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2 M E C L I S 3

Kosova Meclisi heyeti Ürdün'de

Kosova Meclis Başkanı Krasniqi, kendi homoloğu Ürdün 

Parlamentosunun Temsilciler Odası Başkanı Saed Hayel 

Srour tarafından Amman Havalimanında karşılandı.
Saed Hayel Srour, Kosova Meclis heyetinin ziyareti, elde 

ettiği başarıları ve bağımsızlığın uluslararası tannmasıyla 

ilgili memnuniyetliğini dile getirdi. İki ülke arasında, 

özellikle iki parlamento arasındaki ilişkilerin derinleşmesi 

için hazır olduğunu belirtirken Srour, bu ziyaretin iki 

ülkenin gelişmeleriyle daha yakından tanık olmak ve 

karşılıklı işbirliğin derinleşmesi için iyi olanaklardan biri 

olduğunu ortaya attı. Konuşmasının devamında Srour, 

ileride iki parlamento milletvekillerinin parlamento 

deneyimlerinin değiş tokuşu gerekliliğine değindi. Bu 

yönde Srour, Kosova Meclisi ile dostluk grubunun 

kurulması için hazır olduğunu belirtip, bu öneri Meclis 

Başkanı Krasniqi tarafından tamamıyla desteklendi. 

Ürdün Parlamentosu Temsilciler Odası Başkanı Srour, 

Kosova Cumhuriyetinin tanınması amacıyla İslam 

ülkelerine etki etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi milletvekilleri 

Ahmet İsufi ve Amir Ahmeti ile birlikte Ürdün resmi ziyaretini 

gerçekleştirdi.

Sıcak ve dostça karşılama için homoloğuna teşekkürlerini 

sunan Meclis Başkanı Krasniqi, Ürdüne yapmış olduğu 

ziyaret,  Kosova Cumhuriyetinin tanınması ve 

uluslararası kurumlarda sürekli destekten dolayı 

memnuniyetliğini dile getirdi. 
Konuşmasının devamında Başkan Krasniqi, Ürdünün 

sürekli olarak destekte bulunması dolayısıyla kendi adına 

Devaminda Ürdünlü homoloğunu ülkemizdeki güncel 

gelişmeler hakkında bilgilendirip, Kosovanın uluslararası 

pozisyonunun güçlendirilmesi sürecinde ve BMÖ üye 

ülkelerinin çoğu tarafından bağımsızlığın tanınması, 

Avrupa entegrasyonlarına doğru perspektif hedefler ve 

Birleşmiş Milletlerin büyük ailesi ile diğer uluslararası 

ve Kosova vatandaşları adına bir kez daha teşekkürlerini 

sundu. “Ürdünün ileride de Kosova Cumhuriyetini hala 

tanımayan Arap ve İslam ülkeleri tarafından tanınması 

doğrultusunda eleinden gelen çabayı sarfedeceğine 

inanmaktayız”, dedi konuşmasının devamında Başkan 

Krasniqi.

örgütlere üye olması  yönünde önemli gelişme 

kaydettiğni belirtti.
Meclisin çalışmaları ile oluşumu ve bununla birlikte 

değişik parlamento etkinlikleri hakkında konuştuktan 

sonra Meclis Başkanı Krasniqi, Ürdünlü homoloğuna 

Kosovayı ziyaret etmesi için resmi davette bulundu.

"Kosova Cumhuriyeti, iki ülke ve halklar arasında karşılıklı ve dostça 

işbirliğin çıkarları yararından strategji partnör olarak tüm alanlarda Ürdün 

ile ilişkilerin derinleşmesini istemektedir”.
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Kosova Parlamento heyeti, Ürdün Başbakanı Abdullah Ensour 
ve Senato Başkanı Taher N. Masri ile görüşmede bulundu

4

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup 

Krasniqi Ürdün Krallığına yapmış olduğu resmi 

ziyaretinin ikinci gününde Ürdün Başbakanı 

Abdullah Ensour ile Ürdün Parlamentosunun 

Senato Başkanı Taher N. Masri tarafından ayrı ayrı 

görüşmelerde bulundu. 
 İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğin 

derinleşmesi için hazır olduklarını berlirten Ürdün 

yöneticileri, Kosova Meclisi Başkanına, Ürdünün 

ileride de Kosovaya her alanda destek vereceğini 

vaad etti.

Ürdün Başbakanı Abdullah Ensour, Kosova 

heyetinin Ürdüne yapmış olduğu resmi ziyaretinin 

iki ülkenin politik ile ekonomi gelişmeleriyle daha 

yakından tanık olmak için iyi bir olanak olduğunu 

belirtip, ileride daha fazla resmi ziyaretlerin 

yapılmasının gerekli olduğunu ilerid sürdü. Onun 

sözlerine göre, değişik alanlarda işbirliğin 

yapılması için çok sayıda olanaklar vardır.
“ 2 0 0 9  y ı l ı n d a  K o s o v a  C u m h u r i y e t i n i  

tanıdığımızdan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Öyle 

ki,  iki ülke arasındaki politik ile kültür 

değiştokuşunun mevcut olması sevindirici bir 

olay”, dedi diğerleri arasında Ürdün Başbakanı 

Ensour. 

M E C L I S 5

Parlamento Başkanı Krasniqi, 
Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompu'yu kabul etti

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup 

Krasniqi bugün Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van 

Rompuyu kabul edip, kendisiyle Kosovadaki güncel 

gelişmeler, Kosovayla İstikrarlık-Ortaklık Anlaşmasına 

(İOA) ait müzakerelerin başlamasıyla ilgili Avrupa 

Konseyinin (AK) kararı, Avrupa Birliğinin (AB) 

Kosovaya sunmuş olduğu yardımı, gelecekteki 

seçimler ve diğer konular hakkında konuştu.

Kosova ve Kosova Meclisi ziyaretinde bulunmasından 

ötürü Sn.  Rompuya hoşgeldin di lekler inde 

bulunduktan sonra, Başkan Krasniqi, Avrupa Birliğinin 

şimdiye kadar sunmuş olduğu ve hala sunduğu 

yardımlarından dolayı ve özellikle İstikrarlık-Ortaklık 

Anlaşmasına ait müzakerelerin başlatılmasıyla ilgili 

Avrupa Konseyinin kararı için teşekkürlerini sundu.
“Bu karar, vatandaşlar için vizelerin liberalizasyonuyla 

ve onun Avrupa entegrasyonuyla ilgili perspektifleri 

açan Kosova için büyük bir pencereyi teşkil etmektedir. 

Kosovanın Avrupaya doğru yolunun alternativi 

yoktur”, dedi konuşmasının devamında Parlamento 

Başkanı Krasniqi.
Bunun Kosova için iyi bir haber olduğunu 

değerlendiren Sn. Rompuy, Sırbistanla anlaşmanın 

onaylanmasıyla ilgili Kosova Meclisine teşekkürlerini 

kunup, sözkonusu anlaşmanın uygulanması için 

Avrupa Birliğinin desteğini sundu.
Bu arada Başkan Krasniqi, Brükselde varılan tüm 

anlaşmaların yerine getirilmesi amacıyla Avrupa 

Birliğinin Sırbistana olumlu etkide bulunması 

gerekliliğine işaret ederken, iki ülke arasında ve genel 

olarak yörede ilişkilerin normalleşmesi yönünde 

Kosova kurumlarının büyük ligi gösterdiğini 

vurguladı. 

Konuşmasının devamında Kosova Meclis Başkanı 

Krasniqi, Kosova ile onun vatandaşlarının karşılaşmış 

olduğu diğer sorunları da ortaya attı. Örneğin, yeni iş 

yerlerinin açılması, ekonomi gelişme, düzen ile 

yasalar üstünlüğü vb. Bu doprultuda Başkan Krasniqi, 

Avrupa Birliği tarafından sunulan yardımın devam 

etmesi isteminde bulundu.
Bu arada Herman van Rompuy, Kosova ve onun 

ekonomik gündemiyle ilgili finansi desteğin devam 

edeceğini vaad etti. 
Bu görüşme sırasında, Kosovada yapılacak olan 

gelecekteki yerel ile parlamento seçimleri hakkında da 

konuşuldu. Her iki taraf seçimlerin özgür ile doğru 

olmasının Kosovanın itibarı için hayeti önem taşıdığı 

görüşüyle oydaş oldu. 

Krasniqi, Sn. Rompu'ya, İstikrarlık-Ortaklık Anlaşmasına ait Kosova ile 

müzakerelerin başlamasıyla ilgili Avrupa Birliği tarafından alınan karar için 

teşekkürlerini sundu
Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Birliği'nin ileride de Kosova'yı 

destekleyeceğini vaad etti

M E C L I S
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6

AB  -  “Hoşgeldin”  HIRVATİSTAN

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, Hırvatistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Sn. Josip 

Lekoya Hırvatistan Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine girmesini tebrik etti. Parlamento Başkanı Krasniqinin tebrik 

telgrafında şöyle deniliyor: 

Kosova Meclisinin milletvekilleri adına ve kendi şahsım adına,Hırvatistan Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine 

girmesi dolayısıyla size Hırvatistan Cumhuriyetinin halkına en içten ve samimi tebriklerimi sumak istiyorum.

Hırvatistan için tarihe geçen bu günde, ortak çıkardan olan tüm alanlarda verimli işbirliği sayesinde şimdiye 

kadarki başarılı ilişkilerimizin derinleşmesi ve ülkelerimiz arasındaki strategji ortaklığımızın devam etmesi 

yönünde benim ve Kosova Meclisinin üsütün çaba sarfedeceğini belirtmek istiyorum.  

Saygıdeğer Başkan, size ve Hırvatistan halkına sunmuş olduğum en içten tebriklerimi kabul edin lütfen.

Saygıdeğer Başkan,

M E C L I S 7

Bizler, Kosova'yla bir vizyonu paylaşmaktayız 
“Avrupa'nın parçası olmak” 

Törenli toplantı

Gelişme ile Dostluk Politikalarına ait Avrupa Komisyonu Komiseri Sn. Stefan Fyle'nin Kosova 

ziyaretinde bulunması dolayısıyla, Kosova Cumhuriyeti Meclisi törenli toplantı düzenledi. Bu 

toplantıda Sn. Fyle, Meclis milletvekillerine hitapta bulundu.

osova ve Kosova Mecl is i  z iyaret inde 

bulunduğundan dolayı Sn. Fyleye hoşgeldin 

dileklerinde bulunan Meclis Başkanı Dr. Jakup 

Krasniqi, onun bu seferki gelişinin büyük bir 

nedeni olduğunu belirtip, sonunda Avrupa 

Birliğiyle sözleşmeli ilişkiler sürecine girdiğini 

"Avrupa Birliği ve onun tüm 

mekanizmaları ile kurumlarının 

bu tarihi süreçte ülkemizi güçlü 

bir şekilde destekleyeceğine 

inanmaktayız,  çünkü yeni 

K o s o v a ,  b a r ı ş  i l e  d a i m i  

g ü v e n l i ğ e ,  i s i t k r a r l ı k  i l e  

demokrasi gelişmeye, heryanlı 

yenilenme ile güçlü ekonomi 

a r t ı ş ı n a ,  a d a l e t ,  h u k u k  

üstğnlüğü ile sosyal korumaya 

ve bununla birlikte özgür ile 

demokrasi ülkeler arasında eşit 

v e  s a m i m i  i l i ş k i l e r i n  

k u r u l m a s ı n a  g e r e k s i n i m  

duymaktadır”.

Kosova Meclisi, Avrupa Komisyonu ilerleme 

raporlarının önergeleriyle uyumlu olarak, 

Kosovanın Avrupa entegrasyonları süreçlerinde 

ve özellikle yasama ile onun etkinlik planlarının 

u y g u l a n m a s ı  a l a n ı n d a  ü s t ü n  ç a b a  

sarfetmektedir. "Entegrasyon ile vizelerin 

dile getirdi. Aynı zamanda İstikrarlık-Ortaklık 

Anlaşmasına ait Kosova ile Avrupa Birliği 

arasındaki müzakerelerin başlaması ile bir an 

önce sona ermesinin gerekli olduğunu 

vurguladı.

liberalizasyonu yönündeki Meclisimizin son 

etkinliği, sözkonusu sürece bağlı olan yasaların 

görüşülmesi sırasında  biraz önce bu salonda 

görüşüldü", dedi diğerleri arasında Meclis 

Başkanı Krasniqi.

M E C L I S
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kadarki başarılı ilişkilerimizin derinleşmesi ve ülkelerimiz arasındaki strategji ortaklığımızın devam etmesi 

yönünde benim ve Kosova Meclisinin üsütün çaba sarfedeceğini belirtmek istiyorum.  

Saygıdeğer Başkan, size ve Hırvatistan halkına sunmuş olduğum en içten tebriklerimi kabul edin lütfen.

Saygıdeğer Başkan,
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Bizler, Kosova'yla bir vizyonu paylaşmaktayız 
“Avrupa'nın parçası olmak” 

Törenli toplantı

Gelişme ile Dostluk Politikalarına ait Avrupa Komisyonu Komiseri Sn. Stefan Fyle'nin Kosova 

ziyaretinde bulunması dolayısıyla, Kosova Cumhuriyeti Meclisi törenli toplantı düzenledi. Bu 

toplantıda Sn. Fyle, Meclis milletvekillerine hitapta bulundu.

osova ve Kosova Mecl is i  z iyaret inde 

bulunduğundan dolayı Sn. Fyleye hoşgeldin 

dileklerinde bulunan Meclis Başkanı Dr. Jakup 

Krasniqi, onun bu seferki gelişinin büyük bir 

nedeni olduğunu belirtip, sonunda Avrupa 

Birliğiyle sözleşmeli ilişkiler sürecine girdiğini 

"Avrupa Birliği ve onun tüm 

mekanizmaları ile kurumlarının 

bu tarihi süreçte ülkemizi güçlü 

bir şekilde destekleyeceğine 

inanmaktayız,  çünkü yeni 

K o s o v a ,  b a r ı ş  i l e  d a i m i  

g ü v e n l i ğ e ,  i s i t k r a r l ı k  i l e  

demokrasi gelişmeye, heryanlı 

yenilenme ile güçlü ekonomi 

a r t ı ş ı n a ,  a d a l e t ,  h u k u k  

üstğnlüğü ile sosyal korumaya 

ve bununla birlikte özgür ile 

demokrasi ülkeler arasında eşit 

v e  s a m i m i  i l i ş k i l e r i n  

k u r u l m a s ı n a  g e r e k s i n i m  

duymaktadır”.

Kosova Meclisi, Avrupa Komisyonu ilerleme 

raporlarının önergeleriyle uyumlu olarak, 

Kosovanın Avrupa entegrasyonları süreçlerinde 

ve özellikle yasama ile onun etkinlik planlarının 

u y g u l a n m a s ı  a l a n ı n d a  ü s t ü n  ç a b a  

sarfetmektedir. "Entegrasyon ile vizelerin 

dile getirdi. Aynı zamanda İstikrarlık-Ortaklık 

Anlaşmasına ait Kosova ile Avrupa Birliği 

arasındaki müzakerelerin başlaması ile bir an 

önce sona ermesinin gerekli olduğunu 

vurguladı.

liberalizasyonu yönündeki Meclisimizin son 

etkinliği, sözkonusu sürece bağlı olan yasaların 

görüşülmesi sırasında  biraz önce bu salonda 

görüşüldü", dedi diğerleri arasında Meclis 

Başkanı Krasniqi.
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"Sn. Başkan, 
Meclisin değerli üyeleri, 
Bayan ve baylar, 

Bu günkü davetiniz için teşekkür ederim.
Geçen yılın mart ayında sizlerden bazılarına yönlenme 
öncülüğüm ve olanağım vardı. Fakat o zaman bizim 
Müdürün tarafından alınan daha ciddi bir gündemimiz 
vardı ve onları yerine getirmek için önemli kararlara 
yönlenmemiz gerekiyordu. Bugün, yaklaşık dört ay 
sonra, Kosova ile 
Avrupa Birliği başlığı altında ciddi bir gündem 
hazırladığımızı  sizlere i letmekten mutluluk 
duymaktayım. Birkaç ay içerisinde raporlarımızda 
sismik değişmeler yaptık. Kosova Kosova Sırbistanla 
"birinci ilkel anlaşmayı" gerçekleştirdi ve onun 

Bizler Kosova'yla bir vizyonu paylaşmaktayız. 
Avrupa'nın parçası olmak.

Bu heryanlı bir vizyondur. Etnik açıdan bakılmaksızın 
Kosovanın tüm vatandaşlarının  beraberce huzur 
içinde yaşayacağı, siyasi görüşü bakılmaksızın tüm 
toplumun Kosovanın yönelimi ile öncülükleriyle ilgili 
açık bir tatışma toplantısına katılabileceği, yeni bir 
devletin kurulması doğrultusunda vatandaşların 
elinden gelen çabayı sarfedebileceği ve bununla 
birlikte icra, yasama ile mahkeme gibi üç yönetimi 
denetleyen demokratik ilkeleri esasınca kurulan bir 
ülke olmak için Kosovanın bir vizyonudur.vlasti - 
egzekutiva, zakonodavstva i pravosuđa.

uygulanması planının uyumlaştırılmasıyla oydaş 
olmuştur. Ve Avrupa Birliği Kosovayla İstikrarlık-
Ortaklık Anlaşmasına ait müzakerelerin başlamasını 
karara bağlamıştır. 

Bu gelişmeler, ileride ortak adım atmamız için olumlu 
etkide bulunmuştur. 

Böylece, bunlar nasıl yapıldı? Buna neler etki etti? Şu 
anda üç faktor aklıma geldi: Vizyon, Yaratıcılık ve 
Cesaret.

Bizler Kosova'yla heryanlı bir yörenin parçası 
olan vizyonu paylaşmaktayız
 
Benzeri hedeflerin üstesinden gelebilmek ve aynı 
çözümleri gerektiren çalışmalar sayesinde komşu 
ülkeleri gibi aynı perspektifleri paylaşan Kosovanın 
bir vizyonu. Herşeyden önce bu, komşuları gibi aynı 
kaderi paylaşan Kosovanın bir vizyonudur. Aynı 
zamanda bu çalışmalarımızı ortakça yöneten bir 
vizyondur. Kosova, Avrupa Birliğinin reformlar 
gündeminin uygulanması, fizibilitenin incelenmesi 
yönünde ortaya atılan öncülüklerin belirlenmesi, 
sadece hukuk üstünlüğü, kamu yönetim ile 
azınlıkların korunması doğrultusunda değil, ticari 
planda da somut ve daimi ilerlemenin sağlanması, 
komşu ülkelerle raporların düzelmesi ve iki ülkenin 
Avrupa perspektifinin çerçevesinde Sırbistanla 
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Siz, Kosova Meclisi olarak burada temel rolü 
oynamaktasınız. Seçimlerin, Avrupa standartlarını 
yerine getirdiğini gözönünde bulundurarak, temel 
yasamayı onaylayarak yaratıcı ve cesaretli olmalısınız. 
Kosova vatandaşları sizden, görevlerinizi hiç 
gecikmeden zamanında yerine get irmenizi  
beklemektedir.  

Sizler aynı zamanda, nisan anlaşmasının çalışmasını 
sağlayan yasamayı onaylamak için yaratıcı ve cesaretli 
olmalısınız. Bu, sizin tarafınızdan yasama ile zor 
süreçlerin kabul edildiği anlamına gelir. Örneğin, geçen 
hafta onaylamış olduğunuz Af Yasası gibi. Bununla 
birlikte sizler, yerel yönetim ile azınlık haklarıyla ilgili 
gelecekteki yasama için oydaş olmalısınız.

Sizler aynı zamanda, Kosovanın, Avrupa ailesinin 
barışçıl ile başarılı üyesi olması için zor kararlar almaya 
zorunlusunuz. Sizler icra görevini yerine getirmelisiniz. 
Örneğin, yasalar ile siyaset hakkında tartışmalısınız, 
onların uygulanmasını denetlemelisiniz ve konuyla 
ilgili bakanların kararlarını istemelisiniz. Aynı 
zamanda sizler, mahkemenin baskı altında kalmaksızın 
ve politik baskısı yapılmaksızın, hukuk üstünlüğüyle 
ilgili karar alması için tüm koşulları ve ortamı sağlamış 
olacaksınız. Bununla birlikte sizler, çubat ayında 
vizelerle ilgili raporun onaylanmasından itibaren 
Hükümetin bizlerle çalışmış olduğu vizelerin 
liberalizasyonuna ait diyaloğa ilişkin olan yasanın 
kabul edilmesini tamamlamalısınız. 

Avrupa entegrasyonu sözkonusu olduğunda, EULEX 
aynı zamanda, Hukuk üsütünlüğü doğrultusunda 
Avrupa standartlarının sağlanması amacıyla Kosovaya 
yardım etemk için kurulan özel araçlardan biridir. 
Hakim ile yargıçları kapsayarak EULEX, Kosova 
kurumlarının integral parçası olarak sürdürmekte ve 
Kosova yasasını uygulamaktadır. Sizler, son yılda 
Fizibilitenin incelenmesi sırasında yapıldığı gibi, onun 
görevlilik süresinin uygulanması amacıyla etkin bir 
şekilde EULEX-i desteklemelisiniz. EULEX, Kosova için 
iyi desteklerden biridir ve yörenin diğer ülkleri bu 
destekten faydalanamaz. Aynı zamanda bu, yerel 
kapsite eksikliğinin bulunduğu temel alanlarda gerekli 
olan desteklerden biridir.

Hukuk üstünlüğü, Kosova için olduğu gibi yörenin 
diğer kısmı için de temel konulardan biri olarak  
Avrupa Birliği, hukuk üstünlüğünün güçlendirilmesi 
amacıyla Kosovaya yardım etmeye devam edecektir. 
Kosovanın adım atmasıyla, Avrupa Birliği de adım 
atacaktır. Bizler, sizin elde etmiş olduğunun ilerlemeye 
göre ortaklığımızı sürdürmüş olacağız. Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Birliğinin Kosovayla ilgili raporda 
onun kapsanmasını artırmaya hazırdır, ki burda hukuk 
üstünlüğü de yer almaktadır. Bunu yaparak, onun 
destek sunması şekli de değişmiş olacaktır. 

gerçekleşen diyaloğla ilgili yapıcı seferberlik sayesinde 
kendine düşen rolü başarıyla gerçekleştirmiştir.
Bizler, finansi ile teknik destekte bulunarak, tavsiyeler 
ve Hukuk Üstünlüğüne ait Yapılandırılmış Diyalog ile 
İstikrarlık-Ortaklış Sürecine ait Diayloğu da katarak 
gelişmeyle ilgili var olan tüm araçlarımızın seferberliği 
sayesinde Kosovaya destek sunarak bu vizyonu  
paylaşmaktayız.

Belirlediğim ikinci faktör yaratıcılıktır  

Değerli Parlamento üyeleri,
Yaratıcılık olmasaydı Kosova, tarihi önemi taşıyan 19 
Nisana ait “Birinci prensip Anlaşması” ve Kosovanın 
yöresel katılımı ile temsili ve MİK (İBM) dan çıkan zor 
konularla ilgili Sırbistanla oydaş olması için herhangi 
bir şekil bulamazdı.

Yaratıcılık olmasaydı, geçen yılın sonunda bizim üye 
ülkelerimize Kosovayla İstikrarlık-Ortaklık Anlaşması 
yapmalarını önermezdik. Aynı zamanda bizler, ticaret, 
iç piyasa, adalet ile iç sorunlar, dış siyaset ile güvenlik ve 
çok sayıda işbirliği politikalar hükümlerini kapsayan 
güçlü bir İsitkrarlık-Ortaklık Anlaşmanın yapılması 
için Konseyden yetki almamız yönünde güçlüklerle 
karşılaşmış olurduk. 

Bu faktörlerden sonuncusunu cesaret teşkil etmektedir 

Bayan ve baylar,
Cesaret olmasaydı, Kosova yöneticisi geçen yılın ekim 
ayında Sırbistanla üst düzey diyalogda seferber 
olmazdı, tarihe geçen nisan ayındaki ilk Anlaşmaya ait 
olan uzlaşmaları bulma durumunda olamazdı, mayıs 
ayında onun uygulanması planıyla oydaş olamazdı ve 
birkaç hafta önce milletvekillerin çoğunluğunun üçte 
ikisi tarafından onaylanması amacıyla nisan 
anlaşmasının bu Meclis tarafından tasdiklenmesi 
önerilemezdi.
Ve bizim tarafımızdan, Avrupa Birliği Kosovayla 
İstikrarlık-Ortaklık Anlaşmanın yapılması için cesaret 
buldu, oysa bizim üye ülkelerimizin Kosova statüsüyle 
ilgili değişik görüşleri vardır ve onların çoğunun 
Avrupa Birliği ile üye ülkelerinin yetkileriyle ilgili ciddi 
sorunları vardır. 
Öyle ki bizler, karşılaşmış olduğumuz hedeflerin 
belirlenmesi amacıyla, kendi yaratıcılığımız ile 
cesaretimizi kullanarak ,bizim vizyonumuz tarafından 
yönetilecek olan  ileride de beraberce çalışmaya devam 
edeceğiz.
Bizler ,  s izin Sırbistanla yapılan diyaloğun 
uygulanmasıyla devam etmenizi ileride yeni 
anlaşmalar yapmanız doğrultusunda çalışmanızı arz 
etmekteyiz. Aynı zamanda bizler, reformlar gündemini 
ön plana alanarak Kosovanın tüm vatandaşların 
yaşayabileceği daha iyi bir ülke olması için çaba 
sarfetmenizi istemekteyiz. Ve bizler, Avrupa Birliğine 
katılmak isteyen tüm ülkelerin hazır olmasına dek 
çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.
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"Sn. Başkan, 
Meclisin değerli üyeleri, 
Bayan ve baylar, 

Bu günkü davetiniz için teşekkür ederim.
Geçen yılın mart ayında sizlerden bazılarına yönlenme 
öncülüğüm ve olanağım vardı. Fakat o zaman bizim 
Müdürün tarafından alınan daha ciddi bir gündemimiz 
vardı ve onları yerine getirmek için önemli kararlara 
yönlenmemiz gerekiyordu. Bugün, yaklaşık dört ay 
sonra, Kosova ile 
Avrupa Birliği başlığı altında ciddi bir gündem 
hazırladığımızı  sizlere i letmekten mutluluk 
duymaktayım. Birkaç ay içerisinde raporlarımızda 
sismik değişmeler yaptık. Kosova Kosova Sırbistanla 
"birinci ilkel anlaşmayı" gerçekleştirdi ve onun 

Bizler Kosova'yla bir vizyonu paylaşmaktayız. 
Avrupa'nın parçası olmak.

Bu heryanlı bir vizyondur. Etnik açıdan bakılmaksızın 
Kosovanın tüm vatandaşlarının  beraberce huzur 
içinde yaşayacağı, siyasi görüşü bakılmaksızın tüm 
toplumun Kosovanın yönelimi ile öncülükleriyle ilgili 
açık bir tatışma toplantısına katılabileceği, yeni bir 
devletin kurulması doğrultusunda vatandaşların 
elinden gelen çabayı sarfedebileceği ve bununla 
birlikte icra, yasama ile mahkeme gibi üç yönetimi 
denetleyen demokratik ilkeleri esasınca kurulan bir 
ülke olmak için Kosovanın bir vizyonudur.vlasti - 
egzekutiva, zakonodavstva i pravosuđa.

uygulanması planının uyumlaştırılmasıyla oydaş 
olmuştur. Ve Avrupa Birliği Kosovayla İstikrarlık-
Ortaklık Anlaşmasına ait müzakerelerin başlamasını 
karara bağlamıştır. 

Bu gelişmeler, ileride ortak adım atmamız için olumlu 
etkide bulunmuştur. 

Böylece, bunlar nasıl yapıldı? Buna neler etki etti? Şu 
anda üç faktor aklıma geldi: Vizyon, Yaratıcılık ve 
Cesaret.

Bizler Kosova'yla heryanlı bir yörenin parçası 
olan vizyonu paylaşmaktayız
 
Benzeri hedeflerin üstesinden gelebilmek ve aynı 
çözümleri gerektiren çalışmalar sayesinde komşu 
ülkeleri gibi aynı perspektifleri paylaşan Kosovanın 
bir vizyonu. Herşeyden önce bu, komşuları gibi aynı 
kaderi paylaşan Kosovanın bir vizyonudur. Aynı 
zamanda bu çalışmalarımızı ortakça yöneten bir 
vizyondur. Kosova, Avrupa Birliğinin reformlar 
gündeminin uygulanması, fizibilitenin incelenmesi 
yönünde ortaya atılan öncülüklerin belirlenmesi, 
sadece hukuk üstünlüğü, kamu yönetim ile 
azınlıkların korunması doğrultusunda değil, ticari 
planda da somut ve daimi ilerlemenin sağlanması, 
komşu ülkelerle raporların düzelmesi ve iki ülkenin 
Avrupa perspektifinin çerçevesinde Sırbistanla 
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Siz, Kosova Meclisi olarak burada temel rolü 
oynamaktasınız. Seçimlerin, Avrupa standartlarını 
yerine getirdiğini gözönünde bulundurarak, temel 
yasamayı onaylayarak yaratıcı ve cesaretli olmalısınız. 
Kosova vatandaşları sizden, görevlerinizi hiç 
gecikmeden zamanında yerine get irmenizi  
beklemektedir.  

Sizler aynı zamanda, nisan anlaşmasının çalışmasını 
sağlayan yasamayı onaylamak için yaratıcı ve cesaretli 
olmalısınız. Bu, sizin tarafınızdan yasama ile zor 
süreçlerin kabul edildiği anlamına gelir. Örneğin, geçen 
hafta onaylamış olduğunuz Af Yasası gibi. Bununla 
birlikte sizler, yerel yönetim ile azınlık haklarıyla ilgili 
gelecekteki yasama için oydaş olmalısınız.

Sizler aynı zamanda, Kosovanın, Avrupa ailesinin 
barışçıl ile başarılı üyesi olması için zor kararlar almaya 
zorunlusunuz. Sizler icra görevini yerine getirmelisiniz. 
Örneğin, yasalar ile siyaset hakkında tartışmalısınız, 
onların uygulanmasını denetlemelisiniz ve konuyla 
ilgili bakanların kararlarını istemelisiniz. Aynı 
zamanda sizler, mahkemenin baskı altında kalmaksızın 
ve politik baskısı yapılmaksızın, hukuk üstünlüğüyle 
ilgili karar alması için tüm koşulları ve ortamı sağlamış 
olacaksınız. Bununla birlikte sizler, çubat ayında 
vizelerle ilgili raporun onaylanmasından itibaren 
Hükümetin bizlerle çalışmış olduğu vizelerin 
liberalizasyonuna ait diyaloğa ilişkin olan yasanın 
kabul edilmesini tamamlamalısınız. 

Avrupa entegrasyonu sözkonusu olduğunda, EULEX 
aynı zamanda, Hukuk üsütünlüğü doğrultusunda 
Avrupa standartlarının sağlanması amacıyla Kosovaya 
yardım etemk için kurulan özel araçlardan biridir. 
Hakim ile yargıçları kapsayarak EULEX, Kosova 
kurumlarının integral parçası olarak sürdürmekte ve 
Kosova yasasını uygulamaktadır. Sizler, son yılda 
Fizibilitenin incelenmesi sırasında yapıldığı gibi, onun 
görevlilik süresinin uygulanması amacıyla etkin bir 
şekilde EULEX-i desteklemelisiniz. EULEX, Kosova için 
iyi desteklerden biridir ve yörenin diğer ülkleri bu 
destekten faydalanamaz. Aynı zamanda bu, yerel 
kapsite eksikliğinin bulunduğu temel alanlarda gerekli 
olan desteklerden biridir.

Hukuk üstünlüğü, Kosova için olduğu gibi yörenin 
diğer kısmı için de temel konulardan biri olarak  
Avrupa Birliği, hukuk üstünlüğünün güçlendirilmesi 
amacıyla Kosovaya yardım etmeye devam edecektir. 
Kosovanın adım atmasıyla, Avrupa Birliği de adım 
atacaktır. Bizler, sizin elde etmiş olduğunun ilerlemeye 
göre ortaklığımızı sürdürmüş olacağız. Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Birliğinin Kosovayla ilgili raporda 
onun kapsanmasını artırmaya hazırdır, ki burda hukuk 
üstünlüğü de yer almaktadır. Bunu yaparak, onun 
destek sunması şekli de değişmiş olacaktır. 

gerçekleşen diyaloğla ilgili yapıcı seferberlik sayesinde 
kendine düşen rolü başarıyla gerçekleştirmiştir.
Bizler, finansi ile teknik destekte bulunarak, tavsiyeler 
ve Hukuk Üstünlüğüne ait Yapılandırılmış Diyalog ile 
İstikrarlık-Ortaklış Sürecine ait Diayloğu da katarak 
gelişmeyle ilgili var olan tüm araçlarımızın seferberliği 
sayesinde Kosovaya destek sunarak bu vizyonu  
paylaşmaktayız.

Belirlediğim ikinci faktör yaratıcılıktır  

Değerli Parlamento üyeleri,
Yaratıcılık olmasaydı Kosova, tarihi önemi taşıyan 19 
Nisana ait “Birinci prensip Anlaşması” ve Kosovanın 
yöresel katılımı ile temsili ve MİK (İBM) dan çıkan zor 
konularla ilgili Sırbistanla oydaş olması için herhangi 
bir şekil bulamazdı.

Yaratıcılık olmasaydı, geçen yılın sonunda bizim üye 
ülkelerimize Kosovayla İstikrarlık-Ortaklık Anlaşması 
yapmalarını önermezdik. Aynı zamanda bizler, ticaret, 
iç piyasa, adalet ile iç sorunlar, dış siyaset ile güvenlik ve 
çok sayıda işbirliği politikalar hükümlerini kapsayan 
güçlü bir İsitkrarlık-Ortaklık Anlaşmanın yapılması 
için Konseyden yetki almamız yönünde güçlüklerle 
karşılaşmış olurduk. 

Bu faktörlerden sonuncusunu cesaret teşkil etmektedir 

Bayan ve baylar,
Cesaret olmasaydı, Kosova yöneticisi geçen yılın ekim 
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M E C L I S



10

Önümüzde olan dönemin hedeflerini 
biraraya getirmemi müsaade edin lütfen: 
Üye ülklerimizin sıkı işbirliğiyle birlikte, bu 
y a z d a n  s o n r a  İ s t i k r a r l ı k - O r t a k l ı k  
Anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin başlaması 
için güçlerimizin birleşmesini öneriyorum. 
İ lgi l i  müzakereci ler in saptanmasını  
öneriyorum. Müzakerelerle ilgili resmi 
toplantıların ekim, kasım ve önümüzdeki 
y ı l ın  şubat  ayında düzenlenmesini  
öneriyorum. 

Bu toplantıların düzenlenmesiyle ilgili ortak 
teknik çalışma gruplarının kurulmasını 
öneriyorum. Ve üye ülklerin sıkı işbirliği 
sayesinde çalışmalarımızın i lkyazda 
tamamlanmasını öneriyorum.

Paralel olarak Kosova, haziran ayında 
Konseyin hazırlanmasındaki başarılı  
çalışmasıyla devam etmelidir. Kosova, 
çalışmalarını fizibilitenin incelenmesi 
öncülüğü doğrultusunda sürdürmelidir. 
Sıbistanla varolan raporları yönünde çdevam 
etmelidir. Bizim tarafımızdan ise, bizler 
yardım etmemiz için elimizde var olan 
araçlarla onları  seferber etmeye ve 
g ü ç l e n d i r m e y e  ç a l ı ş a c a ğ ı z .  H u k u k  
üstünlüğüne ait Yapılandırılmış Diyalog 
sayesinde 2014 yılı ve gelecek için öncülük 
göstermeniz ve ortak objektiflerin sağlanması 
yönünde amaç edindiğiniz etkinlikleri 

Sn. Başkan, Meclisin değerli üyeleri, bayan ve baylar,

gerçekleştirmeniz için yardımcı olacağız. 
Bizler, sizlere gereken şekilde yardımcı olacak 
tüm enstrümanlarımızı onaylayacağız. Bizler 
sizinle olan ortaklığımızı güçlendireceğiz. 

Avrupa Komisyonu sizin için her zamankiden 
daha çok önemli partnörlerden biri olmuştur. 
Şu anda Kosova genişlenmeyi amaç 
kılmaktadır. İstikrarlık-Ortaklık Anlaşmasına 
ait müzakere yaparak Komisyon, bu sefer 
gerektiğinden çok Kosovayla angaje 
edilmiştir. İstikrarlık-Ortaklık Anlaşmasıyla 
ilgili müzakereleri başlatarak, sözkonusu 
Komisyon Kosovayla her zamankiden daha 
çok angaje edilmiştir. Bizler, diğerlerin 
ilerlemesine etki etmeksizin, tüm batılı Balkan 
yöresinin bir parçası olmak ve bununla 
birlikte Avrupa Birliğinin integral parçasını 
teşkil etmeniz için elimizden gelen çabayı 
sunmaya kararlıyız.

İlerideki çalışmaların ortakça yapılacağına ve 
birbirini destekleyecek güvenilir partnör 
olacağımıza inanmaktayım. Bizler Kosovanın 
Sırbistanla varolan ilişkilerin düzeleceğine ve 
aynı zamanda Avrupa Birliği reformlarıyla 
ilgili gündemi devam ettireceğine inanıyoruz. 
Ve Kosova bize güvenmeli ve Avrupa Birliği 
tarafından destekleneceğine inanmalıdır. 
İlginize teşekkürler".

M E C L I S 11

Af  Yasa Tasarısı onaylandı

Toplantının daha başında Meclis Başkanı 
K r a s n i q i ,  t o p l a n t ı d a  h a z ı r  b u l u n a n  
milletvekillerinden Meclis Yönetmeliğine 
saygının gösterilmediğini oylamalarını istedi, 
çünkü sözkonsu yasa tasarısı görüşülmesi için 
yasal koşulları yerine getirmemiştir (bu yasa 
tasarsısı komisyonlarda iki hafta görüşülmeliydi). 
Milletvekilleri oy çoğunluğuyla Yönetmeliğe 
saygının gösterilmediğini oyladılar. 
Milletvekilleri önünde Af Yasa Tasarısıyla ilgili 
açıklamayı ilk başta Başbakan yardımcısı ve 

Yasama Komisyonu Başkanı Arben Gashi de bu 
yasa tasarısının milletvekilleri tarafından 
onaylanmasını istedi.

 "Kosova Demokratik Partisi ve onun parlamento 
gurubunun temel iradesi bu yasa tasarısının 
onaylanmasıdır, çünkü bu yasa tasarısı ilegal 
strüktürleri hezimet etmekte, ülkenin yöresel 
bütünlüğünü sağlamakta ve vatandaşları entegre 
etmektedir", dedi PDK Parlamenter Gurubu 
adına konuşan Behar Selimi.

Adalet Bakanı Hajredin Kuçi yaptı. Kendisi geçen 
toplantıda olduğu gibi aynı tutumu savunduğunu 
belirtip, bu yasa tasarsının geçen toplantıda 
yeterli sayıda oy alamadığını bir kez daha 
hatırlattı. Sözkonusu yasa tasarısının iyi olması 
için temel ilkeleri içerdiğini iddia ederek, 
vatandaşların çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ve 
uluslararası standartlarını yerine getirdiğini ve 
halka uygun olduğunu belirtip, bu yasa 
tasarısının milletvekilleri tarafından onaylanması 
isteminde bulundu.

Sözkonusu yasa tasarısı değişikliklerinde LDK 
Parlamenter Gurubunun hayat ile bedene karşı 
suç işlerinin afedilmemesi ve bu af yasasında 
hükümet adamları ile onların ailelerinin yasaya 
aykırı mal varlıklarının kapsanmaması gibi 
istemlerinin gözönünde bulundurulmasından 
memnuniyetlik duyduklarını belirten Haki 
Demolli, LDK milletvekillerinin bu yasa tasarısını 
desteklediğini vurguladı.

11.07.2013 tarihinde Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi tarafından yönetilen 
(toplantının bir bölümünü Asbaşkan Xhavit Haliti yönetmişti) Kosova Cumhuriyeti 
Meclis toplantısında Af Yasa Tasarsının ilk okunuşu gerçekleşti. 

M E C L I S
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Vetvendosye milletvekili Albulena Haxhiu, 
Başbakan yardımcısı Hajredin Kuçi tarafından 
öne sürülen koşullardan hiçbirinin Af Yasa 
Tasarısını tamamlamadığını belirtip, bu yasa 
tasarısının vatandaşların çıkarlarına aykırı 
olduğunu, uluslararası standartları yerine 
getirmediğini ve halka uygun olmadığını dile 
getirdikten sonra, sözkonusu yasa tasarısının 
amacının kuzeydeki suç işlerinin ve 

KKR Parlamenter Gurubu adına bu yasa 
tasarısına destek veren Myzejene Selmani, 
sözkonusu yasa tasarısından 3. maddenin 
çekilmesinde menun kaldığını belirtti.

SLS Parlamenter Gurubu adına bu yasa 
tasarısının onaylanmasına destek veren Petar 
Miletiç, bunun Kosovadaki çoğunluk 
temsilciler tarafından kuzey bölümdeki 
vatandaşlardan öc alma korkusunun ortadan 
kalkacağına olumlu etkide bulunacağını 
değerlendirdi.

ZB Parlamenter Gurubu adına Goran 
Marinkoviç de bu yasa tasarısını destekledi. 

Meclis toplantısının devamında Af Yasa 
Tasarısıyla ilgili tartışma yapıldı. Bu yasa 
tasarısına destek veren parlamenter 
guruplar ın ın  mi l le tveki l ler i  onlar ın  
parlamenter şefleriyle benzeri tutumları 

Kosovadaki örgütlü suç işlerinin afedilmesi 
olduğunu vurguladı.

AAK Parlamenter Gurubunun bu yasa 
tasarısını onayladığını bir kez daha 
tekrarlayan Ardian Gjini, affın Sırbistan 
tarafından değil, vatandaşlarının bir kısmı için 
Kosova tarafından yapıldığını dile getirdi.

savunurken, Vetvendosye milletvekilleri bu 
yasa tasarısının onaylanmasına karşıydı.

 Öyleki, bu partinin milletvekili Kosova Meclisi 
Asbaşkanı Glauk Konjufca, affı, çatışmadan 
sonraki dönemde devlet ile vatandaş arasında 
pakt olarak değerlendirdi. Ülkenin icra organı 
tarafından hazırlanan Af Yasasını, Kosova 
halkıyla değil, Kosova Hükümeti ile Belgrad 
arasındaki anlaşma olarak adlandırdı.  

Tartışmaların sonunda milletvekilleri oy 
çoğunluğuyla ( 91 "evet" dhe 17 "hayır") Af 
Yasa Tasarısının ilk okunuşunu kabul ederek, 
bu yasa tasarısının bir an önce Yasama 
Komisyonunda görüşülmesi ve önergelerle 
birlikte raporun Meclise sunulmasını karara 
bağladı. 

M E C L I S 13

Bahar oturumu tamamlandı

Meclis toplantısının sonunda, çalışmaları ile seferberliklerinden dolayı milletvekillere 

teşekkürlerini sunan Parlamento Başkanı Krasniqi, Meclisin bahar oturumlarıyla ilgili 

çalışmalar hakkında kısa bir tanıtım yaparken, bu dönem içerisinde 33 Başkanlık Kurulu 

toplantısının düzenlendiğini, 105 kararın ve 57 sonucun alındığını belirtti. Onun 

sözlerine göre, bu dönem içerisinde Meclis 43 toplantı düzenlemiş, 51 yasa tasarısını 

görüşmüş, 49 yasa tasarısını onaylamış, 11 yasa tasarısı ilk okunuşta bulunmakta ve 10 

yasa tasarısı yeniden işlenmesi amacıyla Hükümete geri çevrilmiştir. Bu arada 20 

rezolüsyon, deklarasyon ve önergeler onaylanmıştır. Bununla birlikte 145 soru 

milletvekillerine yönlendirilmiştir

Meclis, Kosova Hükümetine bağlı olan üç 
uluslararası anlaşmayı onaylamıştır: 1- 
Kosovadaki yatırımlara ait Avrupa 
Bankasının etkinliklerini düzenleyen 
Yatırımlarla ilgili Kosova Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Avrupa Bankası arasında 
Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasına 
ilişkin Yasa Tasarısı.

2- Enerji sektörünün temizlenmesi ile 
arazilerin ıslahı projesiyle ilgili (CLRP) 
Kosova Cumhuriyeti Meclisi ve Uluslararası 
Gelişme Derneği  arasında Finansi  
Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Yasa 
Tasarısı.

3-Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Gelişmeye ait İslam Bankası arasında 
Miloşeva-Mitroviça, Sokak M2 yolunun 
inşaatının devam etmesiyle ilgili “İSTİSNA' 
A” Ajansina ait Anlaşma ile “İSTİSNA' A” 
Finansi Anlaşmanın Onaylanmasıyla ilgili 
Yasa Tasarısı.

Bu anlaşmaların onaylanmasıyla ilgili 
raporu Ulaşım Bakanı Fehmi Muyota 
sundu. Her anlaşma için parlamenter 
gruplarının şefleri ayrı ayrı görüşlerini 
or taya  a t ıp ,  mi l le tveki l ler in in  oy  
çoğunluğuyla kabul edildi (ilk iki anlaşma 
milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edildi, 
üçüncü anlaşma ise sadece bir “hayır” oyu 
ile onaylandı).

Toplantının devamında milletvekilleri Hasa 
bağlı olan Züm köyüne ait Yasa Tasarısının 
ilk okunuşunu gerçekleştirdi. Bu Yasa 

Tasarısının tanıtımını AAK milletvekili 
Daut Haradinaj yaptı. Sonunda sözkonusu 
y a s a  t a s a r ı s ı  m i l l e t v e k i l l e r i n  o y  
çoğunluğuyla onaylandı. 

Aynı zamanda vizelerin liberalizasyonu 
sürecine ilişkin olan sekiz yasa tasarısının 
ikinci okunuşu gerçekleşip, onaylandı. 
Bu yasa tasarılarıyla ilgili önergeleri( ayrı 
ayrı) İçişleri ile güvenlik Komisyonu 
Asbaşkanı Fatmir Xhelili sundu. 

Onaylanan yasa tasarıları şunlar: - 
Yabancılarla ilgili  Yasa Tasarısı ;  -  
Suçişlerinde Uluslararası Hukuk İşbirliğine 
ait Yasa Tasarısı; - Devlet sınırının kontrol 
edilmesi ile denetlenmesine ait 04/L-072 
n u m a r a l ı  Y a s a n ı n  d e ğ i ş m e s i  v e  
tamamlanmasıyla ilgili Yasa Tasarısı; - 
Sınırın entegre edilmesinin yönetilmesinde 
kapsanan otoriteler arasındaki işbirliğine ait 
Yasa Tasarısı; - Kosova Vatandaşlığına ait 
Yasa Tasarısı; - Sığınmaya ait Yasa Tasarısı; - 
İnsanlar ticaretinin önlenmesi ile ticari 
kurbanların korunmasına ait Yasa Tasarısı 
ve 04/L-058 numaralı Yasayla değişen ve 
tamamlanan politik öznelerin finanse 
edilmesine ait 03/L- numaralı Yasanın 
değişmesi ile tamamlanmasıyla ilgili Yasa 
Tasarısı.

Milletvekilleri Gazetecilik kaynaklarının 
korunumuna ait Yasa Tasarısını görüşüp, 
onayladılar. Bu Yasa Tasarısının tanıtımını 
girişimci milletvekili Alma Lama yaptı.

31.07.2013 tarihinde düzenlenen toplantıdan sonra 
Kosova Meclisi bahar oturumunu tamamladı.
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olduğunu, uluslararası standartları yerine 
getirmediğini ve halka uygun olmadığını dile 
getirdikten sonra, sözkonusu yasa tasarısının 
amacının kuzeydeki suç işlerinin ve 

KKR Parlamenter Gurubu adına bu yasa 
tasarısına destek veren Myzejene Selmani, 
sözkonusu yasa tasarısından 3. maddenin 
çekilmesinde menun kaldığını belirtti.

SLS Parlamenter Gurubu adına bu yasa 
tasarısının onaylanmasına destek veren Petar 
Miletiç, bunun Kosovadaki çoğunluk 
temsilciler tarafından kuzey bölümdeki 
vatandaşlardan öc alma korkusunun ortadan 
kalkacağına olumlu etkide bulunacağını 
değerlendirdi.

ZB Parlamenter Gurubu adına Goran 
Marinkoviç de bu yasa tasarısını destekledi. 

Meclis toplantısının devamında Af Yasa 
Tasarısıyla ilgili tartışma yapıldı. Bu yasa 
tasarısına destek veren parlamenter 
guruplar ın ın  mi l le tveki l ler i  onlar ın  
parlamenter şefleriyle benzeri tutumları 

Kosovadaki örgütlü suç işlerinin afedilmesi 
olduğunu vurguladı.

AAK Parlamenter Gurubunun bu yasa 
tasarısını onayladığını bir kez daha 
tekrarlayan Ardian Gjini, affın Sırbistan 
tarafından değil, vatandaşlarının bir kısmı için 
Kosova tarafından yapıldığını dile getirdi.

savunurken, Vetvendosye milletvekilleri bu 
yasa tasarısının onaylanmasına karşıydı.

 Öyleki, bu partinin milletvekili Kosova Meclisi 
Asbaşkanı Glauk Konjufca, affı, çatışmadan 
sonraki dönemde devlet ile vatandaş arasında 
pakt olarak değerlendirdi. Ülkenin icra organı 
tarafından hazırlanan Af Yasasını, Kosova 
halkıyla değil, Kosova Hükümeti ile Belgrad 
arasındaki anlaşma olarak adlandırdı.  

Tartışmaların sonunda milletvekilleri oy 
çoğunluğuyla ( 91 "evet" dhe 17 "hayır") Af 
Yasa Tasarısının ilk okunuşunu kabul ederek, 
bu yasa tasarısının bir an önce Yasama 
Komisyonunda görüşülmesi ve önergelerle 
birlikte raporun Meclise sunulmasını karara 
bağladı. 
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Bahar oturumu tamamlandı

Meclis toplantısının sonunda, çalışmaları ile seferberliklerinden dolayı milletvekillere 
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ilk okunuşunu gerçekleştirdi. Bu Yasa 

Tasarısının tanıtımını AAK milletvekili 
Daut Haradinaj yaptı. Sonunda sözkonusu 
y a s a  t a s a r ı s ı  m i l l e t v e k i l l e r i n  o y  
çoğunluğuyla onaylandı. 
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sürecine ilişkin olan sekiz yasa tasarısının 
ikinci okunuşu gerçekleşip, onaylandı. 
Bu yasa tasarılarıyla ilgili önergeleri( ayrı 
ayrı) İçişleri ile güvenlik Komisyonu 
Asbaşkanı Fatmir Xhelili sundu. 

Onaylanan yasa tasarıları şunlar: - 
Yabancılarla ilgili  Yasa Tasarısı ;  -  
Suçişlerinde Uluslararası Hukuk İşbirliğine 
ait Yasa Tasarısı; - Devlet sınırının kontrol 
edilmesi ile denetlenmesine ait 04/L-072 
n u m a r a l ı  Y a s a n ı n  d e ğ i ş m e s i  v e  
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İnsanlar ticaretinin önlenmesi ile ticari 
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ve 04/L-058 numaralı Yasayla değişen ve 
tamamlanan politik öznelerin finanse 
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Tasarısı.

Milletvekilleri Gazetecilik kaynaklarının 
korunumuna ait Yasa Tasarısını görüşüp, 
onayladılar. Bu Yasa Tasarısının tanıtımını 
girişimci milletvekili Alma Lama yaptı.

31.07.2013 tarihinde düzenlenen toplantıdan sonra 
Kosova Meclisi bahar oturumunu tamamladı.
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Komisyon çalışmalarından notlar

İstifa eden diplomat Peci, 
Dışişleri Komisyonuna rapor sundu

Belgrad'taki Kosova Eşgüdüm Ofisi Şefinin 

istifa etmesiyle ilgili Priştine kafelerinden 

birinde Başbakan Thaçi'nin sözlü eleştirisi
“ Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler 

hakkında yapmış olduğum aleni ifadelerimle 

ilgili Başbakanın eleştirilerinden sonra, artık 

Kosovanın hangi politik havasında 

çalıştığıma emin değildim”, dedi komisyon 

üyelerine ifadesini sunan Peci

Kosova Cumhuriyeti Meclisinin Dışişleri 

Komisyonu 26.6. 2013 tarihinde, İsveç 

Krallığındaki Kosova Cumhuriyetinin eski 

büyükelçisi  ve Belgradtaki  Kosova 

Cumhuriyetinin Özel Misyonunun eski şefi 

Sn. Lulzim Peci ile bir toplantı örgütledi.

İstifa eden diplomat Peci, konuşmasının 

başında İsveçteki ikamet elçisi ve diğer beş 

İskandinavya ile Baltik ülkelerindeki 

ikametsiz elçi olarak yapmış olduğu 

çalışmalardan bilgi veriaken, bu münasebetle 

yabancı bakanlar ile ülkemizi tanıyan diğer 

hükümet adamlarıyla ve aynı zamanda İsveç 

Parlamentosuyla iletişimde bulunmayla 

ilgili güvenilir kanalların keşfedilmesi 

yönünde linden gelen çaba sarfettiğini ve 

başarılı sonuçlar elde ettiğini dile getirdi. 

Konuşmasının devamında diplomat Peci, 

Başbakan Thaçi ile Kosova Hükümetinin bazı 

bakanları ile bakan yardımcıları için İsveç ile 

çevredeki diğer ülkelere ziyaretler 

örgütlediğini de hatırlattı.

Bu arada diplomat Peci, çalışmasının olumlu 

değerlendirildiğini belirtip, Dışişleri Bakanı 

Hoxhajın da bundan altı ay önce Kosovadaki 

en başarılı büyükelçilerden biri olarak 

Belgradtaki Kosova Cumhuriyetinin Özel 

Misyonu şefi görevini kabul etmesi 

isteminde bulunduğunu ortaya ettı.

Devamında Peci, Stokholmda büyük elçilik 

görevinin sona ermes (13 Haziran), 

B e l g r a d t a k i  y e n i  g ö r e v i y l e  i l g i l i  

Cumhurbaşkanı Jahjaganın kararı, Belgrad 

yolculuğu (17 Haziran), oradaki Avrupa 

Birliği Misyonu Ofisi çerçevresindeki ofisine 

yerleşmesi ve aynı zamanda aynı gün geri 

döndüğü ve bununla ilgili Bakan Hoxhaja 

rapor sunduğunu açıkladı. Diplomat Peci, 

Başbakan Thaçinin kabinesi tarafından 

Belgradtaki yazılı ile elektronik medyalara 

ifade vermesinin istendiğini ve bu görevi 

yerine getirdiğini vurguladı.

Diplomat Pecinin sözlerine göre, aynı gece 

kendisi bir arkadaşıyla kahve içmeye çıkmıştı 

ve tesadüfen bir kafede üç bakanla oturan 

Başbakan Thaçiyle karşılaşmıştı. Sıbistanın 
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başkentine yeni atanan diplomatın aleni 

ifadeleriyle ilgili Başbakan Thaçinin sözlü 

eleştirisi, Belgradtaki Kosovanın Eşgüdüm 

Ofisi şefi görevine istifa etmesine neden 

olmuştur.
“ Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler 

h a k k ı n d a  s u n m u ş  o l d u ğ u m  a l e n i  

ifadelerimle ilgili Başbakanın eleştirilerinden 

sonra, Kosovanın hangi politik havasında 

çalıştığıma emin değildim”, dedi komisyon 

üyelerine ifadesini sunan Peci.
Komisyon Başkanı Albin Kurti istifa eden 

diplomat Lulzim Peciye çok sayıda soru 

sordu. Örneğin, Kosova, Belgrad ya da 

Brüksel açısından bu görevlere atanmasının 

yasal yönü, Belgradtaki göreviyle ilgili yazılı 

veya sözlü öneri aldıktan sonra, istifade etme 

sebebinin eleştiri, olası baskı ya da 

Başbakanın herhangi bir diğer eylemi gibi 

sorular.
Diplomat Peci bu göreve Eşgüdüm 

Düzenlemelerine ait Anlaşmayla uyumlu 

olarak (Brüksel görüşmelerinde yapılan 

anlaşma) bu görevi kabul ettiğini belirtip, 

göreviyle ilgili atamaların bu merkezlerin 

aleni kullanımına bağlı olduğunu vurguladı. 

Onun sözlerine göre, diplomat görevinde 

seçilmesinden 17 şubattaki eleştiri gününe 

dek çalışmasıyla ilgili  hiçbir uyarı 

yapılmamıştır, aynı zamanda Belgradtaki 

çalışması ile tutumuyla ilgili hiçbir öneri 

olmamıştır.
İstifa ve onun aleniye dönüştürülmesi şekli 

Kosova diplomasisinin imajını oldukça 

zeddelemiştir, diyen Meclis Asbaşkanı Sabri 

Hamiti, bunun kurumsal açıdan değil, resmi 

olmayan kefedeki tesadüfen bir görüşmede 

geliştiğini öne sürdü. ”Açıkçası ciddi 

zeddelenmeye yol açan resmi olmayan bir 

görüşme ”, dedi konuşması sırasında Hamiti.
Meclisin diğer Asbaşkanı Petar Miletiç, 

diplomatların atanması ile görevinden 

alınmasının ülkenin yürütme organın görevi 

olduğunu belirtip, Belgradta Kosovanın 

resmi dillerinden biriyle (sırpça) konuşması 

yüzünden diplomat Peciyi suçlayan Dışişleri 

Bakanının ifadesinin bir bölümüyle şaşkınlık 

içinde olduğunu vurguladı.
Emilia Rexhepinin eğer Sn. Pecinin davranışı 

Kosova diplomasisinin imajını zeddelerse 

sorusuna, rapor sunan kişi açıkçası bu 

diplomasinin imajını herşeyden çok Dışişleri 

Bakanlığının ifadesi  zeddelemiştir dedi.
Bu arada Komisyon Asbaşkanı Enis Kervan, 

onun meslekdaşlarının kafelerdeki resmi 

olmayan görüşmelerin neticeleriyle değil, 

kurumsal eylemlerle uğraşmasının gerekli 

olduğunu vurguladı.
Bu Komisyon toplantısına katılması ve 

milletvekillerine rapor sunmaya hazır 

olmasından ötürü diplomat Lulzim Peciye 

teşekkür eden milletvekili Albin Kurti, bu 

s o r u n  v e  K o s o v a  d i p l o m a s i s i n i n  

çalışmasının diğer konuları hakkında rapor 

sunmaları amacıyla Başbakan Thaçi ile 

Dışişleri Bakanı Hoxhaj davet edilecektir. 
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Dillerin Kullanımı Yasası'nın izlenmesi 
konusunda açık oturum

Topluluk Haklar ı  ve  Geri  Dönüş 

Komisyonu, komisyon başkanı Sn. Jasmina 

Zhivkoviq'in başkanlığı altında Dillerin 

Kullanımı Yasası'nın izlenmesi konusunda 

25.06.2013 tarihinde kamuya açık bir 

oturum düzenledi. 

Oturuma yukarıda adı geçen komisyon 

üyeleri yanı sıra Kamu Yönetim Bakanlığı, 

Adalet Bakanlığı, Ticaret ve Endüstri 

Bakanlığı temsilciliği ve Halk Avukatı, 

AGİT, Kosova ECMİ ve Priştine'de İsveç 

Büyükelçiliği temsilcileri de katıldı. 

Bu açık oturumda Komisyon Başkanı Sn. 

Zhivkoviq, konuşması süresinde Topluluk 

Hak ve Çıkarları  i le  Geri  Dönüş 

Komisyonu'nun, çalışma alanlarından 

kaynaklanan görevleri ve yetkileri adına, yıl 

b o y u n c a  b u  y a s a n ı n  p r a t i k t e k i  

uygulamasının izlenmesi (denetlenmesi) 

o lduğunu söy ledi .  Konuşmas ın ın  

devamında konuşmacı, bu açık oturuma, 

hükümetin dokuz kurumunun davet 

edilmesine rağmen, maalesef bu oturuma 

burada bulunan hükümetin sadece üç 

kurumun katıldığını vurguladı. 

Dillerin Kullanımı Yasası'nın uygulanması 

konusunda düzenlenen bu açık oturumun 

devamında hükümetin kurumlarının 

temsilcileri, önceki yıllara kıyasen bir yıl 

içerisinde, yukarıda sözü geçen yasanın, 

merkezi düzeyde olsun mister de yerel 

düzeyde, daha yoğun olarak pratikte 

uygulandığını ve kullanıldığını vurguladı. 

Oysa Kosova kuzeyinde bundan farklı 

olarak Dillerin Kullanım Yasası'na asla 

saygı gösterilmediğini ileri sürdü, bunun 

nedeni ise orada hiçbir yerde Arnavutça 

tabela ve yazıtların olmadığını söyledi. 

Kamuya açık olan bu oturumda Resmi 

D i l l e r i n  K u l l a n ı m  Y a s a s ı ' n ı n  

uygulanmasının daha üst  düzeye 

çıkarılması amacıyla katılımcılar, söz 

alarak, herkesin bu yasanın bütünüyle ve 

tüm düzeylerde pratikte kesinlikle 

uygulanması yönünde faali olması 

düşüncesini ortaya attılar. 

M E C L I S 16

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Korunum Bakanı, 
Sağlık Komisyonu toplantısına katıldı

Parlamento prosedüründen Organ naksi 

Yasa Tasarısının çekilmesi, prosedürde olan 

yasa tasarıları ve sağlık sektörüne ilişkin 

bütçe istemleri, 01. 07. 2013 tarihinde 

Başkan Fikrim Damkanın yönetmiş olduğu 

Kosova Meclisinin Sağlık, Çalışma ve Sosyal 

K o r u n u m  K o m i s y o n u n d a  K o s o v a  

Hükümetindeki Sağlık Bakanı Ferid 

Aganinin sunmuş olduğu raporundaki 

konulardan birini oluşturmaktaydı. 

Organ naksi Yasa Tasarısının
 prosedürden geri çekilmesinin nedenini 

açıklayan Sağlık Bakanı Agani, değişik 

u l u s l a r a r s ı  u z m a n l a r ı y l a  y a p ı l a n  

görüşmelerden sonra bu sonuca varıldığını 

belirtti. 

Onun değerlendirmesine göre, işlevsel 

komisyonun öneri ile değiştirgelerini de 

gözönünde bulundurarak, organ naksi için 

tüm kaliteli hizmetlerin uygulanması 

amacıyla aleni sağlık sistemi içinde ön 

koşulların sağlanmasından sonra ilerideki 

yıl içerisinde bu yasa tasarısı tekrar Meclise 

sunulacaktır. 
Bu toplantının devamında Komisyon 

üyeleri tarafından Doku ile hücre nakline ait 

Y a s a  T a s a r ı s ı n ı n  p a r l a m e n t o  

prosedüründen çekilmesi olanağıyla ilgili 

soru da ortaya atıldı. Bu soru hakkında 

Bakan Agani bunun için hiçbir engelin 

olmadığını belirtip, sözkonusu yasa 

t a s a r ı s ı n ı n  K o m i s y o n  t a r a f ı n d a n  

görüşülmesi süreci içerisinde Bakanlığın 

detek sunacağını vurguladı.

Devamında Bakan Agani, Sağlık Yasasının 

yürürlüğe girmesinden sonra değişik 

kategorilerde bütçe tahsisinin yapılması 

istemlerini de olumlu değerlendirdi. 
Bu Komisyon ortaya atılan istemlere destek 

sundu ve parlamentonun ilgili komisyonu 

t a r a f ı n d a n  s ö z k o n u s u  i s t e m l e r i n  

desteklenmesi önerisinde bulundu.

Bu toplantıda Sağlık Bakanı Agani, 

kenelerin ısırması sonucu meydana gelen 

epidemiologji durumun düzelmesi ile 

kontroll altına alınmasıyla ilgili şimdiye 

kadar alınan önlemler ve bununla birlikte 

Kosovadaki sağlık sektörünün karşılaşmış 

olduğu bir sürü sorunlar hakkında bilgi 

verdi.
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Ekonomik Kalkınma Komisyonu'nun açık oturumu...

ileri sürdü. 
KPT'nun (PTK) % 75 hisseler inin 

özelleştirilmesi sürecine değinirken 

Ekonomi ve Maliye Bakanı Besim Beqaj, 

konuşmasının başında, bu sürecin, 

yürürlükte olan yasalarla uyumlu olduğunu 

ve  tam o larak  şe f fa f  b i r  şek i lde  

sürdürüldüğünü söyledi. “Özelleştirme,  

kamu işletmelerine ait Yasa esasınca 

yapılmıştır, bu arada alınacak her karar 

öncesinde, transaksion danışması ile 

danıştık” dedi Beqaj. Beqaj konuşmasının 

devamında,  özelleştirme süreciyle, KPT'nin 

(PTK) hiçbir mal varlığının kapsanmamış 

olduğunu, oysa işçilerin,  KPT (PTK) ve 

Oturumun başlangıcında Komisyon 

Başkanı Zenun Pajaziti bugün düzenlenen 

bu oturumun, bu konunun Meclis bakanlar 

kurulu oturumunda tartışmaya verilmeden 

önce özelleştirme süreci ile daha yakından 

tanıtılmak olduğunu söyledi. Bu süreçle 

ilgili olarak, diye vurguladı Pajaziti, KPT'nin 

(PTK) % 75 hisselerinin Özelleştirilmesi için 

Hükümet Komisyonun Raporunun da 

Komisyona iade edildiğini söyledi, bundan 

dolayı bugünkü tartışmaların, bu raporun 

da görüşülmesi için iyi bir fırsat olduğunu 

KPT (PTK)  hisselerinin % 75'nin özelleştirilmesi, Ekonomik Kalkınma, Altyapı, 

Ticaret ve Endüstri Komisyonu'nun 25.06.2013 tarihinde düzenlenen kamuya açık 

oturumunun konusuydu. 

iha ley i  kazanan  AXSOS aras ında  

sözleşmenin imzalandığı andan itibaren 

Kamu İşitme
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Yassallığı açısından Bakan Beqaj, 2011 yılı için Kosova 

Cumhuriyeti Bütçe Yasası'na dayanarak Kosova 

C u m h u r i y e t i  M e c l i s i  t a r a f ı n d a n ,  P T K ' n ı n  

özelleştirilmesinin durdurulmasına yönelik Vetevendosje 

Hareketi tarafından ortaya atılan gensorunun kabul 

edilmemesini açıkladı.

geçmesinden sonra KPT işçilerinin yeniden 

eğitim görmeleri yönünde bu bakanlığın 

alacağı tedbirlere de değindi. Sandra Rath, 

transaksyon danışmanı temsilcisi olarak 

özelleştirme sürecinin tam anlamıyla 

şeffafl ık içerisinde yürütüldüğünü 

söyleyerek, PTK özelleştirilmesinin ise ülke 

ekonomisini zarara uğratmayacağını 

vurguladı. 

Teklif sahibi (AXSOS) hakkında konuşurken 

ise onun uluslararası boyutta ün sahibi 

olduğunu ileri sürdü. Konuşmasının 

devamında Kosova'nın postayı satmadığını, 

onun sadece bazı hisselerini sattığını 

söyledi. 

Tartışmalar süresinde milletvekili Visar 

Ymeri (VV), PTK'nın özelleştirmenin yasal 

olmadığını söyledi. Bu süreci yasalara aykırı 

olarak değerlendirirken Ymeri, diğer 

düzensizliklere de değindi, bunun ardından 

ise bakan Beqaj'dan tepki geldi. 

M E C L I S
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Milletvekilleri Hydajet Hyseni ve Vjosa Osmani, 
Avrupa Konseyi'nde Kosova'nın yeri hakkında tartıştı

Avrupa Konseyi organlarının kararına göre, bu yılın Mayıs ayından itibaren, 

milletvekilleri Hyseni ve Osmani, görüşülecek konulara bakılmaksızın söz alma hakkına 

sahip olacakları, ancak oy haklarının bulunmadığı AKPM Komisyonlarına davet edildi.

Kosova Meclisi milletvekili 

Vjosa Osmani (LDK) ve 

Hydajet Hyseni (PDK), 26-28 

Haziran tarihleri arasında 

düzenlenen Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi'nin iki 

günlük çalışmalarına katıldı.

Kosova'da gelişmelerle ilgili Siyaset ve 

Demokrasi Konularına ilişkin Komisyon'da 

tartışmalar yürütüldü. Diğerleri arasında 

milletvekilleri, Kosova Meclisi'nin çalışmaları 

ve hukuk üstünlüğü ve insan hakları ile ilgili 

yasalar, Kosova'da hür ve adil seçimlere olan 

ihtiyaç, Sırbistan Cumhuriyeti ile ilişkiler, ülke 

kuzeyindeki sorunlar, medya özgürlüğü ve 

diğer konular hakkında tartıştılar. 

Milletvekili Vjolsa Osmani, diğerleri arasında 

Komisyonu, Preşova, Medvece ve Buyanovaç 

Arnavutlarının hak ile özgürlüklerinin hayata 

geçirilmesi adına Avrupa Konseyi'nin baskıda 

bulunması üzere çağrıda bulundu. O bundan 

başka, vatandaşların oylarının kötüye 

kullanılmasının önlenmesi için Kosova'da 

yapılacak olan gelecek seçimlerin uluslararası 

mercileri tarafından sıkı bir şekilde 

denetlenmesine olan ihtiyacın olduğunu 

vurgulayarak, bu süreçte Avrupa Konseyi'nin 

daha geniş çapta mevcut olması gereksinimini 

vurguladı .  Kosova  vatandaş lar ın ın ,  

Avrupa'nın diğer vatandaşları ile aynı haklara 

sahip olmaları gerektiğinin vurgulandığı 

Kosova'ya ait AK Rezolüsyonuna değinirken 

milletvekili Osmani, Kosova'nın Avrupa 

Konseyi üyesi olduğu zaman bunun olası 

olduğunu, sonuçta Kosova vatandaşlarına, 

Kosova kamu kurumları tarafından ve 

Strasburg Mahkemesi'nde haklarının daha üst 

bir düzeye taşınmasını sağlayacağını 

vurguladı. APKE komisyonları, hukuk 

üstünlüğü için bir  tehdit  oluşturan 

yolsuzluklar; Avrupa'da ifade ve medyaların 

özgürlüğü; Avrupa Konseyi üye ülkelerde 

seçim süreçleri gibi diğer konulara da 

değinildi. 

Mil le tveki l i  Hydajet  Hyseni ,  APKE 

Rezolüsyonu'ndan çıkan yönergelerin yerine 

getirilmesi yönünde kurumların genel 

çabalarını vurgularken, Kosova ile Sırbistan 

arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine 

ilkesel ve genel kapsamlı uygun yanaşımda 

bulunmanın gereğine ve bu yönde, sadece 

Kosova tarafından değil her iki ülke tarafından 

sözleşmenin onaylanması ve uygulanması 

gerekliliğini, sorunun sonuçları yerine onun 

nedenlerine odaklanmak ve siyasi bir blöf 

olarak onun kullanılmasının engellenmesi 

gereksinmelerini vurguladı. 

Kosova'da uluslararası mevcudiyetin rolünü 

değerlendirirken milletvekilleri, ülkenin ve 

tüm yörenin demokrasileştirilmesi ve 

Avrupalaştırılması için en iyi yöntem olan 

K o s o v a ' n ı n  A v r u p a  s t r ü k t ü r l e r i n e  

entegrasyonu sürecinin hızlandırılması 

ihtiyacını vurguladılar. 
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BMG'nun faaliyetleri

BMG heyeti, Hollanda Krallığı Senatosu ve 
Parlamentosu'nun üst düzey yetkilileri ile bir araba geldi

Hollanda,  özellikle AB'ne üyeliği başta olmak her açıdan Kosova'yı güçlü bir 
şekilde destekleyecektir.                                                

Kosova Meclisi'nin Bayan Milletvekilleri 
Grubu'nun Sn. Teuta Sahatçia, Sn. Alma Lama ve 
Sn. Donika Kadaj Bujupi'den oluşan bir heyeti 
Hollanda ziyaretinde bulunarak, bu devletin 
temsilcileri ile farklı toplantılarda bulundu. 
Başkan Sn. Fred de Graaf ve Genel Sekreter Sn. 
Geert Jan-Hamilton ile bulunduğu toplantıda 
Bayan Milletvekilleri Grubu, devamlı olarak 
gösterilen destekten dolayı teşekkürlerini irade 
ettikten sonra Kosova kuzeyindeki sorunları, 
sözleşmenin uygulanması ve onun sonucu olarak 
mevcut sıkıntıları belirterek Kosova'daki güncel 
duruma değindi. Bundan başka Bayan Milletvekili 
Grubu'nun ekonomi, siyasi katılım, medyalar gibi 
alanlarda yürütülen çalışmalar tanıtıldı. Senato 
Başkanı Sn. Fred de Graaf Hollanda'nın, özellikle 
AB'ne üyeliği konusunda başta olmak üzere her 
planda Kosova'yı destekleyeceklerini söyledi. Vize 
muafiyeti ile ilgili olarak o, Kosova'nın, bu süreçte 
kazanmayan tek taraf olmaması gerektiği ile ilgili 
düşünceyle oydaş oldu. 

Kosova Meclisi bayanları aynıca, Hollanda Parlamentosu'na da ziyarette bulundu. Temsilciler 
Odası Başkanı Sn. Anouchka van Miltenburg, parlamento bakanlar kurulunun toplantısına katılan 
Kosova heyetini selamlayarak, topluma başarıyla değişimleri uygulamaya çalışan ünik bir grup 

olan Kosova Meclisi Bayan Milletvekiller Grubunun çalışmalarının değerli olduğunu vurguladı. 
BMGtemsilcileri, Temsilciler Odası başkan yardımcısı Sn. Khadija Arib, genel sekteler Sn. 
Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden ile de toplantıda bulunduktan sonra Eğitim, Bilim ve Kültür 
Komisyonu'nun parlamento üyelerinden oluşan bir grup ile bir iş yemeğine katıldı.   
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Milletvekilleri Hydajet Hyseni ve Vjosa Osmani, 
Avrupa Konseyi'nde Kosova'nın yeri hakkında tartıştı
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Kosova Meclisi milletvekili 
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K o s o v a ' n ı n  A v r u p a  s t r ü k t ü r l e r i n e  

entegrasyonu sürecinin hızlandırılması 

ihtiyacını vurguladılar. 
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Milletvekili Vjosa Osmani ve Jasmina Zivkovic 
ABD resmi ziyaretinde bulundu

Kosova Meclisi Milletvekili Vjosa Osmani 

(LDK) ve Jasmina Zivkovic (SLS) ABD'nde 

bulunarak Amerika Devlet Departamenti 

tarafından kurulmuş olan "Women in 

P u b l i c  S e r v i c e "  p r o g r a m ı n a  

katılmaktadırlar. Programın amacı, kendi 

ülkelerinin kamu kurumlarında önemli rol 

o y n a y a n  t ü m  d ü n y a n ı n  y ö n e t i c i  

görevlerinde bulunan kadınları bir araya 

getirmek ve güçlendirmektir. 

Bu ziyaret süresinde onlar, Amerika'nın 

Eski Devlet Sekreteri Hillary Clinton yanı 

s ı r a  B i r l e ş m i ş  M i l l e t l e r ,  D e v l e t  

Departamenti, USAİD temsilcilerinden 

başka Asya Pasifik, Afrika ve Latin 

Amerika'nın çok sayıda devletlerinin 

diplomatı ,  milletvekil i  ve yüksek 

görevlileri ile bir araya geldiler. Ertesi gün 

onlar, kongre üyeleri, UNDP, Dünya 

Bankası,  NDİ ve diğer örgütlerin 

temsilcileri ile de görüşecekler.    
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“Kosova'da Rom topluluğuna mensup 
kadınların konumu” başlığı altında yuvarlak 
masa toplantısı düzenlendi                  

Kosova Meclisi Bayan Milletvekililer 

Grubu NDİ ile işbirliğinde “Kosova'da 

Rom topluluğuna mensup kadınların 

konumu” başlığı altında yuvarlak masa 

toplantısı düzenledi. 
Milletvekili Flora Brovina, bu yuvarlak 

masa toplantısını yöneterek, kendi tecrübe 

anılarını canlandırıken, Kosova'da iyi 

konumda olmayan Romlar hakkında 

duyarlılığa, hekim olarak çalıştığı süre 

içerisinde tanık olduğunu söyledi. “Biz 

toplum ve kurumlar olarak Rom, Aşkalı ve 

Mısırlı toplulukları ile birlikte, onların 

durumlarının iyileştirilmesi yönünde 

olanakları temin etmekle yükümlüyüz” 

diye vurguladı. 

Milletvekili Albert Kinolli Kosova'da 

Romların durumunun zor olduğunu 

söyledi. Çünkü ona göre onlar analfabet 

durumu, fakirlik ve işsizlik ile karşı karşıya 

bulunmaktalar. Milletvekili Albulena 

Haxhiu ve Rom, Aşkalı ve Mısırlılar Ağı 

müdürü panel katılımcısı Shpresa Agushi 

da, özellikle bu toplulukların topluma 

kazandırılması ve entegrasyonuna ait 

Stratejinin uygulanması yönünde daha 

fazla işlerin yapılması gerektiğini 

vurguladılar. 
Tartışmalara Bashkim Ibishi , Daut 

Qingallgjiu, Mimoza Gavrani ve diğerleri 

de katıldı.
Bu yuvarlak masa toplantısında, Rom 

çocukları ve gençlerinin eğitimlerinin daha 

fazla teşvike dilmesi, Rom, Aşkalı ve Mısırlı 

toplulukların özellikle bayanların merkezi 

ve yerel kurumlara kapsanılması amacıyla 

olumlu politikaların uygulanması, siyasi 

partilerde faaliyet göstermesi, onların 

istihdamı amacıyla bu toplulukların 

ilerletilmesi ve kalifiye sahibi olmaları için 

yolların bulunması yönünde daha yoğun 

çalışmaların gerçekleşmesi tavsiye edildi. 
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partilerde faaliyet göstermesi, onların 
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Kadının Güçlendirilmesi Hakkında Rezolüsyona 
ait yuvarlak masa toplantısı: - Priştine İlkeleri

BMG Başkanı Teuta Sahatqia toplantıyı 

açarken, Kosova Cumhurbaşkanı tarafından 

örgütlenen Kadınlar zirvesinden çıkan 

“Priştine İlkeleri”nin, söz konusu ilkelerin, 

tüm milletvekilleri tarafından oybirliği ile 

kabul edilen bir rezolüsyona dahil 

edilmesinden sonra yürürlüğe konulacağını 

söyledi. Şimdi bu rezolüsyondan ve onun 

her noktasından, somut eylemlerin, 

stratejilerin ve Kadınların Ekonomi 

O d a s ı n d a  o l d u ğ u  g i b i ,  o n u n  

gerçekleşmesine yönelik stratejilerin ve 

hedeflerin çıkması gereken zamandır. Bu 

toplantıda farklı kurumların teşvik edilmesi 

ile ilgili konu ele alındı ve farklı engellerin 

ortadan kaldırılması ve somut ile süreli 

planların gerçekleştirilmesi istendi. 

Toplantıda siyasi temsilcilik, ekonomik, 

güvenlik gibi konular tartışıldı. 

Sn. Suzan Nobırdalı Parlamento'da, yasama 

konusunda olumlu çalışmaların yapılmakta 

olduğunu ve cinsiyet eşitliği konusunda 

dikkatin gösterildiğini ileri sürdü. 
Kosova'da USAİD Misyonu Müdürü Sn. 

Maureen A. Shauket Kosova'da, genel 

kalkınma yönünde her gün değişmelerin 

meydana gelmesinin önemli olduğunu 

Bayan Milletvekilleri Grubu, NDİ ile işbirliğinde, Kadının Güçlendirilmesi 

Hakkında Rezolüsyon – “Priştine İlkeleri” konusunun ele alındığı bir yuvarlak 

masa toplantısı düzenledi. 

vurguladı. 
Antigona Baxhaku dünyada kadınların 

ahalinin sadece %50'ni değil, aydınlar, 

ekonomik ev diğer alanların da %50'ni temsil 

ettiğini söyledi, bundan dolayı bu 

potansiyelin, siyasi, demokratik, ekonomik 

ve diğer alanlardaki gelişmelerin çıkarına 

olması için çabanın harcanması gerektiğini 

söyledi. 

Panel katılımcısı olan Sn. Vjollca Krasniqi, 

Kadının Güvenliği ve onun adalete erişimine 

değinirken şunları ileri sürdü: “kadının 

g ü v e n l i ğ i ,  m ü l k i y e t  h a k k ı ,  m i r a s  

konularında kadının hakları doğrultusunda 

daha fazla çalışmalıyız ve özellikle kadına 

şiddete karşı savaşım konusunda daha fazla 

emek sarf etmeliyiz”.

Linda Shala, kadının ekonomik açıdan 

güçlendirilmesi,  cinsiyetlerin kendi 

bütçesine sahip olması ve işletme için daha 

elverişli bir ortamın oluşturulması ihtiyacına 

değindi. 

Tartışmalara şu milletvekilleri de katıldı: 

Alma Lama, Donika Kadaj- Bujupi ve Lirie 

Kajtazi ve bu yuvarlak masa toplantısına 

katılan Ilirjana Jaka, Mirlinda Kusari v.s.

Tryezë 
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   “Kadınlar ve ekonomik kalkınma” yuvarlak masa toplantısı

Bayan Milletvekilleri Grubu, NDİ tarafından 

desteklenen “Kadınlar ve ekonomik 

kalkınma” başlığı altında İstig'ta bir yuvarlak 

masa toplantısı düzenledi. Toplantının 

başlangıcında yuvarlak masanın ev sahibi 

olarak Sn. Donika Kadaj Bujupi, katılımcılara 

hoş gelin konuşmasını sunduktan sonra, 

işsizlerin en büyük bir sayısının yüzde 60'nın 

bayan olduğunu söyledi. Ona göre özellikle 

kadınların ekonomik sosyal durumlarının 

memnun edici olmayışlarının, bu durumu 

düzeltmek için bizim daha fazla çalışmamızın 

bir nedenidir. “Düzenlenen çok sayıda 

ziyaret ve toplantılarda, bu durumun 

iyileşmesi için olanakların var olduğunu 

gördük. Bazı kadın ve erkekler, küçük bir 

bütçe ile işletme açmayı ve kendi işletmelerini 

genişletmeyi başarmıştır. Biz faaliyetleri, 

elimizde olan potansiyeller esası üzere 

yönlendirmeliyiz. İstog'ta ahalinin hemen 

hemen yüzde 70'i, tarımdan geçinmektedir ve 

b sektör desteklenmelidir” dedi Kadaj. 

 Bundan sonra KMG Başkanı Sn. 

Teuta Sahatçia, sadece geçen yıl içerisinde 25 

belediyeyi ziyaret ettiklerini ve bu yörenin 

kadınları ile de görüştüklerini söyledi. 

Devamında o, kadınların sadece siyaset ve 

karar alma alanlarında değil, kalkınma, 

özel l ikle  kadının ekonomik açıdan 

güçlenmesine etkisi olan projelere etki etmek 

için bu çalışmalarda bulunduklarını ileri 

sürdü.  “Biz aynı zamanda, ellerindeki 

olanaklar dahilinde, kendileri ve aileleri için 

gelir temin etmeyi öğrenmelerini teşvik 

etmeye çalışıyoruz. Biz uluslararası para 

kurumlarından, kadınların işletmelerini 

destekleyecek olan strüktürel fonları talep 

ettik ve bu konuda sonuçları bekliyoruz. 

Ancak önemli olan siz, iyice incelenmiş ve 

işlenmiş ciddi projelere imza atmanızdır ve 

biz size ekonomik politikaları ile yardım 

ederiz” dedi Sahatçia.

Bundan başka milletvekili Lirije Kajtazi, 

profesyonel okullara değinirken bu okulların, 

daha önemli rol sahibi olmaları ve daha ligi 

çekici olmaları gerektiğini, dolayısıyla 

onların iş piyasası ile daha uyumlu olması ve 

o lumlu teknik  ve  profesyonel ler in  

oluşturmaları gerektiğini söyledi. Aynıca 

K a j t a z i  Ü n i v e r s i t e l e r d e ,  e ğ i t i m  

müfredatların, ekonomik kalkınma yönleri ile 

uyumlu olması gerektiğini vurguladı. 

Tryezë 

Grupi i Grave Deputete mbajti një tryezë në Istog  me temën 

“ Gratë dhe zhvillimi ekonomik”, përkrahur nga NDI. 
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açarken, Kosova Cumhurbaşkanı tarafından 

örgütlenen Kadınlar zirvesinden çıkan 

“Priştine İlkeleri”nin, söz konusu ilkelerin, 

tüm milletvekilleri tarafından oybirliği ile 

kabul edilen bir rezolüsyona dahil 

edilmesinden sonra yürürlüğe konulacağını 

söyledi. Şimdi bu rezolüsyondan ve onun 

her noktasından, somut eylemlerin, 

stratejilerin ve Kadınların Ekonomi 

O d a s ı n d a  o l d u ğ u  g i b i ,  o n u n  

gerçekleşmesine yönelik stratejilerin ve 

hedeflerin çıkması gereken zamandır. Bu 

toplantıda farklı kurumların teşvik edilmesi 

ile ilgili konu ele alındı ve farklı engellerin 

ortadan kaldırılması ve somut ile süreli 

planların gerçekleştirilmesi istendi. 

Toplantıda siyasi temsilcilik, ekonomik, 

güvenlik gibi konular tartışıldı. 

Sn. Suzan Nobırdalı Parlamento'da, yasama 

konusunda olumlu çalışmaların yapılmakta 

olduğunu ve cinsiyet eşitliği konusunda 

dikkatin gösterildiğini ileri sürdü. 
Kosova'da USAİD Misyonu Müdürü Sn. 

Maureen A. Shauket Kosova'da, genel 

kalkınma yönünde her gün değişmelerin 

meydana gelmesinin önemli olduğunu 

Bayan Milletvekilleri Grubu, NDİ ile işbirliğinde, Kadının Güçlendirilmesi 

Hakkında Rezolüsyon – “Priştine İlkeleri” konusunun ele alındığı bir yuvarlak 

masa toplantısı düzenledi. 

vurguladı. 
Antigona Baxhaku dünyada kadınların 

ahalinin sadece %50'ni değil, aydınlar, 

ekonomik ev diğer alanların da %50'ni temsil 

ettiğini söyledi, bundan dolayı bu 

potansiyelin, siyasi, demokratik, ekonomik 

ve diğer alanlardaki gelişmelerin çıkarına 

olması için çabanın harcanması gerektiğini 

söyledi. 

Panel katılımcısı olan Sn. Vjollca Krasniqi, 

Kadının Güvenliği ve onun adalete erişimine 

değinirken şunları ileri sürdü: “kadının 

g ü v e n l i ğ i ,  m ü l k i y e t  h a k k ı ,  m i r a s  

konularında kadının hakları doğrultusunda 

daha fazla çalışmalıyız ve özellikle kadına 

şiddete karşı savaşım konusunda daha fazla 

emek sarf etmeliyiz”.

Linda Shala, kadının ekonomik açıdan 

güçlendirilmesi,  cinsiyetlerin kendi 

bütçesine sahip olması ve işletme için daha 

elverişli bir ortamın oluşturulması ihtiyacına 

değindi. 

Tartışmalara şu milletvekilleri de katıldı: 

Alma Lama, Donika Kadaj- Bujupi ve Lirie 

Kajtazi ve bu yuvarlak masa toplantısına 

katılan Ilirjana Jaka, Mirlinda Kusari v.s.

Tryezë 
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   “Kadınlar ve ekonomik kalkınma” yuvarlak masa toplantısı

Bayan Milletvekilleri Grubu, NDİ tarafından 

desteklenen “Kadınlar ve ekonomik 

kalkınma” başlığı altında İstig'ta bir yuvarlak 

masa toplantısı düzenledi. Toplantının 

başlangıcında yuvarlak masanın ev sahibi 

olarak Sn. Donika Kadaj Bujupi, katılımcılara 

hoş gelin konuşmasını sunduktan sonra, 

işsizlerin en büyük bir sayısının yüzde 60'nın 

bayan olduğunu söyledi. Ona göre özellikle 

kadınların ekonomik sosyal durumlarının 

memnun edici olmayışlarının, bu durumu 

düzeltmek için bizim daha fazla çalışmamızın 

bir nedenidir. “Düzenlenen çok sayıda 

ziyaret ve toplantılarda, bu durumun 

iyileşmesi için olanakların var olduğunu 

gördük. Bazı kadın ve erkekler, küçük bir 

bütçe ile işletme açmayı ve kendi işletmelerini 

genişletmeyi başarmıştır. Biz faaliyetleri, 

elimizde olan potansiyeller esası üzere 

yönlendirmeliyiz. İstog'ta ahalinin hemen 

hemen yüzde 70'i, tarımdan geçinmektedir ve 

b sektör desteklenmelidir” dedi Kadaj. 

 Bundan sonra KMG Başkanı Sn. 

Teuta Sahatçia, sadece geçen yıl içerisinde 25 

belediyeyi ziyaret ettiklerini ve bu yörenin 

kadınları ile de görüştüklerini söyledi. 

Devamında o, kadınların sadece siyaset ve 

karar alma alanlarında değil, kalkınma, 

özel l ikle  kadının ekonomik açıdan 

güçlenmesine etkisi olan projelere etki etmek 

için bu çalışmalarda bulunduklarını ileri 

sürdü.  “Biz aynı zamanda, ellerindeki 

olanaklar dahilinde, kendileri ve aileleri için 

gelir temin etmeyi öğrenmelerini teşvik 

etmeye çalışıyoruz. Biz uluslararası para 

kurumlarından, kadınların işletmelerini 

destekleyecek olan strüktürel fonları talep 

ettik ve bu konuda sonuçları bekliyoruz. 

Ancak önemli olan siz, iyice incelenmiş ve 

işlenmiş ciddi projelere imza atmanızdır ve 

biz size ekonomik politikaları ile yardım 

ederiz” dedi Sahatçia.

Bundan başka milletvekili Lirije Kajtazi, 

profesyonel okullara değinirken bu okulların, 

daha önemli rol sahibi olmaları ve daha ligi 

çekici olmaları gerektiğini, dolayısıyla 

onların iş piyasası ile daha uyumlu olması ve 

o lumlu teknik  ve  profesyonel ler in  

oluşturmaları gerektiğini söyledi. Aynıca 

K a j t a z i  Ü n i v e r s i t e l e r d e ,  e ğ i t i m  

müfredatların, ekonomik kalkınma yönleri ile 

uyumlu olması gerektiğini vurguladı. 

Tryezë 

Grupi i Grave Deputete mbajti një tryezë në Istog  me temën 

“ Gratë dhe zhvillimi ekonomik”, përkrahur nga NDI. 
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1.Kadınların işletmelerinin yasa ile desteklenmesi ve kadınların 

ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve kadınların işletmeye girişimlerinin 

teşvik edilmesine enden olan politikaların hazırlanması.

2.Üniversitelerde, kadınları ekonomik faaliyetler için hazırlayan 

politikaları başta olmak üzere cinsiyet politikaları çıkarına olan 

müfredatların hazırlanması;

3.Ekonomik ve fiskal politikaların yürütülmesi (elverişli koşullar altında 

kredilerin verilmesi, düşük faizlerle vergilerin uygulanması v.s.); ve 

farklı sektörlerde kadınların işletme faaliyetlerinin sübvansiyona tabi 

tutulması.

4.İşletmede kadınların strüktürel fonlarının kullanılması olanağının 

görüşülmesi,

5.İşletme için kadınların kapasitelerinin artırılması amacıyla 

seminerlerin, eğitim programlarının veya uzmanlaşma kurslarının 

örgütlenmesi,

6.Bayan Milletvekili Grubunun, belediyelerdeki Kadın Grupları, siyasi 

partiler ve  kamu şirketleri kurullarında genel olarak kadınları arasında 

işbirliğin artırılması.

7.Yerli ev yabancı örgütlerden bağışların, işletme ve diğer ekonomik 

faaliyetlere daha fazla aktarılmasının teşvike dilmesi.

8.Sergiler, fuarlar, yayınlar ve kadınların işletme faaliyetlerinin 

promosyonunun diğer çeşitlerinin örgütlenmesi.

9.“Kendinin olanını sev” sloganı ile yerli ürünlerin tanıtılması ve 

tüketilmesi amacıyla, bir kampanya düzenleyelim. 

Toplantının sonunda şu yönergeler karara bağlandı:
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Parlamento Başkanı Krasniqi, ulusal canlanma misyonerini 
Branko Manojlovski'yi kabul etti

Parlamento Diplomasisi

kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, 

Makedonya'da Ortodoks Arnavutlar arasında ulusal 

canlanma misyoneri Branko Manojlovski'yi kabul ederek, 

Yugoslavya sosyalizmi döneminde ağır ulusal asimilasyona 

tabi tutulmuş olan Makedonya Ortodoks Arnavutlarının 

büyük bir sayısının ulusal bilinçlendirilmesi doğrultusunda 

yapmakta olduğu büyük ve zorlu çalışmalarından dolayı 

takdir etti. 
Kırk yıldan beri ABD'nde yaşayan ve çalışan ancak 

zamanının büyük bir bölümünü doğum yerinde geçiren 

Reka e Epërme doğumlu (Dibre civarındaki 18 köyü 

kapsayan) misyoner Branko Manojlovski, Makedonya'daki 

300 bin Ortodoks Arnavutların üzücü gerçekler hakkında 

olayları anlattı ve bir misyoner olarak yaşamını adadığı 

kişilerin ulusal canlanması hakkında bilgi verdi. 

Meclis Başkanı Krasniqi, 
Makedonya Büyükelçisi Sn. Stojan Karajanov'u kabul etti

O, zorlu misyonunun başarıları konusunda iyimser 

olduğunu söyleyerek şunları vurguladı: “Makedonya'da 

Ortodoks Arnavutlar kökenlerine dönüyor. Çocuklarımızın 

ve çocuklarımızın çocuklarının, Arnavut babaları ve 

dedelerinden geldiklerini bilmelerini ve kanın su olmadığını 

bilmelerini istiyorum” diye vurguladı Reka e Epërmeli 

eylemci Josif Bageri ve o bölgelerin Arnavutların büyük 

u y a n ı ş l a r ı n ı  h a t ı r l a t t ı .  B e n  ö z g ü r  K o s o v a ' d a  

bulunduğumdan dolayı çok mutluyum diyerek, Kosova 

Arnavut halkına gelecekte daha büyük başarılara imza 

atmalarını diledi ve Kosova bağımsız devletinin, her nerede 

bulunuyorsa bulunsun Arnavutlar için enden geleni 

yapmaları gerektiğine inandığını söyledi. “Ulusumuzun 

parlak bir geleceği için çok ve adaleti olarak çalışalım” diye 

vurguladı Manojlovski.

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, 

Kosova'daki görevini tamamlayan Makedonya büyükelçisi Sn. 

Stojan Karajanov ile bir veda toplantısı düzenledi. Bu 

münasebetle büyükelçi, kabul için teşekkür ederek aynı 

zamanda Makedonya ve Kosova arasında gerçekleşmekte olan 

işbirliğinden dolayı memnuniyetini belirtti. Böylece bunu, iki 

devlet arasında farklı toplumsal-ekonomik alanlarda 27 

sözleşmenin imzalandığını hatırlatarak bunu kanıtladı. 

Ülke yasama başkanı Sn. Krasniqi, iki ülke arasındaki 

işbirliğine vermiş olduğu destekten dolayı Büyükelçi Stojan 

Karajanov'a teşekkür etti. O Kosova ile Makedonya kurumları 

arasında işbirliği konusundaki başarıların önemine değinerek 

iki ülke arasında ilişkilerin ileride daha da geliştirilmesi için 

hazır olduğunu vurguladı.  

Her ikisi, iki taraflı işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde 

yoğun çalışmaların yapıldığı ve ileride daha da fazla çalışılması 

gerektiği konusunda oydaş oldu.

M E C L I S
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1.Kadınların işletmelerinin yasa ile desteklenmesi ve kadınların 

ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve kadınların işletmeye girişimlerinin 

teşvik edilmesine enden olan politikaların hazırlanması.

2.Üniversitelerde, kadınları ekonomik faaliyetler için hazırlayan 

politikaları başta olmak üzere cinsiyet politikaları çıkarına olan 

müfredatların hazırlanması;

3.Ekonomik ve fiskal politikaların yürütülmesi (elverişli koşullar altında 

kredilerin verilmesi, düşük faizlerle vergilerin uygulanması v.s.); ve 

farklı sektörlerde kadınların işletme faaliyetlerinin sübvansiyona tabi 

tutulması.

4.İşletmede kadınların strüktürel fonlarının kullanılması olanağının 

görüşülmesi,

5.İşletme için kadınların kapasitelerinin artırılması amacıyla 

seminerlerin, eğitim programlarının veya uzmanlaşma kurslarının 

örgütlenmesi,

6.Bayan Milletvekili Grubunun, belediyelerdeki Kadın Grupları, siyasi 

partiler ve  kamu şirketleri kurullarında genel olarak kadınları arasında 

işbirliğin artırılması.

7.Yerli ev yabancı örgütlerden bağışların, işletme ve diğer ekonomik 

faaliyetlere daha fazla aktarılmasının teşvike dilmesi.

8.Sergiler, fuarlar, yayınlar ve kadınların işletme faaliyetlerinin 

promosyonunun diğer çeşitlerinin örgütlenmesi.

9.“Kendinin olanını sev” sloganı ile yerli ürünlerin tanıtılması ve 

tüketilmesi amacıyla, bir kampanya düzenleyelim. 

Toplantının sonunda şu yönergeler karara bağlandı:

M E C L I S 27

Parlamento Başkanı Krasniqi, ulusal canlanma misyonerini 
Branko Manojlovski'yi kabul etti

Parlamento Diplomasisi

kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, 

Makedonya'da Ortodoks Arnavutlar arasında ulusal 

canlanma misyoneri Branko Manojlovski'yi kabul ederek, 

Yugoslavya sosyalizmi döneminde ağır ulusal asimilasyona 

tabi tutulmuş olan Makedonya Ortodoks Arnavutlarının 

büyük bir sayısının ulusal bilinçlendirilmesi doğrultusunda 

yapmakta olduğu büyük ve zorlu çalışmalarından dolayı 

takdir etti. 
Kırk yıldan beri ABD'nde yaşayan ve çalışan ancak 

zamanının büyük bir bölümünü doğum yerinde geçiren 

Reka e Epërme doğumlu (Dibre civarındaki 18 köyü 

kapsayan) misyoner Branko Manojlovski, Makedonya'daki 

300 bin Ortodoks Arnavutların üzücü gerçekler hakkında 

olayları anlattı ve bir misyoner olarak yaşamını adadığı 

kişilerin ulusal canlanması hakkında bilgi verdi. 

Meclis Başkanı Krasniqi, 
Makedonya Büyükelçisi Sn. Stojan Karajanov'u kabul etti

O, zorlu misyonunun başarıları konusunda iyimser 

olduğunu söyleyerek şunları vurguladı: “Makedonya'da 

Ortodoks Arnavutlar kökenlerine dönüyor. Çocuklarımızın 

ve çocuklarımızın çocuklarının, Arnavut babaları ve 

dedelerinden geldiklerini bilmelerini ve kanın su olmadığını 

bilmelerini istiyorum” diye vurguladı Reka e Epërmeli 

eylemci Josif Bageri ve o bölgelerin Arnavutların büyük 

u y a n ı ş l a r ı n ı  h a t ı r l a t t ı .  B e n  ö z g ü r  K o s o v a ' d a  

bulunduğumdan dolayı çok mutluyum diyerek, Kosova 

Arnavut halkına gelecekte daha büyük başarılara imza 

atmalarını diledi ve Kosova bağımsız devletinin, her nerede 

bulunuyorsa bulunsun Arnavutlar için enden geleni 

yapmaları gerektiğine inandığını söyledi. “Ulusumuzun 

parlak bir geleceği için çok ve adaleti olarak çalışalım” diye 

vurguladı Manojlovski.

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, 

Kosova'daki görevini tamamlayan Makedonya büyükelçisi Sn. 

Stojan Karajanov ile bir veda toplantısı düzenledi. Bu 

münasebetle büyükelçi, kabul için teşekkür ederek aynı 

zamanda Makedonya ve Kosova arasında gerçekleşmekte olan 

işbirliğinden dolayı memnuniyetini belirtti. Böylece bunu, iki 

devlet arasında farklı toplumsal-ekonomik alanlarda 27 

sözleşmenin imzalandığını hatırlatarak bunu kanıtladı. 

Ülke yasama başkanı Sn. Krasniqi, iki ülke arasındaki 

işbirliğine vermiş olduğu destekten dolayı Büyükelçi Stojan 

Karajanov'a teşekkür etti. O Kosova ile Makedonya kurumları 

arasında işbirliği konusundaki başarıların önemine değinerek 

iki ülke arasında ilişkilerin ileride daha da geliştirilmesi için 

hazır olduğunu vurguladı.  

Her ikisi, iki taraflı işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde 

yoğun çalışmaların yapıldığı ve ileride daha da fazla çalışılması 

gerektiği konusunda oydaş oldu.

M E C L I S
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Meclis Başkanı Krasniqi, Kuveyt'in Kosova için dıştan büyükelçi 
Sn. Najeeb Al-Bader'i kabul etti

Kosova için dıştan Kanada Büyükelçisi Sn. Louse LaRocrue: 
Kanada şirketleri, Kosova madenlerine yatırımda bulunmak için ilgililer

Büyükelçi Louse LaRocrue, karşılama için teşekkürlerini 
belirttikten sonra, Kosova'nın geçmekte olduğu güncel süreçle 
hakkında görüşünü ortaya atarak, bunun tarihi bir an olduğunu 
söyledi. Kosova ile Sırbistan arasında müzakere süreci, her iki 
ülkenin yararına olduğunu ve olayların geleceğe yönelik bir 
açıdan değerlendirilmesinin, geçmişin hatırlanmasıyla birlikte, 
bunun ileriye doğru yürürken bir engel oluşturmamasının iyi bir 
şey olduğunu vurguladı. Bu, geleceğe doğru iyi bir adımdır, bu 
Yöreye ve daha geniş olarak Avrupa'ya olumlu yansır, diye ileri 
sürdü büyükelçi Louse LaRocrue. Kanada size, her yönlü 
desteğini sunacaktır, mister Dünya Bankası ve diğer finans 
alanındaki uluslararası kurumlar ile işbirliği açısından 
yardımlarını esirgemeyeceğini belirtti. Konuşmasının devamında 
büyükelçi, Kosova'daki madenlere yatırımda bulunmak için 
Kanada'nın bir şirketinden de bahsetti. Bu açıdan o, bu konuda 
Kanda – Kosova arasında bir görüşmenin yapılmasını önerdi.
Kosova'nın yürümekte olduğu yolda Kanada'nın yardımını 
değerlendirirken Meclis Başkanı Krasniqi, bu ilişkilerin daha da 

kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, 

Kuveyt'in Kosova için dıştan büyükelçisi Sn. Najeeb Al-

Bader ile bir nezaket görüşmesinde bulundu. 

Karşılamadan dolayı teşekkürlerini belirtirken Sn. Najeeb 

Al-Bader Kuveyt ile Kosova arasında gittikçe gelişmekte 

olan işbirliğin önemli odluğunu vurguladı. O, Kosova'nın 

tüm alanlarda kaydetmiş olduğu başarıları ile etkilendiğini 

vurguladı. Devamında Kuveyt büyükelçisi, Kuveyt 

tarafından Kosova'da yatırımların artırılması konusuna da 

değindi. 
Meclis Başkanı Krasniqi konuşması sırasında, Kosova ile 

Kuveyt arasında, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için iyi bir 

teminin oluştuğunu söyledi. Krasniqi yasama alanında 

Kosova Meclisi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda 

bulunarak, yasaların tamamlanmasıyla, Kosova'da geniş 

yatırımların yapılması için büyük olanakların var olduğunu 

ileri sürdü. 

güçlendirilmesi için hazırlık ve isteğin var olduğunu vurguladı. 
Bundan başka, Kosova ile Sırbistan arasındaki müzakerelere 
değinirken, bu süreçte Brüksel'den büyük bir etkinin beklendiğini 
ileri sürdü. “ Biz, iki devletin çıkarına olacak Sırbistan ile ilişkileri 
değiştirmek istiyoruz. Yeni koşullar altında yeni çerçevelere 
ihtiyacımız var. Bu adımın olumlu olacağını umuyoruz. Ancak 

edinilen deneyimden başlanarak Sırbistan'ın, Viyana 
müzakereleri gibi varılan anlaşmalara saygı göstermemektedir. 
Güncel müzakereler iyi bir başlangıçtır, özellikle Sırbistan'ın, 
Kosova'nın Avrupa ile uluslararası örgütlere entegrasyonuna 
engel oluşturmaması açısından çok önemlidir. Hepimiz 
devamlı olarak Balkanlarda barış, daha demokratik bir Balkan 
için çalışmaktayız” diye vurguladı ülke yasama başkanı 
Krasniqi.  Bundan başka Sn. Krasniqi, Kosova'nın çözüme 
bağlanımsı gereken sorunlarına değinirken özellikle,  nizam ve 
hukuk üstünlüğünün hüküm sürmesi ve işsizliğin azalması 
gereğine değindi.

M E C L I S 29

Parlamento Başkanı Krasniqi, BMÖ İnsan Haklarından sorumlu 
Yüksek Komiser Navi Pillay'i kabul etti

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sn. Jakup Krasniqi, BMÖ İnsan Haklarından 

sorumlu Yüksek Komiser Navi Pillay'i kabul etti. Bu görüşme sırasında onunla, 

insan hakları, azınlık topluluklar ve cinsiyet eşitliği açısından Kosova'daki durum 

hakkında konuştu. 

Başkan Krasniqi Komiser Pillay'ı, Kosova'nın 

genel gelişme ile tanıttı. Dolayısıyla ülkenin 

başarılarına değinerek, Kosova'nın karşı 

karşıya olduğu çözüme bağlanması gereken 

sorunlarını da ele aldı. Kosova'nın BMÖ üyesi 

olmaması ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin 

tamamı tarafından tanınmamasını Meclis 

Başkanı, dışişleri açısından Kosova için en 

büyük engeli ve sorununu oluşturduğunu 

savundu. Sn. Krasniqi içteki en büyük görevin 

nizam ve intizamın sağlanması ve hukuk 

üstünlüğü, ekonomik kalkınma ve işsizliğin 

azaltılması olduğunu vurguladı.  

Konuşmasının devamında Parlamento Başkanı 

Krasniqi, Kosova'nın insan haklarının garanti 

edilmesi, korunması ve teşvike dilmesini temin 

eden anayasal ev yasal esasa değindi. Krasniqi 

bu hakları belirleyen Kosova Anayasası'nın II 

Bölümüne değinirken, yıllar içerisinde 

Kosova'nın kabul etmiş odluğu bir sürü 

yasaları sırasıyla andı. Yasama başkanı BMÖ 

komiserini, Meclis ve onun bütün organlarında 

azınlık toplulukların temsil edildiklerini ileri 

sürerken cinsiyet temsilciliği, Meclis'in 

şeffaflığı ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 

konularına vurgu yaptı. 
          BMÖ'nin İnsan Haklarından sorumlu 

Yüksek Komiseri Navi Pillay, kendi görüş 

açısından Başkan Krasniqi'ye Meclis'in, 

toplulukların ev cinsiyetlerin temsil edilmesi 

için özellikle insan hakları ile ilgili yasaların 

çıkarılması konusundaki çalışmalardan dolayı 

tebrik etti. Aynı zamanda o, elde edilen 

başarılar hakkında bir raporun hazırlanması ve 

aynıca bu doğrultuda Kosova'ya gerekli olan 

ihtiyaç ile yardım hakkında bir raporun 

hazırlanması gereğine değindi. 
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Meclis Başkanı Krasniqi, Kuveyt'in Kosova için dıştan büyükelçi 
Sn. Najeeb Al-Bader'i kabul etti

Kosova için dıştan Kanada Büyükelçisi Sn. Louse LaRocrue: 
Kanada şirketleri, Kosova madenlerine yatırımda bulunmak için ilgililer

Büyükelçi Louse LaRocrue, karşılama için teşekkürlerini 
belirttikten sonra, Kosova'nın geçmekte olduğu güncel süreçle 
hakkında görüşünü ortaya atarak, bunun tarihi bir an olduğunu 
söyledi. Kosova ile Sırbistan arasında müzakere süreci, her iki 
ülkenin yararına olduğunu ve olayların geleceğe yönelik bir 
açıdan değerlendirilmesinin, geçmişin hatırlanmasıyla birlikte, 
bunun ileriye doğru yürürken bir engel oluşturmamasının iyi bir 
şey olduğunu vurguladı. Bu, geleceğe doğru iyi bir adımdır, bu 
Yöreye ve daha geniş olarak Avrupa'ya olumlu yansır, diye ileri 
sürdü büyükelçi Louse LaRocrue. Kanada size, her yönlü 
desteğini sunacaktır, mister Dünya Bankası ve diğer finans 
alanındaki uluslararası kurumlar ile işbirliği açısından 
yardımlarını esirgemeyeceğini belirtti. Konuşmasının devamında 
büyükelçi, Kosova'daki madenlere yatırımda bulunmak için 
Kanada'nın bir şirketinden de bahsetti. Bu açıdan o, bu konuda 
Kanda – Kosova arasında bir görüşmenin yapılmasını önerdi.
Kosova'nın yürümekte olduğu yolda Kanada'nın yardımını 
değerlendirirken Meclis Başkanı Krasniqi, bu ilişkilerin daha da 

kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi, 

Kuveyt'in Kosova için dıştan büyükelçisi Sn. Najeeb Al-

Bader ile bir nezaket görüşmesinde bulundu. 

Karşılamadan dolayı teşekkürlerini belirtirken Sn. Najeeb 

Al-Bader Kuveyt ile Kosova arasında gittikçe gelişmekte 

olan işbirliğin önemli odluğunu vurguladı. O, Kosova'nın 

tüm alanlarda kaydetmiş olduğu başarıları ile etkilendiğini 

vurguladı. Devamında Kuveyt büyükelçisi, Kuveyt 

tarafından Kosova'da yatırımların artırılması konusuna da 

değindi. 
Meclis Başkanı Krasniqi konuşması sırasında, Kosova ile 

Kuveyt arasında, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için iyi bir 

teminin oluştuğunu söyledi. Krasniqi yasama alanında 

Kosova Meclisi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda 

bulunarak, yasaların tamamlanmasıyla, Kosova'da geniş 

yatırımların yapılması için büyük olanakların var olduğunu 

ileri sürdü. 

güçlendirilmesi için hazırlık ve isteğin var olduğunu vurguladı. 
Bundan başka, Kosova ile Sırbistan arasındaki müzakerelere 
değinirken, bu süreçte Brüksel'den büyük bir etkinin beklendiğini 
ileri sürdü. “ Biz, iki devletin çıkarına olacak Sırbistan ile ilişkileri 
değiştirmek istiyoruz. Yeni koşullar altında yeni çerçevelere 
ihtiyacımız var. Bu adımın olumlu olacağını umuyoruz. Ancak 

edinilen deneyimden başlanarak Sırbistan'ın, Viyana 
müzakereleri gibi varılan anlaşmalara saygı göstermemektedir. 
Güncel müzakereler iyi bir başlangıçtır, özellikle Sırbistan'ın, 
Kosova'nın Avrupa ile uluslararası örgütlere entegrasyonuna 
engel oluşturmaması açısından çok önemlidir. Hepimiz 
devamlı olarak Balkanlarda barış, daha demokratik bir Balkan 
için çalışmaktayız” diye vurguladı ülke yasama başkanı 
Krasniqi.  Bundan başka Sn. Krasniqi, Kosova'nın çözüme 
bağlanımsı gereken sorunlarına değinirken özellikle,  nizam ve 
hukuk üstünlüğünün hüküm sürmesi ve işsizliğin azalması 
gereğine değindi.
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Parlamento Başkanı Krasniqi, BMÖ İnsan Haklarından sorumlu 
Yüksek Komiser Navi Pillay'i kabul etti

Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sn. Jakup Krasniqi, BMÖ İnsan Haklarından 

sorumlu Yüksek Komiser Navi Pillay'i kabul etti. Bu görüşme sırasında onunla, 

insan hakları, azınlık topluluklar ve cinsiyet eşitliği açısından Kosova'daki durum 

hakkında konuştu. 

Başkan Krasniqi Komiser Pillay'ı, Kosova'nın 

genel gelişme ile tanıttı. Dolayısıyla ülkenin 

başarılarına değinerek, Kosova'nın karşı 

karşıya olduğu çözüme bağlanması gereken 

sorunlarını da ele aldı. Kosova'nın BMÖ üyesi 

olmaması ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin 

tamamı tarafından tanınmamasını Meclis 

Başkanı, dışişleri açısından Kosova için en 

büyük engeli ve sorununu oluşturduğunu 

savundu. Sn. Krasniqi içteki en büyük görevin 

nizam ve intizamın sağlanması ve hukuk 

üstünlüğü, ekonomik kalkınma ve işsizliğin 

azaltılması olduğunu vurguladı.  

Konuşmasının devamında Parlamento Başkanı 

Krasniqi, Kosova'nın insan haklarının garanti 

edilmesi, korunması ve teşvike dilmesini temin 

eden anayasal ev yasal esasa değindi. Krasniqi 

bu hakları belirleyen Kosova Anayasası'nın II 

Bölümüne değinirken, yıllar içerisinde 

Kosova'nın kabul etmiş odluğu bir sürü 

yasaları sırasıyla andı. Yasama başkanı BMÖ 

komiserini, Meclis ve onun bütün organlarında 

azınlık toplulukların temsil edildiklerini ileri 

sürerken cinsiyet temsilciliği, Meclis'in 

şeffaflığı ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 

konularına vurgu yaptı. 
          BMÖ'nin İnsan Haklarından sorumlu 

Yüksek Komiseri Navi Pillay, kendi görüş 

açısından Başkan Krasniqi'ye Meclis'in, 

toplulukların ev cinsiyetlerin temsil edilmesi 

için özellikle insan hakları ile ilgili yasaların 

çıkarılması konusundaki çalışmalardan dolayı 

tebrik etti. Aynı zamanda o, elde edilen 

başarılar hakkında bir raporun hazırlanması ve 

aynıca bu doğrultuda Kosova'ya gerekli olan 

ihtiyaç ile yardım hakkında bir raporun 

hazırlanması gereğine değindi. 
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Sorular ve yanıtlar

Milletvekili Albana Fetoshi (VV)

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

”Marketingu” şirketinden uzaklaştırılmış olan 53 işçisi o dönemlerde, “Lublana Bankası” olarak 

bilinen binadan 90'lı yıllar süresinde şiddetle uzaklaştırılmıştı. Onlar bugün o binayı 

kullanamıyor. Bu binanın alanları AGİT misyonu tarafından haksız olarak kullanılmıştır. Dahası 

bu özne kirasını Sırbistan şirketlerine ödüyordu. 2010 yılında bu bina, yasadışı bir şekilde Kosova 

Hükümeti'ne verilmişti ve bugün “Marketingu” işçilerinin dairelerinde Savcılık ve MSK yerleşmiş 

bulunmaktadır. 

Yasa dışı bir şekilde işgal edilmiş alanlar, “Marketingu” şirketine neden geri çevrilmiyor?

Milletvekili Alma Lama 

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

1- Medyalar, Kosova mahkemelerinde resmi sembollerin kullanım yasasına saygının 

gösterilmediğini yazdılar. Kosova'da farklı mahkemeler, yargı kararları dahil olmak üzere kendi 

belgelerinde Kosova Cumhuriyeti logolarını kullanmıyor. Bu uygulama, bu şekilde hareket eden 

bu mahkeme ve hakemleri gayri ciddi bir konuma koymaktadır ve diğer yandan, resmi 

sembollere saygının gösterilmesi yasasını ihlal etmektedirler. 

Bu yasayı ihlal konusunda Adalet Bakanlığı'nın haberi var mı? Resmi sembollerin kullanılmaması 

konusunda Yüksek Mahkeme tarafından sözlü bir emrin yapılmış olduğu gerçek midir ve bu 

emirden sonra bunun anlamı nadir?

2- Başbakan Sn. Hashim Thaçi'ye soru

Kosova Cumhuriyeti Anayasası'nın 95. maddesi 6. hükmünde şöyle deniliyor: - “Hükümet 

üyeleri, seçildikten sonra Meclis önünde ant içerler. Ant içme metni yasa ile düzenlenir. Anayasa 

15 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe konuldu, buna rağmen Kosova Hükümeti ve Meclis, 

hükümetin yüksek görevlilerinin ant içme töreni ile ilgili herhangi bir yasayı kabul etmemiştir ve 

hükümet işlevliliğini, bakanlar sayısını ve benzeni konuları belirlemeye yönelik hükümete ait yasa 

da onaylanmamıştır. 

Kosova bakanları veya bakan yardımcılarının ant içtikleri belgeler hangileridir. Onlar, Kosova 

devletine sadık olduklarını kanıtlayan hani belgeleri imzalar?

Milletevkili Agim Kuleta  (Birlik Hareketi)

Başbakan yardımcısı Edita Tahiri'ye soru
Kosova telefon kodu hakkında Sırbistan ile müzakereler hakkında sosu.

Kosova Meclisi 04-R-07 sayılı Rezolüsyonu'nu ihlal ettiği ve Kosova Cumhuriyeti hükümeti ve 

Arnavutluk arasında telekomünikasyon alanında İşbirliği Memorandumu'nun ihmal edildiğinin 

bilinmesine rağmen Kosova telefon Kodu hakkında Sırbistan ile sizin müzakerelerde 

bulunmanızın nedeni nadir?
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Poslanik Halit Krasnići, (DPK)  

Za Ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja gdina. Blerand Stavilecija

U ovoj dekadi je od hemoralgičnih groznica umrlo 33 građana naše zemlje.  
Samo ovaj mesec je umrlo 5 njih.  Mi ugrožavamo i druge. 

Strah i nesigurnost građana ugroženih opštinskih zona, sa epicentrom u Mališevo neopisivi su, jer 

ih svakodnevno  prati Senka smrti u toj zoni! Mišljenja stručnjaka kazuju na neodgovornost i 

vašeg ministarstva. 

Dosadašnje preduzete mere državnih institucija nisu dovoljne. 

Šta trebate da učinite u vašem resoru da bi ste sprečili smrt od  hemoralgičnih groznica?.

Milletvekili Kimete Bytyçi (LDK)

Kosova Başbakanı Sn. Hashim Thaçi'ye soru

İpek, İstog ve Deçan bölgelerindeki mülk sahipleri, Karadağ Cumhuriyeti ile sınır bölgesindeki 

mülklerini kullanamam odaklarından dolayı memnuniyetsizliklerini ortaya atmışlardır. 

Kosova Cumhuriyeti Hükümeti, bu durumun üstesinden gelmek için Kosova Cumhuriyeti 

Hükümeti, Karadağ hükümeti ile herhangi bir anlaşmada bulunması için herhangi bir faaliyette 

bulundu mu?
Bu durumun üstesinden gelinmesi için almış olduğunuz ya da alınacak olan herhangi bir olası 

faaliyetiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Milletevkili Justina Shiroka, Pula (PDK)

Alan ve Çevre Planlama Bakanı Sn. Dardan Gashi'ye soru

Profesyonel eğitim, Kosova'da eğitim sisteminin en zayıf noktalarından biridir. Tarım 

Fakültesinde, bu planda eğitim ahmak için çok az liseli kişinin ilgilendiği ve tarım alanında 

üniversite eğitimini ahmak isteyenlerin çok az sayıda olduğu söyleniyor.

1- Tarım alanında eğitim düzeyinin getirdiği zorlukları gaz önünde bulundurarak siz kurum 

olarak, danışmanlık hizmetini ne şekilde örgütlediniz ve bu hizmetler ne kadar etkilidir?

Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sn. Blerand Stavileci'ye 

Tarım sektörü,  genelde teknik yardımları, yatırımların daha yoğun olması için sektör 

hazırlıklarını yaparak yatırımcılar için de büyük bir odak noktasıydı.

2- Bağışçıların genel yatırımları ne kadardır ve destek şekilleri değişmeye başladı mı boksa hala 

teknik yardım şeklinde mi sürüyor?
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Sorular ve yanıtlar

Milletvekili Albana Fetoshi (VV)

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

”Marketingu” şirketinden uzaklaştırılmış olan 53 işçisi o dönemlerde, “Lublana Bankası” olarak 

bilinen binadan 90'lı yıllar süresinde şiddetle uzaklaştırılmıştı. Onlar bugün o binayı 

kullanamıyor. Bu binanın alanları AGİT misyonu tarafından haksız olarak kullanılmıştır. Dahası 

bu özne kirasını Sırbistan şirketlerine ödüyordu. 2010 yılında bu bina, yasadışı bir şekilde Kosova 

Hükümeti'ne verilmişti ve bugün “Marketingu” işçilerinin dairelerinde Savcılık ve MSK yerleşmiş 

bulunmaktadır. 

Yasa dışı bir şekilde işgal edilmiş alanlar, “Marketingu” şirketine neden geri çevrilmiyor?

Milletvekili Alma Lama 

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

1- Medyalar, Kosova mahkemelerinde resmi sembollerin kullanım yasasına saygının 

gösterilmediğini yazdılar. Kosova'da farklı mahkemeler, yargı kararları dahil olmak üzere kendi 

belgelerinde Kosova Cumhuriyeti logolarını kullanmıyor. Bu uygulama, bu şekilde hareket eden 

bu mahkeme ve hakemleri gayri ciddi bir konuma koymaktadır ve diğer yandan, resmi 

sembollere saygının gösterilmesi yasasını ihlal etmektedirler. 

Bu yasayı ihlal konusunda Adalet Bakanlığı'nın haberi var mı? Resmi sembollerin kullanılmaması 

konusunda Yüksek Mahkeme tarafından sözlü bir emrin yapılmış olduğu gerçek midir ve bu 

emirden sonra bunun anlamı nadir?

2- Başbakan Sn. Hashim Thaçi'ye soru

Kosova Cumhuriyeti Anayasası'nın 95. maddesi 6. hükmünde şöyle deniliyor: - “Hükümet 

üyeleri, seçildikten sonra Meclis önünde ant içerler. Ant içme metni yasa ile düzenlenir. Anayasa 

15 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe konuldu, buna rağmen Kosova Hükümeti ve Meclis, 

hükümetin yüksek görevlilerinin ant içme töreni ile ilgili herhangi bir yasayı kabul etmemiştir ve 

hükümet işlevliliğini, bakanlar sayısını ve benzeni konuları belirlemeye yönelik hükümete ait yasa 

da onaylanmamıştır. 

Kosova bakanları veya bakan yardımcılarının ant içtikleri belgeler hangileridir. Onlar, Kosova 

devletine sadık olduklarını kanıtlayan hani belgeleri imzalar?

Milletevkili Agim Kuleta  (Birlik Hareketi)

Başbakan yardımcısı Edita Tahiri'ye soru
Kosova telefon kodu hakkında Sırbistan ile müzakereler hakkında sosu.

Kosova Meclisi 04-R-07 sayılı Rezolüsyonu'nu ihlal ettiği ve Kosova Cumhuriyeti hükümeti ve 

Arnavutluk arasında telekomünikasyon alanında İşbirliği Memorandumu'nun ihmal edildiğinin 

bilinmesine rağmen Kosova telefon Kodu hakkında Sırbistan ile sizin müzakerelerde 

bulunmanızın nedeni nadir?
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Poslanik Halit Krasnići, (DPK)  

Za Ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja gdina. Blerand Stavilecija

U ovoj dekadi je od hemoralgičnih groznica umrlo 33 građana naše zemlje.  
Samo ovaj mesec je umrlo 5 njih.  Mi ugrožavamo i druge. 

Strah i nesigurnost građana ugroženih opštinskih zona, sa epicentrom u Mališevo neopisivi su, jer 

ih svakodnevno  prati Senka smrti u toj zoni! Mišljenja stručnjaka kazuju na neodgovornost i 

vašeg ministarstva. 

Dosadašnje preduzete mere državnih institucija nisu dovoljne. 

Šta trebate da učinite u vašem resoru da bi ste sprečili smrt od  hemoralgičnih groznica?.

Milletvekili Kimete Bytyçi (LDK)

Kosova Başbakanı Sn. Hashim Thaçi'ye soru

İpek, İstog ve Deçan bölgelerindeki mülk sahipleri, Karadağ Cumhuriyeti ile sınır bölgesindeki 

mülklerini kullanamam odaklarından dolayı memnuniyetsizliklerini ortaya atmışlardır. 

Kosova Cumhuriyeti Hükümeti, bu durumun üstesinden gelmek için Kosova Cumhuriyeti 

Hükümeti, Karadağ hükümeti ile herhangi bir anlaşmada bulunması için herhangi bir faaliyette 

bulundu mu?
Bu durumun üstesinden gelinmesi için almış olduğunuz ya da alınacak olan herhangi bir olası 

faaliyetiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Milletevkili Justina Shiroka, Pula (PDK)

Alan ve Çevre Planlama Bakanı Sn. Dardan Gashi'ye soru

Profesyonel eğitim, Kosova'da eğitim sisteminin en zayıf noktalarından biridir. Tarım 

Fakültesinde, bu planda eğitim ahmak için çok az liseli kişinin ilgilendiği ve tarım alanında 

üniversite eğitimini ahmak isteyenlerin çok az sayıda olduğu söyleniyor.

1- Tarım alanında eğitim düzeyinin getirdiği zorlukları gaz önünde bulundurarak siz kurum 

olarak, danışmanlık hizmetini ne şekilde örgütlediniz ve bu hizmetler ne kadar etkilidir?

Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sn. Blerand Stavileci'ye 

Tarım sektörü,  genelde teknik yardımları, yatırımların daha yoğun olması için sektör 

hazırlıklarını yaparak yatırımcılar için de büyük bir odak noktasıydı.

2- Bağışçıların genel yatırımları ne kadardır ve destek şekilleri değişmeye başladı mı boksa hala 

teknik yardım şeklinde mi sürüyor?
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Milletvekili Albulena  Haxhiu (VV

Başbakan yardımcısı Edita Tahiri'ye soru

Devamlı olarak, Sırbistan ile müzakerelerin, devletimizin adalet sisteminde ve anayasa – yasal 

düzeninde strüktürel değişmelere neden olmayacağını söylemişsinizdir. Şimdi bu 

müzakerelerin sonucu olarak sözleşmeye varılmıştır ve onun içeriği, hukuki – anayasal etkisi 

görünmektedir. 

Siz bundan çok kendiniz ve Kosova Cumhuriyeti adaleti, kurumları ve anayasal düzeni temsil 

eden en yüksek yöneticilerle uğraşmayı pratik edinmişsinizdir. 

Sırbistan ile müzakerelere katılmaları için bağımsız kurumlardan temsilcileri kimler ve ne esas 

üzere görevlendirdi?

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

Enver Peci, KMK Başkanı olarak, kamuoyu önünde şöyle bir beyanda bulunmuştu: - “Bu 

mahkemenin bir temyiz bir bölümünden de söz edilmesinden dolayı bu aydınlığa 

kavuşturulmalıdır”. Temyiz Mahkemesi kapsamında bir ek panelin varlığı, bu mahkemenin 

işlevliliğini düzenleyen mahkemeler yasası ile öngörülmemektedir. “Mahkemeler Yasası ile de 

tüm Kosova'da sadece bir tek Temyiz Mahkemesinin mevcut olması öngörülmüştür” dedi Peci. 

Yasa beş departamentin olmasını belirlemiştir

 1 – Başbakan yardımcısı ve Adalet Bakanı; siz heyetinizde Mahkeme Konseyi ve Savcılık 

başkanının da yer aldığını söylemiştiniz. Size göre onlar bu memnuniyetsizliği ortaya 

atmamışlar. Sn. Enver Peci'nin de aynı düşüncede olduğunu gördük.  

Sözleşmenin 10. noktasıyla, mahkeme yasasının ihlal edilip edilmediğini ve bizim Adalet 

sistemimiz için bir tehlike oluşturup oluşturmadığını açıklayabilir misiniz?

2 – Kosova – Sırbistan Sözleşmesinin uygulama planında, planın 1. noktasında diğerleri 

arasında şunlar pazar: - Haziran ayının ortasına kadar her iki taraf, Af Yasası dahil olmak üzere 

“İlk Sözleşmenin” uygulanması için talep edilen zorunlu yasal değişiklikleri 

onaylayacaklardır”.

Ceza veya kovuşturma davasından serbest bırakılması konusunda Af Yasası, hangi kategorileri 

kapsayacaktır? Cezai kovuşturma suç işleri için sadece Sırplara mı af gelecektir?

Kosova Başbakanı Sn. Hashim Thaçi'ye soru

Nenad Gjuriç bu yörenin hala kurulmadan ve Sözleşmenin Kosova Meclisi'nde daha 

onaylanmadan kuzey bölge için polis komutanı olarak atandı. Kosova presse 9 Temmuzda 

verdiği bir demete İçişleri Bakanı Sn. Bajram Rexhepi şunları ifade etmişti: “... yöre komutanı 

görevine bu kişinin adı, Başbakanlar olarak Hashim Thaçi ve İvica Daçiç arasında diyalogdan 

çıkmıştır...”
Polis komutanı olarak Nenad Gjuriçi Siz mi boksa Sırbistan Başbakanı İvica Daçiç mi önce 

önerdi?

M E C L I S

Milletvekili Danush Ademi (PDAK)

İş bulma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sn. Nenad Raşiç'e soru

Ek bir öneri ile nasıl çalışılabilir ve bu maddenin düzeltilmesi ve önceki duruma yeniden 

dönüştürülmesi için tüm prosedürlere saygı göstererek Meclis'e oylanması için sunmanız olası 

mıdır?

Milletvekili Liburn Aliu (VV)

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

1 – Ohri zirvesine Kosova Cumhurbaşkanı davet edildi, diğer yandan Meclis başkanı, Güney 

Doğu Avrupa'da İşbirliği Sürecinin ülkelerinin Parlamento başkanlarının 10. Konferansı'na 

Kosova Meclisi'nin Makedonya meclisi tarafından davet edilmemesinden dolayı bir tepki geldi. 

Siz bu Meclis'te sizin dediğiniz gibi kar tanesi gibi eriyecek olan adı ile ilgili Kosova'nın dipnot 

sonra hiçbir engel veya koşul konulmaksızın tüm uluslararası, özellikle ise yöresel faaliyetlerde 

kabul edilir olabileceğini ısrar etmiştiniz. Şu anda dipnotunun en çok kullanıldığı ancak yöresel 

toplantılarla ilgisi olmadığına dair dikkat çekici olduğumuz konusunda bunu, AB tarafından 

Kosova'ya yöneltilen belgedir.

Sn. Başbakan yardımcısı, dipnotunun ne için hizmet etmektedir ve bu durumu nasıl çözmeyi 

düşünüyorsunuz?

2 – Siz Kosova'nın kısa bir zamanda özel telefon koduna sahip olacağını söylemiştiniz. Ve İTU 

Kosova'ya Gugoslavya'nın federal birimi olduğu zamanlardan beri ona ait olan Devlet Kodunu 

vereceğini söylemiştiniz. Siz 383 veya 384 kodunun en kısa bir zamanda Kosova'ya verilmesini 

beklediğinizi söylemiştiniz. Şimdi Sırbistan ile telekomünikasyon hakkında müzakereler 

yürütülmektedir. 

Sn. Başbakan yardımcısı kodun karşılığında ne vermeyi planlaştırdınız? İTU'dan talep edeceğiniz 

kod Kosova'nın mı boksa Kosova için Sırbistan'ın mı olacaktır?
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Milletvekili Albana Fetoshi (VV)

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

”Marketingu” şirketinden uzaklaştırılmış olan 53 işçisi o dönemlerde, “Lublana Bankası” olarak 

bilinen binadan 90'lı yıllar süresinde şiddetle uzaklaştırılmıştı. Onlar bugün o binayı 

kullanamıyor. Bu binanın alanları AGİT misyonu tarafından haksız olarak kullanılmıştır. Dahası 

bu özne kirasını Sırbistan şirketlerine ödüyordu. 2010 yılında bu bina, yasadışı bir şekilde Kosova 

Hükümeti'ne verilmişti ve bugün “Marketingu” işçilerinin dairelerinde Savcılık ve MSK yerleşmiş 

bulunmaktadır. 

Yasa dışı bir şekilde işgal edilmiş alanlar, “Marketingu” şirketine neden geri çevrilmiyor?

M E C L I S
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Milletvekili Albulena  Haxhiu (VV

Başbakan yardımcısı Edita Tahiri'ye soru

Devamlı olarak, Sırbistan ile müzakerelerin, devletimizin adalet sisteminde ve anayasa – yasal 

düzeninde strüktürel değişmelere neden olmayacağını söylemişsinizdir. Şimdi bu 

müzakerelerin sonucu olarak sözleşmeye varılmıştır ve onun içeriği, hukuki – anayasal etkisi 

görünmektedir. 

Siz bundan çok kendiniz ve Kosova Cumhuriyeti adaleti, kurumları ve anayasal düzeni temsil 

eden en yüksek yöneticilerle uğraşmayı pratik edinmişsinizdir. 

Sırbistan ile müzakerelere katılmaları için bağımsız kurumlardan temsilcileri kimler ve ne esas 

üzere görevlendirdi?

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

Enver Peci, KMK Başkanı olarak, kamuoyu önünde şöyle bir beyanda bulunmuştu: - “Bu 

mahkemenin bir temyiz bir bölümünden de söz edilmesinden dolayı bu aydınlığa 

kavuşturulmalıdır”. Temyiz Mahkemesi kapsamında bir ek panelin varlığı, bu mahkemenin 

işlevliliğini düzenleyen mahkemeler yasası ile öngörülmemektedir. “Mahkemeler Yasası ile de 

tüm Kosova'da sadece bir tek Temyiz Mahkemesinin mevcut olması öngörülmüştür” dedi Peci. 

Yasa beş departamentin olmasını belirlemiştir

 1 – Başbakan yardımcısı ve Adalet Bakanı; siz heyetinizde Mahkeme Konseyi ve Savcılık 

başkanının da yer aldığını söylemiştiniz. Size göre onlar bu memnuniyetsizliği ortaya 

atmamışlar. Sn. Enver Peci'nin de aynı düşüncede olduğunu gördük.  

Sözleşmenin 10. noktasıyla, mahkeme yasasının ihlal edilip edilmediğini ve bizim Adalet 

sistemimiz için bir tehlike oluşturup oluşturmadığını açıklayabilir misiniz?

2 – Kosova – Sırbistan Sözleşmesinin uygulama planında, planın 1. noktasında diğerleri 

arasında şunlar pazar: - Haziran ayının ortasına kadar her iki taraf, Af Yasası dahil olmak üzere 

“İlk Sözleşmenin” uygulanması için talep edilen zorunlu yasal değişiklikleri 

onaylayacaklardır”.

Ceza veya kovuşturma davasından serbest bırakılması konusunda Af Yasası, hangi kategorileri 

kapsayacaktır? Cezai kovuşturma suç işleri için sadece Sırplara mı af gelecektir?

Kosova Başbakanı Sn. Hashim Thaçi'ye soru

Nenad Gjuriç bu yörenin hala kurulmadan ve Sözleşmenin Kosova Meclisi'nde daha 

onaylanmadan kuzey bölge için polis komutanı olarak atandı. Kosova presse 9 Temmuzda 

verdiği bir demete İçişleri Bakanı Sn. Bajram Rexhepi şunları ifade etmişti: “... yöre komutanı 

görevine bu kişinin adı, Başbakanlar olarak Hashim Thaçi ve İvica Daçiç arasında diyalogdan 

çıkmıştır...”
Polis komutanı olarak Nenad Gjuriçi Siz mi boksa Sırbistan Başbakanı İvica Daçiç mi önce 

önerdi?

M E C L I S

Milletvekili Danush Ademi (PDAK)

İş bulma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sn. Nenad Raşiç'e soru

Ek bir öneri ile nasıl çalışılabilir ve bu maddenin düzeltilmesi ve önceki duruma yeniden 

dönüştürülmesi için tüm prosedürlere saygı göstererek Meclis'e oylanması için sunmanız olası 

mıdır?

Milletvekili Liburn Aliu (VV)

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

1 – Ohri zirvesine Kosova Cumhurbaşkanı davet edildi, diğer yandan Meclis başkanı, Güney 

Doğu Avrupa'da İşbirliği Sürecinin ülkelerinin Parlamento başkanlarının 10. Konferansı'na 

Kosova Meclisi'nin Makedonya meclisi tarafından davet edilmemesinden dolayı bir tepki geldi. 

Siz bu Meclis'te sizin dediğiniz gibi kar tanesi gibi eriyecek olan adı ile ilgili Kosova'nın dipnot 

sonra hiçbir engel veya koşul konulmaksızın tüm uluslararası, özellikle ise yöresel faaliyetlerde 

kabul edilir olabileceğini ısrar etmiştiniz. Şu anda dipnotunun en çok kullanıldığı ancak yöresel 

toplantılarla ilgisi olmadığına dair dikkat çekici olduğumuz konusunda bunu, AB tarafından 

Kosova'ya yöneltilen belgedir.

Sn. Başbakan yardımcısı, dipnotunun ne için hizmet etmektedir ve bu durumu nasıl çözmeyi 

düşünüyorsunuz?

2 – Siz Kosova'nın kısa bir zamanda özel telefon koduna sahip olacağını söylemiştiniz. Ve İTU 

Kosova'ya Gugoslavya'nın federal birimi olduğu zamanlardan beri ona ait olan Devlet Kodunu 

vereceğini söylemiştiniz. Siz 383 veya 384 kodunun en kısa bir zamanda Kosova'ya verilmesini 

beklediğinizi söylemiştiniz. Şimdi Sırbistan ile telekomünikasyon hakkında müzakereler 

yürütülmektedir. 

Sn. Başbakan yardımcısı kodun karşılığında ne vermeyi planlaştırdınız? İTU'dan talep edeceğiniz 

kod Kosova'nın mı boksa Kosova için Sırbistan'ın mı olacaktır?
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Milletvekili Albana Fetoshi (VV)

Başbakan yardımcısı Sn. Hajredin Kuçi'ye soru

”Marketingu” şirketinden uzaklaştırılmış olan 53 işçisi o dönemlerde, “Lublana Bankası” olarak 

bilinen binadan 90'lı yıllar süresinde şiddetle uzaklaştırılmıştı. Onlar bugün o binayı 

kullanamıyor. Bu binanın alanları AGİT misyonu tarafından haksız olarak kullanılmıştır. Dahası 

bu özne kirasını Sırbistan şirketlerine ödüyordu. 2010 yılında bu bina, yasadışı bir şekilde Kosova 

Hükümeti'ne verilmişti ve bugün “Marketingu” işçilerinin dairelerinde Savcılık ve MSK yerleşmiş 

bulunmaktadır. 

Yasa dışı bir şekilde işgal edilmiş alanlar, “Marketingu” şirketine neden geri çevrilmiyor?

M E C L I S



Milletvekili Albana Gashi (VV)

Kosova Başbakanı Sn. Hashim Thaçi'ye soru

Sn. Başbakan bu yılın 21. Şubat gününde Kosova Meclisi, parlamento tartışmaları düzenledi 

ve Ferizovik'te boru fabrikasının yüzlerce işçisi ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu.  

Açıklama Kosova ile KÖA (AKP) ve diğer yetkili organların,  yetkili kararlar üzere dert 

aylık bir süre içerisinde, Ferizovik boru fabrikası işçilerine ödenmeyen gelirlerini 

vermelerini öngörmekteydi. 

Bu yılın 21 Haziran gününde Sn. Başbakan, bu gensorunun onaylanmasından beri dert ay 

geçmiştir ve bu konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok, işçiler ise protestolarına devam 

etmektedirler. Bu sürecin nereye kadar vardığını söyleyebilir misiniz?

Milletvekili Vjollca Krasniqi (LDK)

Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Memli Krasniqi'ye soru

21 Şubat 2013 tarihinde Meclis, Kosova'da sporun durumu hakkında tartıştı ve 

tartışmalardan sonra birkaç yönerge çıkardı. Kültür, Gençlik ve Spor bakanı, en kısa bir 

zamanda belli bir sayıda yasa tasarısını çıkarmakla görevlendirildi. Bu yasa tasarıları 

şunlardır: - Sponsor Yasa tasarısı, - Spor tesisleri ve onların yönetimine ait Yasa tasarısı ve – 

huliganizım ve sporda diğer olumsuz olaylara karşı Yasa tasarısı. 

1.Bu yönergelerin oylanmasından sonra, sizin yönettiğiniz Bakanlık, yukarıda sözü etilen 

yasa tasarılarının uygulanması için ne gibi adımlar attı?

2.Sporun kitlecileştirilmesi için herhangi bir strateji hazırladınız mı? Herhangi bir adım 

attıysanız, nereye kadar vardınız?e Skupština je raspravila o stanju kosovskog sporta, te 

nakon  te  u tome stigli?

34 M E C L I S

Batlava Gölü

Şar Dağları
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Kosova Başbakanı Sn. Hashim Thaçi'ye soru
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ve Ferizovik'te boru fabrikasının yüzlerce işçisi ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu.  

Açıklama Kosova ile KÖA (AKP) ve diğer yetkili organların,  yetkili kararlar üzere dert 

aylık bir süre içerisinde, Ferizovik boru fabrikası işçilerine ödenmeyen gelirlerini 

vermelerini öngörmekteydi. 

Bu yılın 21 Haziran gününde Sn. Başbakan, bu gensorunun onaylanmasından beri dert ay 

geçmiştir ve bu konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok, işçiler ise protestolarına devam 

etmektedirler. Bu sürecin nereye kadar vardığını söyleyebilir misiniz?

Milletvekili Vjollca Krasniqi (LDK)

Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Memli Krasniqi'ye soru

21 Şubat 2013 tarihinde Meclis, Kosova'da sporun durumu hakkında tartıştı ve 

tartışmalardan sonra birkaç yönerge çıkardı. Kültür, Gençlik ve Spor bakanı, en kısa bir 

zamanda belli bir sayıda yasa tasarısını çıkarmakla görevlendirildi. Bu yasa tasarıları 

şunlardır: - Sponsor Yasa tasarısı, - Spor tesisleri ve onların yönetimine ait Yasa tasarısı ve – 

huliganizım ve sporda diğer olumsuz olaylara karşı Yasa tasarısı. 

1.Bu yönergelerin oylanmasından sonra, sizin yönettiğiniz Bakanlık, yukarıda sözü etilen 

yasa tasarılarının uygulanması için ne gibi adımlar attı?

2.Sporun kitlecileştirilmesi için herhangi bir strateji hazırladınız mı? Herhangi bir adım 

attıysanız, nereye kadar vardınız?e Skupština je raspravila o stanju kosovskog sporta, te 

nakon  te  u tome stigli?
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Batlava Gölü

Şar Dağları



“TREND”

Tar ih , Kosova Mec l i s i
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