
ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi 1

asi
ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 

N E W S L E T T E R

Intervistë me Kryetarin e ri
të Kuvendit të Kosovës

o c e
Mission in Kosovo

s



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi2

Editorial

masë të madhe kanë ndryshuar skenën poli-
-

-

themelimin e qeverisë së re me mandat katër 

-

-

një Komision të ri për integrim evropian dhe një Komision të ri për 

-

-

-

-

Editoriali

Kuvendi si institucion i debatit dhe i diskutimit të hapur  

Institucionet e reja të Kosovës synojnë Kosovën, të jetë 
shtëpi dhe të ofrojë mundësi të barabarta për të gjithë 

Institucionet e reja të Kosovës duhet të bëjnë shqyrtimin 
e përgjithshëm të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës për 
vitin 2008

Thelbi i programit është mbijetesa jonë në Kosovë 

Puna në komisione kërkon përkushtim profesional  

Barazia gjinore është e domosdoshme në një vend 
demokratik

Përvoja ime si deputet i Kuvendit 

Avancimi i mbikëqyrjes së ligjeve dhe i shpenzimeve 
qeveritare

Përkrahja administrative për deputetët e Kuvendit 

Programi hyrës për deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës t’i raportojë 
Kuvendit  

“Përkrahja e Mëtejme për Kuvendin e Kosovës 

Mirëseardhje për Ian Perkins, Drejtor Legjislativ i NDI

Përkrahja e punës së Kuvendit të Kosovës 

Shoqëria civile dhe procesi legjislativ në Kosovë 

Komisionet parlamentare në Kuvendin e Kosovës 
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Kuvendi si institucion
i debatit dhe diskutimit të hapur 
Intervistë me Kryetarin e ri të Kuvendit të Kosovës, Z. Jakup Krasniqi

ASI: Z. Kryetar, cilat janë prioritetet 

Çfarë ndryshimesh do të prezantoni gjatë 

 Legjislatura e tretë 

një agjendë të ngjeshur që e dikton 

intensive për shpalljen e pavarësisë dhe të 

agjendës kishim shpalljen e pavarësisë dhe 
gjithë kushtet e rrethanat që duhet pasur 

Këtë vit Kuvendi në prioritet të lartë ka 
aprovimin e ligjeve që dalin nga Marrëveshja 

por edhe të ligjeve tjera të ngutshme 

e nevojshme që Kuvendi ynë të jetë i hapur 

Kuvendi do të përgatisë dhe aprovojë 

 Në këtë legjislaturë 
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të kontrollojnë punën dhe veprimtarinë e 

kuadrot të jetë sa më i plotë dhe kjo arrihet 

njohur në kuadër të hapjes së Kuvendit ndaj 

dhe vlerësojnë punën e deputetëve të 

pritet së shpejti të miratohet në Kuvendin e 

ndryshimesh të tjera mendoni se janë të 

 Me ndihmën e donatorëve 

tashmë ka një nivel të lakmueshëm të 

nga Kryesia e Kuvendit në prill të vitit 

e detyrave dhe përgjegjësive që dalin prej 

Parlamentar të PDK-së në mandatin e 

që kisha në legjislaturën e kaluar edhe jashtë 

shtuar më privon më shumë nga jeta private 

Misioni i OSBE-së në Kosovë
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“Institucionet e reja të Kosovës 
synojnë një Kosovë, shtëpi dhe 

mundësi e barabartë për të gjithë”
Ekstrakt nga fjala e Presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu 

në seancën inauguruese plenare të Kuvendit të Kosovës në 
mandatin e tretë. (09 Janar 2008).

gjithë qytetarëve të Kosovës […]

suksesshëm këtë sprovë të madhe dhe duke dëshmuar kulturë të 

“Qeveria e re e Kosovës do ta bëjë një 
rishikim të tërësishëm të Buxhetit të 

Konsoliduar të Kosovës për vitin 2008”
Ekstrakt nga fjala e Kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në 

seancën inaguruese plenare të Kuvendit të Kosovës në mandatin e 
tretë  (09 Janar 2008).

Të drejtat e minoritareve do të respektohen dhe garantohen përmes 



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi6

mua dhe kandidatura gjithashtu u vërtetua 

Ajo që unë pres është padyshim një punë e 

pres që Kryesia do të ketë mirëkuptim për 

kështu që më vonë do të kem më pak arsye 

SP:

Ne si parti nuk kemi kërkuar të marrim të 

japim maksimumin tonë për të arsyetuar 

– ata janë të mirëseardhur dhe kjo nuk është 

Është vërtetë një përgjegjësi e madhe për një 

ta ndajmë me të gjithë që kanë vullnet për 

Thelbi i programit është
mbijetesa jonë në Kosovë

Krytar i Partisë Liberale Serbe (SLS)
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SP:

sot në Kosovë është pikërisht qeveria në 

të Beogradit për të mos marrë pjesë në 

SP:

i komunave të reja gjithashtu do të japë 

SP: Qëndrimi ynë ishte i qartë që nga dita 

parti nuk do të ndikojmë në vendimin për 

e aktiviteteve tona – të deputetëve nga 

prandaj është shumë e vështirë të gjendet 

ardhmen e popullit tonë dhe vendimet e 

Të merresh me politikë nuk do të thotë 

gjithashtu edhe disa gjëra që ndonjëherë 

Gjithashtu siguria ekonomike e komunitetit 

të papunësisë në Evropë dhe ky është 

ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë 

të mos ndjeheshim si qytetarë të rangut të 

nuk do të ketë dhunëm meqë i kemi pranuar 

do të jemi këtu dhe do të ndajmë të njejtin 

Intervista nga Mario Maglov, Koordinator i 
Qendrave për Informim të Komuniteteve DPI-
UNMIK në bashkëpunim me Misionin e OSBE-
së në Kosovë
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Puna në komisione kërkon
përqendrim profesional

Intervistë me Z. Bahri Hyseni – deputet i zgjedhur i Kuvendit të Kosovës
dhe i emëruar si kryesues i Komisionit për Legjislacion dhe Çështje gjyqësore

ASI: Z. Hyseni, sa e rëndësishme është për 

Tani jemi në Legjislaturën e 

ashtu edhe përgjegjësinë para votuesve për 

Unë për veten time mund të deklaroj se do 

 Puna në komisione kërkon 

edhe rishqyrtimin e të gjitha ligjeve tjera 

për rekomandimet që do i japim qeverisë për 

rrallë deri më tani kanë qenë si pengesë për 

të mirë dhe të sinqertë në mes të  gjitha 

ketë një koordinim shumë më të mirë në rend 
të parë se jemi në legjislaturën e tretë dhe 

disa përgjegjësi që i kishte në legjislaturat e 
më parme dhe tërë energjinë e punës do ta 

E padyshim se suksesi do të varet shumë nga 

në sinqertin e qeverisë për punë andaj edhe 

 Nga të gjitha ligjet që janë të 

Një gjë e di se në asnjë mënyrë nuk do të 

Administrative apo edhe vendimet kanë 

Unë mendoj se është interes 

ministria përkatëse që të kuptojnë se kur 

të tillë atëherë është me rëndësi që ministri 

e komisionit për të arsyetuar apo sqaruar 

Misioni i OSBE-së në Kosovë 
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Barazia gjinore është e domosdoshme
në një vend demokratik

Nga Besa Gaxherri, Deputete e Kuvendit të Kosovës, 
Lidhja Demokratike e Dardanisë

domosdoshme të kthehemi për disa 

popull ka kaluar nëpër shekuj më shumë 

në shekuj më së keqi i ka përjetuar apo 

ajo nëpër shekuj shpesh ka qenë viktimë 

vetëm nga shtypja e sistemit por edhe nga  

ky vit apo nga ky shekull gruaja në Kosovë 

jep në kushte të lirisë me të plotë në tërë 

dhe përgjegjësive qe i mundësohen me 

pjesëmarrjes në Kuvendin e Kosovës 

kemi parasysh statistikat nga universitetet 

meshkujt atëherë kurrsesi nuk mund të 
jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e saj në 

Unë mund të them me plotë përgjegjësi 
dhe me kënaqësi se tashmë në Kosovë ka 

e rëndësishmja ato kanë vullnet për të 
punuar për ndryshime të domosdoshme në 

dodomosdoshëm? Unë mendoj jo!

Një shtet ligjor demokratik me një 

E rëndësishme është se në Kosovë krahas 
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Përvoja ime si deputete
Nga Safete Hadërgjonaj, Deputete e Kuvendit të Kosovës

nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK)

Mendoj se një punë e mirë që është 

ndryshim i rregullores ka mundësuar që 

jetë pikë e rendit të ditës “koha për pyetje 

ku na është mundësuar që ne si deputet 
ti adresojmë në Qeveri shqetësimet tona 

deputetëve e sidomos të komisioneve 

është ngjarja më e theksuar gjatë vitit 

sintetike dhe me kot kemi kërkuar të 
dhëna analitike gjë që ka vështirësuar 

Ministri i Ministrisë së Ekonomisë dhe 

për shqyrtimin e këtyre raporteve dhe për 

Në legjislaturën e kaluar nuk kemi pasur 

Të gjitha ligjet e miratuar në Kuvend kanë 

Për ligjet me interes të përgjithshëm 

më të madh ti marrim opinionet e 

marr në konsideratë rekomandimet nga 

ka pasur gjë që ka vështirësuar punën 

Një përvojë e mirë e imja në legjislaturën e 
kaluar ka qenë pjesëmarrja në Komisionit 

Raportin e Zyrës së Auditorit Gjeneral 
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Angazhim shtesë në mbikëqyrje të ligjeve dhe shpenzimeve të qeverisë
Intervistë me Z. Naser Osmani, deputet në Kuvendin e Kosovës

dhe ish-kryetar i Komisionit për Buxhet dhe Financa gjatë legjislaturës 2004-07

ASI: Z. Osmani, cili është roli i Komisionit 

Naser Osmani:

që është njëherit edhe komisioni kryesor 

N.O.: Roli kryesor i Komisionit është 
shqyrtimi dhe amandamentimi i Ligjit të 

ASI: Si i cilësoni marrëdhëniet e Komisionit 

N.O.: Një komunikim që nuk ka mundur të 

Ky ligj do të rregullonte më mirë përgjegjësit 

ASI: Çfarë rekomandimesh keni për 

N.O.: Kolegëve në komision u kisha 

nuk kanë arritur të aprovohen për shkak të 

mund të prejudikojnë dukuri negative dhe të 

N.O.: Konsideroj se ky ligj duhet të trajtohet 

se ky ligj duhet të plotësohet në momentin 

ndonjë nga ligjet që nuk janë në përputhje me 

Misioni i OSBE-së në Kosovë
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Mbështetja e Administratës
për deputetët

Daut Beqiri, Drejtor i Departamentit Ligjor në Kuvendin e Kosovës

Administratës së Kuvendit si 

me Rregulloren për statusin e 

teknike - ndihmëse dhe si dhe 

Kuvendin e Kosovës dhe organet 

Kryesia e Kuvendit dhe Kryetari 

përgjegjësitë e Administratës 

Administrata e Kuvendit 

- Zyra e sekretarit me tri njësi: 

për Media dhe  marrëdhënie 

Përgjegjësitë e Administratës së 

është udhëheqësi kryesor i 

Atë e emëron dhe për punën 

për administrimin dhe 

Administratës së Kuvendit dhe 

Kryesinë e Kuvendit si dhe  

në pajtim me ligjin dhe rregullat 

 me Njësinë 

regjistrimin dhe shpërndarjen e 

deputetëve për kryeministrin 

komisioneve parlamentare 

dhe asistimi i drejtpërdrejtë në 
hartimin e projektligjeve dhe 

Raporteve me rekomandime 

teksteve të Projektligjeve  të 

miratuara në Kuvendin e 

juridik nga aspekti i  teknikës 
juridike dhe i metodologjisë 
unike për të gjitha projektligjet 

të Kosovës për shqyrtim dhe 

dokumentet dhe hulumtimet nga 
data qendrat dhe qendrat tjera te 

kërkimore me kërkesë të 

Departamenti i Administratës 

teknike dhe ndihmëse 
deputeteve dhe organeve të 

 siguron 

ligjin e aplikuar në Kosovë  si 
dhe përgatitjen e raporteve 

 është përgjegjës 

Seksioni i personelit 

të punës dhe pensionimin e të 
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punësuarve në Administratën 

aktiviteti që ka për qëllim 
ndonjë kontratë sipas nevojave 
të Kuvendit në përputhje të 
plotë me ligjin për Prokurim
Seksioni për marrëdhënie 

Seksioni për Media dhe 

është përgjegjës për 

për veprimet legjislative 

lidhur me aktivitetet si dhe 

shtyp për organet e Kuvendit 

Seksioni për përkrahjen e 
 është përgjegjës 

dhe shpërndarjen e 

organeve të Kuvendit dhe 
përkrahja në komunikimin me 

Programi hyrës për deputetët e rinj
të Kuvendit të Kosovës
Nga Artan Canhasi, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Programi hyrës pesë ditorë për 

nën përkujdesjen e Kryetarit të 

u përkrah nga Misioni i OSBE-së 

Meqë gjysma e deputetëve 

demokratike parlamentare dhe 

e arritura nga Kuvendi në 

i OSBE-së në Kosovë dhe 

e Kuvendit kanë përgatitur një 
program hyrës për deputetët e ri 

si Kuvendi i kryen punët që ka 

Parlamentare dhe Kryesisë me 

i Seksionit të Misionit të OSBE-
së për Kuvendin Qendror dhe 

Krasniqi ua përkujtoi deputetëve 
të ri se “të qenit deputet i 
Kuvendit të Kosovës jo vetëm që 

është përgjegjësi që kërkon 
përkushtim të përditshëm 

kishin mundësinë që të marrin 

rolin e Kryetarit të Kuvendit 

si dhe për rolin e Kryesisë së 

program ishte roli i Kuvendit sa i 
përket llogaridhënies qeveritare 
dhe respektimit të të drejtave 

të ngritur legjitimitetin në sytë e 

rrjedhim për nevojën që IOVQ-

Sekretariati i Kuvendit gjithashtu 

deputetët e ri për përkrahjen që 
ata do ta marrin gjatë mandatit 

Misioni i OSBE-së e përkrahu 
programin duke siguruar 

gjithashtu i dha prioritet kalimit 
të njohurive nga deputetët 
më të vjetër të Kuvendit të 
Kosovës tek deputetët më të 
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Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës
do t’i raportojë Kuvendit

Intervistë me Sevdail Kastratin, kryesues i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës

ASI: Çka është Këshilli i 

 KPM-ja është 

pajtueshmërinë me Ligjin 

rishikimin e emërimeve të 
krerëve të departamenteve 
dhe dëgjimin e apeleve të 
ankesave të punonjësve të 

vendime për rastet e sjella nga 

të autoritetet e punësimit për 
monitoruar pajtueshmërinë 

shtatë anëtarë të Bordit që 

ja është njësi autonome 

origjinale e UNMIK-ut parasheh 

që i raporton drejtpërdrejt 

rregullore është pajtuar nga 
grupi punues i kryesuar nga 
Zyra e Kryeministrit dhe është 

SK:
rëndësishëm i KPM-së është 

kemi qenë të suksesshëm duke 

se është një organ përgjegjës 

vendimet tona në pajtim me 

është rritur dhe kemi pranuar 

vendimeve është një nga arsyet 
pse unë mendoj se KPM ka 

është ndryshuar si rrjedhojë e 

transformimit të KPM-së 

SK: Sipas rregullores aktuale 

të pavarur nga autoritetet e 

të shkaktojë huti në mes të 

pyesin se pse ka kontroll dhe 
rishikim të ministrisë ndaj të 

shumë legjitimitet sepse në vend 

të jetë në gjendje të rishikojë dhe 

rastet e mospajtueshmërisë 

veprimet që do të merren nga 

mund të ndihmojnë edhe në 
garantimin e pavarësisë sonë 

kryer punën tonë në mënyrë 

SK:

dhe autoritetet e punësimit si 

trajnime stërvitje të rregullta 

në do të sigurojmë edhe një 

popullit të Kosovës do të jenë 

se KPM është një lajm i mirë 
për momentin në mënyrën e 

Kosovës krahas standardeve 

Misioni i OSBE-së në Kosovë
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-

Në fushën e Sekretarit:
- Të sigurohet që sistemi i 

kritere të paanshmërisë 

implementohet në mënyrë të 

- Të miratohet një plan rekrutimi 

- Të plotësohen vendet e punës 

- Të shmangen derogimet nga 

- Të implementohet shkalla e re 
e pagave dhe programi vjetor 
i trajnimeve 

- Të themelohet një sistem i 

- Të përgatitet një plan për 

-

- Të kontrollohet implementimi 

- Të kontrollohet implementimi 

-

- Të përshpejtohet përmirësimi 

Fundi i projektit të financuar nga BE-ja
“Përkraja e mëtejshme për Kuvendin e Kosovës”

Hugues de Courtivron, Udhëheqës i Ekipit të Projektit “Përkrahja e mëtejshme për Kuvendin e Kosovës”

dytë për të përkrahur Kuvendin 

Disa mësime 

me punë si sekretarë apo 

mund të konsiderohet si 

janë marrë në Kuvendet e tyre 

Marrëdhëniet e mira të punës 
të ndërtuara me deputetët dhe 

dhe anëtarin e mëparshëm 

konsiderohen elemente shumë 
të rëndësishme për suksesin e 

disa nga anëtarët e saj për të 

Ndërtimi i një kuvendi 

Arritjet kryesore 

të administratës u miratua 

janë rekrutuar në mënyrë 

me përshkrimet e hollësishme të 

Koordinimi me Qeverinë dhe 
UNMIK-un është përmirësuar: 
janë vendosur kontakte të 

Përgatitja e agjendës plenare 
është përmirësuar ndonëse ende 

politike sa i përket ndarjes së 

Projekti gjithashtu ka përkrahur 
Sekretariatin në përgatitjen dhe 
shqyrtimin e disa rregulloreve 

Një qëllim kryesor i Projektit ka 

të Sekretariatit për të marrë 

e autoritetit të Sekretarit në 

sugjeroi marrjen e vendimeve 

Sistemi i TI-së (Teknologjisë 

ende nën kontroll të Misnistrisë 

duhet të ketë më shumë 

që të sigurohet qëndrueshmëria 

Në fushën e Kryesisë së 
Kuvendit:
- Të miratohet rregullorja e 

në mënyrë që të sigurohet 

që do të mund të lejonte një 

të Kryesisë në detyrat e saj 
primare (koordinimi i punës 

- Të përkrahet Sekretari duke 

-
përgjegjësive në mes pushtetit 
politik dhe Sekretariatit 
në përgatitjen dhe 

-

për Rregullat Statutore 

Administrativ për rregullat 

Administrativ për Kodin e 

-
politik të Kuvendit duke 
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Mirëseardhje
për Ian Perkins, 
Drejtor Legjis-

lativ i NDI 

Përvoja e madhe parlamentare prej 

i lartë i Politikave i Ministrit për 

si sekretar parlamentar i Ministrit 

qasje dhe depërtim në punët e trupit 

është i përgatitur mirë për të marrë 

Përkrahja e punës së
Kuvendit të Kosovës

Nga Franklin De Vrieze, Misioni i OSBE-së në Kosovë. 

Që nga krijimi i Kuvendit të Kosovës në vitin 2001, Misioni i OSBE-së në Kosovë i ka ofruar Kuvendit 
ndihmë substanciale. Në këtë artikull, ne do t’i shqyrtojmë llojet e ndihmës së OSBE-së gjatë muajve të 

fundit si dhe do të elaborojmë bashkëpunimin me organizatat tjera që ofrojnë ndihmë për Kuvendin.

kanë qenë tre programe kryesore që 
përkrahnin Kuvendin gjatë mandatit të 

i IPK-së është që të shmanget overlap 

e tillë ka shpie në praktikën që projekte apo 

OSBE-së me Kuvendin gjatë gjashtë muajve 

*  Komisionet shqyrtojnë dhe revidojnë 

në më pak ligje të kthyera në Qeveri sesa 

dhe Mjedisit – hartojnë dhe implementojnë 

të drejta të njeriut pranë ministrive pranuan 

interesat e komuniteteve ndërmori më 

* Grupet parlamentare janë ndihmuar 

parlamentar i grave në Kuvendin e Kosovës 
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* Partnerët IPK-së koordinuan një trajnim 

Gjatë vlerësimit të punës së Kuvendit 

dhe përdorimit të Rregullores së punës 

vetë-përmirësues i pajtueshmërisë me 

sigurisë e Kuvendit në ushtrimin e rolit 

dhe mundësimin e ndërveprimit më të 

së komunikimit për të komunikuar me 
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Shoqëria Civile dhe Procesi 
Legjislativ në Kosovë 

Nga Armend Bekaj, Misioni i OSBE-së në Kosovë 

Një studim analitik i kohëve të fundit ofron disa rekomandime kyçe sa i përket asaj sesi 
Kuvendi i Kosovës në mandatin e ri do të mund bashkëpunonte më mirë me shoqërinë civile si 

një mënyrë për të përmirësuar transparencën dhe legjitimitetin e ligjeve që po miratohen

e kërkon sesa që e lejon konsultimin me 

dokumentin kryesor të politikave për vitin 

ngrisë në shkallë më të lartë legjitimitetin e 

më të gjërë në shoqëri dhe do të demonstronte 

anëtarë:

anëtarë:
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anëtarë:

anëtarë:

7. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, 

ka 11 anëtarë:

anëtarë:

Sociale ka 11 anëtarë:

Lokale dhe Media ka 11 anëtarë:

ka 11 anëtarë:

Komisionet Parlamentare të Kuvendit të Kosovës
Kuvendi i Kosovës në seancën plenare të mbajtur më 31 janar 2008, ka formuar trembëdhjetë (13) komisione 

parlamentare, sipas emërtimit dhe përbërjes në vijim:
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Këshilli redaktues:
 Hydajet Hyseni, Rasim Selmanaj, Ismet Hajrullahu, Daut Beqiri,

Elli Flen, Dale Archer, Franklin De Vrieze dhe Artan Canhasi. 
Redaktor: Armend Bekaj

: Tomor Rudi

Selia e Misionit të OSBE, 10000 Prishtinë

kontakt: franklin.devrieze@osce.org
http: / /www.osce.org/ kosovo

Pikëpamjet e shprehura nga ata që kontribuan në këtë buletin, iu përkasin 
vetem atyre dhe jodomosdoshmërisht paraqesin pikpamjet e Kuvendit, 

Kuvendi i Kosovës: 1, 3, 4, 12, 
Hasan Sopa/OSCE: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20.
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Deklarata e Misionit të ASI-t
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respektin për shumëgjuhësinë dhe pjesëmarrjen në kontakte të ndryshme 

Anëtarët të tanishëm të  ASI-t:


