  Parlamentit turk, z. Murat Mercan, si Vendeve Islamike,  ashtu edhe në takimet me 

dhe  kryetari i  Grupit parlamentar të miqësisë përfaqësuesit nga vendet e Lindjes së Mesme  dhe 

ndërmjet Turqisë dhe Kosovës dhe deputetë  në  nga  vendet turko file, për njohjen sa më të shpejtë 

Parlamentin e Turqisë, z. Muhsin Yazıcıoğlu të  Republikës së Kosovës.

Gjatë  dhjetë viteve të  ekzistimit të tij, Kuvendi i rast shprehu kënaqësinë  e vizitës së vendit, i cili 

Republikës së Kosovës, krahas  zyrtarëve dhe ka një pjesë të mirë të historisë së përbashkët me 

delegacioneve të shumta nga mbarë bota, ishte vendin e tij dhe theksoi se procesi i negociatave do 

nikoqir edhe i zyrtarëve dhe i  delegacioneve të të shkojë drejt plotësimit të vullnetit të popullit të 

shumta të larta nga Republika e Turqisë. Kosovës rreth  përcaktimit  të statusit  

Në vitin 2005, zyrtari i parë i lartë nga Republika përfundimtar të Kosovës, dhe se Kosova do të jetë  

e Turqisë, i cili e vizitoi Kosovën,  ishte  zëvendës vend demokratik dhe  i tolerancës, me të drejta 

kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i  dhe liri  të garantuara njerëzore dhe të pakicave.

Republikës së Turqisë, z. Abdullah Gül. Ai me atë Në prill të vitit 2007,  Kosovën e vizitoi ish 

Gjatë vitit 2009, Republikën e Kosovës e vizituan Turqisë, të cilët e kanë prejardhjen nga Kosova,  i  

kryetari i  Asamblesë së Madhe Popullore të forcon dhe i fuqizon edhe më shumë lidhjet tona të 

Turqisë, z. Köksal Toptan, zëvendës kryetari i përbashkëta dhe se  turqit e Kosovës, të cilët 

Asamblesë së Madhe Popullore të Turqisë, z. Kosovën e ndiejnë si  atdhe të tyre dhe të cilët janë 

Nevzat Pakdil, ministër i punëve të jashtme të kyçur në të gjitha institucionet e saj, me krenari 

Republikës së Turqisë, z. Ali Babacan, si dhe ndajnë fatin e përbashkët të popullit të Kosovës”. 

kryetari i  Partisë së  Unitetit të Madh    të Turqisë,  Z. Toptan në vazhdim tha: “Do të vazhdojmë të 

z. Yalçın Topçu. gjithë së bashku të punojmë në drejtim të  

Si kryetar i parë i Asamblesë së Madhe Popullore të ndërtimit të Kosovës së përparuar dhe lidhur me 

Turqisë, i ftuar për vizitë në Republikën e Kosovës, këtë, besojmë se do të vazhdojmë të jemi një ndër 

z. Toptan iu dha fjala për t'ju drejtuar deputetëve partnerët më të rëndësishëm tregtarë,  gjë që këtë 

në  seancën solemne të Kuvendit të Republikës së e mbështesë në faktin që Marrëveshja për 

Kosovës. Duke iu drejtuar  deputetëve të  Kuvendit bashkëpunim ekonomik, e nënshkruar në shkurt 

të Republikës së Kosovës, z. Toptan, ndër të tjera  të këtij viti në Prishtinë,  paraqet trampolinë për 

tha se marrëdhëniet historike  ndërmjet Kosovës vendosjen e  bazës juridike të lidhjeve ekonomike 

dhe Turqisë mbështeten në lidhjet vëllazërore dhe në mes të Turqisë dhe Kosovës”. Në fund, kryetari 

shoqërore që burojnë nga e kaluara e përbashkët i  Asamblesë së Madhe Popullore të Turqisë, z. 

dhe  nga e përbashkëta që  mbështetet në jetën Toptan, theksoi se  është i bindur thellë se miqësia 

shekullore historike, kulturore dhe humane, në mes të Turqisë dhe Kosovës  do të forcohet  çdo 

shpreh sot rëndësinë që Turqia ia kushton Kosovës ditë e më shumë dhe se  vëllazëria në mes të 

dhe popullit vëlla të Kosovës. Në vazhdim, zoti popullit të Turqisë dhe të Kosovës po me atë fuqi 

Toptan tha  se “ekzistimi i  komunitetit turk në do të  bartet edhe në të ardhmen.

Kosovë dhe i numrit të madh të qytetarëve të 
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dhe  nga e përbashkëta që  mbështetet në jetën Toptan, theksoi se  është i bindur thellë se miqësia 

shekullore historike, kulturore dhe humane, në mes të Turqisë dhe Kosovës  do të forcohet  çdo 

shpreh sot rëndësinë që Turqia ia kushton Kosovës ditë e më shumë dhe se  vëllazëria në mes të 
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- Kryetar i Asamblesë së Madhe Popullore të Republikës së Turqisë,  z. Köksal Toptan 

- Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, 

z.Abdullah Gül 

- Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, z. Ali Babacan dhe z. Muntaz Saysal 

- Zëvendëskryetar i Parlamentit të Republikës së Turqisë, z. Nevzat Pakdil 

- Kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Turk, z. Murat Mercan 

- Kryetarit të  Grupit Parlamentar të Miqësisë ndërmjet Turqisë dhe Kosovës, 

  z. MuhsinYazicioğlu

- Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Turqisë, z. Hashim Kılıç 

- Ministër i Drejtësisë të Republikës së Turqisë, z. Ahmet Kahraman

Kuvendi i Republikës së Kosovës  ka qenë mikpritës për:

Celal Ilyas

Me rastin e vizitës së z. Ali  Babacan, në Kosovës dhe Turqisë, me qëllim të  thellimit të 

Republikën e Kosovës, u mbajt një seancë  solemne mëtejmë të këtyre marrëdhënieve shumë të mira  

në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në fjalën e në mes të vendeve tona”. Njëherësh, ai theksoi  se 

tij, drejtuar deputetëve të Kosovës, z. Babacan, në nxitjen e  bashkëpunimit të gjithmbarshëm, 

ndër të tjera theksoi, se i është  dhënë ky rast midis Turqisë dhe  Kosovës,  do të nënshkruhen  

historik, që  të ketë mundësinë t'i drejtohet dy marrëveshje, që  kanë të bëjnë me  strategjinë e 

popullit të Kosovës; “Këto lidhje do të forcohen përbashkët të bashkëpunimit dhe heqjen e vizave. 

edhe më shumë, duke ditur se në Kosovë jetojnë  “Në këtë mënyrë, qytetarët e Kosovës,  e po ashtu 

pjesëtarë të bashkësisë turke  dhe po ashtu  në edhe qytetarët e Turqisë, nuk do të kenë më nevojë 

Turqi jetojnë qytetarë  nga Kosova, të cilët për t'i marrë vizat”, theksoi z. Babacan.

shërbejnë si ura lidhëse midis dy vendeve tona, 

Zëvendës kryetari i  Asamblesë së  Madhe Njëherësh, Turqia do të ofrojë mbështetje në  të 

popullore të Turqisë z. Nevzat  Pakdil, ndër të gjitha proceset që zhvillohen në Kosovë, e në këtë 

tjera, tha  se  Turqia e ka njohur shtetin e pavarur aspekt edhe vendet e tjera  duhet ta respektojnë 

të Kosovës, sepse është ky obligim edhe për shkak vullnetin e popullit të Kosovës për shtet të 

të marrëdhënieve vëllazërore me popullin e pavarur, duke mos harruar, që ky vend bën 

Kosovës dhe se Republika e Turqisë është për përpjekje për fqinjësi të mirë me të gjitha vendet e  

ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës. rajonit. 

Nga mesi i  vitit 2010,  Republikën e Kosovës e viteve,  deputetë të shumtë dhe  anëtarë  të 

vizitoi edhe kryetari i Gjykatës Kushtetuese të komisioneve parlamentare të  Kuvendit të 

Republikës së Turqisë, z.  Haşim Kılıç, me ç'rast Republikës së Kosovës e vizituan Asamblenë e 

theksoi që bashkëpunimi në mes të dy vendeve Madhe Popullore të Republikës së Turqisë dhe 

duhet të zgjerohet dhe thellohet edhe në mes të dy patën rastin  që me kolegët e tyre deputetë nga 

gjykatave kushtetues, duke theksuar  se roli i Kuvendi i Republikës së Turqisë t'i këmbejnë 

gjykatave  është i rëndësisë së veçantë për përvojat parlamentare nga fushëveprimi i tyre. Po 

shoqëritë demokratike. Kah mesi i vitit  në vijim – ashtu, vlen të theksohet  edhe fakti  që kryetari i 

2011, Republikën e Kosovës e vizitoi ministri i  Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Jakup 

Ministrisë së drejtësisë  të  Republikës së Turqisë, Krasniqi, në fillim të vitit 2009, e vizitoi 

Ahmet Kahraman, i cili theksoi gatishmërinë e Asamblenë e Madhe Popullore të  Republikës së 

Republikës së Turqisë që në fushën e gjyqësisë të  Turqisë dhe, krahas takimeve të shumta me 

thellojë bashkëpunim me  gjyqësinë e Republikës nikoqirë,  nënshkroi edhe marrëveshjen për 

së Kosovës, si dhe  në  këmbimin e përvojave nga bashkëpunim ndërmjet  Kuvendit të Republikës së 

kjo fushë, në të mirën e të dy vendeve. Kosovës dhe Asamblesë së  Madhe Popullore të 

Me këtë rast, vlen të theksohet se  gjatë dhjetë Republikës së Turqisë.
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- Kryetar i Asamblesë së Madhe Popullore të Republikës së Turqisë,  z. Köksal Toptan 

- Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, 

z.Abdullah Gül 

- Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, z. Ali Babacan dhe z. Muntaz Saysal 

- Zëvendëskryetar i Parlamentit të Republikës së Turqisë, z. Nevzat Pakdil 

- Kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Turk, z. Murat Mercan 

- Kryetarit të  Grupit Parlamentar të Miqësisë ndërmjet Turqisë dhe Kosovës, 

  z. MuhsinYazicioğlu

- Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Turqisë, z. Hashim Kılıç 

- Ministër i Drejtësisë të Republikës së Turqisë, z. Ahmet Kahraman
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në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në fjalën e në mes të vendeve tona”. Njëherësh, ai theksoi  se 

tij, drejtuar deputetëve të Kosovës, z. Babacan, në nxitjen e  bashkëpunimit të gjithmbarshëm, 

ndër të tjera theksoi, se i është  dhënë ky rast midis Turqisë dhe  Kosovës,  do të nënshkruhen  

historik, që  të ketë mundësinë t'i drejtohet dy marrëveshje, që  kanë të bëjnë me  strategjinë e 
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K U V E N D IK U V E N D I

Krahas grupeve parlamentare, komisioneve të popullsisë, në mënyrë që këto probleme të 

përhershme e funksionale dhe krijimit të diskutohen, shqyrtohen në Kuvend dhe të 

komisioneve ad-hoc, në kuadër të Kuvendit të shikohet mundësia e zgjidhjes së tyre. Me 

Republikës së Kosovës veprojnë edhe dy grupe ekzistimin e këtij grupi, të rinjtë së paku e dinin 

joformale parlamentare: Grupi i Grave Deputete adresën se ku mund të drejtohen.

Funksionimi i këtij grupi ka vazhduar edhe në dhe Grupi Parlamentar i Deputetëve të Rinj. 

Grupi Parlamentar i Deputetëve të Rinj është Legjislaturën IV. 

Grupi Parlamentar i Deputetëve të Rinj ka themeluar gjatë Legjislaturës III të Kuvendit të 

zhvilluar vizita tek të rinjtë në terren, vizita Kosovës, nga deputetët nën moshën 35 vjeçare, 

nëpër shkolla dhe universitete, ka organizuar me idenë që të jetë adresa ku të rinjtë të mund të 

dëgjime publike, ditë të hapura për të rinjtë, orientohet për ndihmë, për t'i zgjidhur 

duke qenë sa më afër tyre dhe njëkohësisht duke problemet e tyre. Ky grup është krijuar me 

u munduar që të jetë zëri i tyre në Kuvendin e iniciativën e deputetëve nga radhët e të gjitha 

Kosovës.partive politike e që janë për herë të parë në 
Gjatë Legjislaturës III, ky grup ka pasur gjithsej 

Kuvendin e Kosovës si deputetë të rinj, si dhe 
nëntë anëtarë, kryetar i të cilit ishte deputeti 

me mbështetjen e OSBE-së. Arsyeja  e formimit 
Armend Zemaj, ndërsa në këtë Legjislaturë, 

të këtij grupi konsiston në identifikimin e 
grupi numëron 24 anëtarë dhe udhëhiqet nga 

problemeve që ka rinia, kur dihet se rinia në 
deputetja Ganimete Musliu. 

vendin tonë është më shumë se gjysma e 

- Ky grup është themeluar gjatë Legjislaturës III të Kuvendit të Kosovës, nga deputetët nën 

moshën 35 vjeçare, me idenë që të jetë adresa ku të rinjtë të mund të orientohet për 

ndihmë, për t'i zgjidhur problemet e tyre

Grupi Parlamentar i Deputetëve të Rinj

Adresa e të rinjve në Kuvend

Avancimi në fushën e 

legjislacionit

Ish-kryetari i këtij grupi, Armend Zemaj, 

thotë se ideja e deputetëve të rinj për 

krijimin e një grupi të tillë, duke lënë anash 

interesat partiake dhe duke u fokusuar në 

çështjet që kanë të bëjnë me rininë, është 

treguar e suksesshme. Sipas tij, përveç 

vizitave në terren dhe identifikimit të 

problemeve me të cilat përballet të rinjtë e 

vendit, e arritur e grupit mund të vlerësohet 

edhe avancimi në fushën e legjislacionit që 

ka të bëjë me këtë shtresë të shoqërisë. 

“Kemi arritur që Ligjin për pjesëmarrjen dhe 

fuqizimin e rinisë, i cili për dy legjislatura 

nuk ka arritur të kalojë në Kuvend, ta 

adoptojmë në bazë të kërkesave që kanë dalë 

nga rinia, ta vejmë në rend dite dhe ta 

miratojmë. Ka pasur edhe çështje të tjera që 

kishin të bënin me Ligjin e maturës. Grupi 

ka qenë shumë unik në trajtimin e 

problemeve”, thotë Zemaj.

Përpos dëgjimeve publike, ai thotë se Grupi i 

Deputetëve të Rinj, gjatë Legjislaturës së 

kaluar, shumë të rinjve iu ka ofruar 

mundësinë që ta vizitojnë Kuvendin e 

Kosovës dhe të shohin për së afërmi se si 

funksionon organi më i lartë ligjvënës. 

“Grupin e Deputetëve të Rinj, shumë të rinj 

e organizata rinore e kanë parë dhe e shohin 

si adresë ku mund t'i drejtojnë kërkesat e 

tyre për zgjidhjen e problemeve”, thotë 

deputeti Zemaj, duke shtuar se puna e këtij 

grupi gjatë mandatit të kaluar ka bërë që të 

rinjtë të fitojnë më shumë vende në Kuvend 

gjatë kësaj legjislature. 

Aktivitetet e Grupit

Në kuadër të aktiviteteve të tij, Grupi 

Parlamentar i Deputetëve të Rinj, ka mbajtur 

dëgjime publike për projektligje të caktuara, 

ka zhvilluar takime me rrjete dhe organizata 

rinore në Kosovë, ka realizuar vizita të 

ndryshme në terren, ka organizuar “Ditën e 

Hapur për Rininë në Kuvendin e Kosovës” 

etj. 

Me qëllim të shqyrtimit sa më të gjerë të 

Projektligjit të Punës, duke pasur parasysh 

dhënien e shumë vërejtjeve që nga kalimi i 

tij në leximin e parë, si dhe me qëllim të 

mosndikimit të tij negativisht në krijimin e 

familjeve të reja, gjatë muajit korrik të vitit 

2010, Grupi ka organizuar një dëgjim 

publik, në të cilin ka të ftuar kryesisht 

njerëz nga fusha e rinisë, ekspertë nga 

organizata të ndryshme, përfaqësues të 

grupeve të interesit etj. Në fund, Grupi nxori 

rekomandime për komisionin përkatës. 

Aktivitet tjetër i Grupit, gjatë vitit 2010, 

ishte organizimi i “Ditës së Hapur për 

Rininë në Kuvendin e Kosovës”, me ç'rast 

Kuvendit i është bërë një vizitë nga 

përfaqësues të organizatave rinore, studentë 

nga Universiteti i Prishtinës, si dhe grup 

nxënësish nga American School of Kosova.  

Objektivi i këtij aktiviteti ishte informimi 

nga afër i të rinjve lidhur me punën dhe 

funksionimin e Kuvendit të Kosovës në 

përgjithësi, si dhe punën dhe funksionimin e 

Grupit Parlamentar të Deputetëve të Rinj, në 

veçanti. Në fokus ishte edhe roli i rinisë në 

vendimmarrje si dhe roli i saj në zhvillimin 

e demokracisë.
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Udhëheqja e dy ministrive gjatë këtij mandati nga deputetë të këtij grupi në mandatin e kaluar, 

Memli Krasniqi e Vlora Çitaku, sipas kryetares Musliu, është shumë pozitive, sepse të paktën ata dy 

ministra e kuptojnë shumë mirë punën dhe aktivitetin grupit, pasi që edhe komunikimi me ta është 

i shpeshtë. 

Musli Krasniqi

Ekipi i Agjensive për Zhvillim të OKB-së - 

Kuvendi i Kosovës, partneritet i suksesshëm 

drejt zhvillimit

Aktualisht në Kosovë veprojnë 21 Agjensi të OKB- transparencë dhe qasje për publikun dhe 

së, të cilat kanë mandat zhvillimor dhe veprojnë qytetarët. 

Në vazhdim, duke ju përshtatur nevojave, nën ombrellën e Zyres së Koordinatores për 

kërkesave dhe agjendës zhvillimore të Kosovës, Zhvillim të OKB-ve.  Agjensitë e Kombeve të 

UNDP u orientua në promovimin dhe zbatimin e Bashkuara dhe në veçanti, Programi i Kombeve të 

politikave për Objektivat e Zhvillimit të Bashkuara për Zhvillim ( United Nation 

Mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara - KB, si dhe Development Programme - UNDP) kanë 

të Agjendës për Përfshirje sociale të Bashkimit përkrahur punën e Kuvendit duke filluar që nga 

Evropian – BE. Kjo përkrahje është realizuar viti 2002. Përkrahja e këtyre agjensive ka pasur 

përmes Projektit 'Objektivat e Zhvillimit të si qëllim të ndihmojë institucionet dhe qytetarët e 

Mijëvjeçarit (OZHM-të) në Kuvend', projekt i Kosovës. Ekipi i Agjensive të OKB-së në Kosovë 

mundësuar nga UNDP dhe i përkrahur nga (UNKT) ka përkrahur Kuvendin e Kosovës për të 

Agjensitë e Kombeve të Bashkuara si: UNICEF, fuqizuar agjendën politike, legjislative dhe 

UNFPA, OBSH, UNHCR e UN-Habitat-i.institucionale të Kuvendit, për ndërtimin e një 
Projekti në fjalë ka ndihmuar Kuvendin të kulture dhe praktike parlamentare në të mirë të 
përqafojë dhe zyrtarizojë Agjendën e OZHM-ve. demokracisë dhe interesit të gjerë publik në vend. 
Më 18 Tetor, 2008, Kuvendi me unanimitet të Fillimisht, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të 

plotë, solemnisht aprovoi Rezolutën mbi burimeve njerëzore dhe profesionale, UNDP ishte 

Deklaratën e Mijëvjeçarit. Rezoluta obligon të përqendruar në ngritjen e efikasitetit dhe 

gjitha institucionet relevante të Kosovës të funksionimit institucional të Kuvendit. Projekti 

bashkëpunojnë ngushtë në arritjen e rezultateve SPEAK i UNDP-së mundësoi modernizimin dhe 

konkrete ashtu siç përcaktohen nëpërmjet OZHM-menaxhimin elektronik të dokumentacionit – 

ve, si dhe të përafroj dhe ndërlidh OZHM-të me Instalimin e Sistemit për Menaxhim të 

Agjendën për Përfshirje Sociale, dhe Indikatorët e Dokumenteve ( Document Management System) 

Laeken-it të BE-së. duke krijuar kështu rrjetin e brendshëm 
Projekti vazhdon, i transformuar në përmbajtje komunikues (intranet). Në të shfrytëzuar, ky 
dhe emërtim të ri - 'Zhvillimi Parlamentar për sistem në njërën anë mundësonte administrim 
Politika Sociale' (ZHPPS). Në më shumë se 3 vite efikas të dokumentacionit, dhe në anën tjetër 

frytshëm”, thotë kryetarja Musliu. Në këtë takim, Grupi intensifikon aktivitetet
sipas saj, nga të rinjtë kanë dalë kërkesa për 

riamendamentimin e Ligjit për Rini, sepse ata Duke dhënë një pasqyrë të përbërjes aktuale të 
shohin të meta në këtë Ligj, veçanërisht kur grupit, kryetarja e tij, Ganimete Musliu thotë se 
bëhet fjalë për moshën e përcaktuar për rininë, e grupi dominohet nga femrat, përderisa anëtarë të 
cila, sipas këtij ligji, është e njohur deri në tij janë edhe deputetë të komuniteteve pakicë. 
moshën 24 vjeç. “Ne konsiderojmë që kjo është Sipas saj, qëllimi i këtij grupi është përfaqësimi sa 
një kërkesë e drejtë dhe shumë shpejtë do të më i drejtë i kërkesave dhe çështjeve që kanë të 
ulemi dhe të shohim se cilat janë mundësitë që ta bëjnë me rininë e Kosovës dhe kur trajtohen tema 
bëjmë amendamentimin e këtij ligji”. të tilla, bien partitë. 
Musliu thotë se nxënësit e studentët shumë Musliu thotë se grupi, fillimisht ka vizituar 
çështje në Ministrinë e Arsimit i adresojnë ministritë të cilat kanë të bëjnë direkt me 
nëpërmjet Grupit të Deputetëve të Rinj. problemet dhe mundësitë e të rinjve në Kosovë, 
“Fatmirësisht, ne kemi një bashkëpunim shumë si: Ministria e Integrimeve, Ministria e Zhvillimit 
të mirë me ministrin e Arsimit dhe ai është i Ekonomik, ajo e Kulturës, Rinisë e Sportit, pastaj 
gatshëm që t'i marrë në konsideratë ato që ne Këshillin e Nxënësve të Shkollave të Mesme të 
kërkojmë. Së bashku me Këshillin e Nxënësve, Kosovës dhe ka ngritur disa çështje dhe kërkesa 
kemi nxjerrë rekomandime për Ministrinë e të tyre në seancë plenare. 
Arsimit në lidhje me testin e maturës”, thotë “Me rastin e fillimit të vitit të ri akademik kemi 
Ganimete Musliu. takuar përfaqësuesit e Parlamentit Studentor, të 
Nga aktivitetet e tjera të Grupit, ajo përmend cilët kanë ardhur me kërkesa të qarta dhe 
edhe Konferencën për ndryshimin e Ligjit bashkërisht kemi parë mundësinë se si të jemi 
Zgjedhor. Sipas saj, mbyllja eventuale e listave afër tyre dhe kërkesave që ata kanë, cilat janë 
zgjedhore do të ishte shumë e dhimbshme për mundësitë dhe rrugët që ne duhet t'i përdorim. 
rininë. Çështjet e ngritura nga ta i kemi biseduar gjatë 
Duke folur për rritjen e numrit të anëtarëve të një takimi me rektorin Mujë Rugova, si dhe kemi 
grupit nga nëntë në legjislaturën e kaluar, në 24 vizituar Qendrën e Studentëve. I kemi ftuar në 
aktualisht, Musliu thotë se kjo tregon që partitë një takim të gjithë zyrtarët për rini në nivel të 
politike janë hapur ndaj të rinjve dhe shihet një Kosovës, gjatë të cilit i kemi trajtuar shumë 
freskim te të gjitha partitë politike që janë pjesë e çështje dhe vlerësojmë që ka rezultuar i 
Kuvendit.  
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përkrahje në çështje të cilat ndikojnë në 2011”. Në thelb këto dokumente shërbejnë si 

përparimin e zhvillimit social dhe njerëzor në udhërrëfyes; si evidencë me bazë të fortë 

Kosovë, të dy këto projekte kanë ndihmuar statistikore apo matje të perceptimit qytetar; si 

Kuvendin me një numër hulumtimesh, mjet i vlerësimit periodik të progresit; si mjet 

punëtorish, dhe shkëmbim përvojash. eksplorues i praktikave të mira ndërkombëtare 

Projekti ZHPPS është i dizajnuar të vazhdojë të apo kornizë analitike. 

sjellë së bashku burimet dhe dijen për të  Në përgjithësi Agjensitë e KB, janë duke 

ndihmuar deputetët, OJQ-të dhe qytetarët që ndihmuar në kri j imin e  një  prakt ike 

ndajnë shqetësimet për mungesën e përfshirjes institucionale ku progresi zhvillimor e social 

sociale në zhvillimin e proceseve politike synohet, planifikohet, vlerësohet dhe shënohet.  

gjithëpërfshirëse. Kjo realizohet përmes Kjo ka filluar me Rezoluten e 18 Tetorit 2008, ka 

përkrahjes për prioritizim, draf tim dhe vijuar ma dokumentet e lartë përmendura dhe 

monitorim të politikave të ndërlidhura me aktivitetet e dendura, duke kulmuar me shënimin 

zbutjen e varfërisë, ngritjen e nivelit të punësimit e Javës kundër varfërisë, 17 – 24 tetor, për 

dhe arsimimit, barazinë gjinore dhe fuqizimin e gjashtë vite me radhë. Këtë vit për herë të parë 

rolit të grave në institucione dhe shoqëri. deputetë të Kuvendit janë shpallur Kampionë të 

Rezultate konkrete janë arritur përmes Politikave Sociale  nga ana e UNKT-së, gjatë 

organizimit të ngjarjeve të karakterit promovues shënimit të javës kundër varfërisë. 

Në përfundim vlen të theksohet se dhe të vetëdijësimit,  të përgatitjes së 

synimet e së ardhmes lidhen me përkrahjen e dokumenteve politike dhe hulumtuese, duke 

themelimit të mekanizmave mbikqyrës për ofruar asistencë teknike dhe ekspertizë specifike 

monitorimin e politikave të përfshirjes sociale,  legjislative për deputetët dhe komisionet 

raportimin e të arriturave në baza vjetore, parlamentare si dhe Administratën e Kuvendit.  

Përkrahja e Grupit të grave deputete,  përkrahja e forcimin e kapaciteteve ligjore të OJQ-ve për të 

grupeve të margjinalizuara, përkrahja nëpër marrë pjesë në mbikëqyrjen e politikave sociale 

komuna, ofrimi i programit të praktikantëve në dhe legjislacionit,  të bazuar në hulumtim, 

partneritet me Institutin  Nacional Demokratik, ngritjen e burimeve të evidencës për vendim 

fuqizimi i Shoqërisë Civile - të gjitha këto marrje në Kuvendin e Kosovës, dhe përmirësimin 

vazhdojnë të zbatohen në kuadër të planit për e kapaciteteve për marrëdhëniet me zgjedhësit e 

partneritet, UNKT – Kuvend.  posaçërisht përfaqësimi i grupeve më të ndjeshme 

në Kuvend. 
Në mesin e të arriturave të UNDP-së dhe UNKT-së Në vitet në vijim, të gjitha këto synime priten të 

në partneritet me Kuvendin janë: 'Letra e bardhë, kapitalizohen si rezultat i bashkëpunimit të 

Sfidat e Përfshirjes Sociale,  një pjesë e “Mozaiku i vazhdueshëm të Agjencivë të OKB-së me 

Kosovës 2009”, “Informatori mbi Objektivat e Kuvendin e Kosovës. 

Zhvillimit të Mijëvjeçarit 2010 Kosovë”, “Raporti  

i Zhvillimit Njerëzor për Përfshirjen Sociale 
     Nora Sahatçiu (UNKT)& Selim Selimi (UNDP)2010”,  “Përfshirja Sociale, Njerëz prapa shifrave- 
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Puna e hapur, komunikimi me qytetarë e raport sa më i afërt me qytetarë mbetet se mbetet 

institucione, përbëjnë një nga synimet dhe në thelb të përditshmërisë  së veprimtarisë së 

angazhimet  thelbësore të Kuvendit të Republikës Kuvendit, duke ditur se deputetet janë 

së Kosovës. Transparenca e punës së Kuvendit përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve. Në 

gjithnjë vështrohet e vlerësohet si tipar qenësor i funksion të njoftimit të qytetarëve me gjithë atë 

funksionimit të këtij organi më të lartë legjislativ që ngjet në Kuvend, janë edhe publikimet e Zyrës 

të vendit. për media dhe marrëdhënie me publikun, që kanë 

Nisur nga kjo, Kuvendi i Kosovës qysh nga fillimi të bëjnë me raportet , informatat nga të gjitha 

i punës ka marrëveshje me transmetuesin publik, ngjarjet në Kuvend, të cilat pos që iu dërgohen të 

përkatësisht RTK-në, për transmetimin e gjitha mediave në vend dhe zyrave të 

mbledhjeve plenare. Të hapura janë edhe korrespondentëve  nga bota, botohen çdo ditë 

komisionet e Kuvendit ndaj institucioneve të edhe në Ueb faqen e Kuvendit. Në funksion të 

ndryshme vendëse e ndërkombëtare, si dhe thellimit të  marrëdhënieve të rregullta me 

shoqërisë civile. Një formë shumë praktike, qytetarë, por edhe me institucione nga më të 

funksionale e domethënëse është edhe organizimi ndryshmet, Kuvendi është i hapur edhe për 

i dëgjimeve publike nga ana e komisioneve. Në vizitorë, si nga vendi , ashtu edhe nga bota. Në 

këto dëgjime ftohen përfaqësues të institucioneve këto raste vizitorët nga ana e zyrtarëve  

dhe të shoqërisë civile për të dhënë mendimet e kompetentë marrin informacione nga më të 

sugjerimet për projektligjet. Kjo formë ndryshme për punën  e Kuvendit, si dhe njihen 

praktikohet gati për të gjitha projektligjet që janë me ambientet e Kuvendit. Organizohen herë pas 

në fazë të shqyrtimit në Kuvend. Gjithsesi, një here  edhe  ekspozita të ndryshme. 

- Nxjerrja e ligjeve, si funksion kryesor i çdo parlamenti – fryt i çmuar e shpresëdhënës

- Nëse të tjerët bëjnë një hap, ne duhet t'i bëjmë tre, në mënyrë që të ecim krahas me ta, 

thekson Bujar Asllani 

Kuvendi i Kosovës në sytë e qytetarëve 
Në dritën e këtyre të dhënave dhe të dëshirës për të parë se çfarë janë 

mendimet e përshtypjet e qytetarëve për punën e Kuvendit, si e ndjekin, si e 

vështrojnë, si e ndjejnë veprimtarinë e gjithmbarshme të këtij institucioni, 

bëmë një bisedë me disa qytetarë.

 Ekonomistja e diplomuar nga Istogu,  Arta Bruçaj, vlerëson punën e mirë 

që po bën Kuvendi i Kosovës në fushën e legjislacionit. Duke vlerësuar 

punën e legjislativit të vendit, Arta shprehet:”Fakti që ligjet e Kosovës 

përmbajnë standardet e Bashkimit Evropian, më ngjall shpresën se Kosova 

së shpejti do të jetë pjesë e BE-së. Shpresoj se do të jetë ashtu”, shprehet kjo 

e re. Përkitazi me atë se sa, mediat elektronike transmetojnë atë që ngjet në 

Kuvend, ajo thotë se mund të bëhet më shumë në informimin me fjalën e 

gjallë të deputetëve nga seancat dhe komisionet e Kuvendit.

 

Ligjet me standarde evropiane shpejtojnë  integrimin në BE

Bujar Asllani nga Podujeva, i diplomuar në shkencat politike të Fakultetin 

Filozofik, thekson se përkundër kohës së shkurtër të funksionimit të 

Kuvendit të Kosovës, ai  përgjithësisht ka arritur t'i kryejë detyrat dhe 

përgjegjësitë e tij. “Nxjerrja e ligjeve apo funksioni legjislativ, si njëri prej 

funksioneve kryesore të çdo parlamenti, mendoj se është fryti kryesor i 

punës së Kuvendit të Kosovës. Sidomos viteve të fundit, vërehet një 

intensifikim i punës në këtë drejtim. Sidoqoftë, asnjë institucion nuk mund 

të mburret se ka bërë mjaft. Edhe Kuvendi duhet t'i rrisë kapacitetet dhe 

volumin e punëve, duke pasur parasysh se Kosova është e vonë në disa 

aspekte, për arsye historike që dihen. Nëse të tjerët bëjnë një hap, ne duhet 

t'i bëjmë tre, në mënyrë që të ecim krahas me ta”, thekson ai.  

Në pyetjen se cilat vendime  të Kuvendit do t'i veçonte, Asllani thekson se 

shpallja e pavarësisë së Kosovës shtet i pavarur e sovran është vendim historik, që për nga rëndësia 

kapërcen jo vetëm këtë dekadë, por edhe shekuj.

Duke folur rreth çështjes se sa Kuvendi i Kosovës është në nivelin e praktikave parlamentare të 

vendeve të zhvilluara, Bujar Asllani, thotë se  Kuvendit të Kosoves i duhet ende kohë për t'iu afruar 

tërësisht këtyre praktikave, përkundër vullnetit që ka. “Ndonëse në Kuvend  debatohet me 

transparencë të kënaqshme, aty shpesh eskalojnë debatet, në kuadër të të cilave fjalori që përdoret nuk 

përkon me një kulturë të mirëfilltë parlamentare”, thekson ai. 

Shpallja e pavarësisë së Kosovës - vendim historik 

Juristi i diplomuar nga Prishtina, Sylejman Gashi, duke folur për këto 

çështje thekson se Kuvendi i Kosovës, sa i përket numrit të ligjeve ka  

miratuar ligje, të cilat në praktikë nuk është lehtë të zbatohen. “Mendoj se 

kjo ndodh për faktin që Kuvendit i mungojnë kapacitetet profesionale gjatë 

procesit të  amendamentimit të ligjeve. Kuvendi duhet të përfshijë më 

shumë ekspertë në punën e Komisioneve gjatë shqyrtimit të projektligjeve”, 

u shpreh ai. 

Islam Topalli, nga komuna e Ferizajt, shpreh mendimin se Kuvendi i 

Kosovës është duke bërë punë të mirë.” Unë kam shumë besim në punën që 

bën Kuvendi i Kosovës. Mirëpo, në media dëgjojmë të flitet për dukuri 

negative në shoqëri, kundër të cilave edhe Kuvendi duhet të ngritë zërin”, 

thotë Islam Topalli.

 

Më shumë ekspertë në punën e komisioneve gjatë 

shqyrtimit të projektligjeve

Përgatiti: Ismet Mahmuti
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Puna e hapur, komunikimi me qytetarë e raport sa më i afërt me qytetarë mbetet se mbetet 

institucione, përbëjnë një nga synimet dhe në thelb të përditshmërisë  së veprimtarisë së 

angazhimet  thelbësore të Kuvendit të Republikës Kuvendit, duke ditur se deputetet janë 

së Kosovës. Transparenca e punës së Kuvendit përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve. Në 

gjithnjë vështrohet e vlerësohet si tipar qenësor i funksion të njoftimit të qytetarëve me gjithë atë 

funksionimit të këtij organi më të lartë legjislativ që ngjet në Kuvend, janë edhe publikimet e Zyrës 

të vendit. për media dhe marrëdhënie me publikun, që kanë 

Nisur nga kjo, Kuvendi i Kosovës qysh nga fillimi të bëjnë me raportet , informatat nga të gjitha 

i punës ka marrëveshje me transmetuesin publik, ngjarjet në Kuvend, të cilat pos që iu dërgohen të 

përkatësisht RTK-në, për transmetimin e gjitha mediave në vend dhe zyrave të 

mbledhjeve plenare. Të hapura janë edhe korrespondentëve  nga bota, botohen çdo ditë 

komisionet e Kuvendit ndaj institucioneve të edhe në Ueb faqen e Kuvendit. Në funksion të 

ndryshme vendëse e ndërkombëtare, si dhe thellimit të  marrëdhënieve të rregullta me 

shoqërisë civile. Një formë shumë praktike, qytetarë, por edhe me institucione nga më të 

funksionale e domethënëse është edhe organizimi ndryshmet, Kuvendi është i hapur edhe për 

i dëgjimeve publike nga ana e komisioneve. Në vizitorë, si nga vendi , ashtu edhe nga bota. Në 

këto dëgjime ftohen përfaqësues të institucioneve këto raste vizitorët nga ana e zyrtarëve  

dhe të shoqërisë civile për të dhënë mendimet e kompetentë marrin informacione nga më të 

sugjerimet për projektligjet. Kjo formë ndryshme për punën  e Kuvendit, si dhe njihen 

praktikohet gati për të gjitha projektligjet që janë me ambientet e Kuvendit. Organizohen herë pas 

në fazë të shqyrtimit në Kuvend. Gjithsesi, një here  edhe  ekspozita të ndryshme. 

- Nxjerrja e ligjeve, si funksion kryesor i çdo parlamenti – fryt i çmuar e shpresëdhënës

- Nëse të tjerët bëjnë një hap, ne duhet t'i bëjmë tre, në mënyrë që të ecim krahas me ta, 
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Kuvendi i Kosovës në sytë e qytetarëve 
Në dritën e këtyre të dhënave dhe të dëshirës për të parë se çfarë janë 
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vështrojnë, si e ndjejnë veprimtarinë e gjithmbarshme të këtij institucioni, 

bëmë një bisedë me disa qytetarë.

 Ekonomistja e diplomuar nga Istogu,  Arta Bruçaj, vlerëson punën e mirë 

që po bën Kuvendi i Kosovës në fushën e legjislacionit. Duke vlerësuar 

punën e legjislativit të vendit, Arta shprehet:”Fakti që ligjet e Kosovës 

përmbajnë standardet e Bashkimit Evropian, më ngjall shpresën se Kosova 

së shpejti do të jetë pjesë e BE-së. Shpresoj se do të jetë ashtu”, shprehet kjo 

e re. Përkitazi me atë se sa, mediat elektronike transmetojnë atë që ngjet në 

Kuvend, ajo thotë se mund të bëhet më shumë në informimin me fjalën e 

gjallë të deputetëve nga seancat dhe komisionet e Kuvendit.

 

Ligjet me standarde evropiane shpejtojnë  integrimin në BE

Bujar Asllani nga Podujeva, i diplomuar në shkencat politike të Fakultetin 

Filozofik, thekson se përkundër kohës së shkurtër të funksionimit të 
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funksioneve kryesore të çdo parlamenti, mendoj se është fryti kryesor i 

punës së Kuvendit të Kosovës. Sidomos viteve të fundit, vërehet një 

intensifikim i punës në këtë drejtim. Sidoqoftë, asnjë institucion nuk mund 

të mburret se ka bërë mjaft. Edhe Kuvendi duhet t'i rrisë kapacitetet dhe 

volumin e punëve, duke pasur parasysh se Kosova është e vonë në disa 

aspekte, për arsye historike që dihen. Nëse të tjerët bëjnë një hap, ne duhet 

t'i bëjmë tre, në mënyrë që të ecim krahas me ta”, thekson ai.  

Në pyetjen se cilat vendime  të Kuvendit do t'i veçonte, Asllani thekson se 

shpallja e pavarësisë së Kosovës shtet i pavarur e sovran është vendim historik, që për nga rëndësia 

kapërcen jo vetëm këtë dekadë, por edhe shekuj.

Duke folur rreth çështjes se sa Kuvendi i Kosovës është në nivelin e praktikave parlamentare të 

vendeve të zhvilluara, Bujar Asllani, thotë se  Kuvendit të Kosoves i duhet ende kohë për t'iu afruar 

tërësisht këtyre praktikave, përkundër vullnetit që ka. “Ndonëse në Kuvend  debatohet me 

transparencë të kënaqshme, aty shpesh eskalojnë debatet, në kuadër të të cilave fjalori që përdoret nuk 

përkon me një kulturë të mirëfilltë parlamentare”, thekson ai. 

Shpallja e pavarësisë së Kosovës - vendim historik 

Juristi i diplomuar nga Prishtina, Sylejman Gashi, duke folur për këto 

çështje thekson se Kuvendi i Kosovës, sa i përket numrit të ligjeve ka  

miratuar ligje, të cilat në praktikë nuk është lehtë të zbatohen. “Mendoj se 

kjo ndodh për faktin që Kuvendit i mungojnë kapacitetet profesionale gjatë 

procesit të  amendamentimit të ligjeve. Kuvendi duhet të përfshijë më 

shumë ekspertë në punën e Komisioneve gjatë shqyrtimit të projektligjeve”, 

u shpreh ai. 

Islam Topalli, nga komuna e Ferizajt, shpreh mendimin se Kuvendi i 

Kosovës është duke bërë punë të mirë.” Unë kam shumë besim në punën që 

bën Kuvendi i Kosovës. Mirëpo, në media dëgjojmë të flitet për dukuri 

negative në shoqëri, kundër të cilave edhe Kuvendi duhet të ngritë zërin”, 

thotë Islam Topalli.

 

Më shumë ekspertë në punën e komisioneve gjatë 

shqyrtimit të projektligjeve

Përgatiti: Ismet Mahmuti
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 Kuvendi,  institucioni më transparent !

Puna e Kuvendit të Republikës së Kosovës vlerësohet tejet pozitive nga ana e gazetarëve të cilët 

përcjellin aktivitetet e këtij institucioni. Për revistën e Kuvendit ata theksojnë se qasja e gazetarëve në 

këtë institucion, në kuptimin e marrjes së informacioneve është e lehtë dhe transparenca është në 

nivelin e duhur. Duke e quajtur Kuvendin e Kosovës si ndër institucionet më transparente në vend, 

gazetarët nënvizojnë se për dhjetë vjet funksionimi, ky institucion nuk e ka zhvilluar asnjë seancë me 

dyer të mbyllura.

Kryetari i Kuvendit, bashkëpunues me mediat

Antigona Uka, gazetare në të përditshmen “Infopress”, thotë se Kuvendi i Kosoves shquhet si një 

prej institucioneve që ka dëshmuar bashkëpunim të mirëfilltë me gazetarët. “Për dallim nga 

Qeveria e Kosovës e cila 

shpeshherë ka lënë gazetarët pa 

përgjigje, duke mos pasur as 

zëdhënës, një gjë e tillë nuk ka 

ndodhur me Kuvendin e 

Kosovës”, thekson Uka. 

Sipas saj qasja e gazetarëve në 

këtë institucion, në kuptimin e 

marrjes së informacioneve 

është e lehtë dhe transparenca 

është në nivelin e duhur. 

”Madje, vet kreu i Kuvendit, dr. 

Jakup Krasniqi është treguar tejet bashkëpunues me mediat dhe ka shtuar respektin në mesin e 

komunitetit të gazetarëve.

 E njëjta nuk mund të thuhet për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndonëse shumica janë të 

gatshëm të prononcohen për media, një pjesë e tyre rezervojnë minutat për gazetarët vetëm 

atëherë kur u duhet marketingu politik”, thekson Antigona Ukaj, nga gazeta “Infopress”.

Gazetarë ndjekin me interes ngjarjen në Kuvend

Asnjë seancë me dyer 

të mbyllura në 10 vjet

Gazetari Agron Halitaj nga gazeta e 

përditshme “Koha Ditore”,  thotë se marrë 

në përgjithësi, Kuvendi i Kosovës mund të 

konsiderohet si institucioni më transparent 

që aktualisht ka vendi, me gjithë faktin që 

ende nuk e ka arritur shkallën e 

dëshirueshme për të qenë i hapur sa duhet 

me mediat dhe publikun. “Mjaft pozitiv 

mund të merret fakti që për dhjetë vjet 

funksionimi, ky institucion nuk e ka 

zhvilluar asnjë seancë me dyer të mbyllura, 

edhe pse këtë të drejtë e ka të përcaktuar me 

rregullore të punës. Transparencën e 

Kuvendit, në masë të dukshme vazhdon ta 

dëmtoj Kryesia e Kuvendit, për shkakun se 

nuk lejon qasje të mediave në punën e saj, e 

po ashtu nuk i bënë publike transkriptet e 

bisedave që i zhvillon gjatë mbledhjeve të 

rregullta”, thotë gazetari Halitaj.  Një hap 

tjetër progresiv në rritjen e transparencës 

së Kuvendit është shënuar me përpjekjet e 

krijimit të kanalit të brendshëm televiziv 

për transmetimin e seancave plenare, pasi 

në këtë mënyrë Kuvendi i shmanget 

varësisë, që ka pasur deri më tani nga RTK-

ja. 

Kur është fjala tek niveli i  bashkëpunimit, 

Kuvendi i Kosovës- gazetarë, Halitaj thotë se 

në këtë rast kemi të bëjmë me një çështje 

krejtësisht  relative. “Kjo për faktin se ka 

gazetarë, që shumë lehtë dhe shpejt arrijnë 

të krijojnë relacione bashkëpunuese qoftë 

me personelin e administratës, qoftë me 

deputetët, por ka edhe nga ata, që kanë 

telashe në këtë aspekt. 

Personalisht, kam bindjen se i takoj grupit 

të gazetarëve që kanë bashkëpunim të mirë 

me Kuvendin”, thekson Agron Halitaj nga 

“Koha Ditore”. 

Pa burokraci

Shqipe Osmani, gazetare në “Bota sot”, 

vlerëson lartë punën e Kuvendit të 

Kosovës, duke theksuar se, nuk mungon 

bashkëpunimi me gazetarët nga ky 

institucion. 

“Kuvendi i Kosovës, institucioni më i lartë 

i vendit, ka një qasje bashkëpunuese të 

mirëfilltë, përderisa asnjëherë nuk 

mungon bashkëpunimi me të gjithë ata, që 

gazetari ka nevojë. Nuk është vështirë të 

kontaktosh me secilin nga përgjegjësit e 

dikastereve në këtë institucion dhe nuk 

mungon asnjëherë vullneti për të 

ndihmuar në trajtimin e çështjeve që ne na 

interesojnë”, thotë Osmani. Komunikimi 

me instancat më të larta, përkatësisht me 

kryetarin e Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, 

nuk është burokratik, pasi ai na ka 

pranuar lirshëm në biseda për deklarata 

nga më të ndryshmet. “Personalisht, 

asnjëherë nuk kam pasur probleme, as me 

zyrën e informimit, as me sekretarin e 

përhershëm, nga i cili shpesh herë më 

është dashur të marr deklarata. 

Qasje të mjaftueshme gjithherë ofrohet 

edhe nga shefat e Grupeve Parlamentare. 

Pra thënë saktësisht:- “Kuvendi është 

institucioni më i hapur, në të gjitha 

aktivitetet e tij. Jemi të pranishëm 

lehtësisht dhe pa burokracira penguese”, 

thekson Shqipe Osmani nga “Bota Sot”. 
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 Kuvendi,  institucioni më transparent !

Puna e Kuvendit të Republikës së Kosovës vlerësohet tejet pozitive nga ana e gazetarëve të cilët 

përcjellin aktivitetet e këtij institucioni. Për revistën e Kuvendit ata theksojnë se qasja e gazetarëve në 
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shpeshherë ka lënë gazetarët pa 

përgjigje, duke mos pasur as 

zëdhënës, një gjë e tillë nuk ka 

ndodhur me Kuvendin e 

Kosovës”, thekson Uka. 

Sipas saj qasja e gazetarëve në 

këtë institucion, në kuptimin e 

marrjes së informacioneve 

është e lehtë dhe transparenca 

është në nivelin e duhur. 

”Madje, vet kreu i Kuvendit, dr. 

Jakup Krasniqi është treguar tejet bashkëpunues me mediat dhe ka shtuar respektin në mesin e 

komunitetit të gazetarëve.

 E njëjta nuk mund të thuhet për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndonëse shumica janë të 

gatshëm të prononcohen për media, një pjesë e tyre rezervojnë minutat për gazetarët vetëm 

atëherë kur u duhet marketingu politik”, thekson Antigona Ukaj, nga gazeta “Infopress”.

Gazetarë ndjekin me interes ngjarjen në Kuvend

Asnjë seancë me dyer 

të mbyllura në 10 vjet

Gazetari Agron Halitaj nga gazeta e 

përditshme “Koha Ditore”,  thotë se marrë 

në përgjithësi, Kuvendi i Kosovës mund të 
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që aktualisht ka vendi, me gjithë faktin që 

ende nuk e ka arritur shkallën e 

dëshirueshme për të qenë i hapur sa duhet 

me mediat dhe publikun. “Mjaft pozitiv 

mund të merret fakti që për dhjetë vjet 

funksionimi, ky institucion nuk e ka 

zhvilluar asnjë seancë me dyer të mbyllura, 

edhe pse këtë të drejtë e ka të përcaktuar me 

rregullore të punës. Transparencën e 

Kuvendit, në masë të dukshme vazhdon ta 
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nuk lejon qasje të mediave në punën e saj, e 

po ashtu nuk i bënë publike transkriptet e 
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ja. 

Kur është fjala tek niveli i  bashkëpunimit, 

Kuvendi i Kosovës- gazetarë, Halitaj thotë se 

në këtë rast kemi të bëjmë me një çështje 
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Personalisht, kam bindjen se i takoj grupit 

të gazetarëve që kanë bashkëpunim të mirë 

me Kuvendin”, thekson Agron Halitaj nga 

“Koha Ditore”. 

Pa burokraci

Shqipe Osmani, gazetare në “Bota sot”, 

vlerëson lartë punën e Kuvendit të 

Kosovës, duke theksuar se, nuk mungon 

bashkëpunimi me gazetarët nga ky 
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“Kuvendi i Kosovës, institucioni më i lartë 

i vendit, ka një qasje bashkëpunuese të 

mirëfilltë, përderisa asnjëherë nuk 

mungon bashkëpunimi me të gjithë ata, që 

gazetari ka nevojë. Nuk është vështirë të 

kontaktosh me secilin nga përgjegjësit e 

dikastereve në këtë institucion dhe nuk 

mungon asnjëherë vullneti për të 

ndihmuar në trajtimin e çështjeve që ne na 

interesojnë”, thotë Osmani. Komunikimi 

me instancat më të larta, përkatësisht me 

kryetarin e Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, 

nuk është burokratik, pasi ai na ka 

pranuar lirshëm në biseda për deklarata 

nga më të ndryshmet. “Personalisht, 

asnjëherë nuk kam pasur probleme, as me 

zyrën e informimit, as me sekretarin e 

përhershëm, nga i cili shpesh herë më 

është dashur të marr deklarata. 

Qasje të mjaftueshme gjithherë ofrohet 

edhe nga shefat e Grupeve Parlamentare. 

Pra thënë saktësisht:- “Kuvendi është 

institucioni më i hapur, në të gjitha 

aktivitetet e tij. Jemi të pranishëm 

lehtësisht dhe pa burokracira penguese”, 

thekson Shqipe Osmani nga “Bota Sot”. 
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K U V E N D IK U V E N D I

Mbledhjet e Komisioneve të hapura 

për publikun

Gazetari Ilir Krasniqi nga  gazeta “Kosova Sot”,  thotë për revistën e 

Kuvendit, se ekziston një bashkëpunim i mirëfilltë në Kuvend me 

gazetarët. “Konsideroj se deri më tani, institucioni i Kuvendit marrë 

në tërësi është transparent me mediat. 

Mendoj se mbledhjet e komisioneve parlamentare janë totalisht të 

hapura për gazetarët dhe publikun. Megjithatë, do të ishte e 

mirëseardhur që Kuvendi të krijojë kushte teknike, më të mira për 

mediat gjatë përcjelljes së seancave”, thekson Krasniqi nga “Kosova 

Sot”. 

Duke vlerësuar bashkëpunimin që ka Kuvendi 

me mediat, gazetari nga gazeta e përditshme 

“Zëri”, Fadil Sertolli,  përmend raportet e mira 

që kanë gazetarët  me administratën e Kuvendit, 

me theks të veçantë, Zyrën për Media dhe 

Marrëdhënie me Publikun. Redaksitë e mediave 

informohen rregullisht nga ky institucion, për 

çdo aktivitet që  zhvillohet në Kuvend, për çdo 

prononcim dhe konferencë shtypi, pas çdo 

takimi  të krerëve të lartë dhe të gjitha mbledhjet 

e komisioneve parlamentare. 

"Në përgjithësi unë e vlerësoj Kuvendin e 

Kosovës për bashkëpunimin që ka me mediat”. Kuptohet ka vend për përmirësim, mirëpo duke 

marrë parasysh kushtet tona dhe krahasuar me institucionet e tjera, Kuvendi është një 

institucion mjaft i hapur dhe transparent. 

Unë i vlerësoj pozitive raportet media – Kuvend. Të them të drejtën nuk mund të ankohem, apo 

të gjejë ndonjë vërejtje serioze, theksoi gazetari Fadil Sertolli.

   Luljeta TAHIRAJ

Gazetarja e Radio Televizionit të Kosovës, Leonora Bërbatovci, thotë se 

Kuvendi i Kosovës, si organi më i lartë legjislativ i vendit përmes 

përfaqësuesve të vet, natyrisht se ka obligim për të qenë transparent 

kundruall publikut. “Sa i përket transparencës, mund të them se 

krahasuar me institucionet tjera, Kuvendi ka arritur të ketë një 

shkallë më të lartë të transparencës” thotë Bërbatovci duke 

përmendur mes tjerash edhe mbledhjet e komisioneve parlamentare të 

cilat mbahen me dyer të hapura.  

“Fakti se seancat plenare dhe komisionet parlamentare janë të hapura, 

tregon një shkallë të kënaqshme të transparencës. Ndërsa, sa i përket 

bashkëpunimit, mund të them se edhe bashkëpunimi media-Kuvend 

ka qenë i kënaqshëm, ndonëse ka nevojë për avancim të mëtutjeshëm 

të këtij bashkëpunimi”, përfundon gazetarja e RTK-së, Leonora 

Bërbatovci.
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Brezovica

Prevalla

Bukuritë natyrore të Kosovës



Kosova drejt ndryshimeve cilësore

Dy pjesë të një projekti në përfundim 

“TREND”
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