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Editoriali
Kosova ka një udhëheqësi të re. Brenda një muaji u zgjodhën 

vdekjes së Presidentit Ibrahim Rugova. Ish Komandanti 

vështrimeve.    

Franklin De Vrieze,
Koordinator i “Iniciativës për Përkrahjen e Kuvendit”.
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Presidenti Fatmir Sejdiu flet për BBC-në
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Kryeministrin Çeku, për të diskutuar për 
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Fjala përshëndetëse e z. Kolë Berisha me rastin e pranimit 
të detyrës së Kryetarit të Kuvendit të Kosovës

dhe aktivitetet e tjera nga 

edhe me ndihmën e miqve tanë 

të dhe vendet e Bashkimit 

me Shtetet e Bashkuara të 

ndër mekanizmat më të 

mëdha.

është diçka që është shumë më 

është diçka që duhet të jetë 

e tashmja dhe e ardhmja e 

dhe që sanksionojnë sistemin 

të ndjehet vërtet zot i kësaj 

ndihma juaj. Unë ju garantoj se 
ju do ta keni ndihmën time.

dhe të gji- Kryetari i Kuvendit Kolë Berisha

Kuvendi i Kosovës, 10 Mars 2006
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dëshmojmë se edhe ne jemi të 

dhënë.

siç na kanë ndihmuar edhe deri 

Edhe njëherë ju falënderoj për 
besimin e dhënë!

Faleminderit!

-

-

-

-

Presidenti Fatmir Sejdiu 
flet për BBC-në

BBC: Zgjedhja e presidentit, 
shpejtësia dhe pajtimi i të 
gjithëve ishte një rezultat i 
pjekurisë politike të struktu-
rave, të subjekteve në Kosovë, 
apo ndoshta kishte këtu një 
rol edhe një lloj presioni të 
faktorëve nga jashtë? 
Sejdiu: Unë mendoj se është e 

hershme.

njerëzit janë shumë koshientë 

nevoja jonë që të kemi edhe një 

shumë e nevojshme kjo mbësh-
tetje ndërkombëtare dhe në 

me të cilat është përballur pre-
sidenti i Kosovës në muajin e 

Sejdiu: Janë të shumta. Mendoj 

të Kosovës.

tërore.

BBC: President Sejdiu, meqe-
nëse përmendët ndryshimet në 
qeverinë e Kosovës, sa sipas 

gjithë proçesin e Kosovës? 
Sa ishin të domosdoshme 
që të realizoheshin në këtë 
moment?
Sejdiu: Sigurisht që koha do 

besimin dhe që mori votën 

brenda njëqind ditësh të shohë 

sa ka ndryshuar ai vetë që prej emërimit. 

Korrespondenti i BBC-së Muharrem Nitaj bisedoi në Prishtinë me zotin Fatmir Sejdiu
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Presidenti Fatmir Sejdiu

BBC: President Sejdiu, e keni 
trashëguar postin nga një 
njeri, i cili është vlerësuar të 
ketë qenë ndoshta njeri prej 
njerëzve më të suksesshëm 
të Kosovës së re, i kombit të 
Kosovës. Sa është e vështirë 
për ju që ta ushtroni këtë 

e një presidenti të madh, të 
një njeriu me vlerësimet më 
të mëdha që janë bërë për të 
ndonjëherë?
Sejdiu:

Ne kemi shansin e mirë që të 

Rugova.

dhe të mësojme shumë nga ai 

sova. 

mbaj atë kohezion dhe të bëj 
atë orientim energjie që e kemi 

maksimumin tim duke u an-

ta vë në shërbim të interesave 

sovës.     

BBC: President Sejdiu keni 
deklaruar, me rastin e 
marrjes së detyrës, se ju do të 
vazhdoni projektin e presi-
dentit të ndjerë Rugova për 
bërjen e shtetit të Kosovës. Si 
do të shkojë ky proçes tash që 
është në fazën përfundimtare 

Sejdiu:
vës ekziston. Ju i dini edhe 

rrugëtim kaq të vështirë dhe 

e vendeve ndërkombëtarisht 
të njohura. 

BBBC: Tash për tash besohet 
se ndoshta në gjithë proçesin 
e përcaktimit të së ardhmes 
politike të vendit, pjesa më 
problematike është pozita e 
pakicës serbe në Kosovë. Cila 
do të jetë oferta që mund të 
bëjnë institucionet e Kosovës, 
në mënyrë që edhe ata të jenë 
pjesë e procesit të përcaktimit 
të së ardhmes politike të ven-
dit, që siç thoni ju do të jetë 
pavarësia.
Sejdiu: Unë ndoshta do ta 
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të zbatojmë atë vizion tonin 

Mbase mund të jetë një qasje 

dësishme që të mos i kthehemi 

ndërkombëtare që duhet t’u 

një jetë integruese.

vonshme. 
Nuk do të angazhohem në 

BBC: Besoni që ekziston një 
konsensus ndërkombëtar për 
pavarësinë e Kosovës? 
Sejdiu:

eç

dhe mendoj vetë debatet e 

drejtë me vizionin që ne 

e ministrave të jashtëm të 

jetojmë me dinjitet si një shtet 

kushtetuese dhe kategori 

marrë shembuj të shumtë të 

BBC: Besoni që në mbarim të 

të jetë president i Kosovës së 
pavarur edhe formalisht?
Sejdiu

Kosovës. 

 një 

kjo të shkojë shumë më sh

këtë rrugë.

mekanizmit shtetëror që do të 
jetë i çmuar në këtë drejtim.

ndërkombëtarisht të njohur të 
Kosovës. 

BBC: Ju zakonisht gjatë 
gjithë këtyre viteve u janë 
drejtuar me profesor Sejdiu, 
tash ju drejtohen me president 
Sejdiu. Cila prej këtyre do 
t’u pëlqente më shumë zoti 
Sejdiu?
Sejdiu:

nës edukativo-arsimore dhe 

është thirrje që unë e he-

zakonisht të këndshme të 
ndeshem me të gjithmonë dhe 

Kuvendi i Kosovës dhe sub-

htetur. 

BBC: Sa e ka vështirësuar 

jetën tuaj personale, private 
familjare?
Sejdiu:

nuk është në qasjen time ndaj 

është vështirë të shkoj në binar 

Për mua është shumë e rën-

në rrethanat e kohës dhe në 

unë.

një rrugëtim në këmbë nga 

BBC: A ka ndryshuar qasja 
juaj ndaj mediave dhe 
gazetarëve?
Sejdiu:
Unë jam ai që kam qenë në 

Botuar: E shtunë, 18 mars 2006   
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I nderuar zoti Jesen Petersen,
I nderuar zoti Kryetar i 
Kosovës,
I nderuar zoti Kryetar i 
Kuvendit,
Të nderuar deputetë,
Të nderuar të pranishëm,

këtë jam i nderuar. Sot mora 

qeverinë ndoshta në kohën më 
të vështirë dhe më vendimtare. 

.

e saj besimi i juaj do të jetë 

Kosovës. Me marrjen e kësaj 

se qeverisja e jonë do të jetë 
e bazuar në mirëqenien e 

me të gjithë ju dhe me miqtë 
tanë ndërkombëtarë.

do të drejtoj unë burojnë nga 

e kushteve ekonomike të 

Kosovës në një kohë sa më të 

Ne duam një Kosovë demok-

tegruar në strukturat e Ba-

NATO. Ne duam një Kosovë 

shtetit të Kosovës është vu-

ashtu siç është edhe i qeverisë 
kosovare.

është objektiv madhor e i 

“Nuk ka liri të plotë në Kosovë përderisa të gjithë 
qytetarët e Kosovës nuk e gëzojnë atë”

Kryeministri Agim Çeku

Për këtë unë zotohem se do të 

që më është dhënë sot.

Zonja dhe zotërinj,

jojmë ura të mirëbesimit në 
mes të njerëzve të Kosovës 

ndëretnike t’i shn-dërrojmë 

e Kosovës duhet të i takoj

Fjala e kryeministrit Agim Çeku në Kuvendin e Kosovës, 10 mars, 2006 
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gjithëmbarshëm.

zojnë atë.

në Kosovë është mirëqenia dhe 

duhet të besojnë se interesat 

do të mbrohen në Kosovën 

Komuniteti Serb i Kosovës 
duhet të besoj se shoqëria që 

mirëbesimit andaj e konsi-
deroj të rëndësishme që nga 

“U demokratskom Kosovo i vi 
Srbi kao i svi drugi gradani 
Kosovo imate i imacete buduc-
nost. Kosovo pripada svima i svi 
zajedno cemo stvoriti drus-tvu 
koje garantuje, slobodu, rav-
nopravnost i ekonomski nap-
redak za svakoga bez obzira na 
nacionalnu pripadnost. U to treba 
da verujte. Za ovakvo drustvo, za 
ovakvu buducnost, treba da se iz 
borite zajedno sa svim drugim 
gradanima Kosova, sudjelujuqi u 
Vladi , u Skupstin, u Opstinama, 

zivotu Kosova.”

standardeve do të zë një vend 
të rëndësishëm në agjendën 
tonë qeverisëse.

na ka vënë kusht bashkësia 

ndihmojmë vetes.

rësimet nga bashkësia ndër-

Përmbushja e standardeve 
do të jetë argumenti jonë 

konsideruar statusin çështje 

qeverisë dhe duke bërë çmos 

Zonja dhe zotërinj,

ë

tetarëve dhe në ekonominë e 

u shndërruar në një sëmundje 
kronike të shoqërisë sonë.

me gjithë investimet e  mëdha 

e Kosovës ende vuan nga 

arsimi dhe shëndetësia janë 

biznes dhe në arsimimin e 

nomike të vendit. Ne duhet 

investime.

intensivisht që të tërheqë 
edhe investime të tjera në eko-
nominë e Kosovës. Ne duhet 
të shikojmë jashtë kornizave 
ekzistu

Zonja dhe Zotërinj,

drejtohem edhe komunitetit 
ndërkombëtar në gjuhën ang-

We are very grateful to the Uni-
tes Sates of America, NATO, 
the European Union, United 
Nations and all of our friends 
who have helped us during 

continue building our political 
and economic capacities as well 
as to work on building a secure 
environment for all in order to 
self-govern our country so that 
our citizens and international 
friends take pride on.
From here, from the Kosova 
Parliamentary Assembly, we 
emphasize our duty to continue 
the cooperation with Mr. Ahtisari, 

and the members of the Contact 
Group to resolve the status of Ko-
sova. We strongly believe that 
the state of Kosova, which will be 
created at the end of this process, 
will be a democratic state that 
will be the beloved homeland for 
all of its citizens.

Zonja dhe zotërinj,

ndërkombëtarë.

të mbrojtjes dhe sigurisë që 

min e një ambienti të qetë dhe 

nga një vend konsumues i si-
gurisë duhet të shndërrohet një 
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Kosovën kontribuuesin më të 

rajon.
Një kujdes të veçantë do të 

nga vjen nuk e din se ku do të 

Adem Jashari. Çdo ditë të 

kujdes më të madh nga të gji-

statusi i Kosovës aq më i madh 

tive ndërkombëtare. Andaj 
ne një kujdes të veçantë do t’i 

I nderuar zoti Kryetar i 
Kosovës,
I nderuar zoti Kryetar i 
Kuvendit,
I nderuar përfaqësues special 
i sekretarit të përgjithshëm,
Të nderuar deputetë,

herë se nuk do të kursehemi në 

r
qeverinë e Kosovës do të jetë 

shumë më të mira. Unë e 

se mbështetja e juaj do të 

ratike të vazhdoni të jeni kri-

Të theksoni dhe argumentoni 

në qeverisje. Me këtë do t’i 

nojë më mirë.

do ta vazhdojmë kontinuitetin 

mund të mbështetem gjatë 

torinë e Kosovës. Ne na zgjodhi 

Kosovë bashkë me miqtë tanë. 

Faleminderit !

Liderët serbë të Kosovës takohen me 

Kryeministrin Çeku, për të 

diskutuar për kthimin e tyre në Qeveri 

nuk u arrit ndonjë marrëveshje 

vuri në dukje se në bisedimet 
me Ivanoviqin nuk u arrit 

të bisedojmë vazhdimisht dhe 

që serbët të kthehen në ins-

mendoj se ne nuk mund të 

resat e komunitetit serb në Ko-

se çështja e  minoriteteve do 

kthim dhe komunitete dhe 

qësues i komunitetit serb në 

e kabinetit të ri. Kuvendi i 
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Kuvendi zgjedh Kryetarin e ri të Kosovës

M -

-

rëndësie të veçantë. Presidenti Sejdiu i bëri nderim Presidentit 
-

Kuvendi debaton për Qendrën Administrative 
Protokollare në  Gërmi

M
-

-

Kuvendi i ndan fondet publike partive politike 

M
-

-

Ministrja Tërmkolli refuzon të përgjigjet 
interpelancës 

M
-

-

kanë të drejtë të debatojnë rreth çështjes së ngritur.

Kuvendi miraton legjislacion të ri

G

-
-

tjera.

Kryeministri Kosumi jep dorëheqje, LDK-ja kërkon 
dorëheqjen e Kryetarit të Kuvendit

M
-

-

Zhvillimet e fundit në Kuvend
Franklin De Vrieze, Misioni i OSBE-së në Kosovë
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Kuvendi i Kosovës zgjedh qeverinë e re

M -

-

-
-

N -

Auditori gjeneral takon Kryetarin e Kuvendit  

M
-

-

-
-

Zëvendës Kryeministri Haziri i raporton Kuvendit 
lidhur me bisedat e Vjenës

M -

-

-

P

-

-
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Të mësohemi ta dëgjojmë zërin e qytetarit
Gjylnaze Syla, shefe e Grupit Parlamentar të AAK-së

Jetojmë në një kohë kur demok-

në botë. Për Kosovën kjo kohë 

kohë e ndërtimit të shtetit de-

qeverisje demokratike. Ne i 

strukturat demokratike të qe-
verisjes. 

shirë Kuvendin e Kosovës. 

e shtetasve të saj? Një shtet 
demokratik mbështetet në 

njerëzit janë shtetas të shtetit 

të së ardhmes. 

mjeku e mëson mjekësinë në 

të studimeve se si të bëhen 

Nga kush të mësojmë ne? 

të mësojmë të dëgjojmë se 

Nëse duam të jemi shoqëri 

duhet të kenë ndjenjën se 

nga ata që i kanë zgjedhur 
dhe se të zgjedhurit kujdesen 

tetar duhet të ketë rastin 

drejtë dhe komunikimin me 

të jetë Kuvendi në miniaturë 

nevojat e vërteta të njerëzve.  

marrëdhëniet në mes të 

tarëve me qeverinë dhe duke 

t’u rizgjedhur dhe avansuar 

E këtë më së miri mund ta 
bëjë nëse e din saktë se kush 

mbështetjes së zgjedhësve. 

Kosovë? Kuvendi i Kosovës 

Gjylnaze Syla
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nuk duhen shuma të mëdha 

të mëdha njerëzore. E nxitur 

dhe e ndihmuar nga Instituti 

e sistemit tonë të qeverisjes 

veta t’i zgjidhin vetë. 

kam marrë është se unë 

mençur mundohen të jenë të 

ka të bëjë me vetë kërkesat 

qeverisë.  

se është shumë e rëndësishme 
që t’i dëgjoj me vëmendje dhe 

Nga kjo mora mësimin e tretë. 

ritetet. Nganjëherë duhet 

mundësive të mia dhe të shër-
bimeve të kërkuara. 

këtë kontekst besoj se duhet 

zgjedhësit.

duhet të kenë mundësinë e 

zgjedhor në Kosovë të jetë me 

zgjedhore.

ë

Kuvendit dhe të aktiviteteteve 

komunikim me ta duhet të 

bashkëndjejë.

i komunikimit në mes të 
varet nga vetë ne dhe askush 
tjetër. 

në të gjitha ato që bëjmë. Kjo 

komunikim dhe duke mësuar 
nga ata.

Kryesuesi i OSBE-së takohet me kryesinë e Kuvendit

M
-
-

-
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Komisioni për Buxhet dhe Financa

Kryetar Grupi

Naser Osmani Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetare e parë

Snežana Milić Grupi SLKM 

Zëvendëskryetare e dytë

Safete Hadërgjonaj Grupi i PDK-së

Anëtarët

Ali Sadriu Grupi i LDK-së

Besa Gaxherri Grupi i LDK-së

Lutfi Zharku Grupi i LDK-së

Naxhije Doçi Grupi i LDK-së

Gani Koci Grupi i LDK-së

Demir Lima Grupi i PDK-së

Mazllom Kumnova Grupi i AAK-së

Rifat Krasniç Grupi GP 6+

Nazim Jashari Grupi ORA

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

Kryetar Grupi

Ranđel Nojkić Grupi SLKM 

Zëvendëskryetare e parë

Sanije Aliaj Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Mahir Yağcılar Grupi GP 6+

Anëtarët

Nait Hasani Grupi i PDK-së

Saša Djokić

Nuran Malta Grupi GP 6+ 

Džezair Murati Grupi GP 6+

Numan Balić Grupi Për integrim

Sabit Rrahmani Grupi Për integrim 

Xhevdet Neziraj Grupi i AAK-së

Bislim Hoti Grupi i AAK-së

Zulfi Merxha Grupi Për integrim

Rustem Ibiši Grupi Për integrim

Komisioni për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese, 

Barazi Gjinore, Peticione dhe Kërkesa Publike, dhe për të Pagjeturit

Kryetar Grupi

Hydajet Hyseni Grupi i PDK-së

Zëvendëskryetar i parë

Sadudin Berisha Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Husnija Bešković Grupi GP 6+

Anëtarët

Ymer Muhaxheri Grupi i LDK-së

Nekibe Kelmendi Grupi i LDK-së

Ramadan B. Kelmendi Grupi i LDK-së

Nerxhivane Dauti Grupi i PDK-së

Hajredin Kuçi Grupi i PDK-së

Gjylnaze Syla Grupi i AAK-së

Dragiša Krstović Grupi i SKLM-së

Veton Surroi Grupi ORA

Komisioni për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim në Union Evropian

Kryetar Grupi

Sabri Hamiti Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i parë

Bajram Rexhepi Grupi i PDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Džezair Murati Grupi GP 6+

Anëtarët

Ilmi Ahmeti Grupi i LDK-së

Rudina Bukoshi Grupi i LDK-së

Alush A. Gashi Grupi i LDK-së

Nexhat Daci Grupi i LDK-së

Jakup Krasniqi Grupi i PDK-së

Xhavit Haliti Grupi i PDK-së

Emrush Xhemajli Pa Grup

Saša Djokić Pa Grup

Teuta Sahatqija Grupi ORA

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sporte

Kryetar Grupi

Enver Hoxhaj Grupi i PDK-së

Zëvendëskryetar i parë

Nimon Alimusaj Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Gojko Savić Pa Grup

Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Kolë Berisha, Kryetar

Sabri Hamiti Ramë Buja Xhavit Haliti Naim Maloku Gazmend Muhaxheri Mahir Yağcılar Serbët e Kosovës
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Anëtarët
Remzije Nimani Grupi i LDK-së
Gjylshen Berisha Grupi i LDK-së

Ragip Zekolli Grupi i LDK-së

Mark Krasniqi Grupi i LDK-së

Drita Statovci Grupi i LDK-së

Sala Ahmetaj Grupi i LDK-së

Myrvete Dreshaj-Baliu Grupi i AAK-së

Nuran Malta Grupi GP 6+

Genc Gorani Grupi ORA

Komisioni për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe 
Telekomunikacion

Kryetar Grupi
Ibush Jonuzi Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i parë
Bajrush Xhemaili Grupi i PDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Mahir Yağcılar Grupi GP 6+

Anëtarët
Fadil Gashi Grupi i LDK-së
Brikenda Kryeziu Grupi i LDK-së
Milazim Haliti Grupi i LDK-së
Zef Morina Grupi i LDK-së
Sala Berisha-Shala Grupi i PDK-së
Hatixhe Hoxha Grupi i PDK-së

Xhevdet Neziraj Grupi i AAK-së
Slađan Ilić Grupi SLKM 

Teuta Sahatqija Grupi ORA

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim 
Hapësinor

Kryetar Grupi
Rifat Krasniç Grupi GP 6+

Zëvendëskryetar i parë
Lulzim Zeneli Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i dytë
Goran Bogdanović Grupi SLKM

Anëtarët
Jusuf Sutaj Grupi i LDK-së
Shaban Halimi Grupi i LDK-së
Zyhrie Maloku Grupi i LDK-së
Fetah Berisha Grupi i LDK-së
Berat Luzha Grupi i PDK-së
Afrim Arzuallxhiu Grupi i PDK-së
Xhelal Canziba Grupi i PDK-së
Nazim Jashari Grupi ORA

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

Kryetar Grupi
Fatmire Mulhaxha-Kollçaku Grupi ORA

Alush A. Gashi
LDK

Jakup Krasniqi
PDK

Gjylnaze Syla
AAK

Ranđel Nojkić
SLKM

Teuta Sahatqija
ORA

Džezair Murati
6+

Ferid Agani
Grupi për Integrim

Kryetarët e Grupeve Parlamentare

Zëvendëskryetar i parë
Naim Jerliu Grupi i LDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Špresa Murati Grupi GP 6+

Anëtarët

Ilaz Pireva Grupi i LDK-së

Nurishahe Hulaj Grupi i LDK-së

Nafije Berisha Grupi i LDK-së

Fehmi Vula Grupi i LDK-së

Flora Brovina Grupi i PDK-së

Teuta Hadri Grupi i PDK-së

Zahrije Jusufi Grupi i PDK-së

Zylfije Hundozi Grupi i AAK-së

Zlatica Kujundžić

Komisioni për Shërbime Publike, Administratë Lokale dhe Media

Kryetare Grupi

Nekibe Kelmendi LDK Group

Zëvendëskryetar i parë

Fehmi Mujota Grupi i PDK-së

Zëvendëskryetar i dytë

Oliver Ivanović SLKM Group 

Anëtarët

Ramadan Musliu Grupi i LDK-së

Nexhat Rexha Grupi i LDK-së

Kamber Kamberi Grupi i LDK-së

Januz Kastrati Grupi i LDK-së

Hajredin Hyseni Grupi i PDK-së

Selvije Halimi Grupi i PDK-së

Ymer Halimi Grupi i AAK-së

Špresa Murati Grupi GP 6+
Ylber Hysa Grupi ORA 

Komisioni për Gatishmëri dhe Emergjencë

Kryetar Grupi

Naim Maloku Grupi i AAK-së

Zëvendëskryetar i parë

Ylber Hysa Grupi ORA

Zëvendëskryetar i dytë

Džezair Murati Grupi GP 6+

Anëtarët

Agim Krasniqi Grupi i LDK-së

Fadil Geci Grupi i LDK-së

Samije Zeqiraj Grupi i LDK-së

Fadil Gashi Grupi i LDK-së

Qibrije Hoxha Grupi i LDK-së

Sokol Bashota Grupi i PDK-së

Emin Krasniqi Grupi i PDK-së

Xhevat Bislimi Grupi i PDK-së

Vesna Jovanović Grupi SLKM 
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Pse kërkuam dinamizimin e punës së Kuvendit
Jakup Krasniqi, Kryetar  i Grupit Parlamentar, Partia Demokratike e Kosovës

Kërkesat i vazhduam edhe 

e një Komisioni hetimor 

disa kandidatë që gjendeshin 

do të duheshin të vëheshin në 

• Çështja e dokumentave të 

sëm këtë çështje duke qenë 
të bindur se Kuvendi i 

Kosovës duhej të ishte në 
rrjedha të bisedimeve që do 

kjo do të mund të ndodhte 

Kuvendi nuk ka mundësi 

Kosovës.

• Në kërkesën tonë e kemi 

e arsimit. Këtë e kemi bërë 

qenë e jemi të bindur se 

ne ishim dhe jemi të bindur 

kontinuitet ishin njerëz 
që nuk shquheshin e nuk 

e Prishtinës! Gjendja është 

i.

• Vazhdojmë të kërkojmë 

dhe të gjithë segmentet që 

kemi dokumenta e të dhëna 
të shumta që ka shumë 

jemi të bindur se kërkesa e 

dhe dëshmi të tjera që i kemi 

qeverisës.
• Ne kemi kërkuar që në tre 

të debatohej edhe çështja 

të saj. Pa drejtësi e siguri 

Në këto segmente duhet të

dhe e gjithanshëme.

Ne kemi kërkuar edhe disa 

kërkesa të tjera që kërkojnë 

mentarët. Nëse nuk vazhdohet 

i Kosovës nuk do të arrin ta 

Prandaj ne vazhdojmë të 

edhe në të ardhmen. 

Kosovës!

Jakup Krasniqi
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Vizion për Kosovën e pavarur
Dr. Ferid Agani, Kryetar i Grupit Parlamentar “Për Integrim”, Partia e drejtësisë

me norma kushtetuese dhe 

tetare të Gorës dhe të Par-
tisë së Bashkuar Rome të 

Kuvendit të Kosovës dhe u 

dëshmi e kontinuitetit historik 

demokratik të Kuvendit 
të Kosovës dhe ngritja e 

e ndërtimit të shtetit të 

t’u dëshmojmë ekzistimin 

brenda Kuvendit të Kosovës 

dhe katër bashkësi etnike në 

domethënëse dhe më bindëse 

demokratike të mbështetura në 

autoktone.

mojmë vetes dhe të tjerëve 

këtë drejtim.

gadishmërinë që në baza 

më demokratike dhe më 

demokratik të Kuvendit të 
Kosovës dhe të mirëqenies së 

Ferid Agani
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Kosovës dhe Bashkësinë 

administratës ndërkombëtare 

së këndejmi e kanë rishikuar 
me kujdes strategjinë e 

mendsh se do të ishte shumë 

ke

Beograd është i një rëndësie të 

duhet të kundrohen nga kjo 

 dhe është në gjendje 

të marrë vendime të 

sisht nga diktatet e 
Beogradit.

vizitojnë Prishtinën 

guar Beogradit në 

Prishtinës. Emërimi i 

Kosovës ka qenë një mundësi 

zgjedhja e komandantit të 

dhe madje ata kanë kërkuar 
edhe ndërrimin e Petkoviqit. 
Madje në Prishtinë mund të 

ka të ngjarë që Petkoviqi të 

KM në Kuvendin e  Kosovës 

Prishtinë.

do t’i ndërrojë ministrat nëse 

ndikim në Kosovë është 

e  anëtarëve të KNS-së janë 
atike

Ku do të jenë serbët kur të përfundojnë bisedimet?

KOHA PËR SHLYERJEN E HESAPEVE 
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deri tani janë marrë me kon-

rast e Komisionit si monitorues 

tivë të Komisionit 

monitorimin

e Ministrisë së Shëndetësisë 
në nxjerrjen e akteve të duhura 

ishin edhe vizita

ohemi

dhe Pejë. Me këtë rast kemi 

shërbimeve.

që ti mbajmë edhe disa dë-

shërbi

Shëndetësisë.

rekomandime të Komisionit 

shëndetësi.

Forcimi i rolit mbikëqyrës të 
Kuvendit të Kosovës

Fatmire Mulhaxha Kollçaku, Kryetare e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Partia Reformiste ORA

Fatmire Mullhaxha, në të djathtë, gjatë një vizite në spital

ndikim në Kosovën Veriore. 

Kosovës veriore me KNS-në 
e Kosovës qendrore mund të 

muajt e ardhshëm. 

dhe Bashkësia Ndërkombëtare 

hojnë se një goditje edhe më e 

të ishte marrja e të drejtës 
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Rebecca Kilhefner, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Kuvendi i Kosovës tani 

Përcaktimi i agjendës

 e

i asaj që Kuvendi mbante 

se agjenda zakonisht nuk 

Sfidat dhe përmirësimet në punën e  Kuvendit të Kosovës

kjo ka bërë që nganjëherë 

tejzgjatur rreth asaj se a duhet  

të evitohej nëse agjenda do 

Për t’u siguruar se çështjet 

Votimi

izës Kushtetuese 

vendimet në Kuvend merren 

në rastet kur një numër i 

të ketë më shumë vota
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është me rëndësi që gjithnjë të 
kërkohet të numërohen votat 

gjë që ka shkaktuar debate të 

Korniza Kushtetuese dhe 

kur Kuvendi është dashur të 

organe të tjera. 

Debatet

et në Kuvend 

edhe kur urdhërohej që disa 

Po kësh

konsiderohen si gjuhë jo-

o edhe 

Kornizë Kushtetuese të har-
tojnë udhëzime me të qarta 
dhe më të detajuara rreth 

gjat

këtë rast njëherësh është 

Denduria e mbajtjes së 

mbledhjeve  

të ditës do ishte e gatshme 

rëndësis

ndonjë nga ministrat nuk ishte 

kur mbaheshin sesionet një 

debate mbi çështje shumë 
të rëndësishme. Kohëve të 

muajve shkurt dhe mars janë 

duke vazhduar me mbajtjen e 
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Torbjorn Solhstrom, Përfaqsues personal i Havier Solanës në Prishtinë 

mund të ketë edhe të vërteta 

rtër.      

Mbrojtës të Kosovës Agim Çe-

Kosovës.  S’do mend se kjo nuk

të ardhshëm të Kosovës. Me 

ja jo vetëm që është duke 

status.

e tjerë ndërkombëtarë në 

që duhet bërë në të ardhmen. 
Më e rëndësishmja është se 

jo aq i qëndrueshëm. Ndërsa 

diskutohet e ardhmja e Ko-

të rëndësishme.

Kuvendit me rastin e votimit 
ë

komunitetet.

që UE-ja të jetë më shumë e 

nishme në UE.

e misionit të ardhshëm të UE-

drejtësisë.

të varet nga zgjedhja e statusit. 

shtojë deri në maksimum 

verisjen e vendit. Ngase 
janë autoritetet vendore 
- dhe jo bashkësia ndër-
kombëtare - ato që do ta 

Rrugëtimi i Kosovës drejt integrimeve evropiane 
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Jade Duchesneau-Bernier dhe Patrice Quesada, Misioni i OSBE-së në  Kosovë

Kuvendi i Kosovës ka miratuar 

të gjatë ndërmjet Kuvendit të  
Kosovës dhe Misionit të OSBE-së 
në Kosovo.  

varg amandamentimesh. 

e ka komentuar dhe i ka dhënë 

kontradiktore dhe njëherazi 

ër këtë 

tetor.

ti adresoheshin shqetësimeve 

çështja e të drejtave të veteranëve 

konsiderohen si çështje shumë të  
ndjeshme.

idenë që të sigurojë shërbimet e 

Komisionin e Kuvendit rreth 

të vërejtjeve dhe shqetësimeve të 

në krahasim me versionet e 

të Kosovës drejt marrjes së 

nevojave të kësaj kategorie të 
rëndësishme shoqërore. Pas 

ndonëse zbatimi i tërësishëm i 

mjeteve buxhetore.

me organizatat e veteranëve dhe 

OSBE-ja është e gatshme që madje 

.

Shqyrtimi i Draft Ligjit për Veteranët: 
OSBE-ja ofron mbështetje

ministrative dhe teknike- 

• Vizioni i UE-së do të jetë 

muar të ashtuquajturin 

Presidentin Sejdiu dhe 

në takimin e Strazburgut.    

qendruar rreth standardeve 

në momentin që të gjendet 

mund të jetë rruga e Kosovës 
drejt UE-së dhe NATO-s.  
Ndonëse kjo rrugë nuk është 

vetëm që vetë rrugëtimi është 
jashtëzakonisht i rëndësishëm 

e mundur. 
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Aspektet kryesore të “ kohës së parashikuar për pyetje”
David Payne, Instituti Kombëtar Demokratik (NDI) 

nga një ministër qeveritar dhe e 

tetët e Kuvendit zakonisht i 

kundërshton thotë thënia tra-

në botën demokratike. Tanimë 

është një kohë e rezervuar 

është e thënë që ministrat të 

e.

zakonisht jo më e gjatë se një 

me kohëzgjatje të ngjashme. 

me vend mund të ndikoj në 

mundësi të zgjedh në vonimin 

mund të ndikojë negativisht në 

me mençuri do të ketë jetë të 

Ministrat zakonisht duhet të jenë 

ministrit.

i Kuvendit megjithatë edhe 
në këso raste duhet të bëjë 
çmos që ta mbajë rendin dhe 

tregohen të matura gjatë kohës 

mtuara mirë. S’do mend se një 
të

e ministrave të dobët me 

NDI, David Payne ka shërbyer 
si deputet i Parlamentit kanadez, 
sekretar parlamenti për tre 
kryeministrat e Quebec-ut dhe si 
Komisioner për  Tregti në Kinë.

David Payne
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Kara Johnston-Molina, Misioni i OSBE-së në Kosovë

me mbrojtjen e të drejtave dhe 

të brendshme dhe asaj të 

inkurajohen që të ndërmarrin 

mendsh UNMIK-u e rezervon 
të drejtën që të intervenojë në 

të aktiviteteve të veta dhe 

i OSBE-së në Kosovë është 

të së ardhmes sonë.

thotë se Misionit të OSBE-së në 

organizata e vetme në Kosovë 
me një strukturë të zgjeruar në 

ekzekutiv.   

nga komunat si dhe tri të tjera 

të Misionit të OSBE-së në Ko-

nga monitorimi aktiv 
dhe në mbështetjen e 

të Përgjithshëm në 
UNMIK mbështetet 

kueshme. Ndaj këto mund të 

ridhënies mbështetet jashtëza-

e vet të zgjeruar në terren është 

shumë mirë i integruar me 

është jashtëzakonisht i rëndë-

qasje të qëndrueshme në gjithë 

në marrëveshje ndërkombëtare 

do të kërkohet që të marrim 

ndërkombëtare në Kosovë. Kjo 

zbatimin e statusit të ardhshëm 

Misionit të OSBE-së në Kosovë 

e vet edhe në strukturën e 

OSBE-së në Kosovë angazhimin 

jimin e një sistemi demokratik 

të qëndrueshme në Kosovë. 

Prezenca e OSBE-së në terren

Ismet Beqiri, Kryetari i Kuvendit Komunal të 
Prishtinës



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi26

dëgjuesin.

simumin e mundësive të 

të tjera të rëndësishme si me 
karakter kombëtar e shoqëror 

revidojnë dhe korrigjojnë 

Askurrë në historinë e 

shumë njerëz të angazhuar në 

dhe të mjeteve të komunikimit 

vetëm kusht i komunikmit 

administratës ndërkombëtare 

të mundur komunikimin midis 

dhe të jashtëzakonshëm të 

Përkthimi me shkrim/me gojë:

Sfidat aktuale të përkthimit
Lirak Karjagdiu, Misioni i OSBE-së në Kosovë
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të dobët të dështojnë ngjarje 

me gojë bashkëbiseduesit 

rimit të mangët dhe gjuhësisht të 

nga ana tjetër. Gjatë ngjarjeve 

edhe në gjuhë të tjera kanë 

dhe me korrektësi mund të 
en. Një çështje tjetër 

sa është i rëndësishëm 

dhe të akronimeve që mund 

tjeve 

në Kosovës mund të dërgojnë 

domos tani kur Kosova është 
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Anëtarët të tanishëm të  ASI-t:

Sllovenisë dhe Institutin për Mbrojtje të Parisit, Agjencioni Amerikan për 

Kuvendi i Kosovës. 
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Selia e Misionit të OSBE, 10000 Prishtinë
Tel. (+381-38) 500 162 Fax: (+381-38) 500 188 

kontakt: franklin.devrieze@osce.org
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Pikëpamjet e shprehura nga ata që kontribuan në këtë buletin, iu përkasin vetem 

atyre dhe jodomosdoshmërisht paraqesin pikpamjet e Kuvendit, Misionit të 

OSBE-së në Kosovë apo të organizatave partnere të ASI-t. 

Fotografitë e këtij buletini : 
OSBE-ja: fq. 2, 17, 14, 26 • Gazeta Ditore Ekspres: fq. 1, 2, 20 

(Visar Kryeziu) fq. 3, 7, 11 (Ermal Meta) fq. 5, 9, 13, 16 (Astrit Ibrahimi) 

fq.10 (Ferdi Limani) fq. 25 (Fisnik Dobreci) • Departamenti për Informim 
Publik (DPI) pranë UNMIK-ut: fq. 18 • Kuvendi i Kosovës: fq. 14, 15. • 

IDN(NDI): 24.

asi
ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 

N E W S L E T T E R


