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KUVENDI
Revistë e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 35, Korrik 2012  



Një delegacion i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga kryetari 

i Kuvendit, z. Jakup Krasniqi, zhvilloi një vizitë zyrtare tre ditore, më 19 

Qershor 2012, në SHBA. Kryeparlamentari shoqërohej nga nënkryetari i 

Kuvendit, Petar Miletiçć, deputeti Adrian Gjini si dhe këshilltarët e 

kabinetit Skënder Rëçica e Izet Ibrahimi.

 Delegacioni zhvilloi:

Takim me Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve në Kongresin  

Amerikan, John Boehner dhe kongresistë të tjerë amerikanë                                          

Pritje  në Departamentin e Shtetit  Amerikan                                                                       

Takim  me Presidentin e NDI-së, Ken Wollack 

Takim me ndihmës-administratoren e USAID-it, Peige Alexander

 

4 3K U V E N D IK U V E N D I

Delegacioni i Kuvendit bëri homazhe nderimi, në 

memorialin e “Kullave Binjake”

SHBA - Konsekuentë në qendrimin ndaj Kosovës

Përmbajtja

SHBA - Konsekuentë në qendrimin ndaj Kosovës

Prishtinë

Portugali

Estoni

Kosova e përkushtuar për integrimin e saj drejt BE-së

Funksioni Mbikëqyrës i Komisioneve të Kuvendit Progresi dhe Sfidat

Të riatdhesuarit nga Belgjika

Kryetarët e Komisioneve takuan ekipin e Komisionit Evropian për vlerësimin e fizibilitetit

Deputetet e Parlamentit të Kosovës marrin pjesë në një seminar në Kongresin Amerikan

Të miratohet sa më parë Strategjia Minerare e Kosovës

TE NJOHIM KUVENDIN E KOSOVËS

Kryeparlamentari Krasniqi priti një delegacion parlamentarësh nga Sllovakia

Kosova ka një traditë të begatshme kulturore të shtresuar gjatë shekujve

Krijimi i tregut të përbashkët Kosovë – Shqipëri një mundësi e zhvillimit të hovshëm ekonomik
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4 5K U V E N D IK U V E N D I

Boehner; - SHBA e vendosur për ta 

mbështetur Kosovën edhe në të ardhmen

Boehner - Krasniqi

Kongresistët amerikanë, të impresionuar me 

zhvillimet në Kuvendin e Kosovës   

Wollack:- Puna e Kuvendit të Kosovës, 

një shembull i mirë në rajon dhe më gjerë

Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, ushtarake në Kosovë, fillimisht për 

z. John Boehner  duke i uruar të garantuar sigurinë e tani po e 

mirëseardhjen kryeparlamentarit mbështesin 

pavarësinë e saj. Zyrtari i lartë K r a s n i q i  d h e  d e l e g a c i o n i t  

a m e r i k a n  u  i n t e r e s u a  p ë r  p a r l a m e n t a r ,  r i k o f i r m o i  

marrëdhëniet e Kosovës me fqinjët vendosmërinë e SHBA-ve për ta 

dhe vendet e rajonit, si dhe për mbështetur Kosovën edhe në të 

mundësitë e zhvillimit ekonomik të ardhmen. Ai kujtoi se Shtetet e 

Kosovës. Bashkuara kanë dërguar trupat 

“Ne u jemi 

shumë mirënjohës 

që bashkë me ju 

arritëm pavarësinë 

dhe sot po e jetësojmë 

shtet-ndërtimin”. 

Kryeparlamentari Krasniqi, duke e kryetari i Kuvendit të Kosovës 

falënderuar z. Boehner për ftesën vlerësoi, se pala serbe vazhdon të 

dhe mikpritjen, shtoi se qytetarët e mos i zbatojë mërrëveshjet e 

Kosovës i përjetojnë Shtetet e arritura në Bruksel. 

Lidhur me hapat që po ndërmerr Bashkuara të Amerikës si vend mik 

Kosova në procesin e përfundimit të të tyre.  

Sa i përket perspektivës evropiane të mbikëqyrjes se pavarësisë, kryetari 

Kosovës, z. Krasniqi vlerësoi Krasniqi e njoftoi mikpritësin se 

pranimin e dokumentit për studimin gjatë kësaj jave Kuvendi i Kosoves 

e fizibilitetit dhe marrjen e do ta miratojë në parim projektligjin 

udhërrëfyesit për liberalizimin e që përmban ndryshime të 22 ligjeve 

vizave,  ndërsa theksoi  edhe që dalin nga pakoja e Presidentit 

angazhimin e institucioneve të Ahtisari dhe kështu, gradualisht, 

Kosovës për t'i plotësuar kushtet institucionet e Kosovës do t'i marrin 

politike, ekonomike dhe ligjore që i përgjegjësitë që u takojnë. “Ne jemi 

kërkon Bashkimi Evropian.     gati për këtë dhe të vazhdojmë 

Dialogun me Serbinë, si pjesë e rrugën drejt një Kosove të pavarur, 

zhvillimit të bashkëpunimit në sovrane, të bashkuar dhe të 

rajon, por edhe të integrimeve integruar në institucionet euro-

evropiane të të dyja vendeve, atlantike”, theksoi Krasniqi. 

Në vijim të vizitës Delegacioni Parlamentar i Kosovës u 

prit nga kongresistët -  udhëheqës të Komisionit të 

Kongresit për Partneritet në Zhvillimin e Demokracisë, 

David Drier dhe David Price, komision ky që 

bashkëpunon drejtpërdrejt me 16 shtete partnere, 

përfshirë edhe Kosovën, me qëllim të mbështetjes së 

zhvillimit të institucioneve ligjdhënëse, nga kongresisti 

Eliot Engel dhe kongresistë të tjerë. 

Kongresistët amerikanë u shprehën të impresionuar 

me zhvillimet në Kuvend, nën udhëheqjen e 

kryeparlamentarit Krasniqi, duke parë kështu me 

optimizëm zhvillimin e mëtejshëm të demokracisë 

parlamentare në Kosovë. Ata theksuan se miqësia e 

Amerikës me Kosovën do të forcohet edhe më shumë në 

të ardhmen. Bashkëpunimin dhe komunikimin e 

Kuvendit të Kosovës me Komisionin e Kongresit për 

Partneritet  në Zhvil l imin e Demokracisë,  

kryeparlamentari Krasniqi e cilësoi si shumë të 

rëndësishëm dhe falënderoi kongresistët për 

mbështetjen. 

Një takim të ngrohtë e miqësor kryetari rëndësi në 

i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. zhvillimin e Kuvendit, si institucioni 

Jakup Krasniqi dhe delegacioni që e më i lartë përfaqësues dhe ligjvënës në 

shoqëron, e pati nga Presidenti i vend.  

Institutit Demokratik Kombëtar, z. Ken Presidenti i NDI-së, Wollack dhe 

Wollack. bashkëpunëtorët e tij, e cilësuan punën 

Kryeparlamentari  e falënderoi e Kuvendit të Kosovës, një shembull të 

presidentin Wollack për ndihmën që kjo mirë në rajon dhe më gjerë. Ata u 

organizatë ka dhënë në zhvillimin e zotuan për ndihmë dhe bashkëpunim të 

Kuvendit të Kosovës, të institucioneve mëtejmë me Kuvendin e Kosovës.

kryesore politike, reformimin e procesit Z. Wollack, në fund të takimit, në emër 

politik, si dhe ndihmën tjetër në të kryetares së bordit të Institutit 

gjithëpërfshirjen qytetare, për nismat e Demokratik Kombëtar, znj. Madeline 

konkretizuara që kanë përmirësuar Albright, f toi kryeparlamentarin 

punën e Kuvendit me një pjesëmarrje të Krasniqi për të marrë pjesë në 

të gjitha kategorive përfaqësuese Kuvendin e Partisë Demokratike në 

brenda tij. Ai theksoi se programet Amerikë, në shtator të këtij viti, kur 

afatgjate për mbështetje Kuvendit të pritet edhe nominimi zyrtar nga kjo 

Kosovës, të financuara nga USAID-i dhe parti për presidentin e tashëm, Barack 

të implementuara nga NDI-ja, gjatë 11 Obama, edhe për një mandat të ri 

viteve të fundit kanë qenë shumë me katërvjeçar. 
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Delegacioni i Kuvendit të Kosovës ka 

zhvilluar një takim në Departamentin Amerikan 

të Shtetit, me zëvendës-ndihmës sekretarin për 

Çështje Evropiane dhe Euro-Azisë, Philip Reeker, 

me ndihmës-administratoren e USAID-it, Peige 

Alexander, si dhe ka mbajtur një ligjëratë në 

Qendrën për Studime Strategjike Ndërkombëtare 

në Uashington, me temën “Shtetndërtimi i 

Kosovës”.  Zëvendës-ndihmës sekretari për 

Çështje Evropiane dhe Euro-Azisë, Reeker, duke 

konfirmuar serish mbështetjen amerikane për 

Kosovën, theksoi se bashkërisht me institucionet 

e Kosovës do të punohet në përmbylljen me 

sukses të procesit të mbikëqyrjes ndërkombëtare 

të pavarësisë.

Kryeparlamentari Krasniqi e njoftoi z. 

Reeker për zhvillimet fundit në Kosovë, duke 

filluar nga puna e Kuvendit dhe e Qeverisë në 

procesin e përmbylljes së mbikëqyrjes së 

pavarësisë, zhvillimet në veri, dialogun me 

Beogradin dhe mos zbatimin e marrëveshjeve nga 

ana e Serbisë, procesin e liberalizimit te vizave 

dhe marrjen e dokumentit për studimin e 

fizibilitetit. Kreu i Kuvendit të Kosovës kërkoi, 

gjithashtu, mbështetjen në procesin e njohjeve 

dhe anëtarësimin e Kosovës në organizatat 

ndërkombëtare.                                  

Bashkërisht të mbyllim me sukses procesin e 

mbikqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë

Kryetari Krasniqi,  mbajti një 
ligjëratë në Qendrën për 
S t u d i m e  S t r a t e g j i k e  
N d ë r k o m b ë t a r e  n ë  
U a s h i n g t o n ,  m e  t e m ë  
“Shtetndërtimi i Kosovës”, 
gjatë të cilës shpjegoi në 
mënyrë kronologjike dhe të 
s h t j e l l ua r  z hv i l l i m e t  n ë  
fundin e shekullit të 19-të dhe 
fillimin e shekullit të 20-të, që 
ç u a n  n ë  p a va r ë s i m i n  e  
Kosovës. 

Gjatë takimit me ndihmës-administratoren e USAID-it. 

Peige Alexander, kryeparlamentari Krasniqi shprehu 

falënderimet e tij për ndihmën që kjo organizatë ka dhënë në 

zhvillimin e Kuvendit te Kosovës, institucioneve kyçe politike, 

reformimin e procesit politik dhe ndihmën në gjithpërfshirjen 

qytetare. Ai theksoi se programet afatgjate për mbështetje të 

Kuvendit të Kosovës, të financuara nga USAID-i dhe të 

implementuara nga NDI-ja, kanë qenë me rëndësi të madhe 

për zhvillimin e institucionit më të lartë përfaqësues dhe 

ligjvënës në vend. 

Zyrtarët e USAID-it shprehen gatishmërinë për 

bashkëpunim dhe vazhdim të përkrahjes së tyre për Kuvendin 

e Kosovës. 

Reeker - Krasniqi

PRISHTINË

Brenda një harku kohor të shkurtër Prishtina zyrtare pret dy presidentët shqiptarë,   z. 

Bamir Topi, në prag të dorëzimit të detyrës së presidentit, dhe presidentin e porsa zgjedhur të 

Shqipërisë z. Bujar Nishani, i cili  zhvilloi një vizitë zyrtare tre ditore në Kosovë. Kjo vizitë e 

parë, e Presidentit  Nishani, kishte një axhendë të ngarkuar me takime të gjithanshme me të 

gjitha personalitetet e shtetërore të Kosovës, ato partiake si edhe ato të kulturës.  Presidenti i 

Republikës, Bujar Nishani ka zhvilluar takime të veçanta me kryetarin e Komunës së 

Prishtinës dhe njëkohësisht kreun e LDK-së, Isa Mustafa, me zëvendëskryeministrin dhe 

kryetarin e AKR-së, Behgjet Pacolli, me zëvendëskryetarin e AAK-së, Blerim Shala, me 

drejtuesin e Lëvizjes Vetëvendosja, Albin Kurti dhe me autoritete të tjera vendore në Kosovë, 

si dhe me zëvendëskryeministrin, Sllobodan Petroviç. Gjithashtu, në kuadër të kësaj vizite 

zyrtare, z. Nishani kreu homazhe në memorilin e presidentit Rugova,  në memorialin  e Adem 

Jasharit, në memorialin në Kllogjan,  të cilat u pasuan edhe me vizita  në familjet respektive 

të këtyre figurave të shquara historike të Kosovës. 

Kreu i Shtetit Shqiptar vizitoi Muzeun e Lidhjes së Prizrenit dhe objektet fetare në Kosovë, si 
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Në prani të shumë përfaqësuesve nga bota akademike, të shoqërisë civile kosovare, 

intelektualë, pedagogë dhe studentë, z. Nishani mbajti një fjalë në Universitetin AAB.

Presidenti Bujar Nishani

Presidenti Bamir Topi
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Pritje në Kuvend

Kryetari i Kuvendit të Kosovë z. Jakup Krasniqi 

priti presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani

Fjala e presidentit të Shqipërisë z. Bujar Nishani

Sot përkulemi më mirënjohje të thellë dhe nderim euroatlantik.

Ju, deputetët e Kuvendit të Kosovës, institucionet, të madh për Komandantin frymëzues Adem 

shoqëria civile, keni meritën që Kosova ndonëse e Jashari dhe për të gjithë luftëtarët dhe martirët, 

re në moshë si shtet, të mos konsiderohet e tillë, që me sakrificën sublime inspiruan një popull dhe 

falë pjekurisë së institucioneve të saj. Por, është botës i treguan se për liri shqiptarët nuk njohin 

koha, kur përgjegjësia e gjithë faktorëve të kufirin e flijimit.

Mirënjohje pa kufi miqve tanë, Shteteve të mësipërm të Kosovës është shumë më e madhe. Në 

Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe një demokraci parlamentare, parlamenti është 

vendeve anëtare të NATO-s, që bazuar në parimet e zemra e demokracisë, kuvendi ku prodhohen ligjet 

humanizmit dhe vlerat demokratike, vepruan pa që vihen në themel të demokracisë dhe shtetit 

hezitim dhe me forcë për të shpëtuar një popull ligjor.

Mbetem thellësisht i bindur se ju do të vazhdoni të paqedashës dhe liridashës nga kërcënimi i 

gjeni kurajën qytetare për tu ngritur mbi motivet spastrimit etnik. 

Vendimi i fundit i Grupit Drejtues Ndërkombëtar politike dhe të gjeni konsensusin e nevojshëm për 

për Kosovën, që i dha fund pavarësisë së çështje në interes kombëtar dhe në interes të 

mbikëqyrur, çertifikoi arritjet e mëdha të Kosovës qytetarëve të Kosovës. Me punën tuaj serioze dhe 

brenda një periudhe kohore të shkurtër në me përkushtimin tuaj, ju do tu shërbeni 

konsolidimin e demokracisë, bazuar në ekonominë qytetarëve të Kosovës të çdo etnie dhe përkatësie 

e treguat, ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe fetare dhe do të shpërbleni bujarinë, ndihmën dhe 

respektimin e të drejtave të njeriut, ndërtimin e përkrahjen e demonstruar nga miqtë tanë, SHBA, 

një shoqërie multietnike dhe shndërrimin nga një BE dhe të gjithë miqtë e tjerë, e cila besoj se nuk 

kërcënim në një faktor paqeje dhe stabiliteti në do të mungojë as në të ardhmen.

Asnjëherë nuk do të harrojmë të respektojmë rajon.

Tashmë hapet një kapitull i ri i funksionimit të sakrificat, vuajtjet, momentet e mbijetesës. Ata që 

Republikës së Kosovës, si shtet plotësisht sovran u flijuan për liri dhe dinjitet. 

Përmes kësaj kujtese ne shikojmë drejt së dhe i pavarur, i cili ka të drejtën legale dhe morale 

ardhmes. Virtyti i shqiptarëve ka qenë gjithmonë për të kërkuar njohjen nga ato vende që ende nuk 

dialogu dhe qasja për komunikim. Ai mbetet mjeti e kanë bërë një gjë të tillë dhe e meriton të zërë 

më efektiv për zgjidhjen e problemeve mes fqinjëve vendin e saj në familjen evropiane dhe 

dhe projektimit të së ardhmes së përbashkët institucionet ndërkombëtare.

Angazhohem solemnisht, para jush dhe popullit të euroatlantike. Bazuar në këtë filozofi, Shqipëria 

Kosovës, se gjatë mandatit tim presidencial, mbështet tërësisht bisedimet Kosovë - Serbi për 

Kosova do të jetë kryefjala e aktivitetit tim, në çështjet praktike, si dy shtete të pavarura dhe 

përpjekjet për shtimin e njohjeve ndërkombëtare, sovrane, mbështet gjithashtu, vijat e kuqe që ka 

pjesëmarrjen në nismat dhe forumet rajonale, vënë Qeveria e Kosovës.

mbështetjen e saj në rrugën e integrimit 

"E nderuar presidente e Republikës së Kosovës, znj. Jahjaga

I nderuar kryeministër, z. Thaçi

I nderuar kryetar i Kuvendit, z. Krasniqi

Të nderuar deputetë,

Të dashur qytetarë të Kosovës,

Shkëlqesi ambasadorë dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare,

Zonja dhe zotërinj, 

Ju falënderoj ju, të nderuar deputetë dhe 

kryetarin Krasniqi, që ma bëtë këtë nderim, që 

përbën një moment kulmor dhe nga më emocionalët 

të jetës sime. Përfitoj nga rasti, të falënderoj 

gjithashtu Presidenten e Republikës së Kosovës, për 

ftesën e saj që ta vizitoj Kosovën dhe për pritjen e 

mrekullueshme që na është rezervuar.

Së pari, më lejoni që të përulem me nderim 

dhe respekt të veçantë për të gjithë ato gjenerata 

burrash dhe grash që me pushkë e pendë 

kontribuan në rilindjen e kombit shqiptar, lindjen e 

shtetit shqiptar, që sot mbush 100 vjet, mbajtjen 

gjallë të dëshirës për liri të Kosovës dhe çlirimit të 

saj.

Sot nderojmë plot krenari, një nga burrat më 

të mëdhenj të kombit shqiptar, presidentin e ndjerë 

Rugova, njeriun që politikën paqësore e ktheu nga 

një utopi në një mjet të fuqishëm për artikulimin e 

aspiratave të një populli për liri.

Pak kush ka nderin dhe privilegjin të flasë 

nga një foltore kaq e nderuar. Unë jam njëri prej 

tyre, veçanërisht me fat edhe për disa arsye të tjera: 

në ditët e para të mandatit tim si President i 

Republikës së Shqipërisë, në vizitën e parë në këtë 

post shumë të nderuar dhe në këtë moment fatlum, 

kur Kosova është plotësisht sovrane dhe e pavarur, 

kam mundësinë e madhe të marr fjalën në 

Parlamentin e nderuar të Republikës së Kosovës 

dhe t'i drejtohem popullit të Kosovës me urimet më 

të përzemërta për begati dhe prosperitet.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, z. Jakup Krasniqi, i shoqëruar nga  nënkryetarët e Kuvendit ka pritur 

Presidentin e Shqipërisë, z. Bujar Nishani, me të cilin ka biseduar për zhvillimet në Kosovë dhe në Shqipëri, 

si dhe për mundësitë e gjera të bashkëpunimit të ndërsjelltë. 

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, e ka quajtur privilegj të madh që vizitën e parë të tij, si president, po e 

bën pikërisht në Kosovë, rruga e së cilës për liri dhe dinjitet ka qenë e vështirë dhe me shumë sakrifica të sa 

e sa brezave. Ai ka shprehur kënaqësi për zhvillimet pozitive në Kosovë, duke nënvizuar se nuk ka dimension 

më të madh për një vend dhe një komb sesa liria. Vetëm duke e gëzuar lirinë krijohen mundësitë e gjera për 

demokraci të mirëfilltë dhe për zhvillim ekonomik, ka theksuar presidenti. Standardet e larta demokratike të 

Kosovës në garantimin e të drejtave njeriut dhe të komuniteteve etnike, Nishani i ka quajtur të 

padiskutueshme nga çdo vend demokratik. " Pranoni gatishmërinë time, jo vetëm për të qenë mik, me secilin 

prej jush, por edhe për t'u angazhuar për të gjitha çështjet me interes për Kosovën", u është drejtuar ai 

kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës.

Me rastin e vizitës në Kosovë të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, z. Bujar Nishani, Kuvendi i 

Republikës së Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Kryetari i Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, duke i uruar 

edhe njëherë mirëseardhjen në Kosovë presidentit Nishani e ftoi për të mbajtur para deputetëve një fjalë 

nderi. 

Fjala e Presidentit Nishani në Kuvend
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Fjala e Presidentit Nishani në Kuvend



Portugalia do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në të gjitha 

drejtimet, veçanërisht në proceset integruese drejt BE-së

PORTUGALI Një delegacion i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga dr. Jakup 

Krasniqi, ka zhvilluar një  vizitë tre ditore  në Portugali. 

Kryetari i Kuvendit shoqërohej nga dy nënkryetarët e Kuvendit, 

z. Sabri Hamiti, dhe Petar Miletić, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit të 

Kosovës, z. Ismst Krasniqi si dhe këshilltarët e kabinetit, Bilal Sherifi e  

Skënder Reçica. 

Kryetarja e Kuvendit të Portugalisë, znj. Maria da Assunçao Andrade Esteves, duke i 

uruar parlamentarëve të Kosovës mirëseardhje në Parlamentin e Portugalisë,  e 

cilësoi takimin si mundësi të mirë për tu njohur me zhvillimet në të dyja vendet, 

veçanërisht me punën në parlamentet respektove duke shprehur dëshirën dhe 

vullnetin e Parlamentit portugez për thellimin e bashkëpunimit parlamentar. Ajo 

theksoi se Portugalia, brenda kapaciteteve te saj, do të vazhdojë ta mbështesë 

Kosovën në të gjitha drejtimet, veçanërisht në proceset integruese në Bashkimin 

Evropian.                                   

Kryeparlamentari, shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e Portugalisë për 

Republikën e Kosovës dhe theksoi se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve duhet të 

thellohen edhe më tej. Kreu i Kuvendit e njoftoi homologen e tij portugeze për 

zhvillimet në Kosovë, si dhe për hapat e mëdhenj që ka bërë vendi pas shpalljes së 

pavarësisë, duke u shndërruar kështu në një faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon. 

Fillimi i studimit fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit,  është një hap i 

rëndësishëm për Kosovën në këtë proces. “Liberalizimi i vizave dhe lëvizja e lirë e 

qytetarëve të Kosovës në BE është një prioritet i yni, prandaj presim ndihmën tuaj 

në këtë drejtim”, theksoi kryeparlamentari Krasniqi.

Ai dha një pasqyrë të përbërjes dhe të funksionit të Kuvendit, si dhe foli për 

bashkëpunimin me parlamente të shteteve me traditë demokratike. 

Kryeparlamentari e ftoi homologen portugeze për vizitë zyrtare në Kosovë.

Marrëveshjet e arritura duhet të zbatohet qartë, pa si kërcënim, por thjeshtë si garanci për paqen dhe 

sigurinë në rajon.ekuivoke, sa më shpejtë dhe me garanci 

Shqiptarët do të jenë së bashku në Bashkimin ndërkombëtare, që do të sigurojnë pjesëmarrjen e 

Evropian. Ne shqiptarët, ndonëse të ndarë në disa Kosovës në forumet rajonale dhe më gjerë.
shtete, kemi një rrugëtim të përbashkët, të Më lejoni të rikonfirmoj edhe njëherë qëndrimin e 
vështirë, por vetëm me një alternativë: integrimin palëkundur të Shqipërisë, se çështja e statusit të 
evropian. Ne jemi dhe duhet të jemi së bashku në Kosovës dhe e kufijve të saj është një çështje e 
një betejë për të fituar kohën.mbyllur. Shqipëria mbështet plotësisht tërësinë 
Kosova ka mundësinë të shfrytëzojë eksperiencën territoriale të Kosovës, në kufijtë e saj aktualë të 
e Shqipërisë në procesin e liberalizimit të vizave, të njohur ndërkombëtarisht.
përafrimit ligjor me standardet evropiane, në Fati i qytetarëve të Kosovës është i lidhur ngushtë 
komunikimin me institucione të BE-së, me forcimin e demokracisë dhe konsolidimin e 
bashkëpunimin me NATO-n dhe në shumë çështje shtetit të së drejtës, zhvillimin ekonomik dhe 
të tjera. Por, Kosova, gjithashtu, mund të mësojë prosperitetin e Kosovës. Duke fuqizuar shtetin e 
jo vetëm nga historitë e shumta të suksesit të Kosovës, qytetarët e saj garantojnë të ardhmen e 
Shqipërisë në procesin e integrimit euroatlantik, tyre dhe të fëmijëve të tyre.
por edhe të mos përsëris gabimet e saj.Ne shqiptarët, kemi treguar se dimë të jetojmë në 
Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, harmoni me fqinjët dhe kemi pasur një 
bazuar në vullnet të fortë politik dhe qytetar, do të bashkëjetesë fetare historikisht harmonike. Për 
zhvillojnë një bashkëpunim të ngushtë vëllazëror. këto arsye, forcimi i faktorit shqiptar duhet parë jo 

Ne kemi ndërtuar kryesisht një infrastrukturë shqiptar. Ne kemi potencialet e nevojshme dhe 

moderne dhe një bazë ligjore të shëndoshë, që mbështetjen e duhur nga aleatët tanë, për të 

garanton lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, shpejtuar kohën. Por, gjithçka bazohet në meritë, 

unifikimin e tregut dhe bashkëpunimin në të pra në performancë. Jemi ne ata që kemi fatin 

gjitha fushat. Mbetet të jemi më efektivë në tonë në dorë.

shfrytëzimin praktik të këtyre aseteve. Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Të dashur miq, të nderuar deputetë, Jam i bindur, se ju, udhëheqësit e Kosovës, 

Ne po festojmë 100-vjetorin e themelimit të shtetit institucionet e vendit, intelektualët dhe të gjithë 

shqiptar, një ngjarje që na mbush me emocione qytetarët e saj, pa dallim etnie apo besimi fetar, do 

dhe njëkohësisht na bën të bëjmë një bilanc ta bëjnë këtë vend më të lirë, më demokratik dhe 

historik. Pavarësia e Kosovës, anëtarësimi i më të begatë ekonomikisht. Do ta bëni këtë vend 

Shqipërisë në NATO, lëvizja e lirë e qytetarëve në një nga kontribuuesit e rëndësishëm të paqes, 

Shqipëri dhe procesi i nisur për qytetarët e stabilitetit, bashkëpunimit dhe hapësirave të lira 

Kosovës, arritjet në procesin e integrimit për lëvizje dhe zhvillim.

evropian, fillimi i procesit të integrimit Zoti e bekoftë Kosovën dhe qytetarët e saj.

euroatlantik të Kosovës, janë gurë të rëndësishëm 

Ju faleminderit!"kilometrazhi, jo vetëm gjatë 100 viteve të fundit, 

por në të gjithë rrugëtimin mijëra vjeçar të kombit 

Pamje nga salla
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Kryeparlamentari Krasniqi u shprehu mirënjohje miqve 

portugez  për qëndrimin e Portugalisë ndaj Kosovës, 

mbështetjen ushtarake dhe njohjen e pavarësisë. 

 D e l e g a c i o n i  Ku v e n d i t  t ë  interesuan për situatën e sigurisë 

Republikës së Kosovës  është në vendin tonë, marrëdhëniet me 

pritur  në takime të veçanta nga Serbinë, si dhe zhvillimet në veri. 

deputetët e Parlamentit portugez: Ata shprehën interesimin e tyre 

Teresa Anjihno dhe Joao Serpa për thellimin e bashkëpunimit 

Olvia nga Partia Popullore, ndërmjet dy parlamenteve.

Kryepar lamentar i  Krasn iq i  Antonio Costa Rodrigues nga 

falënderoi parlamentarët portugez Partia Social Demokrate, parti këto 

për mikpritjen, për qëndrimin e në bllokun qeveritar, si dhe nga 

Po r t u g a l i s ë  n d a j  Ko s o v ë s ,  kryetarja e Partisë Socialiste, në 

mbështetjen ushtarake, si dhe opozitë, Maria de Belem Roseria. 

Duke shprehur kënaqësinë që njohjen e pavarësisë që në vitin e 

patën rastin të njihen me parë të shpalljes së saj. Kreu i 

zhvillimet e fundit në Kosovë, Kuvendit tha se marrëdhëniet 

parlamentarët portugez vlerësuan ndërmje t  dy  vendeve  j anë  

se Kosova është duke ecur në miqësore, por shtoi se ato duhet të 

rrugë të drejtë, ndërsa konfirmuan z h v i l l o h e n  e d h e  m ë  t e j ,  

mbështetjen e shtetit të tyre edhe veçanërisht në fushën politike, 

në të ardhmen. Mikpritësit u e k o n o m i k e  e  k u l t u r o r e .  

Pritje në Ministrinë e Jashtme Portugeze dhe Komisionin 

Parlamentar për Punë të Jashtme

Në vazhdën e vizitës zyrtare në Lisbonë, delegacioni i Kuvendit, ka zhvilluar  takime 

të veçanta me Sekretarin Shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Portugalisë, 

Jose de Almeida Cesario dhe me Komisionin parlamentar për Punë të Jashtme dhe 

Komunitetet Portugeze, të kryesuar nga Alberto Martins, kryetar i këtij komisioni. 

Zyrtarët e lartë portugez, duke e cilësuar vizitën e delegacionit parlamentar të 

Kosovës në Portugali, të një rëndësie të veçantë, theksuan se vendi i tyre përcjell me 

vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe është mirë i informuar për rrugën e shtet 

ndërtimit të saj, si dhe sfidat me të cilat ajo është përballur në rrafshin 

ndërkombëtar.  Ata shfaqën interesimin e tyre për situatën aktuale në Kosovë, ndërsa 

u zotuan se Portugalia do ta mbështesë Kosovën në përmbushjen e objektivave të saj, 

si: ndërtimin e demokracisë, sundimin e ligjit, njohjet ndërkombëtare etj. 

Studimi i fizibilitetit për Kosovën është një hap i rëndësishëm, i cili çel një epokë të re të 

marrëdhënieve me BE-në

Kryeparlamentari Krasniqi falënderoi me përjashtim të Serbisë, e cila vazhdon 

Sekretarin Shtetëror në Ministrinë e t'i bëjë pengesa zhvillimit dhe afirmimit 

Jashtme, si dhe anëtaret e Komisionit ndërkombëtar të vendit tonë.

Kosova ka hyrë në dialog me Serbinë të për Punë të Jashtme, për mbështetjen e 

ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, deritashme dhe për gatishmërinë e 

në bazë të Rezolutës së Asamblesë së institucioneve portugeze për ta 

Përgjithshme të OKB-së dhe si rezultat i vazhduar këtë mbështetje edhe në të 

kët i j  dialogu janë arritur disa ardhmen. 

Edhe në këto takime kryeparlamentari marrëveshje, por Serbia nuk po shfaq 

Krasniqi kërkoi që Portugalia të shtrijë interes për implementimin e tyre. 

Sa i përket procesit të integrimit ndikimin te shtete mike të saj që ta 

evropian të Kosovës, kryetari i Kuvendit njohin pavarësinë e Kosovës.  Më tej i 

veçoi hapat e fundit në këtë drejtim, me njohu me zhvillimet e fundit politike në 

ç'rast vlerësoi se Kosova dhe BE-ja, në Kosovë, situatën në veri të vendit, 

marrëdhëniet ndërmjet tyre kanë bërë integrimin e komuniteteve pakicë në 

një hap tejet të rëndësishëm  drejt jetën politike dhe institucionale, 

Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. raportet me shtetet fqinje, procesin e 

“Studimi i fizibilitetit për Kosovën është integrimin evropian të vendit tonë etj. 

një hap i rëndësishëm, i cili çel një K r y e p a r l a m e n t a r i  p o t e n c o i  

epokë të re të marrëdhënieve me BE-në”, bashkëpunimin e mirë dhe raportet e 

tha kryetari Krasniqi. shkëlqyera që Kosova ka me fqinjët e saj, 

Takim me deputetët portugez

Takim me ministrin 
e jashtëm të Portugalisë

Takim me komisionin parlamentar 
për Punë të Jashtme
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Republikës së Kosovës  është në vendin tonë, marrëdhëniet me 

pritur  në takime të veçanta nga Serbinë, si dhe zhvillimet në veri. 

deputetët e Parlamentit portugez: Ata shprehën interesimin e tyre 

Teresa Anjihno dhe Joao Serpa për thellimin e bashkëpunimit 

Olvia nga Partia Popullore, ndërmjet dy parlamenteve.

Kryepar lamentar i  Krasn iq i  Antonio Costa Rodrigues nga 

falënderoi parlamentarët portugez Partia Social Demokrate, parti këto 

për mikpritjen, për qëndrimin e në bllokun qeveritar, si dhe nga 

Po r t u g a l i s ë  n d a j  Ko s o v ë s ,  kryetarja e Partisë Socialiste, në 

mbështetjen ushtarake, si dhe opozitë, Maria de Belem Roseria. 

Duke shprehur kënaqësinë që njohjen e pavarësisë që në vitin e 

patën rastin të njihen me parë të shpalljes së saj. Kreu i 

zhvillimet e fundit në Kosovë, Kuvendit tha se marrëdhëniet 

parlamentarët portugez vlerësuan ndërmje t  dy  vendeve  j anë  

se Kosova është duke ecur në miqësore, por shtoi se ato duhet të 

rrugë të drejtë, ndërsa konfirmuan z h v i l l o h e n  e d h e  m ë  t e j ,  

mbështetjen e shtetit të tyre edhe veçanërisht në fushën politike, 

në të ardhmen. Mikpritësit u e k o n o m i k e  e  k u l t u r o r e .  

Pritje në Ministrinë e Jashtme Portugeze dhe Komisionin 

Parlamentar për Punë të Jashtme

Në vazhdën e vizitës zyrtare në Lisbonë, delegacioni i Kuvendit, ka zhvilluar  takime 

të veçanta me Sekretarin Shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Portugalisë, 

Jose de Almeida Cesario dhe me Komisionin parlamentar për Punë të Jashtme dhe 

Komunitetet Portugeze, të kryesuar nga Alberto Martins, kryetar i këtij komisioni. 

Zyrtarët e lartë portugez, duke e cilësuar vizitën e delegacionit parlamentar të 

Kosovës në Portugali, të një rëndësie të veçantë, theksuan se vendi i tyre përcjell me 

vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe është mirë i informuar për rrugën e shtet 

ndërtimit të saj, si dhe sfidat me të cilat ajo është përballur në rrafshin 

ndërkombëtar.  Ata shfaqën interesimin e tyre për situatën aktuale në Kosovë, ndërsa 

u zotuan se Portugalia do ta mbështesë Kosovën në përmbushjen e objektivave të saj, 

si: ndërtimin e demokracisë, sundimin e ligjit, njohjet ndërkombëtare etj. 

Studimi i fizibilitetit për Kosovën është një hap i rëndësishëm, i cili çel një epokë të re të 

marrëdhënieve me BE-në

Kryeparlamentari Krasniqi falënderoi me përjashtim të Serbisë, e cila vazhdon 

Sekretarin Shtetëror në Ministrinë e t'i bëjë pengesa zhvillimit dhe afirmimit 

Jashtme, si dhe anëtaret e Komisionit ndërkombëtar të vendit tonë.

Kosova ka hyrë në dialog me Serbinë të për Punë të Jashtme, për mbështetjen e 

ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, deritashme dhe për gatishmërinë e 

në bazë të Rezolutës së Asamblesë së institucioneve portugeze për ta 

Përgjithshme të OKB-së dhe si rezultat i vazhduar këtë mbështetje edhe në të 

kët i j  dialogu janë arritur disa ardhmen. 

Edhe në këto takime kryeparlamentari marrëveshje, por Serbia nuk po shfaq 

Krasniqi kërkoi që Portugalia të shtrijë interes për implementimin e tyre. 

Sa i përket procesit të integrimit ndikimin te shtete mike të saj që ta 

evropian të Kosovës, kryetari i Kuvendit njohin pavarësinë e Kosovës.  Më tej i 

veçoi hapat e fundit në këtë drejtim, me njohu me zhvillimet e fundit politike në 

ç'rast vlerësoi se Kosova dhe BE-ja, në Kosovë, situatën në veri të vendit, 

marrëdhëniet ndërmjet tyre kanë bërë integrimin e komuniteteve pakicë në 

një hap tejet të rëndësishëm  drejt jetën politike dhe institucionale, 

Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. raportet me shtetet fqinje, procesin e 

“Studimi i fizibilitetit për Kosovën është integrimin evropian të vendit tonë etj. 

një hap i rëndësishëm, i cili çel një K r y e p a r l a m e n t a r i  p o t e n c o i  

epokë të re të marrëdhënieve me BE-në”, bashkëpunimin e mirë dhe raportet e 

tha kryetari Krasniqi. shkëlqyera që Kosova ka me fqinjët e saj, 

Takim me deputetët portugez

Takim me ministrin 
e jashtëm të Portugalisë

Takim me komisionin parlamentar 
për Punë të Jashtme
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Kryetarja e Kuvendit të Estonisë, Estonia ka kaluar, prej pavarësimit 

Ene Ergma, vlerësoi se kjo vizitë do i saj, para 21 vjetëve duke theksuar 

t ë  s h ë n o j ë  f i l l i m i n  e  n j ë  se kemi pasur ndihmë të gjerë, 

bashkëpunimi më të ngushtë sidomos nga Bundestagu gjerman 

parlamentar ndërmjet dy vendeve dhe vendet nordike. 

tona. Ajo shprehu gatishmërinë e Kryeparlamentarja estoneze dhe 

parlamenti t  estonez  për  të  shoqëruesit e saj u interesuan edhe 

mbështetur Kuvendin e Kosovës, për gjendjen në veri, si dhe për 

sidomos në fushën e teknologjisë ndryshimet eventuale politike pas 

informative   ( E – Parlament  ).  ndërrimit në kreun shtetëror të 

Ajo bëri një përshkrim të sfidave që Serbisë. 

Kryetari i Kuvendit të Republikës së paraqitje të shkurtër të Kuvendit 

Kosovës, dr. Jakup Krasniqi dhe dhe përfaqësimit të komuniteteve 

delegacioni që ai udhëheq,  zhvilloi pakicë në të.  Kreu i legjislativit e 

një tur  takimesh në Estoni. falënderoi Estoninë mike për të 

Takimin e parë e zhvilloi me gjithë mbështetjen që i ka dhënë 

kryetaren e Kuvendit të Estonisë, Kosovës. Ai shtroi nevojën e 

znj. Ene Ergma. Z. Krasniqi e njoftoi anëtarësimit të Kuvendit të Kosovës 

homologen e tij estoneze me situatën në Unionin Inter-parlamentar dhe 

e përgjithshme dhe zhvillimet e mbështetjen që i duhet atij në këtë 

fundit në Kosovë. Ai i bëri një rrugë. 

Z. Krasniqi i njoftoi mikpritësit për Kosovës në shumë fusha. Duke 

proceset nëpër të cilat po kalon s h p r e h u r   k ë n a q ë s i n ë  p ë r  

Ko s o v a  ,  p ë r  m b ë s h t e t j e n  marrëdhën i e t  e  shkë lqyera  

ndërkombëtare  dhe estoneze të saj, ndërmjet dy vendeve, z. Krasniqi 

si dhe me sfidat e brendshme dhe të njëkohësisht kërkoi që këto 

jashtme  me të cilat po përballet marrëdhënie të thellohen dhe të 

Kosova. Ai falënderoi mikpritësit z g j e r o h e n  e d h e  n ë  f u s h a t   

për mbështetjen e pakursyer që e k o n o m i k e ,  a r s i m o r e  d h e  

Estonia i ka dhënë e po i jep kulturore.

Ene Ergma: “Parlamenti estonez  i gatshëm 

ta mbështesë Kuvendin e Kosovës,  në 

fushën e teknologjisë informative”   

Mirënjohje për 

mbështetjen e pakursyer 

të Estonisë drejt 

integrimit evropian të 

Kosovës dhe gatishmëri 

për thellimin e 

marrëdhënieve edhe në 

fushat ekonomike, 

arsimore dhe kulturore.

Në Ditën e dytë të vizitës 

në Estoni, delegacioni 

parlamentar i Kosovës në 

k r y e  m e  d r .  J a k u p  

Krasniqin , kryetar i 

Kuvendit të Kosovës, u prit 

në takime të ndara nga 

kryeministri i Estonisë, 

Andrus Ansip, ministri i 

Jashtëm , Urmas Paet, nga 

d y  n ë n k r y e t a r ë t  e  

Parlamentit, nga kryetari i 

Komisonit për Politikë të 

J a s h t m e ,  z .  M a r k o  

Mihkelson,pasta j  nga  

kryetari i Komisionit për 

Çësht je  të  Bashkimit  

Evropian, z. Taavi Rõivas, 

shefi i grupit parlamentar 

të IPU-s dhe nga kryetari i 

qytetit Haapsalu. 

Kryetarja e Kuvendit të Estonisë, 

znj. Ene Ergma 

Kryeministri i Estonisë, Andrus Ansip 

Ministri i Jashtëm , Urmas Paet

Dy nënkryetarët e Parlamentit, 

Kryetari i Komisonit për Politikë të Jashtme, z. Marko 

Mihkelson, Kryetari i Komisionit për Çështje të 

Bashkimit Evropian, z. Taavi Rõivas, Shefi i grupit 

parlamentar të IPU-s si   dhe nga 

Kryetari i qytetit Haapsalu, 

ESTONI Estonia ka vullnetin dhe dëshirën për ta 

ndihmuar Kosovën            

Një delegacion Parlamentar i Kuvendit të Kosovës, i 

kryesuar nga kryetari i Kuvendit z. Jakup Krasniqi, më 

11,06.2012, zhvilloi një vizitë zyrtare  në Estoni.  Në 

përbërje të Delegacionit ishin edhe nënkryetari  i 

Kuvendit, z. Sabri Hamiti dhe deputetet: Salihe Mustafa 

dhe  Jasmina Zhivkoviq, si dhe këshilltarët e kabinetit 

Esheref Vishi dhe Skënder Reçica. 

Delegacioni u prit nga: 
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Kur integrimi i Kosovës 

fillon me dialogje!?

Kosova e përkushtuar për integrimin e saj drejt BE-së

Në vjeshtën e vitin 2006, UNMIK-u përmes Kosovën dhe pikërisht këtu filluan ngërçet. 

Le të përkujtojmë edhe një herë se pesë shtete Rezolutës 1244 e pati kosovarizuar në tërësi 

anëtare të BE-së nuk e pranuan Kosovën dhe për procesin e integrimeve evropiane. Në atë kohë, 

pasojë të kësaj, edhe vet Komisioni Evropian mori isha në postin e Zëvendëskryeministrit në 

qëndrim neutral karshi statusit të Kosovës. Jemi Qeverinë e Kosovës dhe nga unë u kërkua që ta 

dëshmitarë se në këtë periudhë me rëndësi për udhëhiqja këtë proces, pasi isha edhe në detyrën e 

shtetin më të ri në botë, pati mungesë koordinimi Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, që 

në fushën e politikës së jashtme, por pati edhe për prioritet kryesor kisha reformimin e pushtetit 

refleksion në raport me Kosovën. Ndonëse ishin lokal në Kosovë. Reformimi i pushtetit lokal, 

tre vite mbrapa, megjithatë qëndrimi doli. atëherë bazohej kryesisht në kushte të vështira, 
Zgjidhja e statusit të Kosovës solli kërkesën për 

që kishin të bënin me parimin etnik dhe arritjen 
qëndrim tjetër, mirëpo u kërkua nga ne që të 

e konsensusit me opozitën, në këtë rast me 
vazhdohej po me atë modalitet, procesi i “Dialogut 

Partinë Demokratike të Kosovës, e cila ishte edhe 
të Parë”, derisa te kalohet në një modalitet tjetër.

partia me e madhe opozitare në vend.

Duke i pasur parasysh këto çështje me rëndësi 
Nëse i rikthehemi kujtesës,  KS i OKB-së e votoi 

për të ardhmen e vendit, dëshiroj të theksoj se 
një Rezolutë të sponsorizuar nga BE-ja,  me të 

kosovarizimi i procesit të “Dialogut të Parë” për 
gjithë anëtarët e BE-së, të cilët u koordinuan për 

stabilizim-asociim,  ndodhi për faktin, se Kosova i 
ta dërguar Kosovën drejtë “Dialogut të Dytë”, por 

kishte prioritet standardet para Statusit, të cilat 
tashmë, jo me BE-në, por me Serbinë dhe për 

ishin vendosur jo nga pala kosovare, por nga 
hatër të Serbisë. Serbia e avancoi statusin e saj 

PSSP-ja dhe mbështeteshin fuqishëm nga Grupi i 
karshi BE-së në shkallën e shtetit kandidat, duke 

Kontaktit. Atëherë na u tha; se përderisa Kosova 
i plotësuar disa kushte pas pesëmbëdhjetë vjetësh, 

nuk e ka të zgjidhur statusin, ne duhej të ecnim 
siç është dorëzimi i kriminelëve të luftës. E gjithë 

ngadalë me “Dialogun e Parë” me Brukselin dhe ai 
kjo me BE-në u arrit në një rrugë pa dialogje. 

ishte mekanizmi për Stabilizim-Asociim. Kështu 
Tashmë “Dialogu i Dytë”, Kosovën e futi në një 

erdhi deri tek dialogu, i cili ndodhi pikërisht për 
udhë të pafund, sa i përket raporteve BE dhe 

shkak të moszgjidhjes së statusit.
Serbi. “Dialogu i Dytë” edhe pse po e vazhdon disi 

17 Shkurti i vitit 2008, shënoi ngjarjen më të 
rrugëtimin, po bëhet një udhë gjithnjë e më e 

madhe dhe më sublime për qytetarët e Republikës 
mjegulluar. Kështu , në vend të librave të 

së Kosovës, pasi u shpall Deklarata e koordinuar 
regjistrit, ne  pranuam kopjet e tyre, ndërsa në 

për Pavarësinë e Kosovës nga deputetët e 
vend të tabelave RKS, ne po pranojmë tabelat 

Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk duhet 
“Proba”, që esencialisht nuk parathonë asgjë. 

harruar se edhe në këtë kohë, ne ishim ende në 
Kështu, Qeveria dhe Kosova dështoi në vendosjen 

fazën e “Dialogut të Parë”! 
e masave të reciprocitetit me Serbinë edhe pse 20 

Kërkohej nga ne mekanizmi i procesit për 
korriku dukej premtues.

Lutfi Haziri, kryetar i Komisionit për Integrime Evropiane 

Kryeministri i Estonisë, Andrus Ansip, shprehu 

krenarinë që vendi i tij është ndër të parët që 

njohu pavarësisë e Kosovës. “Ne që gjithashtu e 

kthyem pavarësinë, kemi bërë reforma të thella 

dhe shpesh të dhimbshme, por që na janë 

shpërblyer. Reformat i kemi bërë në radhë të 

parë për veten tonë. Ne jemi për atë që 

eksperiencën tonë ta ndajmë me ju”, theksoi z. 

Ansip. Duke rikonfirmuar  miqësinë ndaj 

Kosovës, kryeministri në vijim tha :  “ Estoninë 

do të keni gjithnjë në mbështetje edhe në 

Komisionin  Evropian, që një ditë të jeni anëtare 

e barabartë e Bashkimit  Evropian”. 

Ministri i Punëve të Jashtme, Urmas Paet, 

rikonfirmoi qëndrimin zyrtar  të Estonisë  për të 

mbështetur Kosovën në procesin e integrimit 

evropian dhe në atë të liberalizimit të vizave. “Në 

Rajonin e Ballkanit Perëndimor Kosova ka 

mbetur i vetmi vend me liri të kufizuar . Është e 

domosdoshme që Bashkimi Evropian të trajtojë 

me urgjencë çështjen e liberalizimit të vizave për 

Kosovën. Estonia  e ka përshëndetur dialogun në 

mes të Kosovës dhe Serbisë”, theksoi z. Paet.

Nga takimi me komisionin e jashtëm

Andrus Ansip: “ Ne dëshirojmë që eksperiencën 

tonë ta ndajmë me ju”

Urmas Paet : “Është e domosdoshme që Bashkimi 

Evropian të trajtojë me urgjencë çështjen e 

liberalizimit të vizave për Kosovën
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Kur integrimi i Kosovës 

fillon me dialogje!?

Kosova e përkushtuar për integrimin e saj drejt BE-së

Në vjeshtën e vitin 2006, UNMIK-u përmes Kosovën dhe pikërisht këtu filluan ngërçet. 

Le të përkujtojmë edhe një herë se pesë shtete Rezolutës 1244 e pati kosovarizuar në tërësi 

anëtare të BE-së nuk e pranuan Kosovën dhe për procesin e integrimeve evropiane. Në atë kohë, 

pasojë të kësaj, edhe vet Komisioni Evropian mori isha në postin e Zëvendëskryeministrit në 

qëndrim neutral karshi statusit të Kosovës. Jemi Qeverinë e Kosovës dhe nga unë u kërkua që ta 

dëshmitarë se në këtë periudhë me rëndësi për udhëhiqja këtë proces, pasi isha edhe në detyrën e 

shtetin më të ri në botë, pati mungesë koordinimi Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, që 

në fushën e politikës së jashtme, por pati edhe për prioritet kryesor kisha reformimin e pushtetit 

refleksion në raport me Kosovën. Ndonëse ishin lokal në Kosovë. Reformimi i pushtetit lokal, 

tre vite mbrapa, megjithatë qëndrimi doli. atëherë bazohej kryesisht në kushte të vështira, 
Zgjidhja e statusit të Kosovës solli kërkesën për 

që kishin të bënin me parimin etnik dhe arritjen 
qëndrim tjetër, mirëpo u kërkua nga ne që të 

e konsensusit me opozitën, në këtë rast me 
vazhdohej po me atë modalitet, procesi i “Dialogut 

Partinë Demokratike të Kosovës, e cila ishte edhe 
të Parë”, derisa te kalohet në një modalitet tjetër.

partia me e madhe opozitare në vend.

Duke i pasur parasysh këto çështje me rëndësi 
Nëse i rikthehemi kujtesës,  KS i OKB-së e votoi 

për të ardhmen e vendit, dëshiroj të theksoj se 
një Rezolutë të sponsorizuar nga BE-ja,  me të 

kosovarizimi i procesit të “Dialogut të Parë” për 
gjithë anëtarët e BE-së, të cilët u koordinuan për 

stabilizim-asociim,  ndodhi për faktin, se Kosova i 
ta dërguar Kosovën drejtë “Dialogut të Dytë”, por 

kishte prioritet standardet para Statusit, të cilat 
tashmë, jo me BE-në, por me Serbinë dhe për 

ishin vendosur jo nga pala kosovare, por nga 
hatër të Serbisë. Serbia e avancoi statusin e saj 

PSSP-ja dhe mbështeteshin fuqishëm nga Grupi i 
karshi BE-së në shkallën e shtetit kandidat, duke 

Kontaktit. Atëherë na u tha; se përderisa Kosova 
i plotësuar disa kushte pas pesëmbëdhjetë vjetësh, 

nuk e ka të zgjidhur statusin, ne duhej të ecnim 
siç është dorëzimi i kriminelëve të luftës. E gjithë 

ngadalë me “Dialogun e Parë” me Brukselin dhe ai 
kjo me BE-në u arrit në një rrugë pa dialogje. 

ishte mekanizmi për Stabilizim-Asociim. Kështu 
Tashmë “Dialogu i Dytë”, Kosovën e futi në një 

erdhi deri tek dialogu, i cili ndodhi pikërisht për 
udhë të pafund, sa i përket raporteve BE dhe 

shkak të moszgjidhjes së statusit.
Serbi. “Dialogu i Dytë” edhe pse po e vazhdon disi 

17 Shkurti i vitit 2008, shënoi ngjarjen më të 
rrugëtimin, po bëhet një udhë gjithnjë e më e 

madhe dhe më sublime për qytetarët e Republikës 
mjegulluar. Kështu , në vend të librave të 

së Kosovës, pasi u shpall Deklarata e koordinuar 
regjistrit, ne  pranuam kopjet e tyre, ndërsa në 

për Pavarësinë e Kosovës nga deputetët e 
vend të tabelave RKS, ne po pranojmë tabelat 

Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk duhet 
“Proba”, që esencialisht nuk parathonë asgjë. 

harruar se edhe në këtë kohë, ne ishim ende në 
Kështu, Qeveria dhe Kosova dështoi në vendosjen 

fazën e “Dialogut të Parë”! 
e masave të reciprocitetit me Serbinë edhe pse 20 

Kërkohej nga ne mekanizmi i procesit për 
korriku dukej premtues.

Lutfi Haziri, kryetar i Komisionit për Integrime Evropiane 

Kryeministri i Estonisë, Andrus Ansip, shprehu 

krenarinë që vendi i tij është ndër të parët që 

njohu pavarësisë e Kosovës. “Ne që gjithashtu e 

kthyem pavarësinë, kemi bërë reforma të thella 

dhe shpesh të dhimbshme, por që na janë 

shpërblyer. Reformat i kemi bërë në radhë të 

parë për veten tonë. Ne jemi për atë që 

eksperiencën tonë ta ndajmë me ju”, theksoi z. 

Ansip. Duke rikonfirmuar  miqësinë ndaj 

Kosovës, kryeministri në vijim tha :  “ Estoninë 

do të keni gjithnjë në mbështetje edhe në 

Komisionin  Evropian, që një ditë të jeni anëtare 

e barabartë e Bashkimit  Evropian”. 

Ministri i Punëve të Jashtme, Urmas Paet, 

rikonfirmoi qëndrimin zyrtar  të Estonisë  për të 

mbështetur Kosovën në procesin e integrimit 

evropian dhe në atë të liberalizimit të vizave. “Në 

Rajonin e Ballkanit Perëndimor Kosova ka 

mbetur i vetmi vend me liri të kufizuar . Është e 

domosdoshme që Bashkimi Evropian të trajtojë 

me urgjencë çështjen e liberalizimit të vizave për 

Kosovën. Estonia  e ka përshëndetur dialogun në 

mes të Kosovës dhe Serbisë”, theksoi z. Paet.

Nga takimi me komisionin e jashtëm

Andrus Ansip: “ Ne dëshirojmë që eksperiencën 

tonë ta ndajmë me ju”

Urmas Paet : “Është e domosdoshme që Bashkimi 

Evropian të trajtojë me urgjencë çështjen e 

liberalizimit të vizave për Kosovën
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Kur flasim për reformat e sistemit zgjedhor dhe janë të obliguara që t'i dërgojnë sipas këtij plani. 

Kur flasim për monitorimin e zbatimit të ligjeve, amendamentimit të Kushtetutës, duhet theksuar 

duhet theksuar se Kuvendi i Kosovës nuk ka se Kuvendi e ka formuar Komisionin për 

arritur progres për shkak të mungesës së Amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së 

kapaciteteve të mjaftueshme sipas planit të Kosovës dhe Komisionin për Amendamentimin e 

vepr imi t .  Ve tëm d i sa  nga  komis ione t  Ligjit për Zgjedhjet. Komisionet parlamentare 

parlamentare kanë realizuar monitorimin e kanë kërkuar që ministritë e linjës të raportojnë 

zbatimit të ligjeve, ndërsa një nga detyrat e para komisioneve dhe gjatë raportimit është 

parapara në këtë plan ishte që të paktën të bëhet kërkuar që të sjellin raporte me shkrim për 

monitorimi i  një l igj i  nga komisionet çështjet e caktuara. Sipas raportimeve të 

parlamentare, që do të thotë se edhe më tej për komisioneve parlamentare, do theksuar se është 

Kuvendin e Kosovës mbetet sfidë monitorimi i shënuar përmirësim sa i përket punës së tyre në 

zbatimit të ligjeve. Kuvendi i Kosovës nuk ka përmbushjen e detyrave të parapara në planin e 

arritur progres të mjaftueshëm sa i përket veprimit. 

Mirëpo, sfidë e këtij plani të veprimit mbetet edhe shqyrtimit më cilësor të legjislacionit dhe 

më tutje mbikëqyrja e ekzekutivit nga Kuvendi. ekspertizës ndër sektoriale, edhe pse është arritur 

Ministritë duhet të raportojnë në mënyrë të progres sa i përket miratimit të një Udhëzimi për 

rregullt para komisioneve parlamentare. Ndërsa Administrimin e Buxhetit të komisioneve 

dërgimi të raporteve me shkrim nga ana e parlamentare në prill të këtij viti. Po ashtu 

ministrive sipas planit të veprimit, katër ditë para vazhdon të mbetet sfidë zhvillimi i mirëfilltë i 

mbajtjes së takimit, kjo nuk është realizuar. Me dialogut midis Kuvendit dhe organizatave të 

përjashtim të disa ministrive, shumica prej tyre shoqërisë civile. 

nuk kanë dërguar raporte me shkrim, edhe pse 

Mbetet sfidë mbikëqyrja e ekzekutivit nga Kuvendi 

Mangësi në zbatimin e të drejtave të njeriut

Le të kujtojmë se nuk është raportuar për progres rekomandime nga Raporti i Progresit, ndërsa 

sa i përket përpjekjeve në adresimin adekuat dhe institucionet, përkatësisht trupat e Kuvendit të 

me kohë të rekomandimeve nga institucioni i Kosovës, më saktë komisionet parlamentare e 

Avokatit të Popullit, ndërkohë Kuvendi i Kosovës  përbëjnë segmentin e dytë, ndërsa në segmentin e 

ka miratuar Rregulloren për zgjedhjen dhe tretë i kemi prezantuar veprimet e propozuara, të 

shkarkimin e Avokatit të Popullit dhe zëvendësve cilat janë paraparë që të ndërmerren nga 

të tij. komisionet parlamentare dhe nga Kuvendi, për 

 Në fushën e të drejtave të njeriut, nuk ka pasur realizimin e progresit dhe në përmbushjen e 

progres të mjaf tueshëm në aspektin e sfidave të Raportit të Progresit. Në segmentin e 

koordinimit, në mënyrë më efikase nga niveli katërt i kemi prezantuar të gjitha veprimet e 

qendror dhe lokal për zbatimin e të drejtave të ndërmarra dhe arritjet në përmbushjen e sfidave.

njeriut. Deri tani nuk është raportuar për Prezantimi i këtij raporti është fokusuar në të 

krijimin e një njësie të mjekësisë ligjore të arriturat dhe sfidat që kanë të bëjnë kryesisht me 

specializuar për rastet e dhunimit, trafikimit të tri kritere kryesore që janë; kriteret politike, 

qenieve njerëzore dhe dhunës në familje. kriteret ekonomike dhe standardet evropiane. 

Pa dashur t'i përmendim të gjitha sfidat dhe të Për Kuvendin e Kosovës mbetet me rëndësi 

arriturat e kësaj periudhe, që të gjitha këto bashkërendimi i veprimeve për plotësimin e të 

çështje i kemi prezantuar në raport, i cili gjitha këtyre kritereve, Këto mbase janë edhe 

prezanton segmente të rëndësishme me të cilat përgjegjësitë dhe detyrat në realizimin e Planit të 

pritet që të përballemi në të ardhmen. Veprimit të Kuvendit të Kosovës për Integrime 

Së pari jemi marrë me sfidat që dalin si Evropiane. 

Pas premtimit të vitit 2009 nga vet Komisioneri Ky mekanizëm, që tashmë ekziston në Kosovë dhe 

për Zgjerim, u deshën dy vjet që të gjenden që bashkë kryesohet midis Qeverisë dhe EULEX-it, 

mekanizma të veçantë për Kosovën. Dialogu me po barten në Bruksel. Nga Brukseli do të 

Kosovën për BE-në do të jetë me referencë që nuk koordinohet fusha e sundimit të ligjit, si dhe do të 

e paragjykon statusin e saj dhe ende po presim, kërkohen përmbushjet e detyrave si; - lufta 

që të sqarohet parimi i “Dialogut të Tretë”.  kundër krimit të organizuar, - kundër krimeve të 

Komisioneria për PB dhe Drejtësi, do të jetë ajo që luftës, - dhe çdo lloj krimi tjetër. 

Nëse kihet parasysh, se Kosova e ka humbur më 19 janar të vitit 2012, do t'ia sjell Kosovës 

rastin e ndërtimit të institucioneve të drejta e detyrat teknike. A do të jemi të kushtëzuar me 

funksionale duke përfituar nga mbështetja e progresin në “Dialogun e Dytë” apo “Dialogun 

madhe, atëherë po kthehemi në pikën zero, pra teknik”? 

Sigurisht që po! nga ajo pika zero e qershorit të vitit 1999.

Si rrjedhojë e kësaj doli edhe “Dialogu i Katërt” Çdo shtet demokratik në tranzicion të këtillë si ne 

nga Raporti i fundit i Progresit si mekanizëm i apo Ballkani Perëndimor, duhet doemos të 

veçantë për rregullimin e sundimit të ligjit, si zhvillojë dialog me shoqërinë civile, pastaj 

fusha ku Kosova gjatë njëmbëdhjetë viteve të dialogun social dhe dialogun me opozitën. Ku 

fundit ka shënuar progres të limituar, apo të gjendemi në këtë pikë?  Shumë larg, pasi askush 

themi më saktë ka dështuar. Në asnjë rast pa nuk po na kushtëzon, aq më pak Brukseli apo 

kërkesën e Grupit të Kontaktit apo të Grupit të Washington DC. Kjo çështje na takon ne dhe 

Quintit, nuk është arritur të zbatohet asnjë detyrë vetëm neve…

e veçantë nga fusha e sundimit të ligjit. 

Sfidat e Kosovës drejt integrimit Evropian 

Viti që e lamë pas, dëshmoi më së miri se çfarë të vitit nga Kuvendi i Kosovës, trupat e tij dhe 

sfidash e presin Kosovën sa i përket çështjes së institucionet tjera, nuk kanë mundur që t'i 

integrimeve evropiane dhe me sa përkushtim dhe përfshijnë të gjitha segmentet e rëndësishme që 

elokuencë duhet të përballemi me këto sfida. kanë të bëjnë në këtë fushë. Komisioni për 

Kuvendi i Kosovës për çdo vit miraton Planin e Integrime Evropiane e ka bërë mbikëqyrjen në 

Veprimit për Integrim Evropian. zbatimin e planit të veprimit nga institucionet 
Kuvendi i Kosovës më 28 prill e ka miratuar 

relevante dhe në bazë të këtyre rezultateve i ka 
Planin e Veprimit për Integrim Evropian për vitin 

nxjerrë disa përfundime, duke shënuar rezultate 
2011, prandaj Komisioni për Integrime Evropiane 

në shumë fusha të caktuara, por  ka identifikuar 
i ka përgatitur dy raporte për të diskutuar rreth 

edhe disa mangësi në fusha të tjera.
zbatimit të tij. Kuvendi i Kosovës ka shënuar progres sa i përket 
Komisioni për Integrime Evropiane, ia ka 

miratimit të ligjeve, të cilat ishin rekomandime të 
prezantuar edhe Raportin e Dytë, Kuvendit të 

Komisionit Evropian. Nga 40 projektligje, për të 
Kosovës në seancën plenare, i cili përfshinte të 

cilat është kërkuar të miratohen nga Kuvendi i 
arriturat dhe sfidat gjatë periudhës raportuese 

Kosovës, Kuvendi i ka miratuar 23 projektligje, 
nga raporti i parë, që ka të bëj me zbatimin e 

ndërsa 11 prej tyre janë në fazën e shqyrtimit dhe 
Planit të Veprimit të Kuvendit të Kosovës për 

miratimit. 
Integrim Evropian për vitin 2011. Për sa i përket fazës së mbikëqyrjes ndaj 
 Për dallim nga raporti i parë, ky i dyti përmban 

ekzekutivit, të gjitha komisionet parlamentare në 
të gjitha të arriturat dhe sfidat e planit të 

planet e tyre vjetore të punës, i kanë përfshirë 
veprimit për këtë vit. Dihet që për dallim nga vitet 

mbajtjet e dëgjimeve publike dhe monitorimin e 
e kaluara, Komisioni Evropian për Kosovën vitin 

së paku të një Ligji, në fushën të cilën e mbulojnë 
që e lamë pas e ka publikuar Raportin e Progresit 

këto komisione.
dhe kështu përfshirja e të arriturave deri në fund 
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Kur flasim për reformat e sistemit zgjedhor dhe janë të obliguara që t'i dërgojnë sipas këtij plani. 

Kur flasim për monitorimin e zbatimit të ligjeve, amendamentimit të Kushtetutës, duhet theksuar 

duhet theksuar se Kuvendi i Kosovës nuk ka se Kuvendi e ka formuar Komisionin për 

arritur progres për shkak të mungesës së Amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së 

kapaciteteve të mjaftueshme sipas planit të Kosovës dhe Komisionin për Amendamentimin e 

vepr imi t .  Ve tëm d i sa  nga  komis ione t  Ligjit për Zgjedhjet. Komisionet parlamentare 

parlamentare kanë realizuar monitorimin e kanë kërkuar që ministritë e linjës të raportojnë 

zbatimit të ligjeve, ndërsa një nga detyrat e para komisioneve dhe gjatë raportimit është 

parapara në këtë plan ishte që të paktën të bëhet kërkuar që të sjellin raporte me shkrim për 

monitorimi i  një l igj i  nga komisionet çështjet e caktuara. Sipas raportimeve të 

parlamentare, që do të thotë se edhe më tej për komisioneve parlamentare, do theksuar se është 

Kuvendin e Kosovës mbetet sfidë monitorimi i shënuar përmirësim sa i përket punës së tyre në 

zbatimit të ligjeve. Kuvendi i Kosovës nuk ka përmbushjen e detyrave të parapara në planin e 

arritur progres të mjaftueshëm sa i përket veprimit. 

Mirëpo, sfidë e këtij plani të veprimit mbetet edhe shqyrtimit më cilësor të legjislacionit dhe 

më tutje mbikëqyrja e ekzekutivit nga Kuvendi. ekspertizës ndër sektoriale, edhe pse është arritur 

Ministritë duhet të raportojnë në mënyrë të progres sa i përket miratimit të një Udhëzimi për 

rregullt para komisioneve parlamentare. Ndërsa Administrimin e Buxhetit të komisioneve 

dërgimi të raporteve me shkrim nga ana e parlamentare në prill të këtij viti. Po ashtu 

ministrive sipas planit të veprimit, katër ditë para vazhdon të mbetet sfidë zhvillimi i mirëfilltë i 

mbajtjes së takimit, kjo nuk është realizuar. Me dialogut midis Kuvendit dhe organizatave të 

përjashtim të disa ministrive, shumica prej tyre shoqërisë civile. 

nuk kanë dërguar raporte me shkrim, edhe pse 

Mbetet sfidë mbikëqyrja e ekzekutivit nga Kuvendi 

Mangësi në zbatimin e të drejtave të njeriut

Le të kujtojmë se nuk është raportuar për progres rekomandime nga Raporti i Progresit, ndërsa 

sa i përket përpjekjeve në adresimin adekuat dhe institucionet, përkatësisht trupat e Kuvendit të 

me kohë të rekomandimeve nga institucioni i Kosovës, më saktë komisionet parlamentare e 

Avokatit të Popullit, ndërkohë Kuvendi i Kosovës  përbëjnë segmentin e dytë, ndërsa në segmentin e 

ka miratuar Rregulloren për zgjedhjen dhe tretë i kemi prezantuar veprimet e propozuara, të 

shkarkimin e Avokatit të Popullit dhe zëvendësve cilat janë paraparë që të ndërmerren nga 

të tij. komisionet parlamentare dhe nga Kuvendi, për 

 Në fushën e të drejtave të njeriut, nuk ka pasur realizimin e progresit dhe në përmbushjen e 

progres të mjaf tueshëm në aspektin e sfidave të Raportit të Progresit. Në segmentin e 

koordinimit, në mënyrë më efikase nga niveli katërt i kemi prezantuar të gjitha veprimet e 

qendror dhe lokal për zbatimin e të drejtave të ndërmarra dhe arritjet në përmbushjen e sfidave.

njeriut. Deri tani nuk është raportuar për Prezantimi i këtij raporti është fokusuar në të 

krijimin e një njësie të mjekësisë ligjore të arriturat dhe sfidat që kanë të bëjnë kryesisht me 

specializuar për rastet e dhunimit, trafikimit të tri kritere kryesore që janë; kriteret politike, 

qenieve njerëzore dhe dhunës në familje. kriteret ekonomike dhe standardet evropiane. 

Pa dashur t'i përmendim të gjitha sfidat dhe të Për Kuvendin e Kosovës mbetet me rëndësi 

arriturat e kësaj periudhe, që të gjitha këto bashkërendimi i veprimeve për plotësimin e të 

çështje i kemi prezantuar në raport, i cili gjitha këtyre kritereve, Këto mbase janë edhe 

prezanton segmente të rëndësishme me të cilat përgjegjësitë dhe detyrat në realizimin e Planit të 

pritet që të përballemi në të ardhmen. Veprimit të Kuvendit të Kosovës për Integrime 

Së pari jemi marrë me sfidat që dalin si Evropiane. 

Pas premtimit të vitit 2009 nga vet Komisioneri Ky mekanizëm, që tashmë ekziston në Kosovë dhe 

për Zgjerim, u deshën dy vjet që të gjenden që bashkë kryesohet midis Qeverisë dhe EULEX-it, 

mekanizma të veçantë për Kosovën. Dialogu me po barten në Bruksel. Nga Brukseli do të 

Kosovën për BE-në do të jetë me referencë që nuk koordinohet fusha e sundimit të ligjit, si dhe do të 

e paragjykon statusin e saj dhe ende po presim, kërkohen përmbushjet e detyrave si; - lufta 

që të sqarohet parimi i “Dialogut të Tretë”.  kundër krimit të organizuar, - kundër krimeve të 

Komisioneria për PB dhe Drejtësi, do të jetë ajo që luftës, - dhe çdo lloj krimi tjetër. 

Nëse kihet parasysh, se Kosova e ka humbur më 19 janar të vitit 2012, do t'ia sjell Kosovës 

rastin e ndërtimit të institucioneve të drejta e detyrat teknike. A do të jemi të kushtëzuar me 

funksionale duke përfituar nga mbështetja e progresin në “Dialogun e Dytë” apo “Dialogun 

madhe, atëherë po kthehemi në pikën zero, pra teknik”? 

Sigurisht që po! nga ajo pika zero e qershorit të vitit 1999.

Si rrjedhojë e kësaj doli edhe “Dialogu i Katërt” Çdo shtet demokratik në tranzicion të këtillë si ne 

nga Raporti i fundit i Progresit si mekanizëm i apo Ballkani Perëndimor, duhet doemos të 

veçantë për rregullimin e sundimit të ligjit, si zhvillojë dialog me shoqërinë civile, pastaj 

fusha ku Kosova gjatë njëmbëdhjetë viteve të dialogun social dhe dialogun me opozitën. Ku 

fundit ka shënuar progres të limituar, apo të gjendemi në këtë pikë?  Shumë larg, pasi askush 

themi më saktë ka dështuar. Në asnjë rast pa nuk po na kushtëzon, aq më pak Brukseli apo 

kërkesën e Grupit të Kontaktit apo të Grupit të Washington DC. Kjo çështje na takon ne dhe 

Quintit, nuk është arritur të zbatohet asnjë detyrë vetëm neve…

e veçantë nga fusha e sundimit të ligjit. 

Sfidat e Kosovës drejt integrimit Evropian 

Viti që e lamë pas, dëshmoi më së miri se çfarë të vitit nga Kuvendi i Kosovës, trupat e tij dhe 

sfidash e presin Kosovën sa i përket çështjes së institucionet tjera, nuk kanë mundur që t'i 

integrimeve evropiane dhe me sa përkushtim dhe përfshijnë të gjitha segmentet e rëndësishme që 

elokuencë duhet të përballemi me këto sfida. kanë të bëjnë në këtë fushë. Komisioni për 

Kuvendi i Kosovës për çdo vit miraton Planin e Integrime Evropiane e ka bërë mbikëqyrjen në 

Veprimit për Integrim Evropian. zbatimin e planit të veprimit nga institucionet 
Kuvendi i Kosovës më 28 prill e ka miratuar 

relevante dhe në bazë të këtyre rezultateve i ka 
Planin e Veprimit për Integrim Evropian për vitin 

nxjerrë disa përfundime, duke shënuar rezultate 
2011, prandaj Komisioni për Integrime Evropiane 

në shumë fusha të caktuara, por  ka identifikuar 
i ka përgatitur dy raporte për të diskutuar rreth 

edhe disa mangësi në fusha të tjera.
zbatimit të tij. Kuvendi i Kosovës ka shënuar progres sa i përket 
Komisioni për Integrime Evropiane, ia ka 

miratimit të ligjeve, të cilat ishin rekomandime të 
prezantuar edhe Raportin e Dytë, Kuvendit të 

Komisionit Evropian. Nga 40 projektligje, për të 
Kosovës në seancën plenare, i cili përfshinte të 

cilat është kërkuar të miratohen nga Kuvendi i 
arriturat dhe sfidat gjatë periudhës raportuese 

Kosovës, Kuvendi i ka miratuar 23 projektligje, 
nga raporti i parë, që ka të bëj me zbatimin e 

ndërsa 11 prej tyre janë në fazën e shqyrtimit dhe 
Planit të Veprimit të Kuvendit të Kosovës për 

miratimit. 
Integrim Evropian për vitin 2011. Për sa i përket fazës së mbikëqyrjes ndaj 
 Për dallim nga raporti i parë, ky i dyti përmban 

ekzekutivit, të gjitha komisionet parlamentare në 
të gjitha të arriturat dhe sfidat e planit të 

planet e tyre vjetore të punës, i kanë përfshirë 
veprimit për këtë vit. Dihet që për dallim nga vitet 

mbajtjet e dëgjimeve publike dhe monitorimin e 
e kaluara, Komisioni Evropian për Kosovën vitin 

së paku të një Ligji, në fushën të cilën e mbulojnë 
që e lamë pas e ka publikuar Raportin e Progresit 

këto komisione.
dhe kështu përfshirja e të arriturave deri në fund 
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Funksioni Mbikëqyrës i Komisioneve të Kuvendit 

Progresi dhe Sfidat

Funksioni mbikëqyrës i komisioneve të veçantë te komisionet parlamentare. Ajo 

Kuvendit – progresi dhe sfidat, ishte temë u ndal, veçanërisht, në punën e 

e tryezës, e cila u organizua nga Instituti Komisionit për Buxhet dhe Financa. 

Demokrat ik  Kombëtar  (NDI)  në  “Komisioni për Buxhet dhe Financa, si 

bashkëpunim me Depratamentin Ligjor të komision funksional dhe i përhershëm, 

Kuvendit të Kosovës. Në këtë tryezë në planin vjetor të punës, përveç tjerash, 

morën pjesë: kryetarë të komisioneve ka paraparë edhe aktivitetet mbikëqyrëse, 

parlamentare, përfaqësues nga Kabineti i që përfshijnë: mbikëqyrjen e zbatimit të 

kryeparlamentarit, zyrtarë të lartë të ligjeve, organizimin e dëgjimeve publike, 

administratës së Kuvendit, përfaqësues të shqyrtimin e raporteve vjetore dhe  

organizatave mbështetëse të Kuvendit, të raporteve tremujore për Buxhetin e 

shoqërisë civile e të institucioneve të Republikës së Kosovës, raporteve vjetore 
pavarura që i raportojnë Kuvendit.     t ë  punës  për  inst i tuc ionet  dhe  
Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe agjencionet që bien në fushëveprimatrinë 
Financa, Safete Hadërgjonaj, foli për e komisionit, si dhe raportet financiare 
mekanizmat që Kuvendi përdor në vjetore të të gjitha institucioneve dhe 
funksion të ushtrimit të rolit të tij agjensioneve që i raportojnë Kuvendit”, 
mbikëqyrës, duke vënë një theks të theksoi Hadërgjonaj.  

Tryezë

Drejtori i Programit Legjislativ të NDI-së, zbatimit në praktikë.  

Alex Chavarria, theksoi se paralelisht me “Nga vet përmbajtja, vërehet se doracaku 

ligjbërjen dhe përfaqësimin, mbikëqyrja e u ka dhënë peshë, në radhë të parë, 

degës ekzekutive dhe llogaridhënia e saj, definimit të funksionit mbikëqyrës, 

është njëra ndër përgjegjësitë kryesore të planifikimit të aktiviteteve dhe zbatimit të 

Kuvendit. Mbikëqyrja parlamentare, planit të veprimit”, theksoi sekretari i 

theksoi Chavarria, synon aktivitete Kuvendit. Ai foli edhe për hapat që po 

monitoruese ndaj qeverisë, për efikasitet ndërmerr Kuvendi në funksion të rritjes 

dhe transparencë, si dhe për të siguruar dhe bashkëpunimit me institucionet dhe 

që fondet e ndara shfrytëzohen në agjensionet që i raportojnë Kuvendit, me 

mënyre ligjore dhe efektive. Ai radhiti një partnerët dhe shoqërinë civile. 

varg mekanizmash që Kuvendi përdorë Agron Demi nga Instituti GAP, gjatë fjalës 

në kuadër të ushtrimit të këtij funksioni, së tij, u fokusua në përmbajtjen e 

ndërkaq shtroi nevojën e fuqizimit të doracakut dhe mundësive për rritjen e 

marrëdhënieve profesionale dhe teknike rolit të komisioneve. 

ndërmjet stafeve të komisioneve dhe Kryetarë të komisioneve, përfaqësues të 

atyre të ministrive të linjës.  agjensioneve të pavarura, të OSBE-së e të 

Duke theksuar peshën dhe rëndësinë e shoqërisë civile, folën gjerësisht për 

funksionit mbikëqyrës komisioneve praktikat e deritashme të punës së 

parlamentare, Sekretari i përgjithshëm i komisioneve dhe bashkëpunimit të 

Kuvendit, Ismet Krasniqi, shfaqi ndërsjellë, duke shtruar nevojën e rritjes 

përkushtimin e administratës për të së kapaciteteve në të ardhmen. 

mbështetur dhe për të qenë në shërbim të Doracaku, ndërkaq, u vlerësua i një 

tyre. Doracakun e prezantuar sot, ai e rëndësie të veçantë për anëtarët e 

konsideroi si një përpjekje të Kuvendit komisioneve,  stafet  mbështetëse,  

dhe të NDI-së, për të unifikuar shoqërinë civile dhe mediat. 

procedurat dhe thjeshtësuar ato gjatë 

Instituti Demokratik 

Kombëtar (NDI) në 

b a s h k ë p u n i m  m e  

Depratamentin Ligjor 

t ë  K u v e n d i t  t ë  

Kosovës.

Qëllimi i organizimit 

të kësaj tryeze ishte 

d i s k u t i m i  r r e t h  

progresit dhe sfidave 

të komisioneve gjatë 

u s h t r i m i t  t ë  

funksionit të tyre 

mbikëqyrës, por edhe 

gjetjes së mënyrave 

p ë r  r r i t j e n  e  

performancës në të 

ardhmen. Në funksion 

të kësaj, u promovua 

edhe një doracak.

Përfaqësuesit e komunitetit rom, egjiptian dhe shtrënguese,  për sa i përket marrjes së 

ashkanli në Kuvendin e Kosovës: Xhevdet Neziraj, lejeqëndrimit në Belgjikë të të ardhurve nga vendet 

Hetem Arifi, Danush Ademi dhe Albert Kinolli, e Ballkanit dhe India, për shkak të numrit të madh 

kanë pritur ministren  për Migrim dhe Azil të të azilkërkuesve ( 25 mijë gjatë vitit të kaluar), për 

Mbretërisë së Belgjikës, Maggie De Blok,  e cila procedurat e përshpejtuara (brenda 15 ditësh) për 

kryesonte një delegacion qeveritar belg, që ka të shqyrtimin e arsyes për pranim apo mohim të 

bëjë me çështje të migracionit. qëndrimit, që nënkupton kthimin e vullnetshëm 

Temë kryesore e bisedës ka qenë: -Riatdhesimi i  të apo të dhunshëm në vendin e origjinës. Zonja De 

kthyerve nga Belgjika të komuniteteve rom, Blok ka shfaqur shqetësimin e saj se me marrjen e 

egjiptas dhe ashkanli, si dhe krijimi i kushteve  për udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për 

riintegrim të suksesshëm të tyre në shoqërinë e Kosovën, do të shtohet numri i kosovarëve që do të 

Kosovës. synojnë qëndrimin në Belgjikë dhe vende të tjera të 

Ministrja për Migrim dhe Azil të Mbretërisë së BE-së, prandaj ka kërkuar që të merren të gjitha 

Belgjikës, Maggie De Blok, që në fillim të takimit e masat e mundshme që të mos abuzohet me 

ka bërë të qartë se  shteti i saj ka ndërmarrë masa marrjen e këtij udhërrëfyesi. 

Bisedime për riatdhesimin e të kthyerve nga Belgjika nga radhët e komuniteteve rom, egjiptian 
dhe ashkanli
Tu mundësohet integrimi në shoqërinë belge të bashkatdhetarëve tanë të migruar gjatë 
dekadave të shkuara
Të krijohen kushte për kthimin e azilkërkuesve të rinj dhe për riintegrimin e tyre në shoqërinë e 
Kosovës 

Pamje nga takimi

Përfaqësuesit e komunitetit rom, egjiptian dhe të shkuara, kurse azilkërkuesve të rinj t'u  

ashkali në Kuvendin e Kosovës: Neziraj, Arifi, krijohen 

Ademi dhe Kinolli kanë pohuar se në Kosovë janë kushte për kthimin dhe riintegrimin e tyre në 

të garantuara liritë dhe të drejtat e komuniteteve shoqërinë e Kosovës. Ata kanë pohuar gjithashtu 

pakicë, madje më mirë se në disa shtete anëtare të se shumica e azilkërkuesve kosovarë (nga këto 

BE-së dhe se komunitetet pakicë janë integruar komunitete), në vendet perëndimore, i kanë shitur 

mirë në shoqërinë e Kosovës. Por problem kryesor shtëpitë dhe pronat e tjera të tyre në Kosovë, 

në Kosovë, jo vetëm për këto komunitete, por për prandaj kthimi i tyre do t'i shkaktojë vështirësi të 

të gjithë qytetarët e Kosovës është papunësia e mëdha buxhetit të vogël të Kosovës. Duke theksuar 

madhe dhe zhvillimin e mangët ekonomik të se për riatdhesim janë paraparë vetëm 3.5 milionë 

vendit. Ata e kanë falënderuar Belgjikën për gjithë euro, ata e kanë quajtur të domosdoshme 

çka bërë për Kosovën dhe popullin e saj, por mbështetjen nga Belgjika dhe vendet e tjera të BE-

njëherësh kanë kërkuar nga ministrja belge që t'u së të procesit të kthimit të bashkatdhetarëve tanë 

mundësohet integrimi në shoqërinë belge të të të gjitha komuniteteve , si dhe për riintegrimin 

bashkatdhetarëve tanë të migruar gjatë dekadave tyre në shoqërinë e Kosovës. 

Të riatdhesuarit nga Belgjika

Përfaqësuesit e REA –as pritën ministren  për Migrim të Belgjikës, De Blok
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Funksioni Mbikëqyrës i Komisioneve të Kuvendit 

Progresi dhe Sfidat

Funksioni mbikëqyrës i komisioneve të veçantë te komisionet parlamentare. Ajo 

Kuvendit – progresi dhe sfidat, ishte temë u ndal, veçanërisht, në punën e 

e tryezës, e cila u organizua nga Instituti Komisionit për Buxhet dhe Financa. 

Demokrat ik  Kombëtar  (NDI)  në  “Komisioni për Buxhet dhe Financa, si 

bashkëpunim me Depratamentin Ligjor të komision funksional dhe i përhershëm, 

Kuvendit të Kosovës. Në këtë tryezë në planin vjetor të punës, përveç tjerash, 

morën pjesë: kryetarë të komisioneve ka paraparë edhe aktivitetet mbikëqyrëse, 

parlamentare, përfaqësues nga Kabineti i që përfshijnë: mbikëqyrjen e zbatimit të 

kryeparlamentarit, zyrtarë të lartë të ligjeve, organizimin e dëgjimeve publike, 

administratës së Kuvendit, përfaqësues të shqyrtimin e raporteve vjetore dhe  

organizatave mbështetëse të Kuvendit, të raporteve tremujore për Buxhetin e 

shoqërisë civile e të institucioneve të Republikës së Kosovës, raporteve vjetore 
pavarura që i raportojnë Kuvendit.     t ë  punës  për  inst i tuc ionet  dhe  
Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe agjencionet që bien në fushëveprimatrinë 
Financa, Safete Hadërgjonaj, foli për e komisionit, si dhe raportet financiare 
mekanizmat që Kuvendi përdor në vjetore të të gjitha institucioneve dhe 
funksion të ushtrimit të rolit të tij agjensioneve që i raportojnë Kuvendit”, 
mbikëqyrës, duke vënë një theks të theksoi Hadërgjonaj.  

Tryezë

Drejtori i Programit Legjislativ të NDI-së, zbatimit në praktikë.  

Alex Chavarria, theksoi se paralelisht me “Nga vet përmbajtja, vërehet se doracaku 

ligjbërjen dhe përfaqësimin, mbikëqyrja e u ka dhënë peshë, në radhë të parë, 

degës ekzekutive dhe llogaridhënia e saj, definimit të funksionit mbikëqyrës, 

është njëra ndër përgjegjësitë kryesore të planifikimit të aktiviteteve dhe zbatimit të 

Kuvendit. Mbikëqyrja parlamentare, planit të veprimit”, theksoi sekretari i 

theksoi Chavarria, synon aktivitete Kuvendit. Ai foli edhe për hapat që po 

monitoruese ndaj qeverisë, për efikasitet ndërmerr Kuvendi në funksion të rritjes 

dhe transparencë, si dhe për të siguruar dhe bashkëpunimit me institucionet dhe 

që fondet e ndara shfrytëzohen në agjensionet që i raportojnë Kuvendit, me 

mënyre ligjore dhe efektive. Ai radhiti një partnerët dhe shoqërinë civile. 

varg mekanizmash që Kuvendi përdorë Agron Demi nga Instituti GAP, gjatë fjalës 

në kuadër të ushtrimit të këtij funksioni, së tij, u fokusua në përmbajtjen e 

ndërkaq shtroi nevojën e fuqizimit të doracakut dhe mundësive për rritjen e 

marrëdhënieve profesionale dhe teknike rolit të komisioneve. 

ndërmjet stafeve të komisioneve dhe Kryetarë të komisioneve, përfaqësues të 

atyre të ministrive të linjës.  agjensioneve të pavarura, të OSBE-së e të 

Duke theksuar peshën dhe rëndësinë e shoqërisë civile, folën gjerësisht për 

funksionit mbikëqyrës komisioneve praktikat e deritashme të punës së 

parlamentare, Sekretari i përgjithshëm i komisioneve dhe bashkëpunimit të 

Kuvendit, Ismet Krasniqi, shfaqi ndërsjellë, duke shtruar nevojën e rritjes 

përkushtimin e administratës për të së kapaciteteve në të ardhmen. 

mbështetur dhe për të qenë në shërbim të Doracaku, ndërkaq, u vlerësua i një 

tyre. Doracakun e prezantuar sot, ai e rëndësie të veçantë për anëtarët e 

konsideroi si një përpjekje të Kuvendit komisioneve,  stafet  mbështetëse,  

dhe të NDI-së, për të unifikuar shoqërinë civile dhe mediat. 

procedurat dhe thjeshtësuar ato gjatë 

Instituti Demokratik 

Kombëtar (NDI) në 

b a s h k ë p u n i m  m e  

Depratamentin Ligjor 

t ë  K u v e n d i t  t ë  

Kosovës.

Qëllimi i organizimit 

të kësaj tryeze ishte 

d i s k u t i m i  r r e t h  

progresit dhe sfidave 

të komisioneve gjatë 

u s h t r i m i t  t ë  

funksionit të tyre 

mbikëqyrës, por edhe 

gjetjes së mënyrave 

p ë r  r r i t j e n  e  

performancës në të 

ardhmen. Në funksion 

të kësaj, u promovua 

edhe një doracak.

Përfaqësuesit e komunitetit rom, egjiptian dhe shtrënguese,  për sa i përket marrjes së 

ashkanli në Kuvendin e Kosovës: Xhevdet Neziraj, lejeqëndrimit në Belgjikë të të ardhurve nga vendet 

Hetem Arifi, Danush Ademi dhe Albert Kinolli, e Ballkanit dhe India, për shkak të numrit të madh 

kanë pritur ministren  për Migrim dhe Azil të të azilkërkuesve ( 25 mijë gjatë vitit të kaluar), për 

Mbretërisë së Belgjikës, Maggie De Blok,  e cila procedurat e përshpejtuara (brenda 15 ditësh) për 

kryesonte një delegacion qeveritar belg, që ka të shqyrtimin e arsyes për pranim apo mohim të 

bëjë me çështje të migracionit. qëndrimit, që nënkupton kthimin e vullnetshëm 

Temë kryesore e bisedës ka qenë: -Riatdhesimi i  të apo të dhunshëm në vendin e origjinës. Zonja De 

kthyerve nga Belgjika të komuniteteve rom, Blok ka shfaqur shqetësimin e saj se me marrjen e 

egjiptas dhe ashkanli, si dhe krijimi i kushteve  për udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për 

riintegrim të suksesshëm të tyre në shoqërinë e Kosovën, do të shtohet numri i kosovarëve që do të 

Kosovës. synojnë qëndrimin në Belgjikë dhe vende të tjera të 

Ministrja për Migrim dhe Azil të Mbretërisë së BE-së, prandaj ka kërkuar që të merren të gjitha 

Belgjikës, Maggie De Blok, që në fillim të takimit e masat e mundshme që të mos abuzohet me 

ka bërë të qartë se  shteti i saj ka ndërmarrë masa marrjen e këtij udhërrëfyesi. 

Bisedime për riatdhesimin e të kthyerve nga Belgjika nga radhët e komuniteteve rom, egjiptian 
dhe ashkanli
Tu mundësohet integrimi në shoqërinë belge të bashkatdhetarëve tanë të migruar gjatë 
dekadave të shkuara
Të krijohen kushte për kthimin e azilkërkuesve të rinj dhe për riintegrimin e tyre në shoqërinë e 
Kosovës 

Pamje nga takimi

Përfaqësuesit e komunitetit rom, egjiptian dhe të shkuara, kurse azilkërkuesve të rinj t'u  

ashkali në Kuvendin e Kosovës: Neziraj, Arifi, krijohen 

Ademi dhe Kinolli kanë pohuar se në Kosovë janë kushte për kthimin dhe riintegrimin e tyre në 

të garantuara liritë dhe të drejtat e komuniteteve shoqërinë e Kosovës. Ata kanë pohuar gjithashtu 

pakicë, madje më mirë se në disa shtete anëtare të se shumica e azilkërkuesve kosovarë (nga këto 

BE-së dhe se komunitetet pakicë janë integruar komunitete), në vendet perëndimore, i kanë shitur 

mirë në shoqërinë e Kosovës. Por problem kryesor shtëpitë dhe pronat e tjera të tyre në Kosovë, 

në Kosovë, jo vetëm për këto komunitete, por për prandaj kthimi i tyre do t'i shkaktojë vështirësi të 

të gjithë qytetarët e Kosovës është papunësia e mëdha buxhetit të vogël të Kosovës. Duke theksuar 

madhe dhe zhvillimin e mangët ekonomik të se për riatdhesim janë paraparë vetëm 3.5 milionë 

vendit. Ata e kanë falënderuar Belgjikën për gjithë euro, ata e kanë quajtur të domosdoshme 

çka bërë për Kosovën dhe popullin e saj, por mbështetjen nga Belgjika dhe vendet e tjera të BE-

njëherësh kanë kërkuar nga ministrja belge që t'u së të procesit të kthimit të bashkatdhetarëve tanë 

mundësohet integrimi në shoqërinë belge të të të gjitha komuniteteve , si dhe për riintegrimin 

bashkatdhetarëve tanë të migruar gjatë dekadave tyre në shoqërinë e Kosovës. 

Të riatdhesuarit nga Belgjika

Përfaqësuesit e REA –as pritën ministren  për Migrim të Belgjikës, De Blok
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Ekipi faktembledhës  i Komisionit Kush t e tu t ë s  dhe  t ë  a t i j  p ë r  

Evropian për vlerësimin e fizibilitetit, ndryshimin e Ligjit për Zgjedhjet, 

i drejtuar nga  Lawrence Meredith, përkatësisht, Arsim Bajramin dhe 

kryesues për Kosovën, është pritur në Haki Demollin.

një takim të përbashkët  me kryetarët Në këtë takim, në të cilin ka marrë 
e katër komisioneve parlamentare: pjesë edhe shefi i Zyrës së BE-së në 
Lutfi Hazirin, kryetar i Komisionit për Kosovë, Samuel Zbogar, u tha se vizita 
Integrime Evropiane, Albin Kurtin, ka të bëjë me verifikimin e fakteve për 
kryetar i Komisionit për Punë të vlerësimin e fizibilitetit për Kosovën, i 
Jashtme dhe me dy kryetarët e cili pritet të bëhet publik gjatë muajit 
komisioneve ad-hoc  për ndryshimin e tetor të këtij viti.

Ekziston konsensus i plotë i klasës politike të Kosovës për integrimin e vendit në BE. 
Kërkohet nga vendet e BE-së lehtësim vizash për studentë, si dhe për njerëz nga lëmi 
i kulturës, sportit dhe bizneseve.
Me gjithë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit , Kosova vazhdon të 
jetë shtet me elemente të dominimit parlamentar.
Komisioni ad-hoc për Ndryshimin e Ligjit për Zgjedhjet, është ballafaquar me 
vështirësi për përcaktimin e zonave zgjedhore dhe të listave për deputetë.

Kryetarët e Komisioneve takuan ekipin e 

Komisionit Evropian për vlerësimin e fizibilitetit

    Kryetari i Komisionit për Integrime a d m i n i s t r a t ë s  p u b l i k e ,  p ë r  

Evropiane, Lutfi Haziri, e ka n ndryshimin e Kushtetutës, për 

njoftuar delegacionin nga Brukseli për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe 

procesin e integrimit të Kosovës në për riintegrimin dhe riatdhesimin e 

BE, si dhe për rolin e Kuvendit të personave të kthyer nga vendet e BE-

Kosovës në këtë proces. Ai ka pohuar së. 

    Kryetari i Komisionit për ndryshimin se ekziston konsensus i plotë i klasës 
e Kushtetutës, Arsim Bajrami, ka politike të Kosovës për integrimin 
shpjeguar punën e komisionit ad-hok, të evropian. Haziri ka theksuar se për të 
cilin e drejton, duke u përqendruar raportuar në Komision për proceset 
sidomos në zgjidhjet që janë propozuar që kanë të bëjnë me procesin e 
për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të 

intergimit në BE, komisioni ka ftuar 
presidentit të vendit nga qytetarët, për 

tre zv.kryeministra dhe pesë ministra 
të  shmangur kësisoj   krizat  e  

resorësh. Ai ka folur edhe për punën 
manifestuara gjatë  zgjedhjes së kreut të 

q ë  b ë h e t  p ë r  r e f o r m i m i n  e  
vendit nga Kuvendi.. 

Ai është shprehur optimist se zgjedhjet, por jo edhe çështjet politike 

ndryshimet e  propozuara kushtetuese që ngërthen ai. Demolli ka theksuar 

do të miratohen  gjatë muajit shtator, edhe kontaktet e shumta që ka pasur 

ndërkaq ka pohuar se këtë të premte Komisioni me shoqërinë civile, me 

do të miratohet edhe Projektligji për faktorë ndërkombëtarë në Kosovë, por 

ndryshimin dhe plotësimin e  22 edhe në debatet me qytetarët e vendit, 

l i g j eve  që  kanë  të  bë jnë  me  por është ankuar për dy dështime të 

p ë r f u n d i m i n  e  m b i k ë q y r j e s  takimeve të liderëve të partive politike 

ndërkombëtare të pavarësisë së për të përafruar qëndrimet për çështje 

Kosovës. të caktuara me Ligjin për Zgjedhjet.

    Kryetari i Komisionit ad-hoc për 

    Kryetari i Komisionit për Punë të Ndryshimin e Ligjit për Zgjedhjet, 

Jashtme, Albin Kurti, ka vënë në Hak i  Demol l i ,  e  ka  n jo f tuar  

dukje  përzierjen e kompetencave të delegacionin nga Brukseli me punën 

qeveritarëve të shumtë të Kosovës në që ka bërë dhe për vështirësitë , me të 

planin e politikës së jashtme, e cila cilat është ballafaquar, sidomos për sa 

konsiston kryesisht në planin e i përket përcaktimit të zonave 

lobimit për njohe. Ai ka theksuar zgjedhore dhe të listave për deputetë. 

tendencat në rritje të feudalizimit të Ai ka pohuar se janë zgjidhur pa 

jetës politike në Kosovë, duke pohuar vështirësi të mëdha ndryshimet 

papërgjegjshmërinë e Qeverisë së juridike që kanë të bëjnë me Ligjin për 

Kosovës dhe dobësimin e Kuvendit. për Kosovës, i cili do të konsistojë në 

Ai ka përmendur gjithashtu tendencat nivelin e sundimit të ligjit, reformimin 

në rritje për ta futur legjislativin e e administratës publike, si dhe qasjen 

vendit në kurthin e efiçiencës,  për të ndaj tregtisë së lirë dhe integrimit të 

pamundësuar debatet substanciale të komuniteteve.” Kërkoj  nga ju që ta 

deputetëve. përkrahni studimin e fizibilitetit dhe 
   K r y e s u e s i  i  d e l e g a c i o n i t  të manifestoni konsensusin e Kosovës 
faktembledhës  i Komisionit Evropian d h e  t ë  m b ë s h t e s n i  a g j e n d ë n  
për vlerësimin e fizibilitetit, Lawrence evropiane”, ka porositur  Meredith, 
Meredith, ka theksuar se në bazë të duke theksuar rëndësinë që ka ky fakt 
fakteve që do të marrë gjatë takimeve për rrugën e Kosovës drejt integrimit 
të shumta në Kosovë do të përgatisë në BE. 
një raport  për vlerësimin e fizibilitetit  
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Ekipi faktembledhës  i Komisionit Kush t e tu t ë s  dhe  t ë  a t i j  p ë r  

Evropian për vlerësimin e fizibilitetit, ndryshimin e Ligjit për Zgjedhjet, 

i drejtuar nga  Lawrence Meredith, përkatësisht, Arsim Bajramin dhe 

kryesues për Kosovën, është pritur në Haki Demollin.

një takim të përbashkët  me kryetarët Në këtë takim, në të cilin ka marrë 
e katër komisioneve parlamentare: pjesë edhe shefi i Zyrës së BE-së në 
Lutfi Hazirin, kryetar i Komisionit për Kosovë, Samuel Zbogar, u tha se vizita 
Integrime Evropiane, Albin Kurtin, ka të bëjë me verifikimin e fakteve për 
kryetar i Komisionit për Punë të vlerësimin e fizibilitetit për Kosovën, i 
Jashtme dhe me dy kryetarët e cili pritet të bëhet publik gjatë muajit 
komisioneve ad-hoc  për ndryshimin e tetor të këtij viti.

Ekziston konsensus i plotë i klasës politike të Kosovës për integrimin e vendit në BE. 
Kërkohet nga vendet e BE-së lehtësim vizash për studentë, si dhe për njerëz nga lëmi 
i kulturës, sportit dhe bizneseve.
Me gjithë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit , Kosova vazhdon të 
jetë shtet me elemente të dominimit parlamentar.
Komisioni ad-hoc për Ndryshimin e Ligjit për Zgjedhjet, është ballafaquar me 
vështirësi për përcaktimin e zonave zgjedhore dhe të listave për deputetë.

Kryetarët e Komisioneve takuan ekipin e 

Komisionit Evropian për vlerësimin e fizibilitetit

    Kryetari i Komisionit për Integrime a d m i n i s t r a t ë s  p u b l i k e ,  p ë r  

Evropiane, Lutfi Haziri, e ka n ndryshimin e Kushtetutës, për 

njoftuar delegacionin nga Brukseli për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe 

procesin e integrimit të Kosovës në për riintegrimin dhe riatdhesimin e 

BE, si dhe për rolin e Kuvendit të personave të kthyer nga vendet e BE-

Kosovës në këtë proces. Ai ka pohuar së. 

    Kryetari i Komisionit për ndryshimin se ekziston konsensus i plotë i klasës 
e Kushtetutës, Arsim Bajrami, ka politike të Kosovës për integrimin 
shpjeguar punën e komisionit ad-hok, të evropian. Haziri ka theksuar se për të 
cilin e drejton, duke u përqendruar raportuar në Komision për proceset 
sidomos në zgjidhjet që janë propozuar që kanë të bëjnë me procesin e 
për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të 

intergimit në BE, komisioni ka ftuar 
presidentit të vendit nga qytetarët, për 

tre zv.kryeministra dhe pesë ministra 
të  shmangur kësisoj   krizat  e  

resorësh. Ai ka folur edhe për punën 
manifestuara gjatë  zgjedhjes së kreut të 

q ë  b ë h e t  p ë r  r e f o r m i m i n  e  
vendit nga Kuvendi.. 

Ai është shprehur optimist se zgjedhjet, por jo edhe çështjet politike 

ndryshimet e  propozuara kushtetuese që ngërthen ai. Demolli ka theksuar 

do të miratohen  gjatë muajit shtator, edhe kontaktet e shumta që ka pasur 

ndërkaq ka pohuar se këtë të premte Komisioni me shoqërinë civile, me 

do të miratohet edhe Projektligji për faktorë ndërkombëtarë në Kosovë, por 

ndryshimin dhe plotësimin e  22 edhe në debatet me qytetarët e vendit, 

l i g j eve  që  kanë  të  bë jnë  me  por është ankuar për dy dështime të 

p ë r f u n d i m i n  e  m b i k ë q y r j e s  takimeve të liderëve të partive politike 

ndërkombëtare të pavarësisë së për të përafruar qëndrimet për çështje 

Kosovës. të caktuara me Ligjin për Zgjedhjet.

    Kryetari i Komisionit ad-hoc për 

    Kryetari i Komisionit për Punë të Ndryshimin e Ligjit për Zgjedhjet, 

Jashtme, Albin Kurti, ka vënë në Hak i  Demol l i ,  e  ka  n jo f tuar  

dukje  përzierjen e kompetencave të delegacionin nga Brukseli me punën 

qeveritarëve të shumtë të Kosovës në që ka bërë dhe për vështirësitë , me të 

planin e politikës së jashtme, e cila cilat është ballafaquar, sidomos për sa 

konsiston kryesisht në planin e i përket përcaktimit të zonave 

lobimit për njohe. Ai ka theksuar zgjedhore dhe të listave për deputetë. 

tendencat në rritje të feudalizimit të Ai ka pohuar se janë zgjidhur pa 

jetës politike në Kosovë, duke pohuar vështirësi të mëdha ndryshimet 

papërgjegjshmërinë e Qeverisë së juridike që kanë të bëjnë me Ligjin për 

Kosovës dhe dobësimin e Kuvendit. për Kosovës, i cili do të konsistojë në 

Ai ka përmendur gjithashtu tendencat nivelin e sundimit të ligjit, reformimin 

në rritje për ta futur legjislativin e e administratës publike, si dhe qasjen 

vendit në kurthin e efiçiencës,  për të ndaj tregtisë së lirë dhe integrimit të 

pamundësuar debatet substanciale të komuniteteve.” Kërkoj  nga ju që ta 

deputetëve. përkrahni studimin e fizibilitetit dhe 
   K r y e s u e s i  i  d e l e g a c i o n i t  të manifestoni konsensusin e Kosovës 
faktembledhës  i Komisionit Evropian d h e  t ë  m b ë s h t e s n i  a g j e n d ë n  
për vlerësimin e fizibilitetit, Lawrence evropiane”, ka porositur  Meredith, 
Meredith, ka theksuar se në bazë të duke theksuar rëndësinë që ka ky fakt 
fakteve që do të marrë gjatë takimeve për rrugën e Kosovës drejt integrimit 
të shumta në Kosovë do të përgatisë në BE. 
një raport  për vlerësimin e fizibilitetit  
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Kryetari i Kuvendit, dr. Jakup arritura të kënaqshme dhe ndikojnë 

Krasniqi, zhvilloi një takim me në përkushtim të mëtejmë në 

Komisionin e Pavarur për Miniera përmbushjen e objektivave të 

dhe Minerale (KPMM). KPMM-së. 

Drejtori Tmava, pasi falënderoi për Ndër sfidat me të cilat drejtori 

vizitën, e njoftoi  me të arriturat Tmava njoftoi kreun e Kuvendit, 

dhe sfidat që e përcjellin këtë ishte edhe mos miratimi i Strategjisë 

Agjencion dhe për angazhimet e Minerare, për të cilën kërkoi 

KPMM-së, duke u fokusuar në angazhimin dhe mbështetjen e 

përpjekjen e tyre për harmonizimin Kuvendit.

Kreu i Kuvendit, ndërkaq, duke e  v e p r i m e v e  n ë  m e s  t ë  

vënë në pah rëndësinë e resurseve institucioneve relevante në funksion 

minerale tha:- “Shfrytëzimi i të zbatimit të Ligjit.  Tmava,  po 

pasurisë së të gjithëve për të gjithë, ashtu njoftoi kreun e Kuvendit edhe 

në shoqëritë e tranzicionit, nuk për përpjekjet për mënjanimin e 

është i lehtë dhe të luftosh dukuritë operatorëve ilegal të eksploatimit të 

negative do të thotë të hasësh edhe zhavorit dhe konfiskimet që kanë 

në vështirësi.  Sfera që mbuloni ju, kryer ndaj operuesve ilegal, duke 

është sfera më vitale për interesin e theksuar bashkëpunimin e   ngushtë 

vendit”. me shoqatën “Zhavori” në luftimin e 
Kryetari i  Kuvendit,  siguroi kësaj dukurie. 
drejtorin Tmava dhe anëtarët e Duke iu referuar rentës minerare, e 

Bordit se do të kenë mbështetje të cila është miratuar në një nga 

pakursyer në përmbushjen e seancat e Kuvendit, si dhe Raportit 

objektivave të KPMM-së nga ana e të KPMM-së  për vitin 2011, Tmava 

Kuvendit.vlerësoi se këto paraqesin të 

Deputetet e Parlamentit të Kosovës marrin pjesë 

në një seminar në Kongresin Amerikan

Kongresistet amerikane shprehën vullnetin për të  përkrahur akoma më shumë 
Kosovën në proceset integruese dhe në shtimin e njohjeve nga shtetet që ende nuk e 
kanë njohur Kosovën.
Mirënjohje ndaj SHBA-së për kontributin që  po jep në ndërtimin e shtetit të Kosovës 

Me f tesë të Kongresit Amerikan forma të ndryshme në organizimin e 

deputetet e Kuvendit të Kosovës: Teuta tryezave tematike. 

Flora Brovina pasi përshëndeti Sahatçia, Flora Brovina dhe Donika 

organizatorët dhe pjesëmarrësit, i Kadaj - Bujupi morrën  pjesë në 

njoftoi të pranishmit për të arriturat e s e m i n a r i n  e  o r g a n i z u a r  n g a  

grave të Kosovës  me theks të veçantë Partneriteti për Demokraci i Dhomës së 

në sferën e edukimit. Ajo tha se në Përfaqësueseve. 

Deputetet e Kuvendit të Kosovës u Kosovë në mënyrë të barabartë 

n j o f t u a n  p ë r   s t r u k t u r ë n  e  arsimohen, si vajzat ashtu edhe 

Legjislaturës së SHBA-s,  ndërkaq gjatë djemtë, mirëpo siç tha ajo, në lëmin e 

takimeve me kongresmenë dhe punësimit të femrave mbetet akoma 

përfaqësues u diskutuan temat për  shumë për të dëshiruar.

Znj. Donika  Kadaj - Bujupi  me këtë thellimin  e kontakteve me gratë 

rast tha se përkundër progresit të u d h ë h e q ë s e  d h e  z g j e d h ë s i t ,  

arritur në Kosovës gjatë dekadës së shfrytëzimin e punës kërkimore për të 

fundit, ky shtet ka sfida të mëdha, si:  çuar përpara programet e politikave, 

zbatimi i  ligjeve, mungesa  reformave, komunikimin me zgjedhësit etj.

Në hapje të këtij seminari deputetja lufta kundër  korrupsionit, ngritja e 

Teuta Sahatqija u falënderua në emër standardit jetësor,ulja e varfërisë 

të delegacionit nga Kosova për ftesën përmes fuqizimit ekonomik të grave etj. 

Deputetet u takuan me kongresistët: dhe përkrahjen që SHBA-ja i ka dhënë 

David Dreirer, David Price dhe Susan dhe po  i jep  Kosovës në ndërtimin e 

Davis. Delegacioni i Kosovës u takua shtetit të Kosovës. Znj. Sahatqija tha se 

edhe me  znj. Melanne Verver, GGD-ja është themeluar në korrik të 

ambasadore shëtitëse për çështjet vitit 2005 me rastin e ardhjes në 

globale të grave nga Departamenti i Kosovë, të znj Madeline Albright. Ajo 

Shtetit.falënderoi veçanërisht edhe NDI-në në  
 Deputetet u pritën edhe në Kongresin Kosovë, për kontributin që u  jep 
Amerikan nga kongresistët: Gven More institucioneve të Kosovës sidomos 
nga Komiteti i Shërbimeve Finaciare, Kuvendit,  në  punën e komisioneve 
Cyntia Lummis, Lois Capps,  Kay parlamentare, si dhe përkrahjen në 
Granger dhe Nita Lowey . 

Të miratohet sa më parë 

Strategjia Minerare e Kosovës

Komisioni do të ketë mbështetje të pakursyer në përmbushjen e objektivave 

Takim me Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM
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Kryetari i Kuvendit, dr. Jakup arritura të kënaqshme dhe ndikojnë 

Krasniqi, zhvilloi një takim me në përkushtim të mëtejmë në 

Komisionin e Pavarur për Miniera përmbushjen e objektivave të 

dhe Minerale (KPMM). KPMM-së. 

Drejtori Tmava, pasi falënderoi për Ndër sfidat me të cilat drejtori 

vizitën, e njoftoi  me të arriturat Tmava njoftoi kreun e Kuvendit, 

dhe sfidat që e përcjellin këtë ishte edhe mos miratimi i Strategjisë 

Agjencion dhe për angazhimet e Minerare, për të cilën kërkoi 

KPMM-së, duke u fokusuar në angazhimin dhe mbështetjen e 

përpjekjen e tyre për harmonizimin Kuvendit.

Kreu i Kuvendit, ndërkaq, duke e  v e p r i m e v e  n ë  m e s  t ë  

vënë në pah rëndësinë e resurseve institucioneve relevante në funksion 

minerale tha:- “Shfrytëzimi i të zbatimit të Ligjit.  Tmava,  po 

pasurisë së të gjithëve për të gjithë, ashtu njoftoi kreun e Kuvendit edhe 

në shoqëritë e tranzicionit, nuk për përpjekjet për mënjanimin e 

është i lehtë dhe të luftosh dukuritë operatorëve ilegal të eksploatimit të 

negative do të thotë të hasësh edhe zhavorit dhe konfiskimet që kanë 

në vështirësi.  Sfera që mbuloni ju, kryer ndaj operuesve ilegal, duke 

është sfera më vitale për interesin e theksuar bashkëpunimin e   ngushtë 

vendit”. me shoqatën “Zhavori” në luftimin e 
Kryetari i  Kuvendit,  siguroi kësaj dukurie. 
drejtorin Tmava dhe anëtarët e Duke iu referuar rentës minerare, e 

Bordit se do të kenë mbështetje të cila është miratuar në një nga 

pakursyer në përmbushjen e seancat e Kuvendit, si dhe Raportit 

objektivave të KPMM-së nga ana e të KPMM-së  për vitin 2011, Tmava 

Kuvendit.vlerësoi se këto paraqesin të 

Deputetet e Parlamentit të Kosovës marrin pjesë 

në një seminar në Kongresin Amerikan

Kongresistet amerikane shprehën vullnetin për të  përkrahur akoma më shumë 
Kosovën në proceset integruese dhe në shtimin e njohjeve nga shtetet që ende nuk e 
kanë njohur Kosovën.
Mirënjohje ndaj SHBA-së për kontributin që  po jep në ndërtimin e shtetit të Kosovës 

Me f tesë të Kongresit Amerikan forma të ndryshme në organizimin e 

deputetet e Kuvendit të Kosovës: Teuta tryezave tematike. 

Flora Brovina pasi përshëndeti Sahatçia, Flora Brovina dhe Donika 

organizatorët dhe pjesëmarrësit, i Kadaj - Bujupi morrën  pjesë në 

njoftoi të pranishmit për të arriturat e s e m i n a r i n  e  o r g a n i z u a r  n g a  

grave të Kosovës  me theks të veçantë Partneriteti për Demokraci i Dhomës së 

në sferën e edukimit. Ajo tha se në Përfaqësueseve. 

Deputetet e Kuvendit të Kosovës u Kosovë në mënyrë të barabartë 

n j o f t u a n  p ë r   s t r u k t u r ë n  e  arsimohen, si vajzat ashtu edhe 

Legjislaturës së SHBA-s,  ndërkaq gjatë djemtë, mirëpo siç tha ajo, në lëmin e 

takimeve me kongresmenë dhe punësimit të femrave mbetet akoma 

përfaqësues u diskutuan temat për  shumë për të dëshiruar.

Znj. Donika  Kadaj - Bujupi  me këtë thellimin  e kontakteve me gratë 

rast tha se përkundër progresit të u d h ë h e q ë s e  d h e  z g j e d h ë s i t ,  

arritur në Kosovës gjatë dekadës së shfrytëzimin e punës kërkimore për të 

fundit, ky shtet ka sfida të mëdha, si:  çuar përpara programet e politikave, 

zbatimi i  ligjeve, mungesa  reformave, komunikimin me zgjedhësit etj.

Në hapje të këtij seminari deputetja lufta kundër  korrupsionit, ngritja e 

Teuta Sahatqija u falënderua në emër standardit jetësor,ulja e varfërisë 

të delegacionit nga Kosova për ftesën përmes fuqizimit ekonomik të grave etj. 

Deputetet u takuan me kongresistët: dhe përkrahjen që SHBA-ja i ka dhënë 

David Dreirer, David Price dhe Susan dhe po  i jep  Kosovës në ndërtimin e 

Davis. Delegacioni i Kosovës u takua shtetit të Kosovës. Znj. Sahatqija tha se 

edhe me  znj. Melanne Verver, GGD-ja është themeluar në korrik të 

ambasadore shëtitëse për çështjet vitit 2005 me rastin e ardhjes në 

globale të grave nga Departamenti i Kosovë, të znj Madeline Albright. Ajo 

Shtetit.falënderoi veçanërisht edhe NDI-në në  
 Deputetet u pritën edhe në Kongresin Kosovë, për kontributin që u  jep 
Amerikan nga kongresistët: Gven More institucioneve të Kosovës sidomos 
nga Komiteti i Shërbimeve Finaciare, Kuvendit,  në  punën e komisioneve 
Cyntia Lummis, Lois Capps,  Kay parlamentare, si dhe përkrahjen në 
Granger dhe Nita Lowey . 

Të miratohet sa më parë 

Strategjia Minerare e Kosovës

Komisioni do të ketë mbështetje të pakursyer në përmbushjen e objektivave 

Takim me Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM
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Strukturat e Kuvendit të Kosovës në Legjislaturën IV

Kryesia e Kuvendit përbëhet nga Kryetari i Kuvendit, dhe zëvëndëskryetarët, të cilët renditen 

sipas kësaj radhe;

1- Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, PDK

1- nënkryetar i përket partisë që ka fituar shumicën e zgjedhjeve, Xhavit Haliti, PDK

1- nënkryetar i përket partisë më të madhe në opozitë, Sabri Hamiti, LDK

1- nënkryetar i përket partisë së dytë opozitarë,  Glauk K onjufca, VV

1- nënkryetar i përket pakicave kombëtare, Petar Miletiç SLS

1- nënkryetar i përket bashkimit të pakicave të tjera, Enis K ervan 6+ 

Kryesia e Kuvendit

Grupet Parlamentare

Kuvendi i zhvillon punimet e tij sipas një kalendari dhe programi pune të hartuar nga Kryesia e 

Kuvendit, të cilat miratohen në seancë plenare. 

Vendimet e Kryesisë së Kuvendit merren gjithmonë me mirëkuptim.

Rregullorja e Kuvendit përcakton se deputetet sipas përkatësisë partiake ose orientimit të tyre 

politik mund të formojnë grupe parlamentare. Numri minimal për krijimin dhe ekzistencën e një grupi 

parlamentar është 6.

Çdo grup parlamentar zgjedh kryesine e tij, e cila e përfaqëson atë në të gjitha veprimtaritë që 

zhvillon Kuvendi.

Përbërja e grupeve parlamentare mund të ndryshojë gjatë legjislaturës. 

Çdo deputet është i lire që në bazë të vullnetit të tij të bëjë pjesë ose të largohet nga një grup 

parlamentar.

Komisionet e Kuvendit

                                       Kushtetuta e Republikës së Kosovës

                                                            Neni 77

1. Kuvendi i Kosovës emëron komisione të përhershme, komisione

funksionale dhe komisione ad - hoc, që pasqyrojnë përbërjen politike të K uvendit.

2. Kuvendi, me kërkesën e një të tretës (1/3) së të gjithë deputetëve të

tij, cakton komisione për një çështje të veçantë, duke përfshirë edhe çështje hetimore.

3. Pushtetet dhe procedurat e komisioneve përkufizohen me Rregulloren e Kuvendit.

Nevojat urgjente të ndërtimit dhe ndryshimit të një mori ligjesh, 

domosdoshmëria e vendosjes së demokracisë, në jetën e përgjithshme të 

Kosovës shtet, përsosja e sistemit të zgjedhjeve dhe pjesëmarrjes së 

popullsisë në vendimmarrje nëpërmjet të deleguarve të vet (deputetëve) , 

mungesa e asaj që quhet traditë institucionale edhe pse u bënë 10 vjet,  

përbën sot një domosdoshmëri, për një njohje sa më të plotë të 

demokracisë institucionale dhe atë parlamentare. 

Ngjarjet e vrullshme që kanë ndodhur dhe po ndodhin në Kosovë, nevoja 

për tu hapur si shoqëri, vendosja e marrëdhënieve politike dhe ekonomike 

me të gjitha shtetet kufitare, rajonale dhe me gjerë,  na obligon që të japim 

një pasqyrë të asaj, se si funksionon demokracia parlamentare në K osovë 

dhe sidomos, si funksionon Kuvendi i Republikës së Kosovës  

TE NJOHIM KUVENDIN E KOSOVËS

Kuvendi i Kosovës, zyrtarisht i quajtur Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, është struktura e vetme ligjvënëse në Republikën e 

Kosovës.

     -Kuvendi i Kosovës ka 120 deputetë, nga të cilët 100 deputetë 

zgjidhen me votim të lirë dhe 20 deputetë pa votim dhe janë 

përfaqësues të minoriteteve. 30 % e deputetëve janë gra dhe e 

detyrueshme me ligj.

     - Kuvendi përbëhet nga deputete të Kuvendit, të cilët janë 

zgjedhur për të shërbyer me një mandat katër vjeçar. 

     - Ushtrimi i detyrës së Kuvendit gjatë mandatit katër vjeçar 

quhet Legjislaturë. Deri tani Kuvendi i Kosovës ka realizuar tre 

Legjislatura dhe është Legjislatura IV në vijim. 

     - Detyra e Kuvendit të Kosovës është të  miratojë ligjet dhe të 

ushtrojë kontroll mbi Qeverinë. 

Projektligjet përgjithësisht hartohen nga Këshilli i Ministrave dhe 

me pas ato i paraqiten Kuvendit, ku shqyrtohen dhe debatohen. 

Pasi Kuvendi e miraton një ligj, ai dërgohet tek Presidenti i 

Republikës, i cili e shpall ose e kthen për rishqyrtim. 

    - Kuvendi, gjithashtu, zgjedh Presidentin e Republikës, shqyrton dekretet e Presidentit për 

emërimin e Kryeministrit dhe të ministrave, si dhe miraton programin politik të Këshillit të 

Ministrave. 

    - Kuvendi zhvillon dy sesione gjatë një viti. Sesioni i parë fillon në mesin e Janarit dhe zgjat 

zakonisht deri në mesin e verës; sesioni i dytë fillon në Shtator dhe përfundon, pasi Kuvendi miraton 

buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm, zakonisht në Dhjetor.

Kuvendi i Kosovës e ka ushtruar detyrën e vet nga viti 2002- e në vazhdim. Gjatë këtyre 10 vjetëve 

janë zhvilluar;

1- Legjislatura I,     2002 - 2004  me kryetar Nexhat Daci, LDK 

2- Legjislatura II,    2004 - 2007  me kryetar Nexhat Daci dhe Kol Berisha, LDK

3- Legjislatura III,   2008 – 2010  me kryetar Jakup Krasniqi, PDK 

4- Legjislatura IV,  2011 -  e në vazhdim me kryetar Jakup Krasniqi, PDK

Demokracia Parlamentare në Kosovë

Roli i Kuvendit
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Strukturat e Kuvendit të Kosovës në Legjislaturën IV

Kryesia e Kuvendit përbëhet nga Kryetari i Kuvendit, dhe zëvëndëskryetarët, të cilët renditen 

sipas kësaj radhe;

1- Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, PDK

1- nënkryetar i përket partisë që ka fituar shumicën e zgjedhjeve, Xhavit Haliti, PDK

1- nënkryetar i përket partisë më të madhe në opozitë, Sabri Hamiti, LDK

1- nënkryetar i përket partisë së dytë opozitarë,  Glauk K onjufca, VV

1- nënkryetar i përket pakicave kombëtare, Petar Miletiç SLS

1- nënkryetar i përket bashkimit të pakicave të tjera, Enis K ervan 6+ 

Kryesia e Kuvendit

Grupet Parlamentare

Kuvendi i zhvillon punimet e tij sipas një kalendari dhe programi pune të hartuar nga Kryesia e 

Kuvendit, të cilat miratohen në seancë plenare. 

Vendimet e Kryesisë së Kuvendit merren gjithmonë me mirëkuptim.

Rregullorja e Kuvendit përcakton se deputetet sipas përkatësisë partiake ose orientimit të tyre 

politik mund të formojnë grupe parlamentare. Numri minimal për krijimin dhe ekzistencën e një grupi 

parlamentar është 6.

Çdo grup parlamentar zgjedh kryesine e tij, e cila e përfaqëson atë në të gjitha veprimtaritë që 

zhvillon Kuvendi.

Përbërja e grupeve parlamentare mund të ndryshojë gjatë legjislaturës. 

Çdo deputet është i lire që në bazë të vullnetit të tij të bëjë pjesë ose të largohet nga një grup 

parlamentar.

Komisionet e Kuvendit

                                       Kushtetuta e Republikës së Kosovës

                                                            Neni 77

1. Kuvendi i Kosovës emëron komisione të përhershme, komisione

funksionale dhe komisione ad - hoc, që pasqyrojnë përbërjen politike të K uvendit.

2. Kuvendi, me kërkesën e një të tretës (1/3) së të gjithë deputetëve të

tij, cakton komisione për një çështje të veçantë, duke përfshirë edhe çështje hetimore.

3. Pushtetet dhe procedurat e komisioneve përkufizohen me Rregulloren e Kuvendit.

Nevojat urgjente të ndërtimit dhe ndryshimit të një mori ligjesh, 

domosdoshmëria e vendosjes së demokracisë, në jetën e përgjithshme të 

Kosovës shtet, përsosja e sistemit të zgjedhjeve dhe pjesëmarrjes së 

popullsisë në vendimmarrje nëpërmjet të deleguarve të vet (deputetëve) , 

mungesa e asaj që quhet traditë institucionale edhe pse u bënë 10 vjet,  

përbën sot një domosdoshmëri, për një njohje sa më të plotë të 

demokracisë institucionale dhe atë parlamentare. 

Ngjarjet e vrullshme që kanë ndodhur dhe po ndodhin në Kosovë, nevoja 

për tu hapur si shoqëri, vendosja e marrëdhënieve politike dhe ekonomike 

me të gjitha shtetet kufitare, rajonale dhe me gjerë,  na obligon që të japim 

një pasqyrë të asaj, se si funksionon demokracia parlamentare në K osovë 

dhe sidomos, si funksionon Kuvendi i Republikës së Kosovës  

TE NJOHIM KUVENDIN E KOSOVËS

Kuvendi i Kosovës, zyrtarisht i quajtur Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, është struktura e vetme ligjvënëse në Republikën e 

Kosovës.

     -Kuvendi i Kosovës ka 120 deputetë, nga të cilët 100 deputetë 

zgjidhen me votim të lirë dhe 20 deputetë pa votim dhe janë 

përfaqësues të minoriteteve. 30 % e deputetëve janë gra dhe e 

detyrueshme me ligj.

     - Kuvendi përbëhet nga deputete të Kuvendit, të cilët janë 

zgjedhur për të shërbyer me një mandat katër vjeçar. 

     - Ushtrimi i detyrës së Kuvendit gjatë mandatit katër vjeçar 

quhet Legjislaturë. Deri tani Kuvendi i Kosovës ka realizuar tre 

Legjislatura dhe është Legjislatura IV në vijim. 

     - Detyra e Kuvendit të Kosovës është të  miratojë ligjet dhe të 

ushtrojë kontroll mbi Qeverinë. 

Projektligjet përgjithësisht hartohen nga Këshilli i Ministrave dhe 

me pas ato i paraqiten Kuvendit, ku shqyrtohen dhe debatohen. 

Pasi Kuvendi e miraton një ligj, ai dërgohet tek Presidenti i 

Republikës, i cili e shpall ose e kthen për rishqyrtim. 

    - Kuvendi, gjithashtu, zgjedh Presidentin e Republikës, shqyrton dekretet e Presidentit për 

emërimin e Kryeministrit dhe të ministrave, si dhe miraton programin politik të Këshillit të 

Ministrave. 

    - Kuvendi zhvillon dy sesione gjatë një viti. Sesioni i parë fillon në mesin e Janarit dhe zgjat 

zakonisht deri në mesin e verës; sesioni i dytë fillon në Shtator dhe përfundon, pasi Kuvendi miraton 

buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm, zakonisht në Dhjetor.

Kuvendi i Kosovës e ka ushtruar detyrën e vet nga viti 2002- e në vazhdim. Gjatë këtyre 10 vjetëve 

janë zhvilluar;

1- Legjislatura I,     2002 - 2004  me kryetar Nexhat Daci, LDK 

2- Legjislatura II,    2004 - 2007  me kryetar Nexhat Daci dhe Kol Berisha, LDK

3- Legjislatura III,   2008 – 2010  me kryetar Jakup Krasniqi, PDK 

4- Legjislatura IV,  2011 -  e në vazhdim me kryetar Jakup Krasniqi, PDK

Demokracia Parlamentare në Kosovë
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Stafi i Kuvendit 

Stafi i Kuvendit krijon kushtet e duhura për zhvillimin e veprimtarisë së Kuvendit. Nëpunësi më i lartë 

civil i këtij stafi është Sekretari i Përgjithshëm. Stafi i Kuvendit është i ndarë në: stafin politik, i cili 

shërben pranë Kryetarit të Kuvendit; dhe stafi civil i cili është nën vartësinë e Sekretarit të 

Përgjithshëm. 

( Do të vijojë në numrin e ardhshëm).

Komisionet Funksionale

1- Komisioni për Punë të Jashtme 

2- Komisioni për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike dhe Qeverisje Lokale 

3- Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, T regti dhe Industri 

4- Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale 

5- Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Mjedis e Planifikim Hapësinor 

6- Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

7- Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Intelgjencë 

8- Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike 

9- Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

Deputetët

Deputeti është përfaqësuesi i zgjedhur i popullit në organin më të lartë ligjvënës, në K uvendin e 

Kosovës. Ai gëzon një status të veçantë gjatë kryerjes së detyrave të tij, të përcaktuar nga K ushtetuta 

dhe ligji. Deputeti ka të drejtë dhe detyrë të marrë pjesë rregullisht në seancat plenare, në mbledhjet e 

komisioneve, si dhe në të gjitha veprimtaritë e tjera të Kuvendit, në përputhje me Rregulloren e 

Kuvendit.

Deputeti është i lirë të shprehë opinionin e tij dhe opinionin e zgjedhësve që ai përfaqëson nëpërmjet 

fjalimeve, debateve, deklaratave, propozimeve, pyetjeve, interpelancave dhe nëpërmjet votës në K uvend. 

Nëpërmjet komisionit ai ushtron kontroll mbi zbatimin e ligjeve, vendimet e K uvendit, aktet ligjore të 

Këshillit të Ministrave, ministrave dhe aktet ligjore të propozuara nga institucionet shtetërore dhe 

pushteti vendor.

Kuvendi mund të zgjedhë një komision të posaçëm për shqyrtimin e akteve legjislative komplekse, të 

propozimeve legjislative, si dhe për çështje të tjera të caktuara.

Kuvendi, me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose të ¼ së të gjithë deputetëve, duhet të caktojë nga 

përbërja e vet një komision hetimi, për të shqyrtuar një çështje te veçantë.

  - Mbledhjet e komisioneve janë gjithmonë të hapura, me përjashtim të rasteve k ur komisioni vendos 

t'i bejë ato me dyer të mbyllura. Gjatë takimeve të komisioneve, deputetët, të cilët nuk janë anëtarë të 

këtij komisioni, apo të f tuar të tjerë mund të marrin pjesë në këto mbledhje, por pa të drejtën e votës. 

   - Çdo anëtar i Këshillit të Ministrave ka të drejtën të marrë pjesë në mbledhjet e komisioneve ose 

gjatë seancave plenare. Ministrat kanë të drejtë të marrin fjalën sa here që ata e kërkojnë atë.

Komisionet e Përhershme

1- Komisioni për Buxhet dhe Financa, 

2- Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi,

3- Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim 

4- Komisioni për Integrime Evropiane; -  janë njëkohësisht  edhe komisionet kryesore. 

Kjo nënkupton që të gjitha projektligjet të cilat i parashtrohen Kuvendit, duhet të shqyrtohen nga këto 

komisione dhe raportet me opinionet e tyre t'i bashkëngjiten raportit final me amendamente, i 

përgatitur nga komisioni funksional për projektligjin.

Raportet e komisioneve të përhershme ofrojnë opinionin e tyre rreth implikimeve buxhetore të 

projektligjit, përputhjen me Kushtetutën dhe aktet e tjera ligjore, shkeljet eventuale të të drejtave të 

komuniteteve dhe përputhjen me acqui communitare.

Një deputet mund të jetë anëtar i dy komisioneve parlamentare për efekt të përfaqësimit të grupeve me të vogla në 
numër.

Detyrat kryesore të komisioneve përmendim: shqyrtimin e projektligjeve sipas natyrës së tyre, 

diskutimin e vendimeve dhe akteve normative me fuqinë e ligjit të Këshillit të Ministrave, si dhe 

kryerjen e studimeve për efektivitetin e ligjeve. 

Komisionet kanë të drejtë të kërkojnë raporte, të dhëna, sqarime nga ministrat ose drejtuesit e 

institucioneve të tjera qendrore dhe, sa herë që hasin të meta, i bëjnë K uvendit ose Këshillit të 

Ministrave propozimet përkatëse për rregullimin e tyre.

Komisionet ndjekin gjatë gjithë kohës veprimtarinë e ministrive dhe organeve të tjera shtetërore sipas sektorëve 
përkatës. Ata përgatisin projektligje, projektvendime, rezoluta ose deklarata, për t'ia paraqitur më pas Kuvendit 
për shqyrtim dhe miratim.
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Sllovakia duhet ta njoh Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Kjo do ta lehtësonte 

rrugën e Kosovës drejt integrimeve në BE, theksoi Krasniqi
Për t'u integruar në BE, duhet të keni marrëdhënie të mira me vendet fqinje, vlerësoi 

delegacioni i Sllovakisë.

Kryeparlamentari Krasniqi priti një delegacion 

parlamentarësh nga Sllovakia

Kryetari i Kuvendit të Republikës së së mbikëqyrur, roli i EULEX-it, ishin 

Kosovës dr. Jakup Krasniqi,  priti  temë diskutimi në takimin  e sotëm 

një delegacion parlamentarësh nga të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, 

Sllovakia (prej 12 anëtarësh), të dr. Jakup Krasniqi me delegacionin 

shoqëruar nga, analistë, përfaqësues nga Sllovakia. 

Duke iu uruar mirëseardhje t ë  shoqër i s ë  c i v i l e ,  s i  dhe  

delegacionit nga Sllovakia, kryetari i përfaqësues të mediave.

Zhvillimet aktuale politike në vend, Kuvendit, dr. Jakup Krasniqi, tha se 

ndërtimi i raporteve fqinjësore, kjo vizitë do t'iu mundësojë atyre që 

dialogu teknik Prishtinë - Beograd, të kenë një pasqyrë të drejtpërdrejtë 

pozita e komuniteteve në Kosovë, për Kosovën dhe qytetarët e saj. 

procesi i përfundimit të pavarësisë 

Me këtë rast Krasniqi, kërkoi nga Miletiq, Hydajet Hyseni, nënkryetar 

shteti i Sllovakisë që ta njoh i Komisionit për Punë të Jashtme, 

Kosovën shtet të pavarur dhe Lutfi Haziri, kryetar i Komisionit për 

sovran. “Dëshirojmë që të gjitha Integrime Evropiane, Ahmet Isufi, 

vendet e BE-së, në mënyrë të veçantë kryetar i Komisionit për Punë të 

edhe Sllovakia ta njohin Kosovën Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen 

shtet të pavarur dhe sovran. Kjo do e Forcës së Sigurisë së Kosovës, si 

ta lehtësonte rrugën e Kosovës drejt dhe deputetët Albert Kinolli e Fatmir 

integrimeve në BE”,  theksoi Xhelili.

Krasniqi, i cili shoqërohej nga 

nënkryetari i Kuvendit, Petar 

31K U V E N D I30

Duke folur për dy dokumentet e Duke folur për pozitën e komunitetit 

rëndësishme të BE-së, studimin e serb në Kosovë, Krasniqi shtoi se një 

fizibilitetit dhe udhërrëfyesin për pjesë e mirë e qytetarëve serb janë 

liberalizimin e vizave, Krasniqi tha integruar në jetën institucionale dhe 

se tashmë këto dy dokumente janë publike, ndërsa përmendi  edhe 

duke u analizuar gjerësisht nga të studimin e ICO-së për qytetarët 

gjitha institucionet e Kosovës, serbë në Kosovë, sipas së cilit 

ndërsa më tej foli edhe për dialogun qytetarët serb janë të gatshëm të 

mes Kosovës dhe Serbisë. bëhen pjesë e jetës institucionale 

dhe publike në Kosovë, si dhe të 

“Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë shfrytëzojnë të drejtat dhe liritë që 

dhe të bisedojmë me palën serbë, për ua jep Kushtetuta e Kosovës. 

të ndryshuar kualitetin e jetës së dy Tutje, ai foli edhe për përfaqësimin e 

popujve tanë, shqiptarëve që jetojnë komuniteteve në Parlamentin e 

në Serbi dhe serbëve që jetojnë në Kosovës, duke theksuar se ekziston 

Kosovë, pasi që të dy palët meritojnë përfaqësim dinjitoz i komunitetit 

të kenë një jetë më të rehatshme dhe pakicë në jetën institucionale dhe 

të dinjitetshme”, theksoi Krasniqi, publike.

duke shtuar se Kosova është e 

Ndërkaq, nënkryetari i Kuvendit, gatshme të bashkëpunojë me Serbinë 

Petar Miletiq, tha se po tentohet që për të  ecur në rrugën e përbashkët 

të organizohet jetë sa më cilësore e drejt integrimeve në BE.

serbëve në Kosovë,  në mënyrë që të Mbrojtje, Martin Fedor, duke 

integrohen në shoqërinë kosovare. falënderuar fillimisht kryetarin 

Ai theksoi se serbët e pjesës së Krasn iq i  dhe  depute të t  për  

veriut nuk janë integruar, ndërsa mikpritjen që u bënë atyre, sqaroi se 

për serbët e jugut tha se duhet të vizita e delegacionit nga Sllovakia 

punohet ende për integrimin e tyre. është me karakter studimor. Mes 

Miletiq shtoi se serbët janë të tjerash ai tha se Kosova për t'u 

përfaqësuar mjaft  mirë në Kuvend integruar në BE,  duhet të ketë 

dhe në Qeveri, ndërsa foli edhe për marrëdhënie të mira me fqinjët e 

proceset e reformës kushtetuese. saj.

Anëtari i Komitetit për Siguri dhe 

K U V E N D I
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Krijimi i tregut të përbashkët Kosovë – Shqipëri 

një mundësi e zhvillimit të hovshëm ekonomik

Kryetari i Kuvendit të Republikës së hovshëm ekonomik dhe ulje të 

Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti në papunësisë në të dy vendet. 

takim ministrin e Punëve të Jashtme 
D u k e  e  ç m u a r  l a r t  k ë t ë  të Republikës së Shqipërisë, Edmond 
bashkëpunim, ministri Panariti e Panariti, me të cilin bisedoi për 
konsideroi atë si model për vendet e bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve 
tjera të rajonit. Ai theksoi se ka dhe mundësinë e zgjerimit të 
hapësirë  për rri t jen e  kët i j  mëtejmë të tij. 
bashkëpunimi, falë edhe lehtësirave Kryeparlamentari, duke e uruar 

të mëdha që ka krijuar ndërtimi i ministrin Panariti për detyrën e re 

infrastrukturës rrugore në të dy në krye të diplomacisë shqiptare, 

anët e kufirit. Panariti vlerësoi lart shfaqi kënaqësinë për rritjen e 

hapat cilësorë që ka bërë Kosova në komunikimit e të bashkëpunimit 

rrugën e saj të zhvillimit e të ndërmjet dy shteteve, me theks të 

integrimit dhe u shpreh se qeveria veçantë, ndërmjet parlamenteve 

shqiptare ndjek me vëmendje të respektive. Gjithashtu ai theksoi 

veçantë të gjitha zhvillimet në rëndës inë  e  sh f ry tëz imi t  t ë  

Kosovë. Ai konfirmoi mbështetjen e hapësirave, të krijuara vitet e fundit, 

Tiranës zyrtare për shtimin e për forcimin e marrëdhënieve dhe 

njohjeve të pavarësisë dhe shfaqi rritjen e bashkëpunimit edhe në 

gatishmërinë për të ofruar të gjithë fushat e tjera, në të cilët ky 

përvojën e Shqipërisë në procesin e bashkëpunim është më i lehtë. Në 

integrimit euro-atlantik. këtë kontekst, kryeparlamentari 
Shefi i politikës së jashtme shqiptare Krasniqi shtroi nevojën e krijimit të 
konfirmoi mbështetjen për Zyrën tregut të përbashkët ndërmjet 
Administrative në veri dhe për Kosovës dhe Shqipërisë, i cili do të 
zbatimin e Planit të Ahtisarit.  ndikonte në një zhvillim më të 
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“Jemi dëshmitar se kemi të bëjmë me një popull të madh, ndaj paskan  të drejtë 

shtetet nga bota që po e njohin pavarësinë e Kosovës”, theksoi kreu i delegacionit.
Kosova ka miq në UNESCO

Kosova ka një traditë të begatshme kulturore të 

shtresuar gjatë shekujve

Kryetari i Kuvendit të Republikës së qasje të kujdesshme ndaj çdo 

Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, kishte trashëgime.

Kryesuesi i delegacionit z. Ali Zainal, sot një takim me ambasadorët e 

pasi u falënderua për pritjen, deleguar permanentë  pranë 

tha:”Jemi dëshmitar se kemi të UNESCO-s, kryesuar nga z. Ali 

bëjmë me një popull të madh, ndaj Zainal, i cili gjendet në një vizitë në 

paskan  të drejtë shtetet nga bota që Kosovë, që ka për qëllim kryesor 

po e njohin pavarësinë e Kosovës. njohjen me trashëgiminë kulturore 

Në Kosovë po bëhet shumë për t ë  Kosovës .  Duke  shprehur  

ruajtjen e trashëgiminë kulturore, kënaqësinë për këtë vizitë dhe 

por edhe asaj natyrore”, theksoi ai. respektin  për kontributin që japin 

Delegacioni vlerësoi lart  harmoninë  ambasadorë t ,  kryekuvendar i  

ndërmjet komuniteteve fetare që Krasniqi theksoi se Kosova, si është 

mbretëron në Kosovë. Ata theksuan shtet më i ri, bën përpjekje që t' ju 

se Kosova ka miq në UNESCO, ndaj ofrojë të gjithë qytetarëve një shtet 

nuk do të mungojë aktiviteti i të standardeve më të larta me anë të 

ambasadorëve për të ndihmuar ligjeve, Kushtetutës dhe kulturës 

Kosovën që të jetë në kuadër të kësaj qytetare. Shteti i Kosovës ka dalë 

organizate.nga një luftë, e cila nuk ka qenë 
Duke iu përgjigjur interesimit të 

fetare. Kosova ,theksoi në vijim kreu 
mysafirëve, kryekuvendari Krasniqi 

i legjislativit të vendit, ka trashëguar 
i bëri një vështrim të gjerë edhe 

tolerancë të gjerë fetare, duke ditur 
përbërjes së Kuvendit, të cilin e 

se kombi përbëhet nga qytetarë të tri 
përbëjnë 95 deputetë nga shumica 

bes imeve  fe tare :  mysl imane,  
s h q i p t a r e ,  n d ë r s a  2 5  n g a  

ortodokse dhe katolike. Kosova ka 
komunitetet.  Në përbërjen e 

një traditë të begatshme kulturore të 
Kuvendit ,  theksoi  kryetari  i  

shtresuar gjatë shekujve, madje në 
Kuvendit Krasniqi, një e treta e 

çdo qytet bie në sy bashkëjetesa 
deputetëve janë femra. 

fetare, dëshmi se ky vend ka një 

Takim me 

ambasadorët e 

deleguar 

permanentë  

pranë UNESCO-s
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Pyetje pa përgjigje

Deputetja Xhevahire Izmaku, PDK

Për Ministrin e Punës dhe Mirëqënies Sociale z. Nenad Rashiq

Z. Ministër! A keni një plan ose project , që të ketë një nismë në këtë drejtim? Pra 

ndërtimin  e së paku një qendre sociale për rastet me varfëri të skajshme për komunën e 

Vushtrisë, pasi është ndoshta ndër të vetmet komuna që nuk ka përfituar një qendër të 

tillë për banim social.

Komuna e Vushtrisë që dy vite rradhazi ndan nga buzheti i vet 150 mijë euro për ndihmë 

disa familjeve që pjesërisht fillojnë të bëjnë së paku një dhomë e një banjo për familjet e 

tyre. Kjo shkon si një pjesë ndihme, por rezultati është i vogël, në krahasim me nevojat e 

tyre, plus disa dhjetëra familjeve komunës së Vushtrisë i duhet t'ua mbulojë qeranë e 

shtëpisë prej disa muajsh, pasi shtëpia e quajtur e Mahmut Agë Gjinollit është në 

rinovim si objekt kulturor dhe pas 30 vjetësh ata banorë janë të dtyruar ta lirojnë atë 

objekt. Tani komuna e Vushtrisë ka edhe këtë problem. Disa nga këto familje kurrë nuk 

do të kenë mundësinë të ndërtojnë nëse qeveria nuk ua zgjat dorën e ndihmës.

I nderuar minister, unë di që në Republikën e Kosovës ka shumë raste të tilla, por në 

disa komuna janë investuar për objekte të tilla e në disa asnjë. Amund të më thoni ju, 

nëse mund të kërkoni nga donatorë të mundshëm të fillojë një nisme e tillëdhe 

përfundimisht kur mund të shpresojnë ato familje që të kenë së paku një banesë të vogël.

A mund të shpresojmë që vitin tjetër edhe komuna e Vushtrisë të jetë përfituese e një 

ndërtese sociale? Unë ju ftoj që të vini dhe personalisht do tju shoqëroj të shihni këta 

banorë si përballen në këtë drejtim.     

Deputeti Daut Haradinaj, AAK

Për Ministrin e Forcës së Sigurisësë Kosovës, z. Agim Çeku

Blerja e uniformave të Forcës së Sigurisësë Kosovës (FSK), a i kushton shte buxhetit 

tëRepublikës së Kosovës, nëse po atëhere mbi  çfarë kriteri  i keni përzgjedhur?  A është 

donacion apo blerje?

Deputetja Time Kadrijaj, AAK

Për Ministrin e Shendetësisë z. Ferid Agani

Ministër! Këto ditë nëpër media t kosovare ka dal se drejtori I QKUK-së dr. Njazi Gashi 

gjendet me pushime në Turqi me donacion nga një kompani farmaceutike ALTUPHARM.

A është një konflikt interesi dhe çfarë masoash do të merrni?

Deputetja Teuta Haxhiu, VV

Për kryeministrin e Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaçi.

Z. Kryeministër! Gjatë vizitave që keni pasur në komunën e Gjakovës dhe pas kërkesave 

të vazhdueshme nga ana e kryetarit të komunës, ju keni premtuar se do të filloni me 

realizimin e projektit për tri hyrje-daljet e qytetit të Gjakovës.

Kur do te fillojë të zbatohet ky project?

P a r k u G ë r m i a
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