Procesi i integrimit në BE:

Roli i Kuvendit të Kosovës dhe i Komisionit të tij për Integrime Evropiane

Projekt i financuar nga BE, i menaxhuar
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Procesi i anëtarësimit hap pas hapi
Shqyrtimi

Raportimi dhe monitorimi

I identifikon fushat në të cilat ka nevojë për harmonizim të legjislacionit kombëtar, të institucioneve apo praktikave, me acquis të BE-së.

Dokumentet e strategjisë vjetore dhe raportet
për vendet individuale përgatiten përgjatë tërë
procesit.

TWINNING

PROJEKTI I BINJAKËZIMIT
Përkrahja e mëtejme për Kuvendin e Kosovës

IPA

Traktati i anëtarësimit
Rezultatet e negociatave inkorporohen në draftin e traktatit të anëtarësimit. Traktati i finalizuar votohet nga institucionet e BE-së, nënshkruhet dhe ratifikohet nga vendet anëtare dhe
nga vendi që anëtarësohet.

KIE-së i është besuar mbikëqyrja e aktiviteteve të Qeverisë në lidhje me BE-në. Për këtë qëllim, ai mund
të kërkojë informata dhe të dhëna specifike, si dhe të iniciojë dëgjime personale me ministrat dhe zyrtarët
tjerë. Pjesë e detyrave dhe e përgjegjësive të KIE-së është gjithashtu bashkëpunimi dhe koordinimi me
institucionet e BE-së dhe me zyrat e tyre në Kosovë, bashkëpunimi dhe shkëmbimi i praktikave të mira me
vendet anëtare të BE-së, pjesëmarrja në si dhe mbikëqyrja e PSA-së, mbikëqyrja dhe koordinimi i fondeve
të IPA-s, monitorimi i programeve të donatorëve dhe i programeve të bashkëpunimit të BE-së, si dhe bashkëpunimi me Këshillin e Evropës.

IPA focuses on two main priorities.
I. It provides assistance to meeting political and
economic criteria related to the adoption of the
EU acquis and the development of the institutional capacities of the judiciary.
II. It provides assistance to the countries to prepare them for using the cohesion and structural
funds after accession.

KIE zakonisht i mban 2-4 takime në muaj të cilat janë të hapura për publikun dhe përfaqësuesit e shoqërisë
civile janë pjesëmarrës të rregullt.

Fokusi i aktiviteteve
Parlamentet kombëtare janë pjesëmarrës kyç në procesin e anëtarësimit dhe e mbikëqyrin të gjithë procesin. Ato i pasqyrojnë opinionet kombëtare, e përfaqësojnë diversitetin e qytetarëve dhe i shprehin interesat kombëtare.
KIE kryen detyra shumë-funksionale. Aktivitetet e tij legjislative, të monitorimit, diplomatike dhe të informimit duhet të realizohen në mënyrë të balancuar. Konsensusi i fuqishëm politik dhe bashkëpunimi i
ngushtë me qeverinë është më se i rëndësishëm.

Between 2007-2013 over 11 billion EUR was
provided, between the period 2014-2020 a further 11.7 billion EUR is expected to be allocated
for the Western Balkan region.

Përafrimi me legjislacionin e BE-së

Kosova në rrugën e saj drejt BE-së
PSA

PKZMSA

Procesi i Stabilizim Asociimit është një partneritet progresiv ndërmjet BE-së dhe vendit, ku
synimet e përbashkëta politike dhe ekonomike
përcaktohen duke u bazuar në nevojat specifike
të vendit.

Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit është dokumenti
kryesor i politikave për procesin e aderimit. Si i
tillë, është strategji për planifikimin, realizimin
dhe monitorimin e realizimit të të gjitha reformave.

Kosova pritet të marrë një financim prej 645.5
milionë EURO në periudhën 2014-2020.

Përfitimet e integrimit në BE për Kosovën

Sfidat e integrimit në BE për Kosovën
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•
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Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Bashkimit Evropian.
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e partnerit implementues dhe
nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë që i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Komisioni Evropian
e fillon dialogun për
liberalizim të vizave

Inicimi i MSA-së
ndërmjet BE-së
dhe Kosovës

Nënshkrimi i
MSA-së

1 Prill
2016

27 Tetor
2015

22 Prill
2013
Studimi i
fizibilitetit
për MSA-në

Beogradi dhe
Prishtina e
nënshkruajnë
‘Marrëveshjen
e Brukselit’

Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe
ndër-parlamentar
• KIE është një aktor kyç në diplomacinë parlamentare. Partnerë kryesorë të tij janë Zyra lokale e BE-së,
Parlamenti Evropian, parlamentet e vendeve anëtare të BE-së dhe homologët e rajonit.
• KIE mund ta ftojë në takime ambasadorin e vendit
që udhëheqë me Presidencën e radhës së BE-së.

Aktivitetet për shpërndarjen
e informatave
• Aktivitetet për shpërndarjen e informatave mund të
jenë konferencat për tema të caktuara, programet
e komunikimit në terren, publikimet, materialet informuese, bashkëpunimi me institucionet vendore,
rajonale dhe ndërkombëtare, me OSHC-të dhe me
qarqet akademike.

Përshtatja e ekonomisë për tu ballafaquar me sfidat e tregut të përbashkët evropian
Shfrytëzimi efikas i asistencës teknike dhe financiare të BE-së për reformat kritike, afatgjata
Forcimi i funksionimit të institucioneve të Kosovës
Ruajtja e qëndrimit pozitiv të shoqërisë sa i përket integrimit në BE

10 Mars
2016

EULEX-i bëhet
operacional

Kosova e shpallë
përfundimin e
pavarësisë së
mbikëqyrur

25 Korrik
2014

Veprimi i
përbashkët për
themelimin e
EULEX-it në
Kosovë

Komunikata e Komisionit Evropian
Kosova-Realizimi i
perspektivës evropiane
të saj

10 Tetor
2012

Shpallja e pavarësisë
së Kosovës njihet nga
Këshilli i BE-së

10 Shtator
2012

Siguria, stabiliteti politik dhe bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor
Prosperiteti dhe zhvillimi ekonomik
Standardet më të larta të jetesës dhe modernizimi
Shteti më i fuqishëm, efikas dhe pa korrupsion

19 Janar
2012

18 Shkurt
2008

Komunikata e Komisionit Evropian E
ardhmja evropiane
për Kosovën

4 Shkurt
2008

1 Prill
2005

1 Nëntor
2000

21 Qershor
2003

Deklarata e Samitit BE-Ballkani
Perëndimor

• Duhet të ushtrohet mbikëqyrje e fuqishme politike
e aktiviteteve të qeverisë në lidhje me BE-në.
• Raporti vjetor vendor i Komisionit Evropian analizohet dhe diskutohet kontributi kombëtar në të.
• Takimet e përbashkëta të komisioneve janë një
mënyrë e shkëlqyer për diskutimin gjithëpërfshirës të
politikave apo të projektligjeve në lidhje me BE-në.

Fondet e IPA-s për Kosovën

KALENDARI KOHOR: Marrëdhëniet e Kosovës me BE-në
Nisja e Procesit të
Stabilizim-Asociimit për Evropën
Juglindore

Monitorimi dhe shqyrtimi i hollësishëm

14 Tetor
2009

Synimet e PSA-së përkthehen në veprime konkrete. Në rastin e Kosovës, Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ka qenë marrëdhënia e parë
kontraktuale me BE-në, e nënshkruar në vitin
2015. Ajo përmban obligime ligjore për Kosovën.

9 Dhjetor
2008

MSA

• Parlamenti miraton dhe monitoron ekzekutimin në
kohë të duhur të përafrimit të legjislacionit kombëtar me atë të BE-së.
• KIE aktualisht merret jo vetëm me projektligjet në
lidhje me BE-në.

Kuvendi i Kosovës e miraton
PKZMSA-në

MSA hyn në
fuqi

9 Nëntor
2016

Zhvillohen në bazë të 35 Kapitujve, ku secili
prej tyre korrespondon me fusha të ndryshme
të politikave.
Vendet kandidate i dorëzojnë pozicionet e tyre
negociuese ndërsa vendet e BE-së pajtohen
për një pozicion të përbashkët.

Financial support to the accession process from
the EU in the pre-accession phase is provided
by the Instrument for Pre-Accession Assistance.

KIE është një nga 4 komisionet kryesore dhe akteri kryesor në çështjet e integrimit në BE në Kuvendin e
Kosovës. Përfshirja e KIE-së në procesin legjislativ është e detyrueshme. Komisioni merret me shqyrtimin e
të gjitha projektligjeve dhe të amendamenteve që dorëzohen në Kuvend, nga aspekti i përafrimit të legjislacionit me acquis të BE-së.

4 Maj
2016

Negociatat

Komisioni për Integrime Evropiane (KIE)
i Kuvendit të Kosovës

Komisioni
Evropian e
propozon
udhëtimin pa
viza

Qeveria e Kosovës e aprovon
Agjendën e Reformës
Evropiane për të maksimizuar
përfitimet ekonomike dhe
politike të Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit.
PROJEKTI IMPLEMENTOHET NGA
ASAMBLEJA NACIONALE E HUNGARISË

