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Intervistë me

Presidentin Fatmir Sejdiu
Gjithashtu në këtë edicion:
Drejtori i Agjencionit Kosovar Kundër Korrupsionit i drejtohet Kuvendit
Grupi joformal i grave me një fillim të ri
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Kosova është storia më e mire
e investimit ndërkombëtar
Iniciativa për mbështetjen e Kuvendit (ASI) zhvilloi këtë intervistë me Z. Fatmir Sejdiu, President i Kosovës dhe
diskutoi mbi zhvillimet më të reja në Kosovë si dhe përgjegjësitë e reja të Presidentit të Kosovës.

ASI: Zoti President, si i komentoni
zhvillimet e fundit politike në Kosovë, dhe
si e deﬁnoni rolin e Zyrës që ju drejtoni?
Presidenti Sejdiu: Unë mund të them se
me shpalljen e pavarësisë së Kosovës më
17 shkurt ne kemi hyrë në epokën të re
për Kosovën. Është zhvilluar një aktivitet
intensiv në përmbylljen e ciklit shtetformues
të Kosovës, duke miratuar Kushtetutën e
Kosovës, duke miratuar simbolet shtetërore
të Kosovës, ﬂamurin, stemën, himnin dhe
poashtu duke miratuar një numër ligjesh
që ka qenë pjesë e obligimit të Kosovës
për pakon e Ahtisaarit. Mendoj që kjo
ka qenë një periudhë tepër intensive e
bashkëpunimit të institucioneve të Kosovës
me institucionet ndërkombëtare, por edhe
të vetë institucioneve brenda vetvetes, duke
pasur parasysh edhe një konsultë të thellë të
të gjithë spektrit politik parlamentar.
Çështja e dytë është ajo që ne e kemi
dëshiruar dhe e dëshirojmë në proces për
përfundimin e tranzicionit, duke pasur
parasysh gatishmërinë që institucionet
e Kosovës të marrin përgjegjësinë e tyre
mbi bazë të Kushtetutës dhe mbi bazë të

mandatit esencial që ato do të kenë. Në këtë
kuadër e quajmë të nevojshëm përshpejtimin
e tranzicionit nga UNMIK-u në misionin e
ri, në aq sa do të jetë ajo pjesë e angazhimit,
përkatësisht në esencë tranzicionin në
institucionet e Kosovës. Dimë se ka një
iniciativë të Sekretarit të Përgjithshëm për
rikonﬁgurimin e UNMIK-ut në këtë kohë
për një periudhë të limituar. Ne e marrim
parasysh këtë iniciativë që ai e ka, dhe
dëshirojmë që vërtetë ky proces të kapërcejë
shumë shpejt, duke pasur rolin primar që
kanë institucionet e Kosovës me zotimet
e tyre për bashkëpunim me institucionet
ndërkombëtare të ICO-së dhe EULEX-it në
fushat e rëndësishme të sundimit të ligjit dhe
sigurisë.
Po kështu, është e rëndësishme të them se
ne çmojmë gatishmërinë e mekanizmave
ndërkombëtare për të ndihmuar në
lehtësimin e proceseve për integrim të të
gjithë qytetarëve serbë në institucione, por
do të thosha edhe lehtësimin e proceseve të
bashkëpunimit me Republikën e Serbisë si
dy shtete sovrane. Mirëpo, në këtë kuadër
asnjëherë nuk jemi të gatshëm dhe nuk do të

pranojmë proceset e negocimit rreth statusit
të Kosovës, të cilat në një formë apo formë
tjetër prezantohen nga qarqet qeveritare
serbe, apo pajtimtarët e tyre. Ne kemi hyrë në
një periudhë të re, Kombet e Bashkuara kanë
njohur realitetin, kanë njohur se Kosova ka
bërë pavarësinë, kanë njohur se Kosova ka
nxjerrë Kushtetutën e saj që është miratuar
në parlamentin e saj. Po ashtu, është koha që
misioni ndërkombëtar që ka qenë deri tash
të përfundojë në mënyrë më të suksesshme
storien e vet. Kujtoj se Kosova është storia
më e mirë e investimit ndërkombëtar.
ASI: Cilat janë ndryshimet më thelbësore
ndërmjet kushtetutës në njërën anë dhe
kornizës kushtetuese në anën tjetër?
Presidenti Sejdiu: Kosova është shtet
demokratik dhe sovran, është shtet i cili ka
prerogativat e secilit shtet normal, dhe në
Kushtetutën e Kosovës nuk ka mekanizëm
tjetër jashtë institucioneve të Kosovës. Sovrani
i popullit është Parlamenti i Kosovës, janë
institucionet tjera, është Presidenti, Qeveria,
Gjyqësori i pavarur dhe të gjitha aspektet e
tjera të cilat e bëjnë një shtet të funksionojë
si duhet. Natyrisht që ne kemi probleme

asi
praktike në këtë kohë, probleme të trashëguara, por
mendoj se është përgjegjësi e institucioneve të Kosovës që
pikërisht në këtë bazë të bëjnë punën e tyre në mënyrën më
të mirë të mundshme. Prandaj unë nuk do t’i referohesha
kornizës. Kornizën do ta quaja si një dokument të një
kohe tranzicioni që ka bërë punën e vet, pavarësisht se ka
pasur shumëçka që ka mundur të mos jetë e kënaqshme
në formulimet e saj. Ajo ka krĳuar një bazë të rëndësishme
të jetës funksionale të Kosovës, të shërbimit të proceseve
demokratike, të sigurimit të ndihmesës dhe mbështetjes
ndërkombëtare, gjë që ne e çmojmë.
ASI: Në çfarë mase ka ndryshuar raporti i Zyrës së
Presidentit karshi Kuvendit të Kosovës pas 15 qershorit,
duke pasur parasysh kompetencat shtesë të Presidentit
në shpalljen e ligjeve të miratuara në Kuvend?
Presidenti Sejdiu: Janë kompetenca te reja. Natyrisht se
është një qasje e respektimit të parimeve bashkëkohëse
të funksionimit të pushteteve. Natyrisht se Presidenti
zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës, por Presidenti po ashtu
ka fuqinë institucionale që t’i nënshkruajë ligjet e Kuvendit
dhe t’i kthejë ligjet në Kuvend. Kjo është një kompetencë
shumë e rëndësishme, dhe mendoj se kjo ndihmon në
kualitetin e përgjithshëm të legjislacionit, sepse fundja
Presidenti është i obliguar të përcjellë miratimin e një
ligji apo procesin legjislativ që nga legjislativi e deri në
momentin e miratimit në Kuvend. Dhe natyrisht që ai do
të jetë aktor i rëndësishëm, jo determinues në kuptimin
e rrjedhave se çfarë duhet të ketë një ligj në debatet
parlamentare, por që të japë mendimin e vet në kohë të
nënshkrimit të një projekti që në një formë apo tjetër mund
të jetë ndoshta edhe në kundërshtim me kushtetutën dhe të
cenojë interesat e qytetarëve të Kosovës. Prandaj ky është
një element shumë i rëndësishëm, dhe elementi i dytë
është që iniciativa e legjislativit ndodhet te Presidenti. Kjo
është po ashtu një vlerë e saj, dhe tjerat janë kompetencat
e fokusuara te Presidenti dhe te Kuvendi, ku secili i ka
pushtetet e ndara.
ASI: Këshilli Konsultativ për Komunitete është i
paraparë që të veprojë nën autoritetin e Presidentit të
Kosovës. A mund të na jepni ca informata lidhur me
fazën e përgatitjes së këtĳ Këshilli, si dhe rolin që ai
është i paraparë të kryejë?
Presidenti Sejdiu: Unë kam zhvilluar disa aktivitete të
mëhershme për të pasur konsulta të thella me ekspertë
vendorë dhe ndërkombëtarë, për të krĳuar një kornizë
parimore e cila do të mbështetet në Kushtetutën e Kosovës
dhe projektin e Ahtisaarit, që në mënyrë eﬁkase ta bëjmë
ndërtimin e kësaj strukture. Mendoj që shumë shpejt
do të dal edhe me hapa konkret, pra do të bëj konsulta
me përfaqësuesit e parashikuar me pakon e presidentit
Ahtisaari. Do të vĳnë në këtë konsultë të parë, idetë e tyre,
propozimet e tyre për të formësuar një trup i cili vërtetë do
të jetë funksional, dhe në hap të dytë do të marr vendim
për themelimin e tĳ, si dhe do ta mbështesë funksionimin
e tĳ në mënyrë më të mirë të mundshme.
Intervistuan: Armend Bekaj dhe Blerim Vela
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Dhoma e Përfaqësuesve e Belgjikës dhe Kuvendi i
Republikës së Kosovës: një vështrim mbi pesë vitet e
kaluara të shkëmbimeve dhe bashkëpunimit
Nga Robert MYTTENAERE, Sekretar Gjeneral i Dhomës së Përfaqësuesve të Belgjikës

Z. Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit të Kosovës, nënshkruan librin zyrtar të mysaﬁrëve gjatë vizitës së tĳ të fundit në Dhomën Belge të Përfaqësuesve nën
shikimin e Kryetarit të Dhomës Z. Herman Van Rompuy

Kur e kam pranuar njoimin para pesë
viteve, Konsorciumi i formuar nga
Assemblée nationale, Bundestagu gjerman,
Dhoma e përfaqësuesve e Belgjikës dhe
Institut International de Paris La Défense
i Francës sapo kishin ﬁtuar tenderin e
Agjencionit Evropian për Rindërtim
(AER) për projektin “Përkrahja e Kuvendit
të Kosovës”, dhe vështirë që mund ta
paramendoja që bashkëpunimi ndërmjet
Dhomës së Përfaqësuesve të Belgjikës dhe
Kuvendit të Kosovës do të jetë kaq afatgjatë
dhe frytdhënës.
Projekti i parë i AER, në janar të vitit 2006
ishte pasuar nga ai i dyti, i quajtur “Përkrahja
e mëtutjeshme e Kuvendit të Kosovës” i
menaxhuar nga Konsorciumi i zgjeruar me
Kuvendin Nacional të Sllovenisë. Temat
e prekura nga projekti i dytë ilustrojnë
evoluimin e Kuvendit të Kosovës drejt një

parlamenti të pjekur. Ku, projekti i parë në
esencë kishte përfshirë përkrahjen që ka të
bëjë me kushtet materiale të funksionimit
të parlamentit- më kujtohet që ne kemi
dërguar një arkitekt dhe teknikë tjerë të
telekomunikimit – si dhe organizimin
themelor të kuvendit (Rregullorja e Punës
së Kuvendit, organizimi i departamenteve,
funksionimi i komisioneve), projekti i
dytë kërkonte këshilla të hollësishme dhe
trajnime.
Edhe pse nga që të dy projektet mësova
të çmojë përvojën dhe përkushtimin e
udhëheqësve të ekipeve, ekspertët kryesor
dhe ekspertët afat shkurt, në kontekstin e
këtĳ artikulli do dëshiroja të theksoja dy
kontribute të Dhomës së Përfaqësuesve
të Belgjikës që unë i konsiderojë të jenë
me interes të veçantë, për të cilat unë
personalisht jam krenar.

Kontributi i parë- dhe deﬁnitivisht më
i rëndësishmi– lidhet me menaxhimin
e personelit. Nëse deputetët janë zemra
e kuvendit, anëtarët e personelit janë
memoria e kuvendit. Kur deputetët shkojnë,
personeli mbetet. Kështu, rëndësia që kanë
personeli parlamentar në përgjithësi dhe
politika e paanshme të rekrutimit nuk
duhet nënvlerësuar. Parlamenti meriton
personelin më të mirë të mundshëm,
por ata mund të rekrutohen vetëm nëse
atyre iu ofrohet një statut stabil dhe i cili
mbron ata nga presioni politik dhe që ua
rikujton atyre obligimet e tyre përkatëse
për pagë joshëse, mundësitë për trajnim
të mëtutjeshëm, karrierë transparente dhe
mundësi reale për t’u promovuar. Unë
jam krenar që ekspertët belgë kanë pasur
rast të kontribuojnë në një evoluim që unë
e konsideroj të jetë shpresëdhënës, por që
ende nuk është kompletuar.

asi
Kontributi i dytë - më modest- është krĳimi
i një Njësie të Standardizimit Ligjor. Çdo
parlament ‘i vjetër‘ i Evropës Perëndimore
aktualisht ballafaqohet me sﬁdat e njëjta:
si të garantohet bërja e ligjeve të cilësisë së
lartë në shoqëritë që në mënyrë drastike
ndryshojnë? Si të mbahet baraspeshimi
ndërmjet stabilitetit ligjor, në njërën anë, dhe
përafrimi me rregulloret ndërkombëtare
dhe realitetin ekonomik dhe social në anën
tjetër? Është shumë me rëndësi që diku
në procesin e bërjes së ligjeve, të jepen
këshillat e paanshme komisioneve, në
mënyrë që deputetët të njihen me pasojat
ligjore zgjedhjeve të tyre dhe të promovojnë
transparencë të teksteve të rregullores.
Më shumë se tridhjetë e pesë vite përvojë
si anëtar i personelit në Dhomën e
Përfaqësuesve të Belgjikës dhe anëtar
i organizatave të shumta parlamentare
ndërkombëtare më kanë mësuar që ndërtimi
i ‘kulturës’ parlamentare nuk zgjatë vetëm
dy vite, por zgjatë me dekada. Demokracia
parlamentare është sikurse martesa: asgjë
nuk ‘arrihet’ deﬁnitivisht dhe duhet të
punosh në këtë drejtim, çdo ditë... sidoqoë,
sado që të ketë qenë e frytshme puna e
Konsociumit, nuk iu ka përgjigjur të gjitha
pyetjeve, e as që ka zgjidhur çdo problem
në veçanti, dhe Kuvendi i Republikës së
Kosovës sigurisht që do të ballafaqohet me
sﬁda të reja në muajt e ardhshëm.
Kjo është arsyeja që kryetari im Herman
Van Rompuy ka marrë iniciativën që të
ojë një delegacion të Kryesisë së Kuvendit
të Republikës së Kosovës në Dhomën
e Përfaqësuesve të Belgjikës. Kjo është
gjithashtu arsyeja që unë e shfrytëzojë
rastin për të aﬁrmuar gatishmërinë
e Dhomës Belge për të vazhduar me
bashkëpunim me partnerët tanë kosovarë,
duke nënshkruar me homologun tim,
Sekretarin e Përgjithshëm Ismet Krasniqi,
Memorandumin me të cilin ne pajtohemi
që t’i mbajmë kontaktet ndërmjet të dy
administratave tona dhe të ritheksojmë
vullnetin tonë për të këmbyer ekspertë, në
baza bilaterale, ose brenda kornizës së re që
akoma duhet të deﬁnohet (preferohet me
ndihmën ﬁnanciare të akterëve tjerë dhe
në bashkëpunim me ish anëtarët tjerë të
Konsociumit).
Sipas
Memorandumit,
bashkëpunimi
ndërmjet parlamenteve tona parashihet të
zgjasë deri më 31 dhjetor të vitit 2009, por
unë jam i bindur që miqësia ndërmjet tyre
do të zgjasë edhe më shumë!
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Pasojat ekonomike
të korrupsionit
kapin shifrën 30 milion euro
Ekstrakt nga fjala e z. Hasan Preteni, Drejtor i Agjencionit Kosovar Kundër
Korrupsionit në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës më 03 Qershor
2008 me rastin e shqyrtimit të Raportit vjetor të punës së Agjencionit
Kosovar Kundër Korrupsionit
Agjencioni është organ i pavarur i
konceptuar si mekanizëm themelor në
parandalimin dhe luimin e fenomenit të
korrupsionit dhe koordinimin e politikave
anti-korrupsion në Kosovë. Fondet për
funksionimin e Agjencionit sigurohen nga
Buxheti i Kosovës. Në AKK janë (duke ju
referuar vitit raportues) 15 të punësuar
nga 35 sa janë paraparë me organogram.
UNDP-ja ka siguruar 4 këshilltar (2
ndërkombëtar dhe 2 vendorë).
Agjencioni
ushtron
përgjegjësit
e
përcaktuara me ligjin kundër korrupsionit,
2004/34, ka ﬁlluar punën me 17 korrik 2006
(me zgjedhjen e drejtorit) dhe ka ﬁlluar të
jetë funksional me 12 shkurt 2007.
Puna e Agjencionit mbikëqyret nga Këshilli
i AKK-së. Këshilli përbëhet nga 9 anëtarë,
3 emërohen nga Kuvendi, 1 përfaqësues
emërohet nga Zyra e Presidentit, 1 nga
Qeveria, 1 nga Gjykata Supreme, 1 nga
Zyra e Prokurorit Publik, 1 nga autoritet
lokale dhe 1 nga Shoqëria Civile.
Aktivitet e Agjencionit në vitin që lamë
pas, janë mbështetur ne tri shtylla kryesore:
Zbatimit – fuqizimit të ligjit; Parandalimi
i korrupsionit ose eliminimi i shkaqeve të
korrupsionit; dhe edukimi.

Në përputhje me legjislacionin në fuqi,
përkatësisht Kodin Penal të Kosovës,
natyra e rasteve sipas veprave penale
është si ne vĳim:
- Shpërdorim i detyrës zyrtare dhe
autorizimit -12 raste;
- Përvetësimi gjate ushtrimit të detyrës
zyrtare – 9 raste;
- Marrja e ryshfetit – 10 raste;
- Ushtrimi i ndikimit – 4 raste;
- Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve
gjyqësore – 7 raste;
- Arkëtimi dhe pagesa e paligjshme – 2
raste;
- Falsiﬁkimi i dokumentacionit zyrtar – 3
raste.
Nga faktet e sjella përmes rasteve të
dyshuara për veprime korruptive, të
cilat i janë përcjell për procedim penal
të mëtejshëm ne prokuroritë përkatëse,
pasojat ekonomike qe mund të dëmtojnë
shoqërinë kosovare kapin shifrën rreth 30
milion euro.
Nga informatat e përcjellura në Prokurori,
ne në mënyre zyrtare jemi informuar për
fatin e vetëm 6 prej tyre, në mesin e tyre
5 janë informata qe i përkasin gjyqësorit
dhe një rast qe është për pushtetin lokal.

Fuqizimi i ligjit
Aktivitet të veçantë në trajtimin e
informatave që qytetaret i sollën në
Agjencion, hetimi i tyre dhe përcjellja e
tyre ne Prokuroritë Publike të Kosovës.
Gjatë vitit 2007 në Agjencion janë trajtuar
124 raste informatash. Pas hetimeve
administrative, në mungesë të provave 61
raste janë mbyllur, 47 raste të informatave
janë dërguar në Prokuroritë gjegjëse dhe në
fund të vitit 2007, 16 raste të informatave
kane qene në fazën e hetimeve. Nga
informatat e përcjellura në Prokurori,
14 kanë të bëjnë me Gjyqësorin, 13 me
Qeverinë, 11 me Pushtetin Lokal dhe 9 me
ndërmarrjet publike.

Parandalimi - eliminimi i shkaqeve të
korrupsionit
Mbikëqyrja e pasurisë - edhe pse ky
aktivitet është realizuar për herë të parë në
Kosovë, 98% e zyrtarëve e kane kryer këtë
obligim. Ky obligim ligjor është realizuar
në tri faza dhe deri te realizimi i plote është
dashur që ndaj 24 zyrtarëve te kërkohet
ndërmarrja e masës administrative,
zvogëlimi i pagës për 20%, kurse ndaj 14
zyrtareve nga punëdhënësit e tyre është
kërkuar largimi deﬁnitiv nga puna.
Pas kontrollit teknik/logjik kemi hasur
në shumë parregullsi tek plotësimi i
formularëve dhe të gjitha këto është
dashtë, angazhim shtesë dhe kontakt
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direkt me zyrtar qe mangësitë të evitohen.
Parandalimi i konﬂiktit te interesit Në bazë te informatave të bazuara për
ekzistimin e konﬂiktit të interesit, Agjencioni
ka ndërhyrë tek 15 raste dhe është arritur
evitimi i tyre.
Ne disa raste ku janë vërejtur shkelje
të ligjit të Prokurimit Publik nga ana e
Institucioneve të Kosovës, Agjencioni ka
ndërmarre veprime ku janë rekomanduar
anulimet e disa tenderëve dhe iniciativa tjera
te IPVQ-ve, para hapjes se ofertave, duke
eliminuar diskriminimin e operatorëve
të përgjegjshëm ekonomik. Vlera e
parallogaritur e tenderëve të anuluar arrin
shifrën rreth 7 milion euro.
Edukimi
Agjencioni si institución i ri i formuar nga
Kuvendi, aspektin e edukimit e ka trajtuar
ne dy drejtime:
Edukimi - ngritja profesionale e vet zyrtarëve
të Agjencionit dhe edukimi i përgjithshëm i
publikut me qellim të ngritjes se vetëdĳes
qytetare.
Zyrtaret e Agjencionit gjatë vitit raportues,
kane marre pjese në gjithsejtë 35 trajnime,

konferenca, tryeza pune dhe vizita
studimore.
Si rezultat i bashkëpunimit të shkëlqyer me
Qendrën për Arsim të Kosovës, kemi marre
pjese aktive ne seminaret e organizuara ne
10 komuna të Kosovës, së bashku me OSBE
dhe UNDP kemi realizuar 2 kampanja
mediale, kemi vizituar të gjitha Ministritë e
Qeverise se Kosovës dhe tri komunat me te
mëdha të vendit, ku zyrtaret janë njouar
për legjislacionin në fuqi dhe mekanizmat
anti-korrupsion.
Për te gjitha aktivitet e Agjencionit janë
shpenzuar 336,956.06 euro, 88.11% nga
buxheti i lejuar, duke e menaxhuar
mirë buxhetin dhe duke shpenzuar për
telefonata, dreka, darka dhe derivate
shpenzime minimale, vetëm 5% e buxhetit
është shpenzuar me procedura me vlerë
minimale (me para te gatshme).
Pengesat e hasura nga Agjencionit kanë
qenë: Buxheti jo sipas kërkesës; Numri i
zyrtareve jo sipas organigramit; Pagat e
vogla dhe aspak motivuese; Pamundësia
e angazhimit të ekspertëve të lëmis dhe
rrezikshmëria e largimit të personelit
ekzistues; Bashkëpunim me prokuroritë
nën nivelin e duhur; dhe Objekti i vogël dhe

jofunksional.
AKK është në funksion me shume se një vit
dhe ky është raporti i pare qe po prezantohet
para jush, jam shumë i bindur se rezultatet
e arritura janë larg asaj çka ne dëshirojmë,
mirëpo mendoj se në Kosovë është formuar
një institucion i cili veç ka krĳuar një themel
të fort, një institucion tek i cili qytetaret
e Kosovës po e rrisin besimin dhe me
vazhdimin e përkrahjes se Institucioneve
qendrore ne një te ardhme të afërt do t’i
arrĳë rezultatet e dëshirueshme.
Agjencioni për herë të parë e ka buxhetin
sipas kërkesës, numri i zyrtarëve
deﬁnitivisht do te jetë sipas organigramit,
Kuvendi po ndërmerr hapa konkret drejt
fuqizimit te Agjencionit dhe në raport
me Prokurorinë ka progres. E gjithë kjo
po rezulton me rritjen e intensitetit dhe
kualitetin e punës së Agjencionit.
Deri më tani, kemi pranuar 59 informata
serioze për veprime korruptive. Me qëllim
të parandalimit të tyre, më lejoni qe ti
veçoj 2 nga shumë forma te lajmërimit te
korrupsionit.
Nën një edhe me tutje po vazhdohet me :
Abuzime te mëdha ne procesin e tenderimit
(duke mos i publikuar tenderët ne faqen e
Internetit, duke i diskriminuar operatoret
e përgjegjshëm dhe duke mos i respektuar
kushtet te cilat vet i përcaktojnë, (vetëm ne
dy javët e fundit, ne 3 raste, pas reagimit
tone ne tenderët e publikuar, parandalohet
tentim keqpërdorimi i me shumë se 2.5
milion euro).
Kurse e dyta, e re por me shenja metastazike:
Te proceduarat e përzgjedhjes se
konsulences ndërkombëtare, gatishmërisë
se institucioneve ndërkombëtare për te
ndihmuar ngritjen e institucioneve vendore,
zyrtaret tanë i përgjigjën duke i futur neper
lista te afërmit e tyre ose nga ekspertet
ndërkombëtar për dhënien e pëlqimit për
vazhdimin e kontratave. Kërkojnë: vetura,
punësim dhe favore tjera.
Me qellim të mbrojtjes se rendit ligjor,
demokracisë dhe të drejtave të njeriut,
qeverisjes se mire, ndershmërisë dhe
drejtësisë sociale, konkurrencës, rritjes
ekonomike, besimit të përgjithshëm tek
institucionet publike dhe vlerat morale të
shoqërisë. Lua kundër korrupsionit dhe
kyçja ne këtë proces e të gjitha institucioneve
është e domosdoshme.

asi

ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE
N E W S L E T T E R

7

Ne ende duhet të luftojmë për të drejtat tona dhe një
vend në shoqëri
Intervistë me Kosara Nikolić, deputete e Kuvendit të Kosovës, zëvendëskryesuese e dytë e Komisionit për
Buxhet dhe Financa, dhe anëtare e Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Mjedis e Planiﬁkimi
Hapësinor, si dhe e Komisionit për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
ASI: A jeni e kënaqur me nivelin e
përfaqësimit të interesave të komunitetit
serb në mandatin e ri të Kuvendit të
Kosovës?
Kosara Nikoliç: Niveli i përfaqësimit
serb në mandatin e ri të Kuvendit të
Kosovës, pas zgjedhjeve të nëntorit 2007,
ka zbritur në nivelin e asaj që garantohet
me Kornizën Kushtetuese, d.m.th. të kesh
dhjetë përfaqësues të komunitetit tonë.
Kjo nuk mund të ndryshohet tani, jemi
dhjetë anëtarë, por fatkeqësisht jo të gjithë
marrin pjesë në punën e Kuvendit, përveç
deputetëve të Partisë së Pavarur Liberale,
Demokracia e Re dhe Iniciativa Qytetare e
Gorës.
ASI: A jeni të kënaqur me performancën e
deritanishme?
K.N.: Personalisht, mendoj se është mirë që
jemi të pranishëm në Institucionet e Kosovës,
sepse nëse kemi vendosur të mbesim dhe
jetojmë në këto hapësira, atëherë ne duhet
të luojmë dhe ta ﬁtojmë vendin tonë
në shoqëri. Përkitazi, me çështjen nëse
pjesëmarrja jonë në institucionet e Kosovës
ka dhënë rezultate për komunitetin serb
deri tani, do të thosha se po. Megjithatë,
kjo po ndodhë disi ngadalë. Ne e dimë se
shkalla e papunësisë në Kosovë është mjaë
e lartë, që përafërsisht 65% e popullatës
është e papunësuar, dhe këtu ﬂas për
popullatën shqiptare gjithashtu, jo vetëm
për atë serbe. Ne jemi të vetëdĳshëm se
kur nuk ka prodhim, çdo gjë ndalon. Si
përfaqësues të komunitetit serb në kuadër të
institucioneve, ne kërkojmë përmbushjen e
asaj që garantohet me Kornizën Kushtetuese.
Aty theksohet se 10 deri 12% e serbëve
duhet të jenë të punësuar në institucione
dhe ndërmarrjet publike të Kosovës. Ne
nuk pranojmë që serbët duhet të jenë të
punësuar vetëm në ministritë e udhëhequra
nga serbët, por që ky të jetë rasti edhe në
ministritë tjera dhe ndërmarrjet publike ku
ka nevojë për pozita të reja.
Gjithashtu, do të dëshiroja të përmend
edhe çështjen e zhvillimit të pabarabartë

rajonal. Mendoj që projektet e ndryshme
nuk duhet të zbatohen vetëm në Graçanicë,
meqë ne kemi komuna tjera shumetnike
siç janë Lipjan dhe Mitrovica. Mund të ju
them se nuk ka fare projekte zhvillimore
në vendbanime siç janë Radeva, Lepina,
Skulaneva, Suvi Do, Livađe, Dobrotini,
dhe Gushterica e Ultë dhe e Epërme dhe në
vende shumetnike siç janë Staro Gracko and
Raboveci. Pikërisht në vende të tilla duhet të
bëhet diçka, në mënyrë që njerëzit ta ﬁtojnë
ndjenjën që dikush mendon për ata, meqë
ata ishin të guximshëm dhe të vendosur që
të qëndrojnë dhe mbĳetojnë.
ASI: Cilat janë mendimet tuaja për
performancën e komisioneve të Kuvendit
të Kosovës, anëtare e së cilave jeni edhe ju?
K.N.: Përvoja ime nuk është kaq e madhe,
meqë ky është mandati im i parë si deputete.
Duke iu falënderuar transparencës dhe
punës konstruktive të grupit parlamentar të
SLS-së, megjithatë jam e kënaqur. Mendimi
dhe e drejta jonë për votë janë duke u

respektuar në të gjitha komisionet, megjithatë
ndonjëherë na mungon përkthimi. Ndodh
që, për arsye teknike, të mos na sigurohen
dokumente të përkthyera, ndërsa nga
Qeveria gjithmonë i marrim në gjuhën
angleze, serbe dhe shqipe. Për këtë, në disa
raste, unë kam kundërshtuar dhe arsyetimi i
dhënë është gjithmonë kuﬁzimi kohor. Unë
e kuptojë këtë, meqë jemi në mes të punës
së hartimit të tërë legjislacionit, por nëse
marrim pjesë në punën e këtyre komisioneve
është e domosdoshme të gjendet kohë
për përkthimin. Unë jam pjesëmarrëse e
rregullt e takimeve të komisioneve, meqë
jam e interesuar për t’u përfshirë aq sa është
e mundur, por edhe për t’ia prezantuar
zhvillimet komunitetit tim. Popullata serbe
ende nuk është mirë e informuar sa i përket
punës së përfaqësuesve të saj në Kuvendin e
Kosovës. Unë nuk kam zyre në zonën time,
nuk kam hapësira për t’i pritur qytetarët.
Për brengat e njerëzve unë kuptojë vetëm
kur i takojë gjatë dasmave apo funeraleve.
Pas kësaj unë ia kalojë ato çështje grupit tim
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parlamentar për adresim të mëtejmë.
Mendoj se Qeveria duhet gjithashtu të bëjë
më tepër për qytetarët e saj. Së bashku me
donatorët, ajo duhet të ndërtojë hapësira
ku ne do të mund të mbanim takime dhe
këmbenim mendime me qytetarët, dhe ku
do t’i prisnim zyrtarët qeveritar, të kryesisë
apo ata komunal.
ASI: Cili është mendimi juaj mbi
pjesëmarrjen e femrave në jetën politike
në Kosovë?
K.N.: Mendoj se pjesëmarrja e femrës në
politikë është ende e pamjaueshme në
Kosovë. Sipas standardeve evropiane,
përfaqësimi i femrave duhet të jetë rreth
30 % dhe kjo përqindje duhet madje të
shtohet në 40 %. Fatkeqësisht, në Kosovë
ende mbizotëron mendimi se femrat duhet
të qëndrojnë në shtëpi dhe të lindin fëmĳë.
Në vendet evropiane ka shumë femra që
janë drejtoresha, menaxhere kompanish apo
politikane të shkëlqyeshme.
Sa i përket përfaqësimit të femrës në Partinë
e Pavarur Liberale, ne kemi shumë femra,
por nuk kemi shumë mundësi për t’u takuar
më shpesh meqë jemi larg njëra-tjetrës dhe
nuk kemi hapësira. Gjatë zgjedhjeve, 50%
në listat tona ishin femra. Ne po përpiqemi
që në institucionet e Kosovës të punësojmë
sa më shumë femra që është e mundur; tani
ne kemi katër deputet, dy meshkuj dhe dy
femra, Radmila Vujiq dhe unë. Sidoqoë,
ne duhet të vazhdojmë luën për të drejtat
tona dhe për një vend në shoqëri.
ASI: Çfarë porosie do t’ju kishe dhënë
lexuesve tonë dhe përfaqësuesve të
komunitetit serb në Kosovë?
K.N.: Porosia ime për popullsinë serbe do të
jetë e shkurt. Meqë, tashmë kemi vendosur
të rrimë dhe të mbĳetojmë në këtë vend ku
gjyshërit dhe stërgjyshërit tonë kanë jetuar
me shekuj, ne mund ta bëjmë këtë vetëm
përmes punës dhe pjesëmarrjes në të gjitha
strukturat e Kosovës. Në të kundërt, ne do
të ishim të neglizhuar dhe askush nuk do të
mendonte për ne dhe për nevojat e brengat
tona, ndërkohë që me pjesëmarrjen tonë, për
këtë kemi dhe të drejtën morale, ne mund
të luojmë për çdo gjë. Mbetet të shihet se
çfarë do të jetë rezultati.
Intervista e zhvilluar nga Mario Maglov,
Koordinator i Qendrave Informuese të
Komunitetit, DPI-UNMIK

Kosova në Agjendën
e Asamblesë Parlamentare të
NATO-s në Sesionin e Berlinit
Nga Ruxandra Popa,
Drejtoreshë e Dimensionit Civil të Komisionit të Sigurisë, AP NATO
Dy herë në vjet, Asambleja Parlamentare
(AP) e NATO-s i mbledh anëtarët e vet për të
shqyrtuar çështjet kyçe aktuale të sigurisë.
Në mbledhjen më të fundit më 23 – 27 maj,
AP-ja e NATO-s u takua në Reichstagun historik në qendër të Berlinit. Nga kjo
pikë e favorshme simbolike, anëtarët e
Asamblesë kanë diskutuar për një sërë
çështjesh: përfshirë këtu mbrojtjen kundërraketore, marrëdhëniet me Federatën Ruse,
operacionet në Afganistan, dhe natyrisht,
për të ardhmen e Kosovës.
AP-ja e NATO-s është organizatë ndërparlamentare që tubon anëtarët e
parlamenteve nga e tërë Aleanca për të
diskutuar për çështjet e sigurisë. Në çdo
mbledhje të saj takohen parlamentarë të
ndryshëm nga e tërë Amerika Veriore
dhe Evropa. Po ashtu, në atë tryezë
tubohen edhe një sërë vendesh partnere
siç janë Rusia, Ukraina dhe Gjeorgjia për
një dialog të zgjeruar. Që nga viti 2002,
Kuvendi i Kosovës është uar rregullisht
të marrë pjesë në sesionet dhe seminaret
e Asamblesë si vëzhgues parlamentar ad
hoc. Një delegacion i lartë shumëpartiak
dhe shumetnik i Kuvendit të Kosovës
mori pjesë në sesionin e Berlinit. Xhavit
Haliti (nga Partia Demokratike e Kosovës
– PDK), Naim Maloku (nga Aleanca
për Ardhmërinë e Kosovës – AAK) dhe
Slobodan Petroviç (nga Partia e Pavarur
Liberale – SLS), të tre këta anëtarë të
Kryesisë së Kuvendit të Kosovës, kanë
pasur disa herë mundësi të shkëmbejnë
pikëpamje me anëtarët e AP-së së NATOs.
Kosova zë një vend të spikatur në agjendën e
AP-së së NATO-s. Disa nga pesë komisionet
e saj (Dimensioni Civil i Sigurisë, Mbrojtja
dhe Siguria, Ekonomia dhe Siguria,
Politika, Shkenca dhe Teknologjia) kanë
shqyrtuar shumë çështje që e rrethojnë të
ardhmen e Kosovës, dhe e kanë vizituar
rajonin gjatë viteve të fundit. Kohëve të
fundit, delegacioni nga Komisioni për

Mbrojtje dhe Siguri (KMS) dhe Komisioni
mbi Dimensionin Civil të Sigurisë (DCS)
kishin udhëtuar për në Prishtinë në datat
23 -24 prill, ku janë takuar me autoritetet
më të larta kosovare, si dhe përfaqësuesit e
bashkësisë ndërkombëtare.
Që nga viti 2007, Komisioni i DCS-së ka
marrë udhëheqjen për monitorimin e
zhvillimeve në Kosovë, ndërsa Raportuesi
i Përgjithshëm i Komisionit, Vitalino
Canas (Portugali) ka përgatitur dy raporte.
Në Berlin, z. Canas paraqiti dra raportin
e tĳ për vitin 2008 me titull “Kosova dhe
e Ardhmja e Sigurisë në Ballkan”. Në këtë
raport theksohet se edhe pse pavarësia
e Kosovës është njohur nga dyzet shtete,
ende mbeten shumë çështje të hapura
për Prishtinën, Beogradin dhe bashkësinë
ndërkombëtare. Në prezantimin e tĳ, z.
Canas vuri theksin në dy çështje veçanërisht
të vështira: fatin e pasigurt të popullatës
serbe të Kosovës; dhe “rikonﬁgurimin”
problematik të pranisë ndërkombëtare
në Kosovë. Hyrja në fuqi e planiﬁkuar e
Kushtetutës së Kosovës më 15 qershor
do të shtojë një shtresë kompleksiteti në
situatën e tanishme.
Prezantimi i raportit nxiti një debat të
gjallë në këtë Komision. Duke e marrë
alën në emër të delegacionit të Kuvendit
të Kosovës, z. Haliti konﬁrmoi se që nga
muaji shkurt janë ndërmarrë shumë hapa
për të konsoliduar institucionet e Kosovës
– përfshirë këtu Kuvendin e Kosovës – dhe
për të shndërruar parimet dhe dispozitat e
planit të Ahtisaarit në ligj. Megjithatë, gjatë
diskutimit u nënvizua hendeku i gjerë që
mbetet mes qëndrimeve të Beogradit dhe
Prishtinës sa i përket të ardhmes së Kosovës.
Parlamentarët serbë riaﬁrmuan se Serbia
kurrë nuk do ta braktisë pretendimin e saj
territorial ndaj Kosovës. Ata e rideklaruan
kundërshtimin e tyre ndaj çfarëdo bartje
të përgjegjësisë nga UNMIK-u në EULEX,
dhe paralajmëruan kundër përfshirjes së
NATO-s në ndërtimin e institucioneve të

asi

ardhshme mbrojtëse të Kosovës. Duke e
përmbyllur diskutimin z. Canas u bëri thirrje
të gjitha palëve të largohen nga deklaratat e
krejtësisht retorike dhe të punojnë në drejtim
të riﬁllimit të dialogut ndërmjet Beogradit
dhe Prishtinës në çështjet me interes të
përbashkët.

Raporti i Canas tani do të azhurnohet në bazë
të komenteve të dhëna nga delegacionet e
ndryshme nacionale, ndërsa drai i dytë dhe
përfundimtar do t’i paraqitet Komisionit të
DCS-së për miratim në seancën vjetore të
AP-së së NATO-s në Valencia të Spanjës, më
14 -17 nëntor.
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Më shumë informata rreth AP-së së NATO-s
mund të gjenden në: www.nato-pa.int
Në raportin nga Vitalino Canas për
Komisionin e DCS-së “Kosova dhe e
Ardhmja e Sigurisë në Ballkan” mund
të keni qasje në: h p://www.nato-pa.int/
Default.asp?SHORTCUT=1480

Z. Xhavit Haliti – Anëtar i Kryesisë së Kuvendit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të NATO-së, sesioni i Berlinit
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Kushtetutë historike
me anomali qe duhen korrigjuar
Intervistë me z. Hydajet Hyseni, deputet i Kuvendit të Kosovës
ASI:Çfarë roli mendoni se duhej të
luante Kuvendi i Kosovës në procesin
Kushtetues?
Hydajet Hyseni: Krucial, do te thosha
shkurt. Kam pritur që në pajtim me praktikat
demokratike të kushtetutëbërjes dhe
përfundimeve të konferencës, organizuar
nga OSBE në vitin 2006, që në ﬁllim të këtĳ
procesi Kuvendi i Kosovës të luaj rolin që i
përket si faktor bartës dhe koordinues i gjithë
procesit kushtetutëbëres. Në kontekstin
e dhënë, Kuvendi i Kosovës objektivisht
ka qenë asamble kushtetuese dhe duhej të
funksiononte si e tillë.
Kuvendi i Kosovës, në legjislaturën e parë
edhe ka hartuar miratuar ndryshimet
kushtetuese. Është marrë madje edhe një
vendim për hartimin e Kushtetutës së re. Në
cilësinë kryetarit të Komisionit për legjislacion,
gjyqësi dhe kornizë kushtetuese, kam
iniciuar dhe kam propozuar konceptin dhe
strukturat e procesit kushtetutëbërës. Nuk di
arsyet pse Kuvendi dhe komisioni legjislativ
u anashkaluan pas formimit të Grupit të
Unitetit. Cilat do qofshin ato e konsideroj
të gabueshme anashkalimin e Kuvendit
në këtë proces dhe sidomos procedurën
jodemokratike dhe joparlamentare të
imponuar për shqyrtimin dhe miratimin e
Kushtetutës dhe pakos se ligjeve.
ASI:Duke marrë parasysh kuﬁzimet a
ka mundur që publiku të luajë rol më të
madh?
HH: Kushtetutëbërja është ndërmarrje
madhore e gjithë shoqërisë, andaj edhe
duhej mundësuar angazhim i gjerë i të
gjitha segmenteve të interesuara shoqërore,
veçmas rretheve ekspertore, akademike e
profesionale.
Kuﬁzimet që i janë imponuar Kosovës, janë
përdorur me mjeshtëri si justiﬁkim për
shkeljet e shumta jo vetëm procedurale, por
edhe parimore, përmbajtësore, funksionale,
madje edhe teknike, logjike e gjuhësore.
Por e vërteta është se kuﬁzimet (shpesh të
tepruara dhe të panevojshme) kishin të bënin
kryesisht me nivelin e të drejtave të njeriut
dhe të komuniteteve ose me raportin me

praninë ndërkombëtare, segmente këto që
objektivisht as që kanë qenë aq kontestuese.
Publiku ynë ka dëshmuar ndjenjë dhe
shkallë të lartë pjekurie e maturie sa i përket
këtyre kërkesave dhe këtë ai do ta dëshmonte
edhe po t’i mundësohej rol më aktiv në
kushtetutëbërje. Do të kontestoheshin
eventualisht formulat e gabuara konceptuale,
antidemokratike e natievropiane, lëshimet
e
rrezikshme
potencialisht
abuzive
dhe manipulative ndaj tendencave për
intsrumentalizim, bllokim, regjenerim të
tensioneve e konﬂiktit apo synimeve për
ndarje e copëzime të mëtejshme.

HH: Konsideroj se duhej ruajtur ndjenja e
masës qoë kur ﬂitet për kuﬁzimet, qoë
kur ﬂitet për favorizimet dhe duheshin
parandaluar formulat absurde, jofunksionale
dhe me efekte kundërprodhuese. Nuk është
balancim por grackë e rrezikshme nëse
Kushtetuta në një gjuhë nis me “ne populli
i Kosovës...”, në gjuhen tjetër: “ne qytetarët
e Kosovës...”, kurse në vĳim dhe gjatë gjithë
tekstit nuk qëndrohet as në njërin dhe as në
konceptin tjetër. Në një gjuhë shqiptarët janë
komunitet në tjetrën nuk janë komunitet dhe
madje nuk saktësohet fare çka janë, kurse në
gjithë tekstin në vĳim kjo çështje mbetet e
mjegulluar dhe e ngatërruar. Kosova si tërësi,
edhe përkundër kompaktësisë me mbi 90 %
të një kombësie shpallet shoqëri multietnike,
por në vĳim, gjatë gjithë tekstit ndiqet vĳa
strikte etnike duke etnicizuar mbi baza të
një përfaqësimi të papresedan në linja etnike
e madje edhe përbërjen e Këshillit Gjyqësor,
Komisionit Zgjedhor, etj. duke hallakatur
e prishur madje edhe komunat multietnike
dhe duke imponuar komuna artiﬁciale,
jonatyrale dhe jofunksionale ekskluzivisht
monoetnike, në kundërshtim ﬂagrant me
Kartën evropiane për organizmin e pushtetit
lokal. Duke u thirrur ne parimet e UNESKOs e në kolizion me to, imponohet një trajtim
e ndryshëm dhe madje diskriminues midis
besimeve fetare dhe monumenteve religjioze.
Ne emër te diskriminimit pozitiv ne raport
me komunitetin serb në Kosovë, imponohet
një diskriminim negativ midis komuniteteve
etnike dhe fetare. Komuniteteve pakicë u
njihet e dr e është akt historik me rëndësi të
jashtëzakonshme për të ardhmen e Kosovës
dhe popullit të saj. Zbatimi i saj efektiv,
gjithkund ku kjo është e mundshme, veçmas
liritë dhe të drejtat e komuniteteve pakicë
do të duhej kuptuar si detyrë parësore e të
gjitha segmenteve të shoqërisë, ndërkaq
mangësitë dhe anomalitë evidente, besoj do
të korrigjohen me kohë, në ecje e sipër dhe në
bashkëpunim me botën demokratike.
Intervistoi Artan Canhasi

ASI: Si i balanconi kuﬁzimet legale dhe
politike kur shkruhet një kushtetutë?
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Grupi joformal i grave në Kuvendin e Kosovës
– planet dhe sfidat
Intervistë me Znj. Flora Brovina, kryesuese e grupit joformal të grave në Kuvendin e Kosovës
ASI: Cilat janë të arriturat e grupit joformal
të grave kuvendare në mandatin e kaluar?
Flora Brovina: Fillimi i grupit joformal të
gruas në Kuvendin e Kosovës korrespondon
me vështirësi të shumta, pasi që nuk u
realizua dëshira për formimin e këtĳ grupi
në mandatin e parë. Fatmirësisht, kah mesi
i mandatit të dytë, falë pjesërisht edhe
ndihmës së pakursyeshme të NDI-së, OSBEsë dhe partnerëve tjerë ndërkombëtarë, ky
grup i deputeteve ﬁlloi punën. Mendoj që
gjatë kësaj periudhe kemi arritur të ndërtojmë
një dialog të brendshëm në mes të pozitës
dhe opozitës, dialogun në mes të partive të
ndryshme si dhe në mes të deputeteve nga
të gjitha komunitetet. E arritur është edhe
fakti që është avancuar edhe pozita e gruas
në Kuvendin e Kosovës, mirëpo ne nuk
tentojmë të ndalemi me kaq. Gjatë viteve
të kaluara po ashtu arritëm të ngritim tema
të nxehta sikur punësimi i gruas, arsimimi,
gjendja sociale, etj. Gjithashtu gjatë mandatit
të kaluar gratë e komunitetit serb kuptuan
fuqinë e grupit, dhe vendosen të marrin pjesë
në punën e grupit dhe t’i ndihmojë atĳ në
adresimin e problemeve sociale, pavarësisht
se kolegët e tyre bojkotonin institucionet në
atë kohë. E konsideroj një të arritur edhe
faktin se grupi parlamentar i grave u formua
para se të formohet grupit i unitetit, kështu
që disi edhe i kemi parapri formimit të këtĳ
grupi. Dëshiroj të theksoj edhe se kemi
arritur të themelojmë një komunikim rajonal
dhe bashkëpunëtore të mira në mesin e
parlamentareve në Maqedoni dhe Shqipëri,
por po ashtu kemi arritur që të komunikojmë
edhe me qytetarët e të gjitha shtresave me
rastin e vizitave të cilat i kemi bërë në terren.
ASI: Si e vlerësoni pozitën e gruas dhe rolin
e saj në shoqërinë kosovare sot?
F.B: Pozita e grave në Kosovë, si në politikë,
ashtu edhe në jetën e përditshme nuk dallon
shumë nga vendet përreth. Kemi të bëjmë me
një kërkesë të gjithmbarshme për fuqizimin e
rolit të gruas në politikë, zbatimin e ligjit për
barazi gjinore si dhe një mori çështjesh tjera të
cilat duhet t’i adresojnë brengat e shumta që
shoqëritë në tranzicion i hasin. Besoj që pozita

me një mori ligjesh pozitive të cilat nuk
implementohen si duhet. Pra, monitorimi
dhe implementimi i ligjit për barazi gjinore,
ligji mbi trashëgiminë, ligji i punës etj.,
janë vetëm disa nga ato që i kemi në listën
tonë. Nga hulumtimet tona të bëra, kemi
konstatuar që shumë pak gra i njohin këto
ligje si dhe kanë pak qasje në këto ligje apo
përkrahje ligjore për iniciativa të reja etj. qoë
në biznes, raporte familjare apo mbrojtje të
garantuar me ligj.
Tutje, vazhdimi i bashkëpunimit rajonal dhe
ngritja e kapaciteteve strategjike të grupit të
grave do të jetë prioriteti tjetër në muajt në
vĳim, por edhe fuqizimi i gruas në partitë
politike, e cila do të garantoj një përfaqësim
më të denjë.

e gruas në çdo shoqëri mund të ndryshoj
paraprakisht me një fuqizimin adekuat
të grave në institucionet vendimmarrëse
sepse gruaja punon më së miri për gruan.
Shpresojmë të vazhdojmë me punën tonë ne
lidhje me implementimin e ligjit për barazi
gjinore si dhe kuotës së përfaqësimit së paku
40% të gruas në institucione në mënyrë që
të sigurohet një pjesëmarrje e pranueshme e
grave në vendim marrje.
ASI: Cilat janë prioritetet e grupit të grave
në të ardhmen?
F.B: Grupi i grave në të ardhmen do të
fokusohet në disa çështje me rëndësi sikur që
janë: bashkëpunimi me qytetarët, shoqërinë
civile dhe palët tjera të interesuara në lidhje

ASI: Çfarë kontaktesh keni me grupet e
ngjashme në rajon?
F.B: Kemi raporte shumë të mira me grupe
të ngjashme në rajon dhe më gjerë. Kemi
marrë pjesë në konferenca dhe takime të
ndryshme në vende përreth përmes Paktit të
Stabilitetit. Po ashtu me OSBE-në gjatë vitit
të kaluar kemi organizuar një konferencë
rajonale ku deputete nga rajoni kanë
shkëmbyer përvojën me anëtaret e Kuvendit
të Kosovës. Momentalisht jemi në kontakte
të rregullta me deputetet e Maqedonisë dhe
Shqipërisë, por komunikojmë edhe me gratë
nga parlamentet tjera. Duhet të theksoj edhe
ndihmën e ambasadës së Zvicrës, pastaj asaj
të SHBA-së, Suedisë, Holandës dhe zyrës
së Greqisë në Prishtinë për përkrahje, si në
trajtën e vizitave që janë mbajtur me esën
e tyre, ashtu edhe si përkrahje në formë të
projekteve dhe trajnimeve. Në fund, më
lejoni t’i falënderohem OSBE-së për përkrahje
logjistike dhe ekspertizën ndërkombëtare
të dhënë për fuqizimin e rolit dhe pozitës
së grave kuvendare në skenën politike
kosovare.
Intervistoi Bujar Maxhuni
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Domosdoshmëria e ushtrimit të papenguar të
mbikëqyrjes parlamentare nga Komisioni
Intervistë me deputetët Shkumbin Demaliaj dhe Bojan Stojanović, zëvendëskryesuesi i parë dhe i dytë i Komisionit për
Punë të Brendshme dhe Siguri të Kuvendit të Kosovës
Siguri, do të përkujdesem që ky Komision
të ushtrojë tërë kapacitetin e tĳ si aktor
mbikëqyrës sa i përket zhvillimit të sektorit
të sigurisë në Kosovë në të ardhmen.
B.S.: Është shumë me rëndësi që Komisionit
për Punë të Brendshme dhe Siguri të
vazhdojë të ushtrojë rolin e tĳ të përhershëm
dhe vigjilent të mbikëqyrjes. Megjithatë,
vlen të rikujtohet se tani për tani roli ynë
është mja i zvogëluar sa u përket të të
ashtuquajturave ligje të Ahtisaarit.

Anëtarët e Komisionit në Konferencën e KDAF-së

Qendra me seli në Gjenevë për Kontrollin
Demokratik të Forcave të Armatosura
(KDAF) organizoi në Gjenevë tryezën e
rrumbullakët rajonale mbi mbikëqyrjen
parlamentare në datat prej 2 - 4 qershor,
2008. Me këtë rast, KDAF-i kishte uar
Komisionin për Punë të Brendshme dhe
Siguri. Misioni i OSBE-së në Kosovë ishte
uar po ashtu që të merrte pjesë, pasi që ata
ndihmuan në organizimin e kësaj ngjarjeje.
Më poshtë, janë dhënë disa opinione dhe
komente nga dy anëtarët e Komisionit për
Punë të Brendshme dhe Siguri.
ASI: Si anëtarë të Komisionit të Kuvendit
për Punë të Brendshme dhe Siguri, cilat
janë përshtypjet tuaja të përgjithshme për
këtë tryezë të rrumbullakët?
Shkumbin Demaliaj: Në parim, do të thoja
se kjo tryezë e rrumbullakët më është dukur
vërtet interesante, dhe në veçanti e kam
vlerësuar atmosferën shumë relaksuese
por edhe profesionale. Përveç kësaj, mund
të them se kemi patur kohë të mjaueshme
për t’i diskutuar në tërësi të gjitha temat.
Posaçërisht e dobishme ka qenë qasja
krahasuese dhe rajonale ndaj mekanizmave
të sigurisë.
Bojan Stojanović: Tryeza e rrumbullakët
ishte e organizuar mirë, me kohë dhe në

mënyrë profesionale. Ndër të tjera, temat për
të cilat u diskutua ishin pa dyshim shumë
relevante në dritën e sﬁdave të tanishme dhe
të ardhshme të Kosovës në lëmin e reformës
në sektorin e sigurisë.
ASI: Në përgjithësi, cilat janë çështjet
më të rëndësishme që kanë të bëjnë me
mbikëqyrjen e sektorit të sigurisë në
Kosovë?
Sh.D.: Ndonëse nuk do të identiﬁkoja
ndonjë çështje të caktuar për shkak të
kompleksitetit dhe gjerësisë së reformës
në sektorin e sigurisë në Kosovë, do të
nënvizoja rëndësinë e mbikëqyrjes së
sektorit të sigurisë, pasi që në pyetje është
siguria e qytetarëve tanë.
B.S.: Sipas pikëpamjes sime, sot çështja
më e ndjeshme është krĳimi i një shërbimi
inteligjent të përgjegjshëm dhe demokratik,
për shkak të implikimeve të tĳ në ekuilibrin
politik të pushtetit.
ASI: Cili është roli i parlamentit në
zhvillimin dhe reformën e sektorit të
sigurisë në të ardhmen?
Sh.D.: Duhet të rikujtojmë se ne jemi në
procesin e harmonizimit të legjislacionit.
Duke e thënë këtë, dhe si nënkryetar i
Komisionit për Punë të Brendshme dhe

ASI: Duke u bazuar në këtë përvojë,
çka shihni si dritare të mundësisë për
bashkëpunim parlamentar rajonal në
lëmin e sigurisë?
Sh.D.: Në të vërtet ekziston nevoja për
të nxitur dhe përkrahur bashkëpunimin
parlamentar rajonal, sidomos në fushën e
sﬁdave të përbashkëta të sigurisë me të cilat
ballafaqohen vendet e këtĳ rajoni.
B.S.: Personalisht do të isha në favor
të çfarëdo aktiviteti të bashkëpunimit
parlamentar rajonal. Në të vërtetë, kjo jo
vetëm që paraqet një masë afatgjatë të
ndërtimit të mirëbesimit, por po ashtu edhe
një mënyrë të shkëlqyeshme të shkëmbimit
të praktikave më të mira dhe të informatave
sa u përket sﬁdave dhe brengave të
përbashkëta të sigurisë.
ASI: Cilat fusha mund t’i identiﬁkoni ku
mund të ketë përmirësime në kuadër të
këtĳ komisioni dhe që mund të mbështeten
nga partnerët/organizatat nga jashtë?
Sh.D.: Komisioni ynë duhet të punojë në të
gjitha fushat që kanë të bëjnë me sigurinë.
Duke patur parasysh situatën e tanishme
në sektorin e sigurisë në Kosovë, çfarëdolloj
mbështetje nga partnerët tanë ndërkombëtarë
do të jetë më se e mirëseardhur, sidomos
në aspektin e ndihmesës për ndërtimin
e kapaciteteve dhe asistencë teknike. Për
shembull, kjo mbështetje është e nevojshme
në lidhje me krĳimin e Agjencisë Kosovare
të Sigurisë dhe në përgatitjen e Forcës së
Sigurisë së Kosovës.
B.S: Çfarë kemi nevojë tani është një lloj
Programi i Zhvillimit Profesional dhe që të
njihemi me përvoja më praktike.
Luis Moratinos Munoz
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Reformat e sektorit të sigurisë në Kosovë … në udhëkryq…
“Reforma e sigurisë përfshin promovimin e transparencës, sundimin e ligjit, llogaridhënien dhe debate të informuara, si dhe
përforcimin e kapaciteteve legjislative për mbikëqyrje adekuate të sistemeve të sigurisë.”
Udhëzimet e OCDE DAC: Ndihma në parandalimin e konﬂiktit të armatosur, 2001.

Kur ﬂasim për reformat e sektorit të sigurisë
(RSS), mendojmë në procesin e gjatë të
transformimit të cilit duhet t’i nënshtrohen
shoqëritë e pas-konﬂiktit për sa i përket
rideﬁnimit të tërë spektrit të aktorëve dhe
mekanizmave të sigurisë. Ky sistem i ri i
sigurisë si “shishe” e re e sapo prodhuar
është menduar të përmbajë një “verë të re
të legjitimitetit dhe llogaridhënies”, për sa i
përket qeverisjes së mirë, transparencës dhe
sundimit të ligjit. Në fakt, RSS raison d’être
është konsolidimi i mjedisit të qëndrueshëm
të sigurt dhe demokratik.
Duhet të theksohet se RSS është deﬁnuar në
shumë mënyra të ndryshme. Në rastin tonë,
duke e konsideruar Kosovën si shoqëri
në tranzicion, RSS duhet të deﬁnohet si
shteg i përbashkët për futjen e parimeve
të qeverisjes demokratike në sektorin e
sigurisë.
Duke pasur këtë parasysh, si dhe duke
njohur sistemin e kaluar, aktual dhe të
ardhshëm të sigurisë së Kosovës, ne
mendojmë se RSS në Kosovë sot është pikë
kthimi, ku themelet demokratike të sistemit
embrional të sigurisë do të kenë rëndësinë
më të madhe për të ardhmen e mjedisit
politik dhe të sigurisë.
Në fakt, nëse një e vërtetë e rëndomtë thotë
se në pasojat e situatës së konﬂiktit bilanci në
mes të nevojave të shoqërisë në përgjithësi
dhe sundimit të ligjit në veçanti mbetet
shumë i brishtë, mund të konstatojmë se
transformimi i vazhdueshëm i sistemit të
sigurisë në Kosovë ka shkuar përtej asaj vĳe

të frontit, duke qenë aktualisht i konfrontuar
nga një prag më substancial dhe më kritik,
do të thotë nga qeverisja demokratike.
Dhe është pikërisht që në këtë pikëlidhje
kritike OSBE-ja duhet të vazhdojë të luajë
një rol të rëndësishëm.
Duhet të kujtojmë se në pajtim me
mandatin dhe parimet e veta të mbikëqyrjes
demokratike të sektorit të sigurisë, Misioni
i OSBE-së në Kosovë (OMiK) deri më
tani ka promovuar mbikëqyrje efektive
parlamentare dhe llogaridhënie të Ministrisë
së Punëve të Brendshme (MPB) dhe të
Shërbimit Policor të Kosovës (ShPK).
Duke konsideruar se nga këndvështrimi
i qeverisjes demokratike, shërbimet e
policisë, sikurse të çdo institucioni tjetër
publik, duhet t’i nënshtrohet disa parimeve
bazike por edhe thelbësore si llogaridhënies,
transparencës dhe pjesëmarrjes, OSBE-ja
është përpjekur të avancojë mbikëqyrjen
parlamentare të Shërbimit Policor të
Kosovës në mënyrë që të kontribuojë në
themelimin e sistemit transparent dhe
efektiv demokratik.
Në këtë kuptim, Misioni i OSBE-së ka
përmbushur këtë funksion të rëndësishëm
në fushën e mbikëqyrjes demokratike të
sektorit të sigurisë duke ndihmuar Kuvendin
e Kosovës, më saktësisht Komisionin e tĳ për
punë të brendshme dhe siguri, në çështje të
ciklit të buxhetor, procese legjislative dhe
zhvillim të politikave. Mes tjerash, përmes
Programit profesional për mbikëqyrjen
parlamentare të sigurisë, Misioni i OSBE-

së ka kontribuuar në masë të madhe në
fuqizimin e rolit mbikëqyrës të Kuvendit
të Kosovës në fushën e sigurisë dhe rendit
publik. (shih intervistën me Naim Malokun,
ish kryesues i Komisionit për siguri në
Kuvendin e Kosovës, në Buletinin ASI, të
datës 26 shkurt, 2007 dhe Botimin special të
Buletinit ASI, të datës 23 qershor, 2006)
Megjithatë, edhe përkundër arritjeve
mja të suksesshme në ndërtimin e
strukturave efektive dhe eﬁkase të sigurisë
në Kosovë gjer tani, sistemi i sigurisë si i
tillë sot përballet me një fazë të re dhe më
vendimtare për sa i përket transformimit
të tĳ demokratik. Në këtë fazë shumë
kritike, ekziston një nevojë urgjente për të
kuptuar dhe menduar procesin e RSS dhe
kompleksitetin e plotë të përfshirë, me një
strategji afatgjate, përmes zhvillimit të një
kulture të thellë të qeverisjes demokratike.
Në mesin e sﬁdave të shumta para nesh,
ne mund të përmendim nevojën për të
kultivuar besim publik drejt sistemit si
të tillë dhe aktorëve të tĳ, konsolidimin
e transparencës dhe llogaridhënies së
aktorëve të sigurisë dhe promovimin e rolit
të shoqërisë civile si aktor kyç dhe legjitim i
mbikëqyrjes së sigurisë.
Është koha për të krĳuar kushte demokratike
të cilat do të drejtojnë shoqërinë e Kosovës
në ndryshim kulturor.
Luis Moratinos-Munoz
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Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në Kuvend mbetet e
qëndrueshme para dhe pas 17 Shkurtit
Bojkotimi i Kuvendit të Kosovës dhe i Zgjedhjeve (lokale) të
2007 nga serbët e Kosovës, rezultoi me përfaqësimin më të
ulët të mundshëm të këtĳ komuniteti, që nënkupton dhjetë
ulëset e rezervuara, me Partinë e Pavarur Liberale (në gjuhën
serbe: Samostalna Liberalna Stranka, SLS) në udhëheqje sa
i përket avokimit të interesave të serbëve të Kosovës. Pas
një muaj bojkotimi, pas 17 Shkurtit, grupi parlamentar i SLS

ka lajmëruar se anëtarët e saj do t’i bashkohen Kuvendit në
kapacitet të plotë dhe se do të marrin pjesë në punët e tĳ
në të gjitha nivelet: seancat plenare, kryesi, dhe komisione
të përhershme. Kjo mund të shihet si një shenjë pozitive
për pjesëmarrjen aktive të serbëve të Kosovës në procesin
vendimmarrës dhe i shprehjes së brengave dhe nevojave të
këtĳ komuniteti.

Kryeparlamntari Krasniqi shtron drekë për gazetarë
Më 13 qershor 2008, Kryeparlamentari Jakup Krasniqi për
nder të festave të qershorit dhe në vigjilje të hyrjes në fuqi
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka shtruar drekë
për gazetarët, xhiruesit dhe fotoreporterët e akredituar në
Kuvendin e Kosovës, si dhe për drejtuesit e medieve. Me
këtë rast është bashkëbiseduar me gazetarë për zhvillimet
në vend, për punën dhe rolin e Kuvendit për sendërtimin
e shtetit të Kosovë, si dhe për bashkëpunimin me mediet
në funksion të transparencës dhe të qasjes në punën e
Kuvendit.
Për të ngritur transparencën, Kuvendi i Kosovës, ka ﬁlluar
me publikimit e rezultateve të votimit në faqen e internetit
të Kuvendit. Aty mund të gjenden informata se si ka votuar
secili deputet për ligjet dhe çështjet e ndryshme.

Rregullorja e re e punës për Kuvendin e Kosovës
Komisioni i Kuvendit për Mandate, Imunitet dhe Rregullore
të Punës ka iniciuar procedurën për shqyrtim të plotë të
Rregullores aktuale të Punës, në mënyrë që të përgatisë
Rregullore të re për Kuvendin aktual. Është themeluar një
praktikë në Kuvendin e Kosovës që në ﬁllim të mandatit,
Komisioni për Rregullore të Punës të përgatitë projektin e ri
të Rregullores së Punës dhe ta prezantojë atë në Kuvend për
shqyrtim dhe miratim. Prandaj, pas miratimit të Kushtetutës,
Komisioni për Rregullore të Punës i kryesuar nga z. Ahmet
Isuﬁ ﬁlloi me përgatitjen e Rregullores së re të punës për

Kuvendin aktual. Me qëllim të lehtësimit të procedurës,
komisioni ka formuar një grup punues të përbërë nga shtatë
anëtarë, ku secili grup parlamentar përfaqësohet me nga
një anëtarë, për përgatitjen e Projekt Rregullores së Punës
në përputhshmëri me Kushtetutën, e cila më vonë do të
shqyrtohej detajisht nga i gjithë komisioni. OSBE-ja është
vënë në dispozicion për të ndihmuar komisionin, në mënyrë
që të ketë një Rregullore të Punës funksionale, demokratike
dhe eﬁkase.
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Objektivat Zhvillimore të Mijëvjeçarit në Kuvendin e Kosovës
Përkushtimi i Kuvendit të Kosovës për Deklaratën e
Objektivave Zhvillimore të Mileniumit – procesi drejtues
dhe mekanizmi monitorues për ngritjen e zhvillimit dhe
mirëqenies njerëzore – ka ﬁlluar me aplikimin e projektit
OZHM të sponsoruara nga UNKT.
Projekti për OZHM synon ti përgjigjet dëshirës së shprehur
të Kuvendit për të inkorporuar dhe integruar Objektivat
Zhvillimore të Mileniumit në punën e përditshme dhe
strategjinë e përgjithshme të Kuvendit të Kosovës. Deklarata
e OZHM është plan tetë-pikësh në aspektin vendor dhe
global korrespondon dhe zotohet të realizojë:
1. Zhdukjen e varfërisë së skajshme dhe urisë
2. Arritjen e shkollimit ﬁllor për të gjithë
3. Promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e
femrave
4. Zvogëlimin e vdekshmërisë së foshnjave
5. Përmirësimin e shëndetit të nënave
6. Luimi i HIV/AIDS, Tuberkulozes dhe sëmundjeve
tjera ngjitëse
7. Sigurimin e qëndrueshmërisë së ambientit
8. Krĳimi i një partneriteti global për zhvillim

* Në kontekstin e Kosovës,
shoqëria civile dhe
përfaqësues të autoriteteve Kosovare caktuan edhe
objektiven e nëntë për Kosovën -Objektiva për
Qeverisje të Mirë
Derisa në nivel global është shënuar progres në
realizimin e këtyre objektivave, Kosova ka ngecur, duke
mos qenë e përfshirë në këtë proces. Konﬂikti, dhuna
dhe paqartësitë e manifestuara gjatë dhjetë-vjeçarit të
kaluar në Kosovë, kanë ndikuar negativisht në nivelet
e zhvillimit njerëzor në vendin tonë. Me zhvillimet e reja
rreth statusit, Kosova është zotuar që tu bashkëngjitet 189
vendeve anëtare të KB në përmbushjen e objektivave.
Institucionet e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtarë
kanë demonstruar përkushtimin e tyre për ndërtimin e
një Kosove me mirëqenie më të lartë njerëzore, ku secilit
individ dhe grup i mundësohet një ambient i favorshëm
për jetë më të mirë.

Nora Sahatciu – Menaxhere e Projektit
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Imagjinatë e përbashkët
Nga: Filip Pavlovic, Kryesues i OJQ-së Fractal

“Në kohët e trazirave, rreziku më i madh nuk
vjen nga vetë trazira, por vjen nga veprimi
sipas logjikës së ditës së djeshme.” Peter
Drucker
Kur i shikojmë skenarët e mundshëm për
zhvillimet në Kosovë dhe më gjerë në rajonin
e Ballkanit perëndimor, vërejmë se njeriu
lehtësisht mund ta sakriﬁkojë perspektivën
afatgjatë duke u përqendruar vetëm në
sﬁdat afatshkurtra. Unë besoj, që kjo është
një logjikë shumë e gabuar, madje edhe e
rrezikshme.
Me sa duket, ky nuk është një fenomen i ri,
por një model i cili është i rrënjosur në këtë
histori të pasur, të shumëllojshme dhe shumë
të gërshetuar, por turbulente të këtĳ rajoni.
Paraqitet në formë të një qarku vicioz: për
shkak të gjendjes aktuale sﬁduese, qytetarët
dhe komunitetet nuk po parashohin e as që
besojnë në gjasat dhe perspektivën afatgjatë.
Duke mos bërë përpjekje për një vizion
afatgjatë e tanishmja mbetet turbulente dhe
jostabile, dhe nga kjo e tanishme jostabile
duket pothuajse e pamundshme që të ketë
përqendrim në një vizion për një të ardhme
stabile.
Nuk është lehtë të gjendet rruga përmes një
labirinti të tillë, pasi që zërat e së kaluarës
janë të ndërlidhur dhe të përzier me
gjendjen aktuale dhe perspektivat për të
ardhmen. Ndoshta do të ishte me lehtë nëse
do ta kishim një vend të qetë dhe të largët,
në të cilin ne do të mund të reﬂektonim
dhe mendonim. Por realiteti është, që nuk
ka një vend të tillë dhe nuk ka një hapësirë
të tillë kohore dhe strehim nga ritmi i
vazhdueshëm i jetës dhe historisë. Ndoshta
kjo është një nga vështirësitë kryesore,
konﬂiktet dhe problemet e reja po dalin nga
rrënojat dhe hiri i atyre të vjetrave që nuk
janë adresuar. Me secilën shtresë dhe cikël,

bazamenti i konﬂiktit duket më i vështirë të
thyhet, paragjykimet po bëhen të vërteta të
konﬁrmuara dhe dalja nga labirinti po bëhet
edhe më e largët. Në anën tjetër, si një pikë
shprese, përsëritjet e tilla në momente të
caktuara në histori mund të nxisin motivimin
dhe vullnetin e gjerë të shoqërisë për t’u
dhënë fund kundërthënieve, për të thyer këtë
qark vicioz një herë e përgjithmonë. Një gjë
është e sigurt, që udhëtimi i gjatë dhe procesi
i rëndë kërkon në rend të parë përkushtim të
fortë, por edhe sinqeritet si dhe mbështetje të
një mase të madhe të shoqërisë. Të gjitha këto
elemente janë të nevojshme për tejkalimin e
kuﬁzimeve aktuale dhe mbledhjen e forcës
për krĳimin e një vizioni afatgjatë por edhe
për ndërmarrjen e hapave dhe masave
konkrete në këtë drejtim.
Misioni i organizatës dhe ekipit të cilin kam
kënaqësinë të udhëheq - OJQ-së Fractal
është: Përmirësimi i komunikimit, besimit
dhe bashkëpunimit të njerëzve me prapavĳë
të ndryshme. Ky mision është posaçërisht
sﬁdues në kontekst të ndarjes në baza etnike,
pasi që adreson vetë paqen dhe ne besojmë
që paqja mund të përkuﬁzohet si gjendje e
pajtimit të qëndrueshëm. Pajtimi nuk është
një ngjarje por një drejtim i vazhdueshëm;
drejtim që kërkon shumë nivele dhe shtigje
të komunikimit por edhe kanale konkrete
dhe sfera të bashkëpunimit ndërmjet të gjitha
komuniteteve dhe popujve. Personalisht
besoj që, procesi në drejtim të tillë, për shkak
të thellësisë dhe rëndësisë që ka mund të
bëhet një forcë shtytëse e ndryshimeve të
përgjithshme sociale, zhvillimit ekonomik
dhe gurëthemel i krĳimit të një ardhmërie
më të ndritshme.
Shoqëria civile, siç është mes tjerash
edhe OJQ-Fractal, sipas deﬁnicionit
perceptohen si akterë kyç dhe pionierë të
krĳimit të komunikimit dhe promovimit të

partneriteteve ndërkuﬁtare dhe ndërmjet
komuniteteve. Të qenit pionier është një gjë e
rëndësishme por jo edhe e mjaueshme. Një
udhëtim i tillë historik duhet të shoqërohet
nga të gjithë akterët përkatës në shoqëri:
mediat, krerët fetar, elita politike dhe
kulturore, akademia, por në rend të parë nga
vetë qytetarët. Mundësimi i një roli të tillë
qendror për qytetarët do të jetë një tregues i
rëndësishëm dhe dëshmi e një ndryshimi të
mirëﬁlltë në kontekstin tonë shoqëror.
Partneriteti ndërmjet komuniteteve mund
të themelohet dhe ruhet vetëm përmes një
vizioni dhe kuptimi të synimeve, qëllimeve,
druajtjeve, brengave dhe tipareve të
përbashkëta dhe të caktuara dhe interesave
të arritshme.
Për të shkuar një hap më tej, do të sugjeroja
ndarjen e rrezikut me partnerët që vĳnë nga
komunitetet e ndryshme. Ndarjen e rrezikut
në kuptim të ndërmarrjeve të përbashkëta,
me investim konkret të mjeteve dhe
interesave “në tavolinë”; ndarja e rreziqeve
ndërmjet partnerëve do të rrisë besimin
përtej pritjeve aktuale.
Por një proces i tillë, nëse krĳohet, mund të
evoluojë në vitet në vĳim?
Përgjigja ime ndaj kësaj pyetjeje, ndonëse
mund të kritikohet si “tepër optimiste” është
shumë e qartë dhe sipas meje më shumë se
e mundshme – Partneritetet dhe përpjekjet
e përbashkëta për krĳimin e një perspektive
më të ndritshme për rajonin do të bëhen
një vlerë e re, dhe një molekulë shumë e
rëndësishme për identitetin e përbashkët
rajonal në të ardhmen, imagjinatë e
përbashkët – një shembull të tillë mund ta
gjejmë në marrëdhëniet aktuale frankogjermane apo motivin thelbësor të një vlere
politike me madhësi mitike të quajtur: BEProjekti i Paqes
www.ngofractal.org
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Transparenca e ngushtë e nivelit qendror:
Parlamenti dhe Qeveria
Nga Alban Bokshi, Kryesues i zyrës për demokratizim dhe integritet publik. Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet – ÇOHU!
Në mars të vitit 2006, Nexhat Daci dhe
Bajram Kosumi janë larguar nga postet
e tyre si krye parlamentar, përkatësisht
kryeministër. Këto ndryshime janë kryer
nën ombrellën e demokracisë, apo, siç
është thënë atëbotë, për të përmirësuar
demokracinë,
transparencën
dhe
llogaridhënien e institucioneve qendrore të
Kosovës. Agim Çeku u emërua kryeministër
i ri i Kosovës dhe Kolë Berisha kryetar i
Kuvendit të Kosovës. Është pritur që këto
ndryshime të sjellin energji në institucionet
e Kosovës dhe t’i sjellin ato më afër
qytetarëve, që do të thotë, të përmbushin
funksionin e tyre primar.
Një vit më vonë u përmbyll tenderi për
operatorin e dytë të telefonisë mobile, ku
u vërejtën një varg shkeljesh, gjë që nxiti
Organizatën ÇOHU! dhe disa media ta
cilësojnë tenderin si të korruptuar. Qeveria
konsideroi se çdo gjë kishte shkuar në
pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi
në Kosovë, ndërsa parlamenti nuk e
konsideroi si të arsyeshme diskutimin mbi
pretendimet e ngritura për korrupsion në
lidhje me tenderin.
Duke pasur parasysh se parlamenti është
institucioni përgjegjës për të siguruar
llogaridhënien e Qeverisë dhe agjencive
të saj, për të mbështetur ligjin dhe për të
mbrojtur interesat e qytetarëve të Kosovës
në radhë të parë, Organizata ÇOHU! ka
përgatitur një pako dokumentesh për
çdo deputet të Kuvendit të Kosovës, ku

përfshiheshin një përmbledhje e shkeljeve
që ishin bërë në tenderin për telefoninë
mobile. Ne zbuluam se Kuvendi ishte
i mbyllur për elektoratin, për të cilin
pretendon se e përfaqëson. Dokumentet
nuk janë refuzuar nga ana e kryesisë së
Kuvendit apo sekretariatit të saj, por nga
rojat e sigurimit në portën kryesore, gjë që
ishte shumë bezdisëse.
Pas disa orë përpjekjeje me rojat,
këmbëngulësia jonë për të takuar dikë
nga sekretariati hasi në refuzim. Kuvendi i
pranoi dokumentet dy ditë më vonë, vetëm
pasi u rrit presioni i mediave mbi refuzimin
e Kuvendit dhe pasi deputetët e opozitës e
ngritën këtë problem në Kuvend.
E ﬁllova këtë artikull me Kuvendin e
mëhershëm, në mënyrë që ta krahasojmë
atë me Kuvendin aktual dhe të përpiqemi
të arrĳmë në një përfundim mbi mënyrën
se si institucionet e Kosovës e kuptojnë
transparencën dhe llogaridhënien. A e
kuptojnë ata rëndësinë e rolit të tyre, apo
pikësëpari, a e kuptojnë ata rolin e tyre si
duhet?
Si duket, për Kuvendin dhe Qeverinë e re, por
edhe për ato të mëhershmet, transparenca,
së pari, nënkupton organizimin e
takimeve të hapura për publikun dhe
të cilat transmetohen te qytetari përmes
transmetimit në televizionin publik, RTK.
Ata siç duket e kuptojnë transparencën në
kuptim shumë të ngushtë, si komunikim

njëkahor, me siguri duke mos e kuptuar se
qytetarët nuk mund t’i përcjellin shqetësimet
e tyre përmes ekraneve televizive. Kuvendi
i mëhershëm kishte nisur hapjen e zyrave
rajonale, në mënyrë që deputetët të mund të
komunikojnë drejtpërdrejtë me elektoratin e
tyre, por këto, tani, duket se nuk janë duke
funksionuar.
Në një debat të organizuar në muajin maj
nga IREX-i/Media mbi Ligjin për qasje në
dokumentet zyrtare (LQDZ), një zyrtar
i lartë të Qeverisë së Kosovës, pasi që iu
prezantuan statistikat mbi zbatimin e dobët
të ligjit nga ana e Qeverisë aktuale, i premtoi
gazetarëve dhe të tjerëve të pranishëm
në debat, se që sot ata do të pranojnë çdo
dokument që kërkojnë jo brenda 15 ditëve
siç parashihet me ligj, por brenda shtatë
ditëve! Madje, ai shtoi se qeveria e tĳ
është qeveria më transparente në Kosovë
deri më sot! Ky është një tregues i qartë
se sa ngushtë e kuptojnë transparencën
institucionet qendrore dhe ndonjëherë me
qëllim e interpretojnë kaq ngushtë. Fati i keq
është se përkundër këtĳ kuptimi të ngushtë
të kuﬁzuar ekziston një zbatim i dobët i
transparencës. Testimi i zbatimit të LQDZsë nga ana e gazetarëve, administruar nga
IREX, ku gjysma e 61 kërkesave të dorëzuara
në nëntë ministri të Kosovës, tregoi rënie
të qasjes së suksesshme në dokumentet
zyrtare krahasuar me 23.5% në vitin 2007
dhe me 14.75 % në vitin 2008.
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Për një parlament më efikas
Filloi projekti i vlerësimit të përgjithshëm të punës së Kuvendit
Me qëllim të rritjes së
eﬁkasitetit të punës dhe arritjes
së standardeve ndërkombëtare
për
funksionimin
e
legjislaturave
demokratike,
Instituti Demokratik Kombëtar
NDI dhe Misioni i OSBE-së
në Kosovë kanë ndërmarrë
nismën për zhvillimin e një
vlerësimi të përgjithshëm rreth
organizimit dhe funksionimit
të Kuvendit të Kosovës. Për
këtë qëllim, janë angazhuar
dy ekspertë nga Sllovenia,
vend ky i cili ka kaluar në
procesin e tranzicionit dhe
vite më parë është përballur
me problemet dhe sﬁdat me të
cilat ballafaqohet sot Kosova.
Ekspertët,
Milan
Cvikl,
deputet dhe Jozica Veliscek,
sekretare e përgjithshme e
parlamentit për 12 vite, kanë
përvojë të gjatë në parlamentin
slloven dhe kanë zhvilluar
vlerësime të ngjashme edhe në
Kroaci, Bosnje e Hercegovinë,
Maqedoni dhe Mal të Zi.
Vlerësimi është duke u
zhvilluar nën patronatin e
Kryetarit të Kuvendit dhe
Sekretarit të Përgjithshëm,
meqenëse synohet që ky
vlerësim të shtrihet në rrafshin
politik dhe atë administrativ.
Ky vlerësim ka për qëllim
pasqyrimin
e
gjendjen
aktuale
në
organizmin
dhe funksionimin e të
gjithë trupave politik të
Kuvendit dhe njëkohësisht
departamenteve dhe sektorëve
të veçantë të administratës
së Kuvendit. Vlerësimi do të
përqendrohet veçanërisht në
identiﬁkimin e mangësive
gjatë procesit të shqyrtimit,
ndryshimit dhe miratimit të
projekt ligjeve, organizimin e
punës në Kryesinë e Kuvendit,
komisionet parlamentare dhe
seancat plenare, menaxhimin
e burimeve njerëzore dhe
ﬁnanciare, procesin e miratimit
të buxhetit të Kuvendit,
ushtrimin
e
funksionit
mbikëqyrës
ndaj
degës
ekzekutive, funksionimin e
grupeve parlamentare dhe

zhvillimin e marrëdhënieve të
vazhdueshme me elektoratin.
Faza e parë e këtĳ procesi
ﬁlloi në javë e parë të muajit
qershor, me vizitën e parë
të ekspertëve sllovenë. Me
këtë rast, zhvilluan takime
me Kryetarin e Kuvendit,
anëtarë të Kryesisë, shefa
të grupeve parlamentare,
kryetarë
të
komisioneve
parlamentare, Sekretarin e
Përgjithshëm,
udhëheqësit
e departamenteve kryesore
dhe sektorëve të veçantë të
administratës.
Takime
të
veçanta u zhvilluan edhe me
disa anëtarë të Qeverisë dhe
përfaqësues të organizatave
të cilët mbështesin punën e
Kuvendit. Vizita e ekspertëve

është mirëpritur nga lidershipi
parlamentar dhe zyrtarët e
administratës ndërsa gjatë
takimeve është diskutuar
kryesisht
rreth
gjendjes
aktuale në Kuvend dhe
sﬁdave e problemeve me të
cilat ballafaqohen deputetët
dhe administrata e Kuvendit.
Në bazë të informacioneve
të
mbledhura
nga
kjo
vizitë dhe konsultimeve të
vazhdueshme me zyrtarët e
NDI dhe OSBE por edhe me
Kryetarin e Kuvendit dhe
Sekretarin e Përgjithshëm,
ekspertët sllovenë, pritet që së
shpejti të dalin me një dra të
raportit vlerësues. Në raport
parashikohet
pasqyrimi
i gjendjes aktuale në të
gjitha nivelet në Kuvendin

e Kosovës, të shtjellohen
problemet dhe sﬁdat kryesore
dhe njëkohësisht të ofrohen
zgjidhje konkrete me qëllim
të rritjes së eﬁkasitetit të
punës në trupat punues dhe
administratë. Në raport do të
punohet gjatë dy muajve të
ardhshëm ndërsa pritet që në
ﬁllim të muajit shtator drai
ﬁnal t’i dorëzohet Kryetarit të
Kuvendit.
Si organ i ri legjislativ,
Kuvendi ka kaluar në procesin
e reformimit, por kjo është
zhvilluar kryesisht në baza
ad-hoc dhe me mbështetje
të
organizatave
dhe
institucioneve ndërkombëtare
që veprojnë në vend. Si rezultat i
kësaj, në Kuvend janë instaluar

Ekspertët sllovenë në takim me Kryetarin e Kuvendit të Kosovës
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praktika të parlamenteve të
vendeve të ndryshme që nuk
i përkasin një sistemi unik, gjë
që ka ndikuar me ngecje dhe
konfuzion. Andaj, synohet që
në bazë të rekomandimeve që
dalin nga ky raport vlerësues,
në Kuvendin e Kosovës të
hartohet një plan strategjik
afatgjatë, me objektiva speciﬁke
në adresimin dhe tejkalimin e
problemeve aktuale, rritjen
e eﬁkasitetit të punës dhe
përmirësimin e reputacionit
të Kuvendit. Observimet dhe
rekomandimet që dalin nga ky
Raport kanë rëndësi të veçantë
dhe mund të shfrytëzohen
veçanërisht tani kur Kuvendi
është i angazhuar në procesin
e hartimit të Rregullores së
Punës. Njëkohësisht, përmes
këtĳ plani Kuvendi do të
përcaktojë prioritetet për vitet
në vĳim dhe do të mund të
udhëzojë donatorët e jashtëm
të cilët i ofrojnë mbështetje
Kuvendit. Plani strategjik
do të përfshĳë kornizat
kohore për implementim e
objektivave speciﬁke, buxhetin
e nevojshëm dhe donatorët
potencial.
Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës
së re të Republikës së Kosovës,
Kuvendi gëzon kompetenca të
plota ligjvënëse dhe si organi i
vetëm i zgjedhur drejtpërdrejt
nga vota e qytetarëve duhet
të jetë në gjendje të ushtrojë
funksionet e tĳ kushtetuese.
Me vullnetin politik të
lidershipit
të
Kuvendit,
angazhimin maksimal të
Sekretariatit të Kuvendit dhe
mbështetjen e organizatave
partnere, Kuvendi do të
përcaktojë shtegun nëpër të
cilin do të kalojë gjatë procesit
të reformimit dhe shndërrimit
në një parlament eﬁkas në nivel
me parlamentet e vendeve
demokratike të rajonit.
Rinor Beka, Instituti Demokratik
Kombëtar (NDI)

Të drejtat e njeriut dhe standardet demokratike duhet të përshkohen në të gjitha
aspektet e sigurisë
Qendra për Kontroll Demokratik të Forcave të
Armatosura me seli në Gjenevë (QKDFA), ishte
nikoqir i tryezës rajonale të rrumbullakët për
mbikëqyrje parlamentare prej 2- 4 qershor 2008.
Misioni i OSBE-së në Kosovë ishte uar të merrte
pjesë, duke pasur parasysh që ata ndihmën bujare
që kishin në mbajtjen e kësaj ngjarjeje. Për këtë
rast, QKDFA kishte uar anëtarët e Komisionit
për Punë të Brendshme dhe Siguri të kuvendit
të Kosovës. Gjithashtu edhe Ministri i Punëve të
Brendshme Z. Zenun Pajaziti ishte prezent gjatë
pjesës së parë të tryezës, edhe pse pjesa më e
madhe e agjendës së tĳ ishte përpiluar bashkërisht
mes QKDFA dhe me autoritetet zvicerane, dhe
ishte zbatuar paralelisht me tryezën.
Tryeza ishte hapur nga Ambasadori Gregor Zore,
Këshilltar i Special Diplomatik në QKDFA. Ishin
bërë prezantime gjithëpërfshirëse mbi temën për
Reformimin e Sektorit të Sigurisë (RSS) dhe për
rolin e parlamentit në mbikëqyrje. Kishte pasur
më shumë ligjërime teorike, me prezantime për
çështje policore dhe standarde demokratike. Z.
Anton Travner nga QKDFA në Lubjanë kishte
paraqitur disa pika interesante për paradigmat
e reja të sigurisë dhe zbatueshmërinë e tyre në
Ballkan. Ai kishte argumentuar me ndërrim
të perceptimit komunist mbi sigurinë, drejt
mirëkuptimit të përbashkët që koncepti i
“ushtrisë së përhershme nëpër kuﬁj më nuk
është i pranueshëm; kjo i takon të së kaluarës”,
duke theksuar tutje nevojën për siguri me
bashkëpunim dhe kolektiv. Për të mbrojtur
argumentet e tĳ, ai iu referua praktikave aktuale
të policisë kuﬁtare të BE-së, siç janë patrullat e
përbashkëta, qendrat e përbashkëta për edukim/
trajnim, zyrtarët e ndërlidhjes, këmbimi i të
dhënave, etj. Ai e informoi publikun që në
rajonin e Evropës Jug-Lindore kishin ﬁlluar të
implementohen disa programe të BE- së dhe
bashkëpunime bilaterale, andaj duhet të bëhet
edhe më shumë në këtë aspekt.
Znj. Teodora Fuior, Ekspert i Jashtëm në
QKDFA, përmendi sﬁdat që do mund të
pasonin nga tensioni potencial ndërmjet sigurisë
dhe demokracisë, ”e kaluara që është bazuar
në dhunë, disiplinë, bindje ndaj urdhrave,
përderisa ajo e vonshmja e bazuar në cilësi dhe
sundim të ligjit”. Ajo shpjegoi teorinë e kontrollit
demokratik të forcave të armatosura, që është
ﬁlozoﬁ e cila udhëzon punën e QKDFA-së, dhe
e cila në esencë citon që sektori i sigurisë nuk
duhet të kontrollohet dhe mbikëqyret nga civilët,
por si shtesë duhet të ketë kontroll demokratik të
atĳ sektori.
Tutje, Z. Peter Vanhou e, këshilltar në QKDFA
moderoi ushtrimin lidhur me
raportin e

Inspektoratit të Policisë së Kosovës i vitit 2007 (IPK).
Anëtarët e komisionit patën rast të angazhohen
në seancat e interpelancës me ministër Pajazitin,
si dhe të paraqesin rekomandime cilësore, sipas
përmbajtjes së raportit.
Ajo çka është e rëndësishme të ceket është rasti dhe
diskutimi për projektligjin aktual mbi kompanitë
private të sigurimit. Tryeza e rrumbullakët iu
kishte dhënë mundësi të barabarta deputetëve për
të propozuar ndryshime shtesë, në këtë projektligj,
me idenë për të marrë parasysh inkorporimin e
tyre në projektligjin e tanishëm, para se të shkoj në
kuvend për miratim.
Një diskutim interesant ishte ligjërata mbi çështjen
e sigurisë policore demokratike. Kolonel Jozsef
Boda, Drejtor i Qendrës Ndërkombëtare Trajnuese
për Zbatimin e Ligjit pranë Ministrisë së Drejtësisë
me seli në Hungari, deklaroi që parimet e sigurisë
policore demokratike duhet gjithmonë të jenë:
Kod për Sjellje Profesionale, respekt për dinjitetin
njerëzor dhe të drejta të njeriut dhe shërbim për
komunitet, me përgjegjësi ndaj atĳ komuniteti.
Deputeti Bojan Stojanović u pajtua që sektori i
sigurisë duhet të trajtohet në tërësi, me synim që
gjithmonë të jetë në shërbim të qytetarit.
Qasja konstruktive dhe angazhimi i anëtarëve të
komisionit për Punë të Brendshme dhe Sigurisë
gjallëruan dhe i dhanë një dinamikë të veçantë
ngjarjes. Deputeti Gani Geci ishte shumë i zëshëm
në avokimin e fuqishëm për kryerjen e detyrave
në mënyrë të paanshme në sektorin e sigurisë,
ide që u mbështet nga prezantimet që promovuan
standardet demokratike dhe ato të drejtave të
njeriut në sigurinë policore. Deputeti Naim Maloku
intervenoi në disa raste me vërejtje të përpikta për
ligjet e ardhshme mbi sigurinë, duke komentuar
për nevojën e qasjes së drejtë gjatë zbatimit të tyre.
Në lidhje me temën e SSR dhe për gjini, deputetja
Melihate Tërmkolli i njooi pjesëmarrësit për
kuotën e grave në institucionet e Kosovës. Ajo citoi
që, edhe pse është arritur përparim i dukshëm
në lidhje me këtë, ende është një përfaqësim jo i
mjaueshëm i grave, që është pasqyrim i zbatimit
të dobët të Ligjit mbi Barazinë Gjinore, i miratuar
në Kosovë në vitin 2002, ligj ky i miratuar i pari nga
të tjerat shtete të rajonit.
Përveç tryezës intensive treditore, anëtarët dhe
personeli i komisionit vizituan Qendrën për Siguri
Policore në Gjenevë. Në mbrëmje, ata gjithashtu
kishin pasur rastin të debatojnë jo formalisht për
tema të ndryshme të tryezës gjatë darkës së shtruar
nga Ambasadori Dr. Theodor H. Winkler, Drejtor i
QKDFA.
Armend Bekaj
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Financimi i partive politike në Kosovë

Nadia Cannata

Në një sistem të fuqishëm
demokratik kërkohen parti politike
që funksionojnë mirë, të cilave për
rrjedhojë u nevojiten mjete për
ta mbajtur dhe funksionalizuar
strukturën, për të përfaqësuar
njerëzit, garuar në zgjedhje,
kontribuar në debate. Politikës i
nevojiten paratë.
Çështja e parave dhe e politikës
është diskutuar një kohë të gjatë,
ndërsa ﬁnancimi i partive politike

ende është temë komplekse dhe
shumëdimensionale në shumë
vende perëndimore. Në vendet në
zhvillim dhe ato të pas-konﬂiktit,
çështja e mjeteve ﬁnanciare për
partitë politike është ngushtë e
lidhur me zhvillimin e një sistemi
të qëndrueshëm demokratik.
Numri
i
standardeve
ndërkombëtare që kanë për synim
të jenë udhërrëfyes në fushën e
ﬁnancave politike është gjithnjë e

në rritje, ndërsa Këshilli i Evropës
ka qenë shumë aktiv në sigurimin
e rregullave të përbashkëta për
ﬁnancimin e partive politike
dhe për të evituar korrupsionin
gjatë ndarjes dhe shfrytëzimit të
fondeve. Në vitin 2001, Komisioni
i Venedikut i Këshillit të Evropës
ka miratuar “udhëzimet e
përgjithshme sa i përket ﬁnancimit
të partive politike”, ku jepen
parimet e përgjithshme për
ﬁnancimin publik dhe privat të
partive në kuadër të hapësirës
së Këshillit të Evropës. Këto
udhëzime të përgjithshme janë
marrë si pika referimi edhe në
Kosovë.
Si është gjendja në Kosovë? Si
është i rregulluar ﬁnancimi i
partive politike? Si është zhvilluar
që nga viti 1999?
Në Kosovë, ﬁnancimi privat i
partive politike është rregulluar
që nga themelimi i Misionit
të Kombeve të Bashkuara
(Rregullorja nr. 2000/16), ndërsa
marrëveshja e parë politike sa i
përket ﬁnancimit publik të partive
politike është arritur mes partive

më të mëdha politike në vitin
2003. Një linjë për Fondin për
Mbështetje të Demokratizimit”
(FMD) është vënë në Buxhetin e
Konsoliduar të Kosovës si kategori
“subvencione dhe transfere” për
t’i mbështetur partitë politike që
zgjidhen drejtpërdrejt në nivelin
qendror (duke përjashtuar ulëset
e rezervuara dhe kuvendet
komunale). Përpjekja e parë për
të rregulluar ﬁnancimin publik
të partive politike ka qenë lënia
pazgjidhur e çështjeve siç është e
drejta që për vendet e rezervuara
të merret mbështetje ﬁnanciare
(duke ndikuar kështu drejtpërdrejt
në partitë që i përfaqësojnë
komunitetet pakicë) ose ﬁnancimi
i partive të përfaqësuara në nivelin
lokal. Misioni i OSBE-së në Kosovë
ka luajtur një rol të rëndësishëm në
dhënien e këshillave Kuvendit sesi
t’i modiﬁkojë mënyrat e rregullimit
të ﬁnancimit publik për partitë në
Kosovë dhe prezantoi “udhëzimet
e përgjithshme për shpërndarjen
dhe llogaritjen e fondit për
mbështetje të demokratizimit”, i
cili qe hartuar në bazë të parimeve

Përfaqësimi – funksioni kryesor i parlamenteve
Duke nënvizuar nevojën për një komunikim të vazhdueshëm dhe reciprok deputet-qytetar
Dita e martë në Kuvendin Komunal
të Istogut ﬁllon si çdo ditë tjetër
pune. Korridoret e mbushura
me qytetarë që presin në radhë
dhe punonjës të administratës
komunale të cilët udhëzojnë
bashkëqytetarët për t’i adresuar
kërkesat e tyre.
Për qytetarët e Istogut dhe
nëpunësit komunalë sﬁda më
e madhe mbetet adresimi i
çështjeve të cilat janë përgjegjësi e
institucioneve qendrore. Në raste
të tilla, qytetarët drejtohen për në
kryeqytetin e Kosovës ose kërkohet
nga udhëheqësit komunal që t’i
ngrisin ato gjatë komunikimit
të tyre të rregullt me qeverinë
qendrore.
I tillë ishte rasti i Aliut nga fshati
Lubozhdë, i cili për disa muaj me
radhë nuk kishte marrë asistencë
sociale. Pas disa përpjekjeve në

Qendrën Komunale për Punë
Sociale, Aliu kishte provuar zyrën
e deputetes Donika Kadaj - Bujupi,
në ndërtesën e Kuvendit Komunal.
Deputetja
kishte
kontaktuar
Departamentin për Mirëqenie
Sociale pranë Ministrisë për Punë
dhe Mirëqenie Sociale dhe rasti i tĳ
po hetohet.
“Si qytetare e Kosovës dhe aktiviste
partiake kam përcjellë me vëmendje
punën e dy mandateve të kaluara
të Kuvendit të Kosovës dhe kam
qenë e vetëdĳshme për mangësitë
në punën e Kuvendit të Kosovës.
Problemi kryesor është shkëputja e
plotë e përfaqësuesve të zgjedhur
me qytetarët e Kosovës” - nis
bisedën me ne, deputetja Kadaj.
“Përfaqësimi është funksioni
qendror
i
çdo
parlamenti
demokratik në botë. Parlamenti i
cili nuk është i përgjegjshëm para

qytetarëve të vet, zbeh natyrën
demokratike të qeverisjes së atĳ
vendi. Gjatë trajnimeve orientuese
për deputetët e rinj, dëgjova me
shumë vëmendje alët e kolegëve
të mi deputetë, Gjylnaze Sylës
dhe Fehmi Mujotës rreth punës së
tyre me zyrat për komunikim me
qytetarë dhe vendosa që të bëj të
njëjtën gjë në komunën prej nga
vĳ, komunën e Istogut.
Unë do të jem në Istog çdo të marte
prej orës 10 deri në ora 15, kurse
ditëve tjera të punës, një nëpunës
nga administrata komunale do
të jetë përgjegjës për terminet
për takimet e së martës. Puna në
zyrë ndihmon deputetin edhe në
shfrytëzimin më racional të kohës”,
përfundon deputetja Kadaj.
Katër probleme kryesore pengojnë
deputetin në komunikimin e tyre
me qytetarin. E para është mungesa

e informatave të sakta rreth kohës
dhe natyrës së përkushtimit
të deputetëve në punimet e
Kuvendit. Me alë tjera mungesa
e kalendarit vjetor të punimeve të
seancave plenare dhe mbledhjeve
të komisionit. Problemi i dytë
është ngurrimi i deputetëve për t’u
ballafaquar me qytetarin për shkak
të natyrës së kërkesave të tyre,
shpeshherë jashtë mandatit të tyre
si deputet. E treta, është mungesa
e plotë e përkrahjes institucionale
për iniciativa të tilla dhe problemi
i katërt ka të bëjë me sistemin
zgjedhor. Sistemi zgjedhor dhe ligji
për zgjedhjet, rregullojnë Kosovën
si një zonë zgjedhore, që demotivon
edhe më shumë deputetin për
komunikim me votuesin e tĳ.
Komunikimi deputet – qytetar
duhet të jetë komunikim i
vazhdueshëm
dhe
dykahor,

asi
të miratuara nga Komisioni i
Venedikut.
Në vitin 2004, qe shpallur
rregullorja e re mbi “regjistrimin
dhe veprimin e partive politike në
Kosovë” (2004/11), e që parashihte
parimet e përgjithshme për
alokimin e ﬁnancimit privat dhe
publik për partitë politike. Në
bazë të asaj rregulloreje, Kuvendi
përgatiti dhe miratoi Ligjin nr.
2004/41 mbi “Financimin e Partive
Politike në Kosovë”. Mirëpo,
ky ligj nuk qe shpallur fare për
shkak se konsiderohej se nuk
ishte në përputhje me udhëzimet
e përgjithshme të Këshillit të
Evropës dhe me Rregulloren
2004/11. Një ligj i ri ende nuk është
shpallur dhe i vetmi legjislacion
ekzistues
është
Rregullorja
nr. 2004/11. Ky legjislacion e
rregullon ﬁnancimin publik dhe
privat të partive politike dhe i jep
përgjegjësi Zyrës për Regjistrimin
e Partive Politike të OSBE-së që
të kërkojë dhe të bëjë auditimin
e raportimit ﬁnanciar (raportet
ﬁnanciare
gjashtëmujore),
parasheh sanksione në rast

të mospërputhshmërisë dhe
të auditimit të raporteve të
publikimit ﬁnanciar të fushatës
nga partitë që garojnë në zgjedhje.
Këto kompetenca së shpejti do t’u
barten institucioneve vendore.
Sa i përket ﬁnancimit publik
të partive politike, fondet tani
po u shpërndahen në mënyrë
proporcionale të gjitha partive
të përfaqësuara në Kuvend
(me përjashtim të kuvendeve
komunale). Këto fonde u
shpërndahen gjatë tërë mandatit,
e jo vetëm gjatë periudhës së
zgjedhjeve, ndërsa partitë politike
po ashtu marrin kontribute në
mall dhe shërbime para zgjedhjeve
në formën e hapësirës pa pagesë
në media. Sa i përket ﬁnancimit
privat, parashihet që partitë të
mund të pranojnë fonde vetëm
nga individët e jo nga kompanitë,
ndërsa donacionet nuk guxojnë
të tejkalojnë shumën prej 20 000
euro në një vit kalendarik nga një
individ; po ashtu partitë nuk duhet
të përfshihen në asnjë veprimtari
komerciale ose ﬁtimprurëse.
Mungesa e legjislacionit të

përshtatshëm që do të trajtonte
alokimin dhe kuﬁzimet ligjore sa
i përket FMD-së, gjë që ka ngritur
diskutime të vazhdueshme në
mesin e subjekteve politike të
përfaqësuara në Kuvend (në të
vërtetë, Rregullorja nr. 2004/11
ishte dashur vetëm të siguronte
kornizën për miratimin e ligjit mbi
ﬁnancimin e partive politike, por
për shkak të mosmiratimit të këtĳ
të fundit, ajo është shfrytëzuar
vetëm si bazë për rregullimin e
ﬁnancimit të partive në Kosovë).
Disa tema janë shtruar nga partitë
politike e të cilat nuk mund të
trajtohen për shkak të mungesës
së legjislacionit të duhur.
E para, FMD-ja u ndahet partive
politike në mënyrë proporcionale
në bazë të numrit të vendeve të
ﬁtuara. Ka ndodhur që pas një
mosmarrëveshjeje brendapartiake,
partia e përfaqësuar në Kuvend
ishte ndarë. U ngritën diskutime
rreth mundësisë ose pamundësisë
që një grup fraksionar të marrë
edhe FMD. Deri më tani, fondet
ende i janë ndarë subjektit politik
që kishte marrë pjesë në zgjedhje
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paraprake, por jo edhe grupit
të fraksionuar ose partisë së
porsaformuar.
E dyta, ka patur raste kur
deputetët kanë kaluar nga njëra
parti në tjetrën ose kanë vendosur
ta vazhdojnë mandatin e tyre si
deputetë të pavarur. Po ashtu, nuk
është e rregulluar edhe mundësia
e përfshirjes (ose përjashtimit) si
përﬁtues të FMD-së.
E treta, në përgjithësi nuk ekziston
ndonjë ligj që do ta rregullonte
ﬁnancimin publik të partive në
Kosovë. Rregullorja nr. 2004/11
ofron vetëm një kornizë të
përgjithshme në bazë të së cilës
do të duhej të miratohej ligji mbi
ﬁnancimin e partive.
Tani partitë politike e kanë
mundësinë t’i trajtojnë këto
probleme dhe të gjejnë një
kompromis që do të çonte
në miratimin nga Kuvendi i
legjislacionit mbi ﬁnancimin e
partive politike që do të ishte
në përputhje me standardet
ndërkombëtare mbi ﬁnancimin e
partive.
Nadia Cannata

gjatë gjithë mandatit. Zgjedhjet
shërbejnë vetëm si “portë hyrëse”
për deputetin në institucionin më
të lartë të vendit dhe me to nuk
përmbushet funksioni përfaqësues
i tĳ. Demokracia funksionon vetëm
atëherë kur deputeti ka vullnet
dhe disponon me informacione
të sakta dhe të mjaueshme për
të marrë vendime që reﬂektojnë
interesat dhe nevojat e qytetarëve.
Në të njëjtën kohë, qytetari duhet
të ketë vullnet dhe informata për të
transmetuar nevojat dhe interesat
e tyre përfaqësuesve të tyre të
zgjedhur. Në mbarim të mandatit,
qytetarët duhet të kenë mundësinë
që dënojnë ose shpërblejnë
përfaqësuesit e tyre për punën e
tyre.
Arben Kelmendi, Instituti Demokratik
Kombëtar (NDI)
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Performansa e nëpunësit civil duhet të
mbështetet në profesionalizëm
Pasqyrim i Administratës së Kuvendit të Kosovës
Struktura e administratës publike e ka
pasur përherë të nevojshme ekzistencën e
një akti normativ, ku të krĳohen rregullat
e formimit, të karrierës e të evoluimit
profesional të nëpunësve civilë, të cilët
kontribuojnë në funksionimin bashkëkohor
të aparatit administrativ.
Legjislacioni pas vitit 1999 krĳoi një bazë
normative, e cila stabilizoi pavarësinë,
integritetin e profesionalizimin e individit
që do të mbarte funksione administrative,
dispozita këto që rregullonin marrëdhëniet
juridike të punës së punonjësve të
administratës publike. Në hartimin
e akteve normative të Administratës
së Kuvendit patëm parasysh një sërë
elementesh bashkëkohore, për krĳimin e
një platforme normative sa më funksionale,
në drejtim të garantimit të drejtave,
detyrimeve dhe zhvillimeve të statusit
të nëpunësit civil. Këto dispozita përveç
riartikulimit dhe formulimit më të saktë
e më të plotë të rregullave e kushteve për
pranim në shërbimin civil, dhe të drejtave
dhe detyrave të nëpunësve, përcaktoi,
gjithashtu, skemën e administrimit civil,
marrëdhëniet juridike ndërmjet nëpunësve
civilë dhe Administratës së Kuvendit.
Shërbimi civil i Kuvendit mbështetet në
disa parime bazë. Ato prezumohet të jenë
në themel të punës së administratës, duke
krĳuar kështu baza të mirëﬁllta etike
– normative për integrim dhe zhvillim
të pandërprerë. Konkretisht, puna dhe
performansa e nëpunësit civil duhet të
mbështetet në profesionalizëm, integritet,
pavarësi, paanësi politike, transparencë,
përgjegjshmëri, korrektësi, vazhdimësi të
karrierës, etj. Çdo nëpunës i Administratës
së Kuvendit i cili gëzon këtë status, duhet të
përmbushë dhe të zbatojë pa ekuivokë këto
parime bazë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka miratuar
pakon e akteve normative për reformën e
Administratës së Kuvendit e mbështetur
nga projekti “Përkrahje Kuvendit të
Kosovës” nga katër parlamentet Evropiane
(Gjerman, Francez, Belg dhe Slloven), të
cilave reforma i është dhënë një prioritet i
lartë.
Ky organizim i ri do të ofrojë nivel të qartë
të përgjegjësisë dhe lidhje më funksionale
hierarkike në mes të njësive organizative të
Administratës së Kuvendit.
Organizimi i ri përfshinë:
- Themelimin e njësisë të shumëpritur
– Njësia për standardizim Ligjorë,

Mbështetja e dhënë përmes vizitave
studimore,
trajnimeve,
seminareve,
punëtorive dhe trajnimeve në vendin e
punës ka dhënë rezultatet e veta.

-

-

-

Harmonizim dhe Këshillim Ligjorë
(NjSLKL);
Zgjerimin e Njësisë së Arkivit dhe
Bibliotekës në një Njësi për Kërkim,
Arkiv dhe Bibliotekë në gjendje të ofrojë
dokumentacion dhe kërkim në mënyrë
të duhur, të saktë dhe të shpejtë në bazë
të të dhënave dhe në Qendra tjera për
Bibliotekë, Dokumentacion dhe Kërkim.
Themelimin e një njësie përgjegjëse për
përgatitjen e procesverbalit zyrtar dhe
transkriptim për seancë plenare,
Mëkëmbjen e Divizionit për Protokoll
dhe
Marrëdhënie
Ndërkombëtare,
Komunikim dhe Mbështetje për
Deputetët, e cila ka nevojë të drejtohet
plotësisht,
Fuqizimi i Seksionit për Media dhe
Marrëdhënie me Publikun,
Themelimi i pozitave për Auditor të
Brendshëm dhe Zyrtar Certiﬁkues të
nënshtruar direkt ndaj Sekretarit të
Administratës.

Reformat e administratës kanë hapur derën
për përmirësimin e të gjitha rregulloreve
të nevojshme për të themeluar apo
përmirësuar procedurat menaxhuese,
për të organizuar punësimet e reja, për të
shtuar nivelin e aktiviteteve të trajnimit dhe
caktimin në mënyrë më të përshtatshme.
Departamenti i Administratës ka dhënë
mbështetje të vazhdueshme me qëllim të
riorganizimit të funksioneve të tĳa dhe
të Administratës së Kuvendit në tërësi.
Standarde dhe rregullore të reja janë
miratuar.

Synimet e përgjithshme të Administratës
së Kuvendit të Republikës të Kosovës do të
jenë:
- Konsolidimi i një kapaciteti të
qëndrueshëm
institucional
të
administratës të Kuvendit të Republikës
së Kosovës që rezulton me një përmbushje
profesionale dhe efektive në një mënyrë
të pa varur aktive dhe transparente.
- Të vazhdohet me fuqizimin e kapaciteteve
profesionale dhe shkathtësive teknike të
Administratës, departamenteve të tĳ,
njësitë tjera organizative dhe staﬁn,
- Të mbështesë deputetët e Kuvendit dhe
shërbimet për mbështetjen e detyrave
të tyre për të marrë pjesë në procesin
legjislativ, një theks të veçantë për
harmonizimin me acquis të BE-së.
- Që shkathtësitë profesionale dhe teknike
të staﬁt në Administratën e Kuvendit të
jenë dukshëm të shtuara.
Ngjashëm me parlamentet e tjera në
demokracitë
Evropiane
dhe
sipas
përgjegjësive të posaçme që kërkohen
nga personeli i një Kuvendi Parlamentar,
Administrata e Kuvendit është dashur që të
themelojë rregulla të veçanta për personelin
e Kuvendit kanë qenë të nevojshme me
qëllim që të ketë ﬂeksibilitet, mobilitet të
brendshëm, dhe perspektivë në zhvillim
të karrierës brenda Administratës së
Kuvendit. Ka qenë po ashtu e nevojshme
që të fuqizohen përgjegjësi të veçanta të
paanësisë, diskresionit dhe të ruajtjes së
sekretit zyrtarë, si dhe disponueshmëria
që i bie në detyrë çdo nëpunës civil në
Parlament.
Këto
rregulla
statusore
fuqizojnë
përgjegjësitë profesionale dhe deontologjie
të nëpunësve civil të Kuvendit, ku
përfshihet edhe një nivel i caktuar i pagës
dhe një perspektivë e zhvilluar për karrierë.
Këto rregulla ju sigurojnë nëpunësve
civil të Kuvendit një perspektivë afatgjate
punësimi brenda Kuvendit për t’i mbrojtur
ata kundër ndikimeve politike eventual dhe
për ti nxitur ata për të qenë më të motivuar
në kryerjen sa më të suksesshme të punëve
të përditshme.
Isa Neziri – Drejtor i administratës së Kuvendit
të Kosovës
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Deklarata e Misionit të ASI-t
Iniciativa për Mbështetje Kuvendit është një mekanizëm koordinues mes
agjensioneve të ndryshme për programe demokratizimi në mbështetje të
punës së Kuvendit të Kosovës si dhe fuqizimin dhe profesionalizimin e
Kuvendit të Kosovës. Puna e ASI-t përqëndrohet në kulturën demokratike
politike të bazuar në njohjen dhe respek-timin e rregullave demokratike
të punës, transaprencës dhe përgje-gjshmërisë ndaj opinionit publik,
zhvillimit dhe implementimit të agjendës legjislative, mbikëqyrjes
mbi Ekzekutivin, respektin për shumëgjuhësinë dhe pjesëmarrjen në
kontakte të ndryshme rajonale dhe ndërparlamentare.
Partnerët e ASI-t punojnë për të bashkuar resurset, shkëmbyer informacionin dhe koordinuar programet duke identiﬁkuar nevoajt në një
interaksion të drejtëpërdrejtë me Kuvendin. Buletini i rregulltë i ASIt informon publikun vendas dhe ndërkombtarë mbi zhvillimet në
Kuvendin e Kosovës dhe programin mbështetës të ASI-t.
Që nga ky edicion, buletini ASI publikohet nga Kuvendi i Kosovës.
Anëtarët të tanishëm të ASI-t:
Friedrich Ebert Stiung (FES), Friedrich Naumann Stiung (FNSt.)
Konrad Adenauer Stiung (KAS), Projekti i Praktikave Parlamentare
Lindje-Perëndim (EWPPP), Agjencioni Evropian për Rindërtim (AER) në
bashkëpunim me Konzorciumin e parlamenteve të Francës, Gjermanisë,
Belgjikës, Sllovenisë dhe Institutin për Mbrojtje të Parisit, Agjencioni
Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtarë (USAID) në bashkëpunim me
Institutin Nacional Demokratik (NDI), Programi Zhvillimor i KB-ve
(UNDP) në bashkëpunim me Unionin Ndërparlamentar (IPU), Misioni
i OSBE-së në Kosovë dhe Kuvendi i Kosovës.
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