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EDITORIAL
Nëse shqyrtojmë  katërmbëd-
hjetë muajt  e fundit të zhvillimit 

Ahtisaari arriti për herë të parë 
në Prishtinë në nëntor të vitit 

-

i unitetit politik në nivelin më 
të lartë që nuk ishte praktikuar 

-

-

Procesi i negociatave ishte kompleks dhe i multilateral në 

edhe më shumë kur perspektiva evropiane e Kosovës të marrë 
-

-

kanë vizituar Beogradin dhe Prishtinën për të biseduar ndaras 

rekomandimi për statusin politik të Kosovës nga Sekretari i 
-

Ky botim i Buletinit ASI ofron një pasqyrë të detajizuar të 

si dhe një shqyrtim të procesit negociator nga perspektiva e 
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Rekomandimi: 
Statusi i Kosovës 
duhet të jetë pavarësi e 
mbikëqyrur nga komuniteti 
ndërkombëtar

-
retari i Përgjithshëm më emëroi 
të Dërguar Special për Proce-
sin e statusit të ardhshëm për 

duhet të përmbyllet (kurorëzo-

përcakton statusin e ardhshëm 
-

kaluar kam zhvilluar negociata 
me udhëheqësitë e Serbisë dhe 

ishte i pranueshëm për të dyja 

viti të bisedimeve të drejtpër-

një marrëveshje mbi statusin e 

palët kanë ripohuar qëndri-
-

etralisht të kundërta: Beogradi 
kërkon autonominë e Kosovës 

Prishtina nuk do të pranojë 

-
-

trashëgimisë kulturore e fetare 
-

limet konceptuale- gati gjith-
monë këmbëngulnin lidhur me 

që unë të caktojë rrjedhën dhe 
kohëzgjatjen e procesit të statusit 
të ardhshëm në bazë të konsul-
timeve me Sekretarin e Përgjith-

bashkëpunimin e palëve dhe 

ime e thellë: që është shterur 
potenciali i negociatave për të 
dalë me ndonjë rezultat të  për-
bashkët dhe të pajtueshëm mbi 

-
jshme që të bëhet zgjidhja e 

Këshilli i Sigurimit ka mirat-

gjendja e tanishme e paqartë e 
Kosovës nuk mund të vazhdojë 

e saj të ardhshëm është bërë 
pengesë kryesore për zhvil-

ekonomike dhe pajtimin ndër-

duke rezultuar kështu  në tra-
-

apo vonimi i zgjidhjes së sta-

-

Duke e  shikuar me kujdes 
historinë e kohës së fundit të 

-

opsioni i vetëm i realizueshëm 

për një kohë nga bashkësia 

gjithëpërfshirës për zgjidhjen e  
-

tura mbikëqyrëse ndërkom-

për Kosovën e ardhshme të 
-
-

bile dhe në të cilën të gjitha 
komunitetet dhe pjesëtarët e 
tyre mund të jetojnë në paqe 

Rikthimi brenda Serbisë nuk 
është opsion  që mund të 
ketë sukses

mosbesimit ka shoqëruar  për 
një kohë të gjatë marrëdhëniet  
ndërmjet shqiptarëve dhe ser-

vështirë është përkeqësuar me 
veprimet e regjimit të Milloshe-

të rezistencës paqësore ndaj 
politikave shtypëse të Millo-

-

sistematik kundër shumicës 
dërmuese shqiptare në Kosovë 
dhe eliminimit efektiv të tyre 

e Kosovës përfundimisht rea-
guan me rezistencë të armato-

i përforcuar dhe brutal i Beo-
-

zhvendosjen dhe dëbimin në 
shkallë masive të shqiptarëve 

dramatik i gjendjes në terren 
nxiti intervenimin e Organi-
zatës së Traktatit Veri-Atlantik 

-

Martti Ahtisaari, i Dërguari Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për procesin e statusit të ardhshëm të Kosovës

Raporti i të Dërguarit Special të Sekretarit të 
Përgjithshëm për statusin e ardhshëm të Kosovës
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dhe Serbia janë udhëhequr 
plotësisht të ndara nga njëra 

të Kombeve të Bashkuara në 

marrja e gjitha kompetencave 
-

qësore në gjithë Kosovën nga ky 

cilën Serbia nuk ka ushtruar kur-

Ky është realitet që askush nuk 
mund ta mohojë; është i pak-

serb mbi Kosovën do të ishte i 
papranueshëm për shumicën 

Beogradi nuk do të mund të 
rimerrte pushtetin pa shkaktuar 

Autonomia e Kosovës brenda 
-

Vazhdimi i administrimit 
ndërkombëtar nuk është i 
qëndrueshëm

arritur rezultate të konside-
-

istrim ndërkombëtar i Kosovës 

-
tucionet e Kosovës janë kri-

vënë në lëvizje një proces din-

edhe pritjet legjitime të popul-
lit të Kosovës për më shumë 

mund të realizohen brenda 
kornizës së një administrimi të 

u ka ndihmuar institucionet 

ai nuk ka qenë në gjendje të 
zhvillojë një ekonomi të qën-

politik i Kosovës i ka pamundë-
suar asaj qasjen në institucio-

integrimin e plotë në eko-

e kapitalit të jashtëm i cili i 
nevojitet për të investuar në 

dhe ulur varfërinë dhe papu-

Kosova nuk ka mundësinë 
e pjesëmarrjes efektive në 
ndonjë proces kuptimplotë 

përndryshe është shtytës i fuq-
ishëm i reformave dhe zhvil-
limit ekonomik në rajon dhe 
mënyra më frytdhënëse për 
të vazhduar procesin jetik të 

-

-
bilitetit shoqëror dhe politik 
dhe ringjallja e saj nuk mund 
të arrihet nën “status quo”-në 

Zhvillimi ekonomik në Kosovë 
kërkon qartësinë dhe stabilite-
tin që mund të sigurohet vetëm 

Pavarësia me mbikëqyrje 
ndërkombëtare është 
zgjidhja e vetme e cila 
mund të ketë sukses

vetme për një Kosovë politiki-
sht stabile dhe ekonomikisht 

-
net e saj demokratike do të 
jenë plotësisht përgjegjëse dhe 
të përgjegjshme për veprimet 

ndërtimit dhe respektimit  për 
sundimin e ligjit dhe mbro-

-

paqja dhe stabiliteti i Kosovës 
dhe rajonit mbeten të rrezi-

mundësia më e mirë për part-
neritetin afatgjatë mes Kosovës 

-

-

pajtimin shoqëror është ende i 

dhe ligjore të Kosovës duhet 
-

mën ndërkombëtare dhe nën 

kuptimin e mbrojtjes së popu-
jve më të ndjeshëm të Kosovës 
dhe pjesëmarrjen e tyre në jetën 

-
faqohen me kushte të vështira 

kosovarë kanë shtuar për-

me serbët e Kosovës dhe për 
të përmirësuar plotësimin e 

-
jtave të komuniteteve pakicë 
kërkon përkushtim edhe më 

kosovarë duhet të angazhohen 
në mënyrë aktive në institu-

të ndërrojnë qëndrimin e tyre 
fundamental të mos-bashkë-
punimit; vetëm me ndalimin 
e bojkotimit të institucioneve 

mundësinë e mbrojtjes efektive 
të të drejtave dhe interesave të 

ushtrimi i pavarësisë së 

obligimeve të saj të paraqitura 

mbikëqyren dhe të përkrahen 

prania ndërkombëtare civile 

-

-

kompetenca duhen ushtruar 
për të korrigjuar veprimet që 
do të ishin në kundërthënie 
me dispozitat e propozimit të 
Zgjidhjes si dhe frymës në të 

njohur dobësitë e tanishme të 

i bashkësisë ndërkombëtare 
duhet të mbulojë edhe ndër-
timin e kapaciteteve institu-

roli mbikëqyrës i bashkësisë 
ndërkombëtare do të përfun-
dojë vetëm kur Kosova të ketë 
zbatuar masat e parashtruara 

-
shirje të fuqishme ndërkom-

janë përfundimisht përgjegjëse 
dhe të llogaridhënëse për zbat-

Ato do të jenë të suksesshme 
në këtë përpjekje vetëm me 
përkushtimin dhe pjesëmarrjen 

Përfundim

-

Në miratimin e njëzëshëm të 
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i Sigurimit i dha përgjigjen 
veprimeve të Millosheviqit në 

Kosovën nën administrimin 
e përkohshëm të Kombeve të 

procesin politik të dizajnuar 
për përcaktimin e së ardhmes 

këtyre faktorëve i bën rrethanat 

kam udhëhequr procesin poli-

mundësi  për të arritur një 

të palëve e kanë bërë kom-

të administratës së Kombeve 

Rekomandimi im për pavarësi 

merr parasysh historinë e 

realitetin në Kosovën e sotme 
dhe nevojën për stabilitet poli-

mbi të cilin do të bazohet 

mbi qëndrimet e palëve në 
procesin e negociatave dhe 
ofron kompromise mbi shumë 

-

Këshilli i Sigurimit ta miratoj 
propozimin tim për zgjid-

episod të fundit në shpërbër-

një kapitull të ri në historinë 

26 mars 2007

Deklaruan pas bërjes publike të rekomandimit të Kryenegociatorit Ahtisaari
Fatmir Sejdiu:

Agim Çeku:

Kolë Berisha: -

Hashim Thaçi: Të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të ndihen krenar sepse të gjithë kanë luaj-

Veton Surroi: Presidenti Ahtisaari ka rekomanduar një Kosovë të pavarur dhe të barabartë me 

Skender Hyseni:
-

Blerim Shala: Përkrahja e parezervë e Ban Ki Moon-it për raportin dhe paketën e Ahtisarit 
-

Deklaratë e Kuvendit të Kosovës në mbështetje të Raportit të Martti Ahtisaarit, 
Kuvendi i Kosovës, përmes kësaj Deklarate

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara në Këshillin e 

-

Kuvendi i Kosovës pranon dhe zotohet të implementojë plotë-

Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 
-

5 prill 2007 Prishtinë
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Pavarësia e Kosovës është alfa dhe omega
Fatmir Sejdiu, President i Kosovës dhe udhëheqës i Ekipit Negociator të Kosovës

nëntë muajsh që më jepet rasti 

si President i Kosovës dhe 
udhëheqës i Ekipit Negociator 

nga spektri politik qeverisës dhe 

është përmbyllur një proces i 
gjatë dhe kompleks negociatash 
dhe bisedimesh për përcaktimin 

udhëhequr nga ish-Presidenti 

Emisar i OKB-së për statusin 

i të cilit është “Propozimi 

kapitullin e fundit të zgjidhjes 

dhe e përsërisim se pavarësia e 
Kosovës është alfa dhe omega 

strukturore me institucionet 
shtetërore të Serbisë nuk është 

e vendit tonë është në rend të 

parakusht vendimtar për paqen 
dhe stabilitetin në rajon dhe për 

për integrimin e Kosovës dhe të 

negociatash dhe bisedimesh 
intensive në mes të Kosovës dhe 

të dhimbshme që delegacioni 

i Kosovës ka bërë me qëllim 
të akomodimit sa më të plotë 
të komuniteteve joshumicë 

mbi dy të tretat të dokumentit 
të Presidentit Ahtisaari lidhen 
me dispozitat që garantojnë 
një përfaqësim dhe pjesëmarrje 
efektive të komunitetit serb në 

Me popullsi mbi nëntëdhjetë 

njeh pakicave të veta një nivel 

në vende të tjera në Evropën 

përqindëshit të popullsisë është 
gjuhë me status të barabartë 
zyrtarësie me shqipen e mbinën
tëdhjetëpërqindëshit të popullit 

marrin status të gjuhës në 
përdorim zyrtar në komunat 

Serbët dhe pakicat e tjera marrin 
me këtë pako të statusit të 

Kosovës të drejta dhe garanca 
që sigurojnë përfaqësimin e 

edhe të drejta për vetëqeverisje 
në rrafshin lokal që pakicat e 
tjera në këtë pjesë të Evropës 

ne duam ta ndërtojmë fatin dhe 
mirëqenien tonë mbi lumturinë 

ka deklaruar qartë përkrahjen 

mbasi që është bërë emërtim 

Po e theksoj edhe një herë se 
kompromiset e dhimbshme 
dhe të gjitha koncesionet që 

negociator kanë synuar të 
adresojnë shqetësimet dhe 

shprehur drojë se disa zgjidhje 
të ofruara në këtë pako mund 

pajtuar me to për të mos lënë 
asnjë hapësirë për pakënaqësi te 

Ne e kemi mirëpritur këtë plan 
dhe zotohemi se do ta zbatojmë 
si një dokument që ofron bazë 
të mirë si pako përbërëse për 

shumica shqiptare dhe pakicat 
marrin përgjegjësitë e plota 

respektuar nevojat ekzistenciale 
dhe sensibilitetet kulturore e 

Ne kemi besim të plotë se 
Këshilli i Sigurimit i Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara do 
të marrë qëndrim meritor në 
përkrahje të planit të Presidentit 

gjitha dispozitat e nevojshme 
për ta bërë Kosovën shtet të 

organi të lartë ekzekutiv të OKB-

mundshme të marrë vendimin 
me të cilin hapet rruga për 

administrimin e përkohshëm të 

historie të gjatë rezistence ndaj 

dhe përpjekjet e mëdha për 

Ne kemi gëzuar ndihmën e 
pakursyer të botës demokratike 

ndihma na kanë mundësuar 
që të tejkalojmë problemet 
emergjente e të konsolidimit si 
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mirënjohës të gjitha vendeve dhe 
institucioneve ndërkombëtare që 
na kanë ndihmuar në rindërtimin 

mision që tashmë është afër 

Duhet theksuar se gjatë kësaj 

së trupave të NATO-s dhe 
vendosjes së misionit të OKB-

procese të rëndësishme 

Mbi bazë të zgjedhjeve të lira 

janë ndërtuar institucione të 
qëndrueshme në nivel lokal dhe 

Sukses i këtyre institucioneve 
është rimëkëmbja ekonomike 

transformimit rrënjësor të kësaj 
ekonomie mbi baza të ekonomisë 

infrastrukturë bashkëkohore 

të qëndrueshëm bankar dhe 
buxhetor dhe zhvillon një proces 

e Kosovës nuk ka mundur të 
zhvillohet në potencialin e vet të 

për qasje në institucionet 

dhe për partneritet edhe më të 
suksesshëm me investitorët e 

Sovraniteti është për shumë arsye 
parakusht për qëndrueshmëri 
ekonomike të vendit tonë: për 
investime afatgjata që sigurojnë 

shfrytëzuar resurset e mëdha 

por edhe resursin njerëzor 

mundëson Kosovës prosperitet 
ekonomik në botën gjithnjë e 
më të ndërvarur në trendet e 

përmbushur një vistër të gjerë 

demokratike përfaqësuese që 

është rast sui generis në 

gjë pranohet sot pothuajse prej 

ne marrim përgjegjësitë dhe 
obligimet që i takojnë vendit që 
synon të bëhet pjesë e sistemit 

të gëzojë për një kohë një prani të 

për të na ndihmuar në rrugën 
tonë të integrimit në familjen 
euro-atlantike -- shtëpinë e 
vlerave që kemi të përbashkët 
me kombet e lira e demokratike 

Ne i kemi ndarë rrugët me 
Serbinë në vitet e nëntëdhjeta 

Kosovës synonte vlerat moderne 

Serbisë ishte kthyer në mitet e 

te një mesjetarizim i hapësirës 

Tani është koha që Kosova dhe 

shkojnë rrugës së integrimeve 
në strukturat e Unionit Evropian 

ardhmja e përbashkët e të gjitha 

gëzojnë liritë dhe mundësitë që i 
gëzojnë ata që tashmë janë pjesë e 

jemi pjesë e vlerave demokratike 
dhe normave ligjore që mishëron 

përkushtuar që të bëjmë punë 

ato në ligjet dhe institucionet 

udhëtim i gjatë dhe i vështirë 

jemi të përkushtuar të shkojmë 

Serbisë: le të shkojmë përpara 
rrugës së integrimeve euro-

se shteti i ardhshëm i Kosovës 
do të ofrojë gamën më të gjerë 

si kushtetuese ashtu edhe 

sundim të ligjit dhe mbrojtje 
të të drejtave të të gjithëve: të 

Pavarësimi i Kosovës dhe njohja 
e saj shtet sovran dhe i pavarur 
do të thotë paqe dhe stabilitet 

do të thotë përfundimisht 

të pazgjidhur në Evropën 

do të thotë hapje e rrugës për 

vetëm për Kosovën por edhe 
për vendet e tjera të Ballkanit 

kemi bashkëpunimin me të 
gjithë fqinjët tanë dhe vendet e 

Ne e kemi bërë të qartë se nuk 
kemi pretendime apo lakmi për 

do të tolerojmë pretendimet 

Kosova ka përkrahur fuqishëm 

të Kontaktit nga fundi i janarit të 

Kosova mirëpret ditën kur do 
të mund të ushtrojë të drejtën 
për anëtarësim në të gjitha 
institucionet dhe organizmat 

Organizatën e Kombeve të 

emër të Ekipit të Unitetit dhe të 

punën e madhe gjatë procesit të 
negociatave që është kurorëzuar 
me atë që sot po e quajmë 
Plani i Presidentit Ahtisaari për 

pazëvendësueshëm për të 
ardhmen e Kosovës dhe të rajonit 

realitet vetëm nëse procesi për 

ju falënderoj që më dhatë rastin 

jemi mirënjohës për gjithë punën 
që keni bërë ju në Këshillin e 
Sigurimit dhe në Kombet e 
Bashkuara në përgjithësi për 

shkatërrimtare e imponuar nga 

Kosovës është i bindur se ju do 
të merrni vendimin e duhur për 

dhe prosperuese për Kosovën 

Fjala e Presidentit të Kosovës, Fatmir 
Sejdiu, në Këshillin e Sigurimit të 
OKB-së, Nju-Jork, 19 mars 2007
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“Nuk janë shterur mundësitë 
për bisedime shtesë”

Fjalimi i z. Boris Tadiq, Presidentit të Republikës së Serbisë gjatë bisedimeve në Vjenë

krejtësisht i papranueshëm për 

sovranitetin e Republikës së Ser-

kështu që vë në pyetje integrite-

numër i klauzolave të dokumen-
tit hap rrugën drejt pavarësisë 
së Kosovës dhe Metohisë dhe 
kjo bie në kundërshtim me disa 
parime thelbësore të së drejtës 

të qartë mbron sovranitetin dhe 
integritetin territorial të shteteve 
të njohura ndërkombëtarisht- 

Karta e Kombeve të Bashkuara 
-

Nga koha e dorëzimit paqësor 

e besueshme në bashkëpun-
imin rajonal dhe ka po të njëjtin 
synim si shtetet tjera të Ballkanit 
Perëndimor: hyrjen e shpejtë në 

-
tet e  qarta të politikave të jas-

e matur drejtë kërkimit të kom-
promisit dhe besimit tonë tradi-

c
bindshëm na shpiu në  marrjen 
e qëndrimit aktiv dhe konstruk-
tiv në bisedimet politike mbi 
statusin e ardhshëm të Kosovës 

nuk ishin gjithherë të favor-

përpjekje të pamasë në propoz-

dhe kompromis të mundshëm 

Kjo më së shumti mund të shihet 

-

komunitetit shqiptar të krahinës 

substanciale që do të garantohet 

mbaj vetëm një numër të vogël 

-

e trashëgimisë religjioze dhe kul-

të ripërtërihen lidhjet ekonomike 
ndërmjet krahinës dhe Serbisë 

kënaqësi do ta pranonim pjesë-
marrjen e shqiptarëve të  Kos-
ovës dhe Metohisë në institucio-

ata zgjedhin ta bëjnë këtë- natyr-
isht me disa ndryshime të mar-
rëdhënieve ekzistuese ndërmjet 
kompetencave kombëtare dhe 

-
hja tillë e statusit të ardhshëm të 
Kosovës dhe Metohisë është në 
përputhje të plotë me të drejtën 

ndërkombëtare dhe standardet 
bashkëkohore europiane mbi të 

i Dërguari Special nuk i ka kush-

ka zgjedhur të propozoj zgjid-

qoj në destabilizim afatgjatë në 

Po ndodhi që të pranohet pro-

ishte hera e parë në historinë 

merret një shteti demokratik dhe 
paqësor në mënyrë që ti kënaq 
aspiratat e një grupi të caktuar 

Serbia ka qenë aktive dhe kon-
struktive në adresimin e të gjitha 

-
jtjes së trashëgimisë religjioze 

i kënaqur që është arritur për-

e Metohisë në borxhin e jash-

propozimet tjera janë larg nga 
kompromisi i baraspeshuar dhe 

pranohej pas më shumë se një 

Më duhet të tërheq vëmendjen 
për faktin që të gjitha propoz-
imet tona- nëse ato kishin të 

të Kombeve të Bashkuara dhe 

se dokumentet e Bashkësisë 
ndërkombëtare parashikonin 
një lloj kornize në kuadër të së 

mbi statusin e ardhshëm dhe të 
cilave vetë i Dërguari Special i 

Analizat e kujdesshme të nego-

që mu këto dokumente do të 
mund të shfrytëzoheshin për të 

krahasim me atë se ku qëndro-

do të ishte e saktë të thuhet që 
negociatat e Vjenës ishin negoci-
atat e fundit në radhën e mundë-

është e rëndësishme të shihet 

faza e tanishme e procesit nego-

mënyrë që të hapë mundësinë 

Kur propozimi i të Dërguarit 

atëherë do të zënë vend kon-
sultimet në kuadër ët Këshillit 

dhe vendet anëtare të Bashkë-
sisë Europiane tanimë e kanë të 
njohur propozimin dhe presim 
që së shpejti të  zë vend një 
debat serioz për dokumentin 

është anëtare e Këshillit të Sig-

drejtpërsëdrejti në këto konsul-

gatshme që të angazhohet në 
mënyrë konstruktive në bised-
ime shtesë- që sipas mendimit 

10 mars, 2007 Vjenë, Austri
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E ardhmja e Kosovës 
Agim Çeku, Kryeministër i Kosovës 

Kemi hyrë në fazën e fundit të 

bindur  do të sjellë     pavarësinë 

politik tani është në drejtim 
të Nju Jorkut dhe procesit të 

Këshillit të Sigurimit e cila do të 
miratojë propozimin e Ahtisaarit 

përkrahë pranimin e Sekretarit 
të Përgjithshëm të OKB-së të 

mundësinë që përqendrimin 
tonë ta drejtojmë tek  Brukseli dhe 

që shumica e Kosovarëve janë të 

sjellë lehtësime ekonomike dhe 

Por pavarësia është parakusht 
për një përparim të tillë dhe është 
hapi i parë drejt ardhmërisë 

dhe Evropa janë baza e stabilitetit 

Ne jemi duke u bërë të pavarur 
në mënyrë që të mund të bëhemi 

ka nevojë për një perspektivë 

Evropiane meqë kjo është 
mënyra e vetme reale për të 
mbështetur rritjen ekonomike të 

tonë social dhe për të ruajtur 

se Kosova është në shteg të BE-
së do të jetë një indikatorë shtesë 
për pakicat tona dhe fqinjët tanë 
se pavarësia e Kosovës është një 

Skeptikët nuk duhet të ndihen 
të brengosur: Kosova e pavarur 
është opsioni më i mirë për 

Zgjidhja e statusit do të na 
mundësojë përparim ekonomik 

Serbia më në fund do të jetë në 

por unë mendoj se Rusia në fund 

Kosova e pavarur është opsioni 
më i mirë për stabilitetin e vonuar 

Rajoni duhet të lëvizë drejt BE-së 

duhet të nxisim bashkëpunimin 

zhvillimin tonë ekonomike dhe 
të fuqizojmë institucionet tona 

ardhme të ndritshme ekonomike 
nëse tregu jonë është tërësisht i 
integruar dhe i funksionueshëm 

kërkesa duhet të plotësohen 
dhe të kontrollohen në mënyrë 
rajonale dhe eventualisht edhe 

Strategjia zhvillimore e Kosovës 
nuk ka të bëjë me ndërtimin e 
një ishulli në mes të Evropës 

Potenciali jonë i burimeve 
njerëzore është i lartë: popullata 
e Kosovës është e re dhe në rritje 

Kosovarët mund të luajnë 
një rol të rëndësishëm duke 
ndihmuar boshllëqet e ofsetit 
ekonomik të BE-së në furnizim 

vjetruar e BE-së dhe zhvillimi 
i qëndrueshëm ekonomik në 

shumë pasiguri për disa vende të 

nga disa politikanë të BE-së janë 

pensionimit apo rreziku i ikjes 
së korporatave në drejtim të 
Azisë ku stimulimet e tregut 
dhe kushtet e fuqisë punëtore 

e Kosovës të ndihmojë në 

ne kemi nevojë të madhe për 

më e lartë se rritja e tregut të 

në kuptim të zbatimit të politikës 

zgjidhë shqetësimet kryesore të 

që ne në rajon të predikojmë 
ëndrrën Evropiane para 
qytetarëve tonë nëse atyre në 
mënyrë sistematike u mohohet 

lidhur me menaxhimin e  
kolapsit të Jugosllavisë janë 
tejkaluar përmes qasjes gjithnjë e 
më të qëndrueshme dhe shtimit 

ja mori pushtetin nga NATO-ja 
në Bosnje dhe në Kosovë Evropa 
është duke e marrë pushtetin 

ja ka mundësi që të tregojë 
vendosmërinë dhe vizionin e saj 
duke mbështetur lëvizjen drejt 
pavarësisë së Kosovës dhe duke 
i ofruar botës sukses të plotë  

Përkushtimi politik i BE-së për 
rajonin nuk mund të vihet në 

Ndoshta disa gjëra të caktuara 

Nuk ka  arsye që Maqedonia të 

nisjen e negociatave me BE-në 

nuk do të bëhet anëtare e BE-së 

negociatave do të rritet imazhi i 
Evropës në rajon dhe kjo do të na 

skeptikëve dhe nacionalistëve 

Zhvillimi i institucioneve 
funksionale dhe të efektshme 
është një tjetër prioritet i 

duke na ndihmuar në arritjen 
përsosshmërisë sa më të madhe 

investitorëve varet nga sundimi 
i ligjit dhe Kosova nuk duhet 
të ketë iluzione mbi efektin që 
do të ketë vetëm pavarësia në 

duke ecur mbarë në njohjen 

jemi duke fuqizuar lidhjet tona 

Evropë dhe  të sjell një siguri dhe 
stabilitet të ri në vetë Evropën
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Kosova meriton t’i qartësohet plotësisht e ardhmja e saj
Joachim Rücker, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së (PSSP) për Kosovën  

Përfaqësuesi Special i Sekre-
tarit të Përgjithshëm të OKB-së 
(PSSP) për Kosovën Joachim 

të Këshillit të Sigurimit të OKB-

pasqyrim të fundit rreth përpar-
-

shoqëruar PSSP-në në Këshillin 

“Muajt e fundit kanë paraqesin 
një  periudhë dinamike të poli-

Ai vlerësoi se propozimi i të 
Dërguarit Special të OKB-së për 
statusin e Kosovës i prezantuar 

në përgjithësi” nga shqiptarët e 
Kosovës si dhe Ekipi Negocia-

propozimi mbi decentralizimin 
dhe garantimi i kompetencave 
shtesë në autoritetet e ardhshme 

nga shqiptarët e Kosovës shihet 
si një kompromis i vështirë por i 
pranueshëm për akomodimin e 
pakicës serbe të Kosovës”               
Në anën tjetër reagimi i serbëve 
të Kosovës ndaj propozimit ka 

-
hëm me vështrimet e shprehura 
nga udhëheqësitë politikë në 

-
pozitave gjithëpërfshirëse për 
mbrojtjen e të drejtave të ser-

-
tralizimi dhe zonat e mbrojtura 
të vendeve fetare dhe ato të 

-

ata që propozimi për statusin 
përmbanë një sërë rregullimesh 
të hartuara me kujdes për të 

dhe identitetin e tyre në mënyrë 

“Udhëheqësit e shqiptarëve të 
Kosovës nga Ekipi Negociator 
i Prishtinës që në përbërje ka 

kanë bërë përpjekje të dukshme 
për të inkurajuar popullatën të 

thirrje të pareshtura për ruajtjen 
e qetësisë  besimit në  procesin e 

mbi efektin potencial të desta-

të mundshme të procesit e cila 
njëkohësisht do të pamundë-
sonte gjetjen e një zgjidhjeje të 

-
timin e pareshtur të institucion-
eve Kosovare në përmbushjen e 
standardeve në shume fusha me 

zbatimin e reformave mbetet i 

këtyre reformave në kontekst 
të integrimeve në Bashkimin 
Evropian ka qenë një shtysë 
e  fuqishme për përparim të 

Mirëpo PSSP përmendi që në 
shumë raste përpjekjet për 
zbatim nuk kanë rezultuar me 
përmirësime të kushteve të 

Arsyeja kryesore për këtë është 
mungesa e vullnetit të shumë 
serbëve të Kosovës për të marrë 
pjesë në institucione apo për 
të pranuar mundësitë e ofru-

-
rja e tyre në institucione duket 
të ketë lidhje me qëndrimet e 

të kërcënojë shërbyesitë civilë 
serbë në Kosovë me ndërprerje 
të pagave të tyre nëse ata vazh-
dojnë të qëndrojnë në listën e 

vazhdon me deklaratat të cilat e 
dekurajojnë kthimin e serbëve 
dhe me politizimin e inciden-

klimë të paarsyeshme të frikës 
dhe demonstron mungesë të 
vazhdueshme të respektimit 

-

Serbisë që të mbështesin pjesë-
marrjen e serbëve të Kosovës në 

PSSP theksoi se të gjithë që jeto-

mënyrë që të jenë të sigurt se e 
dinë se cili ku gjenden dhe cili 
është pozicioni i tyre sa i përket 
institucioneve të cilat e organi-

-
ovës kanë nevoje ta kenë të qartë 
këtë në mënyrë që të përmble-
dhin fuqinë e tyre për të marrë 
vendimet që donë të marrin: të 
pranojnë dorën e zgjatur nga 
institucionet e Kosovës dhe të 
bëhen pjesë e shoqërisë Koso-

-
ovës dhe Komunitetet tjera në 
Kosovë poashtu duhet të kenë 
qartësi rreth statusit për të qenë 
të sigurtë pas gati tetë viteve të 

që e ardhmja që po e ndërto-
jnë ata dhe udhëheqësit e tyre 
është e përhershme dhe e qën-

e kohezionit të  procesit të sta-
-

sisë ndërkombëtare “që të për-

besimin se “angazhimi i vazh-
dueshëm i Këshillit të Sigurimit 
do të sigurojë që kjo mundësi 
për të stabilizuar tërë rajonin 
dhe për të hequr pengesat drejt 
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Tre skenarë të zhvillimeve për kosovën 
Veton Surroi, anëtar i Ekipit Negociator të Kosovës, kryetar i partisë ORA

më shumë se dhjetë ditë më 
parë kemi përfunduar raun-
din e fundit të konsultimeve 
apo negociatave në procesin 
të cilin e udhëhoqi presidenti 

vetëm raundi i fundit i nego-
ciatave për Kosovën para se 
të shkojë në Këshillin e Sig-
urimit por në një mënyrë sim-
bolike ishte raundi i fundit i 
negociatave për shpërbërjen e 

me planin e Keringtonit ne te 
-

dojë nëpër Dejton dhe Ram-
bouillet dhe proceset tjera te 

Dhe në fakt nuk ishte ditë 
simbolike vetëm se shënonte 
përfundimin e një procesi të 
gjatë dhe të dhunshëm të dez-
integrimit që i ka paraprirë 

simbolik edhe për faktin se 
ndodhi në përvjetorin e parë 
të vdekjes së Slobodan Milose-

ngushtë me procesin e dezin-

kaluar kohën në dhomën e 
bisedimeve se ishte ditë simbo-
like e dhënies fund të padrejtë-

së Miloshevicit nuk ka qenë 
vetëm padrejtësi e lidhur me 

padrejtësi tjetër e cila i pamun-
dësoi që të jetojë verdiktin e 

Poashtu ishte fund i padrejtë-
sisë në kuptimin se i tërë 
procesi i dhunshëm i dezin-
tegrimit të ish-Jugosllavisë 

ka shkaktuar ndryshime të 

e shohim se ka qenë nga ato 
proceset që ka mundur të 
shkojë në të dyja kahet por i 
cili shkojë në anën e gabuar 
duke ndryshuar përgjithmonë 

të cilën duhet ta kemi gjithnjë 
parasysh sepse është e lidhur 
me mënyrën në të cilat jetët 
e qytetarëve ndruan drama-

këto negociata për faktin se 
shumë njerëz kishin pësuar aq 

do të duhej të ndërronin për të 

-
-

veprimtarinë bankare njëko-
hësisht ka te beje edhe me 

urat e mirëbesimit në mënyrë 

Ajo që jemi përpjekur të bëjmë 
në 18 muajt e fundit të negoci-
atave është që të merremi me 
dy komponentët themelore 

në mes shumicës dhe komu-
niteteve pakicë në Kosovë dhe 

mes Kosovës dhe Bashkësisë 

këtyre komuniteteve në të ard-
hmen sepse kur jetoni në një 

i shtohet një e kaluar e dhun-
shme është e qartë se ekziston 
frika e minoriteteve që ident-

do të eliminohet nga ajo e shu-

cilën kemi dashur ta ndrysho-

për këtë arsye i kemi kaluar 
18 muajt e fundit duke disku-
tuar intensivisht rregullimin e 

-

ka qenë prezente si koncept 

me bashkësinë ndërkombëtare 
për atë që është vendbanimi 

vendbanimi i jonë i natyrshëm 

dhe vlerat ndërkombëtare 
qeverisëse të cilat po mundo-
hemi ti ruajmë dhe ti zhvillo-

e cila në fakt do të na përcjellë 

dita e parë e ramazanit ashtu 

- edhe negociatat në të cilat 
do të duhet të kalojmë muajve 
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të ardhshëm me siguri do të 
-

hëm me këtë punën e Rama-

drejtë procesi do të zhvillohet 
në të njëjtën mënyrë por nëse 
shkojmë rrugës problematike 
atëherë me gjasë do të na shpie 
tek një proces problematik në 

Janë tri skenarë të mundshëm 
të zhvillimeve se si do të rezul-
tojë procesi i statusit të Kos-

Skenari i parë i mundshëm është 
që plani i Ahtisaarit të prano-

gjitha shtetet anëtare të Këshil-

një rezolutë ku të gjitha shtetet 

ne pranojmë pakon tuaj dhe 
njëkohësisht rekomandojmë që 
Kosova të bëhet shtet i pavarur 
i cili implementon në tërësi 
mbrojtjen e minoriteteve sipas 

tanishëm ky skenar nuk duket 

Skenari i dytë është ai i kon-

i fortë shtetesh anëtare do ta 
përkrahnin planin e Ahtisaarit 

kundërshtonte jo vetëm planin 
por procesin si tërësi dhe do 
të kërkonte një proces të ri të 

do të rezultonte me situatë kon-

-
hin procesin dhe punën e bere 

rrethana të reja në Bashkësinë 
Ndërkombëtare sepse për herë 
të parë Serbia do te pajisej me 

ne Këshillin e Sigurimit dhe 
në këtë aspekt Serbia përmes 
Rusisë do të vinte Veto-n në një 

cilin anëtaret e Këshillit të 
Sigurimit në formë implicite 

mundësinë që shtetet individ-
ualisht të deklarohen për atë 
se si duan ta shohin Kosovën 

-
tete ne rekomandimet e pakos 

-

i mundshëm sesa dy skenarët 

ta përcaktuar statusin e ardh-

përfundim i paprecedent për 
sa i përket statusit andaj edhe 
i tërë procesi do të shkojë në 

të cilat nuk kanë ndodhur më 

mandati i UN në Kosovë ishte 
i paprecedencë dhe poashtu 
i kemi dy kategori të paprec-
edencë të etablimit të marrëd-

E para është marrëdhënia 
e re e paraparë me pakon e 
Ahtisaarit në mes të shum-

si mund të duken gjërat në të 

është sigurimi i sa më shumë 
të drejta që është e mundur 

aspekt kemi bërë rrugë të 

e tyre për përdorim zyrtar 
të gjuhës turke në komunat 

ku j
për herë të parë në një doku-

si gjuhë të përdorimit zyrtar në 

komunitet është komunitet i 

edhe pozita e tyre sot është 
rezultat i një racizmi evropian 

-

Edhe pse komuniteti serb 
-

latës kemi pranuar të drejtën 
që ky komunitet të përfaqëso-

në fakt të gjitha komunitetet 
do të kenë një të drejtë të qua-

nuk mund të ketë ndryshime 

për komunitetet pa aprovimin 

kjo së bashku me asimetrinë e 

të drejta shtesë në krahasim 

-

brenda një kornize të shtetit të 
pavarur të Kosovës besojmë se 

i përfshirjes dhe prezencës 

ata nuk dëshirojnë ta quajnë 

-
sesi do të paraqesë ndryshim 
të madh nga ajo që kemi pas 

relacion krejtësisht i ri dhe i 

Bashkimin Evropian por edhe 

Elementi i tretë i cili do të dik-
tojë në masë të madhe të ard-
hmen tonë është mënyra se si 
do të sillet Serbia sepse edhe 
pse me vullnetin tonë do te 
kemi mundësi te ndërrojmë 
politikat tona është e pamun-

dhe Serbia ne te ardhmen do 

e sotme është një vend të cilin 
nuk e shohim me një energji 

-

-
hen zhvillimet në Kosovë me 
atë se si do të pranohet pakoja 

Serbia tenton të bllokojë apo 
të kundërshtojë apo tenton 

kundërshtime ndaj pakos 
do të kemi zhvillime nega-
tive serioze përbrenda mar-

adopton një qasje pozitive e 

në implementimin e pakos së 

siguri do të Kishim një situ-

debat i nxehtë brenda komu-
nitetit serb në Kosovë për 

përpiqen  serbët e Kosovës të 
-

tin por edhe rolin e tyre në të 

vetëm pjesë e një politike të 
udhëhequr nga Beogradi është 
jo vetëm debat intelektuale por 

i cili po zhvillohet përbrenda 

do të jetë në gjendje prezenca 
e ardhshme ndërkombëtare 

do ti rezistojë fuqive qe do ti 
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“Delegacioni i Kosovës është 
angazhuar përmbylljen me sukses 

të procesit”
i Delegacionit Negociues Kosovar

Z. Haziri, na thuani 
opinionin tuaj lidhur me 
procesin negociator dhe 
pozitën e palës kosovare në  
përgjithësi? 

-

-
endar të ngjeshur ka trajtuar 

dhe negociata të vështira për 
të akomoduar interesat e shu-

përgjegjësive të tyre që do të 

të drejtave të komuniteteve 
në nivel qendror (përfshirë 

të drejtave në religjion dhe 
mbrojtje të trashëgimisë fetare 

-

e fundit të nivelit më të lartë 
u pa qartazi se bisedat kanë 
rezultuar me një angazhim 
serioz të delegacionit të Kos-
ovës ku janë bërë edhe kom-
promise në interes të përmbyl-
ljes së procesit dhe të trajtimit 
sa ma adekuat të grupeve 

dhe angazhimi i delegacionit 
të Serbisë ka pas ngritjet dhe 

ka qenë jo-bashkëpunues dhe 
-

përfundimit apo edhe shtyrjes 

procesi është tek Këshilli i 

A mendoni se interesat e 
palëve tjera janë  përfshirë 
gjatë këtyre negociatave, 
p.sh. ato të komuniteteve 
tjera? 

nëse i trajtojmë të gjitha 
fushat që janë diskutuar arri-
het në përfundim që shumica 
shqiptare ka ofruar mbrojtje 
dhe të drejta kushtetuese për 

Dhe këto fuqi të mëdha janë 

Rezistenca e përdorimit të 
fuqisë në fakt duhet të zhvil-
lohet së bashku një sistem 

që kemi pas si problem gjatë 
8 viteve të kaluara është se 
prania e rëndë ndërkombëtare 
në mënyrën e vet ka privuar 

-
hënies dhe rrjedhimisht edhe 

-
het rruga e lehtë e fajësimit 
të bashkësisë ndërkombëtare 

-

e lehtë për tu bërë gjatë këtyre 

se pavarësia e Kosovës nuk do 

Ka pritje të mëdha në sho-
qërinë tonë dhe një pjesë e saj 
mendon se me pavarësimin e 
vendit me automatizëm do 
të zgjidhen edhe problemet 

pavarësi nuk do të ketë asnjë 
kapacitet apo mundësi për 
tu zgjidhur asnjë problem i 

të ndryshme nga ato që i kemi 

S
mbajtur në konferencën për Kos-
ovën të organizuar nga ECIKS, 
në Vjenë, Mars 2007



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi14 ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi

të gjitha grupet etnike që janë 
në Kosovë dhe komunitetit 
serb i është ofruar një trajtim i 

ka qenë i orientuar në ako-
modimin e serbëve të Kosovës 

tjerët që jetojnë në Kosovë 
këto të drejta i trajtojnë si 
probleme të brendshme dhe 
shpresojnë se do të zgjidhen 
në pako bashkë me shumicën 

-

qartë se në nivel të pushtetit 
lokal akomodimi i interesave 
të komunitetit serb në Kosovë 
është trajtuar në mënyrë seri-

-
nitetet tjera do të ofrohen të 
drejta që do të garantojnë 
zhvillim pozitiv në Kosovë 
dhe kjo do të ndodhë men-
jëherë pas zgjidhjes së sta-

të interesuar që Kosova të ketë 

jetë e barabartë për të gjithë 
qytetarët e saj dhe padyshim 
territori i saj të mbetet i pan-
dashëm dhe me  sistem unik 

A do të kishit veçuar ndonjë 
moment interesant dhe që 
ka ndodhur gjatë, të ash-
tuquajturave ‘negociatave 
joformale’, p.sh. gjatë drekës, 
pauzave të kafesë…?

procesit të zgjidhjes së sta-
-

toja momentet e vështira të 

Natyrisht që gjatë kohës së 
pushimeve të vogla ka pasur 
mundësi të komunikohet dhe 

ia vlen të ceket se bisedat kanë 
qenë shumë të rënda dhe jas-

htëzakonisht të mundimshme 
sepse kemi pasur të bëjmë me 
dy kërkesa të kundërta që në 
substancë dallojnë diametral-

-

-

deputet i Kuvendit të Kos-

Ky lëshim shqiptimi apo 
gabim teknik dhe i konsid-
eruar si joserioz i ka kushtuar 

Z. Haziri, ju e dini se ka 

lidhur me perceptimin e 
procesit të decentralizimit, 
pasi që si shqiptarët ashtu 
edhe serbët e shohin këtë 
proces nga këndvështrimet e 
tyre të ndryshme dhe presin 
diç krejt tjetër nga ky proces. 
Çfarë është mendimi juaj 
lidhur me këtë?

dallime të mëdha në Kosovë 

kanë qenë në mes të shumicës 
shqiptare dhe administratës 

ky dallim është bërë në mes 
të shumicës shqiptare dhe 

më vonë dallimet kanë dal 
në mes vet faktorit politik 
shqiptar dhe partive politike 

-
mica shqiptare dhe pakicat 
jo-serbe arritën konsensus në 

dallimi më pastaj u shprehën 

Ky dallim ka bërë që decen-

tralizimi të kalojë në agjendën 
ndërkombëtare pa i dhënë 
mundësi që ky proces të para-
qitet si pjesë e interesave të 

-
shirë edhe ato të komunitetit 

-
shëm edhe konsensusi dhe ka 

unë si ministër e kam trashë-
guar procesin dhe të tillë e 
kam bartur nga ish qeveria 
e Bajram Rexhepit dhe jam 
munduar ta vendosi në rraf-
shin konsensual në mënyrë 
që procesi i tillë të jetë i 

decentralizimi është i bazuar 
-

ventat evropiane dhe ajo që 

këtë moment është shqyrtimi 
i shqetësimeve të grupeve 

A mund të na përshkruani se 
çfarë do to të jenë marrëd-
hëniet ndërmjet nivelit lokal 

-
men; a do të ketë kontroll 
nga niveli qendror apo më 
mirë të themi do të jetë një 
lloj mbikëqyrjeje?

komunale janë qartësuar 

që janë të njohura gjithkund 

fushë e gjerë e të drejtave të 
Komunave e cila nënkupton 
ushtrimin e detyrave sipas 

përgjegjësive bëhet nga vet 
-

goria e dytë e të drejtave në 
kompetenca komunale është 
të drejtat që pushteti qendror i 
delegon dhe që ushtrohen nga 

-
limin e këtyre të drejtave e 
bënë ligji dhe mbikëqyrjen e 

kompetenca e tretë është më 

zoti Ahtisaari e ka vendos si 

zgjeruara të disa komunave 
në fushën e arsimit dhe shën-

-

asaj që në tjera vende njihet 
apo mund të quhet një lloj 

ka të bëjë me bashkëpunimin 

ndërinstitucional të komu-
nave në fushën e këtyre kom-

interesuar ta rregullojmë këtë 

drejta e pushtetit qendror që 
të mbikëqyrë dhe që të dety-
roj zbatimin e ligjit në nivel 

-

dhe formalizon mënyrën e 
bashkëpunimit dhe monito-
ron në të gjitha segmentet e 

autoriteti qendror nuk ndë-
rhyjnë në të drejtat e komu-
nave në ushtrimin e këtyre 

shkelje të ligjit apo në mosz-

ka të bëjë me bashkëpunimin 
me institucionet e Serbisë 

ajo në rrafshin e pushtetit 

e bashkëpunimit në forma 

mbështes komunat me shum-
-

nëpër Departamentin e The-
-

cuara në Kosovë dhe të jenë të 
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mbikëqyrura nga autoritetet 

shfrytëzohen për infrastruk-

-

e fundit e kaptinës së decen-
tralizimit ka qenë e fokusuar 
në themelimin e komunave të 

-
cioneve qendror në raport 
me krejt komunat do të jetë 

-

mbikëqyret edhe komuna e 

është dallimi me infrastruk-
turën e tashme ligjore dhe të 
ardhmen unë mund të ju them 
që tani Komunat nuk janë 
të kontrolluara në aspektin 
e bashkëpunimit ndërkom-
bëtar dhe në bashkëpunim 

drejtë që në mënyrë automa-
tike për interesa të veta të 

-
imi me gjithkënd që kanë 

-
men kjo rregullohet dhe Min-
istria e Pushtetit Lokal është 

-
lon dhe legjitimon të gjitha 

Nëse komunat serbe në veri 
reagojnë negativisht ndaj 
miratimit të rekomandimit 
për status të z. Ahtisaari 
në Këshillin e Sigurimit të 
KB, cili do të jetë reagimi i 
Qeverisë si dhe çfarë përk-
rahje pret Qeveria nga komu-
nitetit ndërkombëtar?

-

në veri të Kosovës që janë 

Z
dhe Zveqani janë instituci-
one legjitime që kanë kaluar 

Ato janë themeluar dhe 
zgjedhur si institucione në 
përputhje me legjislacioni në 

ndikim të qeveris së Serbisë 
dhe aplikojnë të ashtuqua-

Ky është problem që e përf-
shin një pjesë të komunës 

Ndonëse rasti i Mitrovicës 
dallon pasi që administrohet 
nga përfaqësuesi i UNMIK-

implementimi i marrëveshjes 
për status apo e një rezolute 

besoj që do të ketë implikime 
në radhë të parë në fushën e 

forcave të NATO-s për garan-

Nëse kemi të bëjmë me zba-

angazhohet seriozisht që në 
bashkëpunim me këto tri 
komuna të gjejë rrugë sa më 
të shpejt dhe sa më të shkurt 
që ta zbaton ligjin dhe nëse 
kemi problem me pengimin 
e zbatimit të marrëveshjes 
për status këtu është roli 
i prezencës së ardhshme 

Përfaqësuesi ndërkombëtar 

do të dalin në kundërshtim 
-

të ketë të drejta ekzekutive 
dhe do të duhet ta ushtron 

do të kisha ndarë angazhimin 
fshi i

nënkupton funksionalizimin 
dhe implementimin e ligjit të 

-

roli i prezencës ndërkombë-

Z. Haziri tani do të donim të 
trajtojmë fushën e marrëd-
hënieve të Qeverisë me Kuv-
endin e Kosovës, me fokus në 
procesin ligjbërës. Cila është 
bindja e juaj për gatish-
mërinë e Kuvendit që të mira-
toj 103 ligje në procedurën 
e rregullt, dhe rreth 17 ligje 
tjera që dalin prej obligimeve 
të propozimit të Ahtisaarit? 
Për më tepër kur dihet se 
ritmi i ekzistues i Kuvendit 
për miratimin e ligjeve është 
sillet rreth 20-25 ligje në vit. 
A ka caktuar Qeveria prior-
itete në raport me miratimin 
e ligjeve, dhe cilat fusha kon-
siderohen prioritare?

-
vuar agjendën legjislative për 

është sponzoruesi kryesor i 

agjendën tonë legjislative 
me të gjitha ligjet dhe kërke-
sat për ndryshime të ligjeve 

-
hen fushat si decentraliz-

-

-
-

shimin e dy ligjeve bazë në 

mbingarkesë Kuvendi i Kos-
ovës me këtë agjendë legjisla-

miratimi i të gjitha ligjeve që 

dalin si pjesë e marrëveshjes 
për status dhe në vazhdimësi 
e nevojave që janë përcaktuar 

A është Qeveria gati për per-
iudhën tranzitore?

-
izmit të ri të grupeve teknike 

-

potencialet tona në binarë të 

bëhet transferimi dhe absorb-
imi i të gjitha të drejtave dhe 

të kemi instalimin e prezencës 

-
inë dhe institucionet e Kos-
ovës në fushat e drejtësisë dhe 

-
hmesë e madhe në kuptimin 
e kapaciteteve njerëzore dhe 

Së fundi, z. Haziri, ku e 
shihni Kosovën pas 10 
vitesh?

ma e madhe pasi që Kosova 
të shpallet shtet i pavarur 
dhe sovran do të jenë integ-

rrugë e vështirë dhe e qartë 
me angazhime serioze që ky 

Kosovën në familjen e madhe 

të barabartë e Komunitetit 
Evropian me angazhime krejt 
tjera dhe me agjendë zhvilli-
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Shtetet e Bashkuara përkrahin rekomandimin 
e Ahtisarit për status

-

Bashkuara dhe ish Presidenti 

dorëzoi Sekretarit të Përgjith-
shëm të Kombeve të Bashkuara 

i falënderohemi Presiden-

baraspeshuar në udhëheqjen 
e procesit të statusit të Kos-

mirëpresin dhe përkrahin 

Propozimet e të dërguarit 

-
jnë qartësi popullit të Kosovës 

përmbajnë garanci të gjëra 
për të mbrojtur të drejtat dhe 
sigurinë e serbëve dhe komu-

ka propozuar që Kosova të 
-

trohet për një një periudhë të 
caktuar kohore të mbikëqyrjes 

Procesi i statusit të Kosovës 

kohën kur Këshilli i Sigurimit 
i Kombeve të Bashkuara për-
gatitet të shqyrtojë rekoman-

ne do të angazhohemi në kon-
sultime të plota dhe intensive 
me partnerët tonë në Këshillin 

Zgjidhja e statusit të Kosovës 
duhet të shihet në kontekstin 
historik të rrethanave tragjike 

i Sigurimit i Kombeve të 

e miratoi rezolutën me të cilën 
vendosi Kosovën nën admin-
istrim të Kombeve të Bashkuara 
dhe parashikoi një proces poli-

prej kohe e ka trajtuar Kosovën 

e një vizioni për një Evropë të 

besojnë që propozimet e Presi-
dentit Ahtisari do të mundë-

lëviz drejt një të ardhme Euro-

Deklaratë nga Tom Casey, 
Zëvendës i Zëdhënësit të Depar-
tamentit të Shtetit,  Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, më 26 
mars 2007
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S’ka Kushtetutë pa përfaqësim

dërguari special i Sekretarit 

Ahtisaari ka theksuar që 
procesi kushtetues do të 

për statusin parashikon që 

konsultim me Kryesinë e 
Kuvendit të Kosovës do 
të themelojë Komisionin 
Kushtetues për hartimin e 

konsultim me Përfaqësuesin 

Propozimi mëtutje  parasheh 
që Komisioni Kushtetues  të 
përbëhet prej njëzet e një 

të emërohen nga anëtarët e 
Kuvendit që mbajnë vendet e 
rezervuara për Komunitetin 

emërohen nga anëtarët e

Kuvendit që përfaqësojnë 

Kushtetuta do të miratohet 

Përgatitor për Kushtetutën 
ka qenë duke themeluar 
kornizën kushtetuese për të 
lehtësuar punën e Komisionit 

Struktura e Kushtetutës së re 
do të duhej të harmonizohej 
me propozimin e statusit nga 

propozimi i statusit tanimë 
është përfshirë në kornizën 
kushtetuese të hartuar nga 

mbështetjen e plotë të 

Kushtetutën shpreson që puna 

Komisionit Kushtetues të 

shkruajë një Kushtetutë e 
cila do të plotësojë nevojat e 

ndërtuar edhe një mekanizëm 
për të siguruar që Kuvendi i 
Kosovës të ketë një rol gjatë 

Nuk ka ndonjë kalim të thjeshtë 

hartimit të kushtetutës është 
e rëndësishme po aq sa ajo 

i hartimit të kushtetutës i jep 

Proceset moderne kushtetuese 

të hartimit të kushtetutës 
nga “ekspertët” si dhe po 
përafron procesin në sferën 

Normat e procedurës 

dhe përgjegjshmëria të cilat 
aplikohen në vendim-marrjen 

nevojshme edhe në përpjekjet 

Marrëveshja e Presidentit 
Ahtisaari për statusin ofron 
mundësi të zhvillimit të një 
procesi kushtetues që janë më 

nga propozimi i statusit 
thërret për një “mekanizëm 
kuptimplotë për të informuar 
anëtarët e publikut” mbi punën 

nevojë për një pajtim më të 
gjerë politik mbi procesin e 
përgjithshëm kushtetues para 

kushtetues sot është pjesë 
e domosdoshme e procesit

procesi demokratik i hartimit 
të kushtetutës është kritik 

dhe ligjshmërinë e prodhimit 

publike shpesh kuptohet 

një teksti kushtetues me anë 

formë tjetër e pjesëmarrjes 
është iniciativa e vetë 

opinioni ndan edhe caktimin 

që pjesëmarrja e vërtetë 
publike kërkon përfshirje 

kanalet e mira të komunikimit 
mes gjithë niveleve të 
shoqërisë e lehtësojnë këtë 

i konsiderueshëm i kohës dhe 
resurseve mund ta mundësojë 
pjesëmarrjen e vërtetë publike 

kushtetutës është bërë aspekt 
thelbësor i procesit legjitim 

kushtetues ndahet me 

në kuadër të “politikës 
së lartë” dhe negociatave 
mes pjesëtarëve të elitës që 
hartojnë tekstet pas dyerve të 

një kushtetutë përfaqësuese 

pranueshme për qytetarët e 
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I. Të Përgjithshme

e Kosovës është të përcaktojë kërkesat e nevojshme për një Kosovë të 

përfshin masa të hollësishme për të siguruar inkurajimin dhe mbro-

efektiv të qeverisë dhe ruajtjen e mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 

Një element i rëndësishëm i Marrëveshjes është mandati që i jepet 
një prezence ndërkombëtare civile dhe ushtarake në Kosovë për të 
mbikëqyrur zbatimin e Marrëveshjes dhe për të ndihmuar autoritetet 
kompetente Kosovare në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në gjithë 

II. Elementët e Marrëveshjes
Marrëveshja përfshin pjesën kryesore me katërmbëdhjetë nene që për-

më tej këto parime:

më të lartë të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të pranuara nga 

Kosova do të ketë të drejtë të diskutojë dhe të miratojë marrëveshje 

Mbrojtja dhe përkrahja e të drejtave të anëtarëve të bashkësive është 

-
faqësimit të anëtarëve të bashkësive jo-Shqiptare të Kosovës në insti-
tucionet publike kryesore për të ruajtur dhe përkrahur pjesëmarrjen 

gjithashtu lejon që disa ligje të caktuara mund të hyjnë në fuqi vetëm 
nëse një shumicë e anëtarëve Kosovarë jo-Shqiptare të Asamblesë 

Marrëveshja përmban një propozim me përmasa të gjëra për decen-

Kosovare Serbe (si për shembull në fushat e shëndetësisë së shkallës së 

Përmbledhje e përgjithshme e propozimit gjithëpërfshirës 

nga Serbia për një diapazon të gjerë aktivitetesh e qëllimesh bash-
kiake; masa mbi aleanca mes bashkive dhe bashkëpunimin përmes 

Marrëveshja gjithashtu përcakton një sistem drejtësie në Kosovë i cili 
-

mekanizma për të siguruar që sistemi i drejtësisë është përfshirës dhe 

Elementet e Marrëveshjes për mbrojtjen dhe nxitjen e trashëgimisë 
fetare e kulturore do të sigurojnë ekzistencën a papenguar e të patra-

për të parandaluar zhvillime apo ndërtime të dëmshme tregtare dhe 

-

Të gjithë refugjatët dhe personat e shpërngulur brenda Kosovës do 
të kenë të drejtë të kthehen dhe të marrin sërish pasuritë dhe pronat 

Serbisë të bashkëpunojnë plotësisht me Komisionin Ndërkombëtar të 
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-
cedura transparente për të zgjidhur mosmarrëveshje lidhur me pronat 

-

Marrëveshja gjithashtu parashikon një sektor sigurimi në Kosovë i cili 

kohë ruan nivelin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të nevojshëm për suk-

-

Asambleja Bashkiake do të ketë kompetenca të avancuara në zgjed-

-
rëveshja kërkon që Korpusi i Mbrojtjes së Kosovës (KMK) që ekziston 

Duke pranuar faktin që përmbushja e përgjegjësive të Kosovës sipas 
Marrëveshjes kërkon një diapazon të gjerë aktivitetesh komplekse 

të ardhmen për të mbikëqyrur dhe përkrahur përpjekjet e duhura të 

-

atë të marrë veprimet e duhura për të mbikëqyrur dhe siguruar zbati-
-

ritetin për të anuluar vendime apo ligje të miratuara nga autoritetet 
Kosovare dhe për të ndëshkuar apo hequr nga pozita ata zyrtarë 

-

Një Mision i Politikës Evropiane për Sigurinë e Mbrojtjen (PESM) 

përsipër përgjegjësi të tjera për të siguruar ruajtjen dhe përkrahjen e 

Një Prani Ushtarake Ndërkombëtare e udhëhequr nga NATO do të 
-

-

ndihmojë në mbikëqyrjen e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të 

-

autoritet për të monitoruar këtë zbatim dhe për të bërë rekomandime 
tek UNMIK për veprime që duhen marrë për të siguruar respektimin 

dhe legjislacioni i ri do të hyjnë në fuqi menjëherë pas përfundimit të 

të mbarojë dhe i gjithë autoriteti legjislativ dhe ekzekutiv që UNMIK-
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përfundimtar për zgjidhjen e statusit të Kosovës
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Hapat drejt definimit statusit të Kosovës 

të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara për procesin e statusit 
të ardhshëm për Kosovë (DP) 

duke vizituar Prishtinën dhe 

anëtarët e zyrtarëve të lartë të 
Zyrës së Kombeve të Bashkuara 

Kosovën (ZKBDPK/UNOSEK) 
kanë bërë vizita të shpeshta në 

bisedimeve të drejtpërdrejta 
ndërmjet ekipeve negociatore të 

Katërmbëdhjetë nga këto runde 
të bisedimeve ishin përqendruar 

e trashëgimisë kulturore dhe 

ekonomike dhe për mbrojtjen e 

bisedimet e drejtpërdrejta të 
udhëheqësve serbë dhe të 

Tadiq dhe Kryeministri Vojisllav 
Koshtunica e kishin udhëhequr 

udhëhequr Ekipin e Unitetit të 

palëve mundësinë që në nivelin 

paraqes pikëpamjet e veta për 

Krahas këtyre bisedimeve 
të drejtpërdrejta ndërmjet 

të ZKBDPK kishin vizituar 
Beogradin dhe Prishtinën për 
të biseduar ndaras me palët për 

takime të zgjeruara me akterët 

përfshirë takimet në Këshillin 
e Sigurimit të Kombeve të 

përfshirë këtu NATO-n dhe 

Sekretarin e Përgjithshëm të 
Kombeve të Bashkuara Ban Ki-

atë për zhvillimet më të reja në 
procesin e statusit dhe kishte 
këmbyer propozim të ndërsjellë 

kishin këmbyer përmbajtjet 

konsultimeve të rregullta dhe 
të procesit të bashkëpunimit të 
ngushtë ndërmjet ZKBDPK-së 

Beograd dhe në Prishtinë për 

pakon gjithëpërfshirëse për 

dorëzuar Kryetarit të Serbisë 

takohen disa herë në Vjenë për 

ZKBDPK më pas e kishte 

rish

dyja palëve që të marrin pjesë në 

Delegacioni i Beogradit ishte i 
udhëhequr nga Kryetari Boris 
Tadiq dhe Kryeministri Vojisllav 

i Prishtinës ishte udhëhequr 

marrë pjesë edhe përfaqësuesit 

Në fund të takimit të nivelit 

kishte vërejtur se nuk kishte 
pasur vullnet nga palët për të 
ecur përpara nga qëndrimet e 

se potenciali i negociatave ishte 
shterur dhe nuk kishte pasur 
ndonjë dyshim se qëndrimet 
përkatëse të palëve për statusin 
e Kosovës nuk kanë përmbajtur 
ndonjë bazë për të arritur ndonjë 

e negociatave shtesë nuk do 

ta paraqitur atë para Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të 

Rohan shkoi në Nju Jork për 

për zgjedhjen e statusit për 

Sekretarit të përgjithshëm për 

pakoja zyrtarisht janë  dorëzuar 
te anëtari i Këshillit të Sigurimit 

Lista e bisedimeve të drejtpërdrejta ndërmjet 

delegacioneve të Beogradit dhe Prishtinës 

• Takimi i udhëheqësve serbë dhe të Kosovës në Vjenë 

• Tri takime në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë 

• Dy takime në lidhje me të drejtat e komunitetit: (8 
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Misioni i ri i BE-së do të mbështesë aspiratat e 
Kosovës për anëtarësim në BE dhe NATO

A do të jetë Kosova vërtetë e 
pavarur nëse vazhdon të ketë 
një administrim kaq të fuqishëm 
ndërkombëtar? 

mënyra për të kuptuar pavarës-

të përmendë  është që pavarë-
sia dhe sovraniteti janë të pare-

është se ajo (pavarësia) do të 
njihet nga pjesa tjetër e botës dhe 

do të jetë elementi më i rëndë-
sishëm i sovranitetit për një 

Dhe elementi i tretë është që 
misioni i ri në Kosovë nuk do të 

nënkupton që elementi i fundit 
është që sovraniteti ka të bëjë me 
faktin që ne do të vendosim për 

thotë që Kosova do të jetë e 

i cili do të monitorojë zbatimin e 

ne gjithashtu shpresojmë se ky 
mision i ri në esencë do të moni-
torojë përpjekjet tona serioze për 

Nga ajo çfarë thatë ju, Kosova, 
sipas shumicës së vëzhguesve 
ndërkombëtar ka përparuar 

më shumë se Bosnja. Megjithatë, 
Përfaqësuesi Civil Ndërkombë-
tar (PCN) do të jetë  ngjashëm 
si Zyra e Përfaqësuesit të Lartë 
në Bosnjë. PCN-ja do të ketë 
autorizimin e përgjithshëm për 
të anuluar ligje ose vendime të 
marra nga autoritetet e Kosovës, 

të largojë zyrtarët publikë etj. 
Pse PCN-së iu janë dhënë autor-
izime kaq të mëdha  dhe si mund 
të arsyetohet kjo para popullit të 
Kosovës?

dy arsye që për momentin më 

është e thjeshtë; nëse dikujt i jepet 
autorizimi për të monitoruar 

autorizim do të duhet të ketë një 
pushtet të caktuar për të ndikuar 

procedurave dhe vendimeve të 
caktuara të cilat do të duhej të 
jenë në përputhje të plotë me 

në masë të madhe është e lidhur 

kur ne po  presim Rezolutën e 
re të Këshillit të Sigurimit dhe 
gjithashtu kur po kalojmë nëpër 

-
taktit kanë kaluar dhe po kalojnë 
nëpër një lloj  procesi të negoci-

janë nevojitur të gjithëve apo së 

arsyet  pse do të kemi këtë mision 

do të dëshironim të shohim këtë 
mision si mision mbështetës për 
aspiratat e Kosovës drejt anë-

Sa i përket reformës së gjyqë-
sorit, si mendoni që PCN-ja 
mund të ndihmojë në këtë 
reformë, nëse do të ketë një 
spektër të gjerë të autorizimeve 
siç është emërimi i hetuesve 
dhe prokurorëve ndërkombë-
tarë të cilët mund të veprojnë 
në mënyrë të pavarur? 

e rëndësishme është që ata do të 
punojnë në kuadër të kornizës 
ligjore dhe kushtetuese të Kos-

mund të kuptojmë këtë mision si 
mbështetje për gjyqësorin e Kos-

-
tim  me procedurat dhe ligjet e 
BE-së; vetëm dëshirojmë të jemi 

se na nevojitet mbështetja dhe 

jetë pengesë dhe në për më tepër 

Si i parashihni marrëdhëniet 
ndërmjet PCN-së dhe Qeverisë 
së Kosovës, për shembull përki-
tazi me llogaridhënien dhe rap-
ortimin ndaj Qeverisë? 

i BE-së deri më tani ka bërë një 
punë shumë të mirë jo vetëm 
në përgatitjen e misionit dhe 
dhënien e informatave për 
institucionet e BE-së dhe për 
bashkësinë ndërkombëtare për 

Kjo do të thotë se ky partneritet 
i ardhshëm ndërmjet instituci-
oneve të Kosovës dhe misionit 

një bazë për një partneritet të 

një histori e mirë dhe mendoj 

unë nuk shoh ndonjë problem 
-



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi22

“Plani i Ahtisaarit do të sigurojë përparim dhe 
kuptim të ri për bashkë-jetesën në Kosovë”

Ministër, a jeni të kënaqur me 
procesin e kthimit? 

duhet të them që nuk jam i 

i të kthyerve është ende tejet i 

Besoj që ky proces mund dhe 

fakt që prej hyrjes në fuqi të 
Rezolutës së Këshillit të Sig-

kushte politike dhe të sigurisë 
të cilat mundësojnë kthimin 

të kthyerve ka ndryshuar në 
ndërthurje me ndryshimet e 

-
jekje dhe përkrahje të fuqishme 
nga përfaqësuesit e bashkësisë 

-
vidët ta kenë të garantuar të 

Cilat janë pengesat kryesore 
ndaj kthimit të të zhvendo-
surve sot? 

pengesat kanë  të bëjë me 
gjendjen politike dhe të sig-

gjendja është më e mirë sesa 
-

është elementi i dytë i rëndë-
sishëm i procesit të kthimit; në 

thelb kjo do të shtron pyetjen 

kërkon angazhimin e të gjitha 

Kosovë mbizotërohet nga një  

Cili është projekti më i suk-
sesshëm i kthimit që është 
ndërmarrë nga Ministria? 

projektet janë ndërmarrë në 
bashkëpunim me përfaqësuesit 

si paraqitës të dokument-kon-

është i vetmi projekt që Min-
istria e Komuniteteve dhe 
Kthimit e ka ndërmarrë si e 

-
jektet më të rëndësishme të 
MKK-së dhe UNDP-së është 

projekt tjetër që është zbatuar 
në bashkëpunim me UNDP-në 
dhe Perspektivën Evropiane 

-
jekt i shumë i mirë që është 
duke u implementuar  me 

Cilat janë planet e Ministrisë 
për vitin 2007? 

përfaqësuesit e bashkësisë 
ndërkombëtare përmes taki-

 Në pajtim 

iteti për aq kohë sa ky mision  të 

Mandati i organizatave 
ndërkombëtare siç janë OSBE-
ja, Këshilli i Evropës, UNDP-
ja, FMN-ja, Banka Botërore 
etj. do të ndryshojë pas sta-
tusit. A do të ndryshojë qën-
drimi i Qeverisë së Kosovës në 
raport me to? 

e njerëzve e dinë që ka qenë 
një përpjekje e përhershme 
për të kërkuar pavarësinë dhe 

anëtarësuar në të gjitha institu-
cionet që u përmendën më 

nënkupton një mbështetje të 
caktuar dhe nuk kemi dyshim 

pasi që do të veprojnë në një 

pavarësisht nga fakti se ajo do 

Duke i marrë parasysh autor-
izimet e PNC-së, a besoni 
se do të jetë e lehtë që t’i  
zvogëlohen kompetencat  dhe 
shpeshtësia e intervenimeve?

sigurisht  do të varet nga puna 
që ne  bëjmë në Kosovë dhe nga 

-

-
qitet nevoja për të ndërmarrë 

dua të them se nuk do të ketë 

-
timi në Kosovë është se ne duhet 
dhe dëshirojmë që ta zbatojmë 

entuziazëm andaj në bazë të 

do të ketë edhe aq shumë punë 

Ju faleminderit shumë z. Ministër.   
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eurosh në dispozicion të 

-

do të jepen edhe për të ndih-
muar kthimin e familjeve serbe 

Kosovo Polje dhe fshatin Naka-

projektet individuale që do të 
ndërmerren nga UNDP-ja këtë 

-
mentojmë dy projekte kthimi: 

-

secilën komunë në Kosovë sa i 
përket kritereve të nevojshme 

së qëndrueshmërisë së komu-

Si do ta vlerësonit ju pro-
pozimin e Ahtisaarit, i cili 
aktualisht po diskutohet nga 
Këshilli i Sigurimit? 
A: Plani i Ahtisaarit është 
vazhdimësi e politikës së 
bashkësisë ndërkombëtare për 

-
ovës e ka deklaruar këtë plan 

versioni përfundimtar i planit 
do të sigurojë përparim dhe 
kuptim të ri për bashkë-jetesën 

 A mendoni që procesi nego-
ciator ka përfshirë gjithë inter-
esat e komuniteteve pakicë në 
Kosovë? 

Danas i Sutra
Revista mujore e UNMIK-
ut në gjuhën serbe “Danas 
i Sutra” (Sot e dje) paraqet 
ngjarjet më të rëndësishme 
për komunitetet pakicë të 

Informative të Komunitetit 

në komunitet e Divizionit të 

është shpërndarë brenda 
Kosovës dhe të zhvendo-

të gjitha botimet mund të 

shqipe dhe angleze: 

-
ton 
mendimin që një propozim 

-

ndikim pozitiv në qëndruesh-

Sa i përket kthimit, si mund të 

nga ky propozim? 

plotësojë nevojat e sigurisë 

të mos ndjehet i injoruar apo 
-

apo nëse personi është anëtar 
i komunitetit shumicë apo 

-
niteti shumicë në Kosovë 

-

dhe bashkësia ndërkombëtare 
duhet të garantojnë sigurinë 

ndjehen të sigurte dhe të kenë 
jetë normale e të civilizuar si 

Cili do jetë roli i Ministrisë në 
procesin e zbatimit të zgjid-
hjes së statusit, si dhe a keni 
resurset e nevojshme për të 
luajtur atë rol? 

-

i cili është miratuar pa marrë 
parasysh zbatimin e procesit 

-
istri do të harmonizojë punën 
e saj me politikat e bashkësisë 
ndërkombëtare dhe instituci-

kthimin e qëndrueshëm dhe 

A keni ndonjë porosi për të 

të kthehen në shtëpitë e tyre?
Branis

ka jetuar këtu dhe dëshiron 

-
sore të kthimit janë kushtet 

-
pjekjet për zgjidhjen e përher-
shme të situatës politike dhe 

si dhe nëse elementi ekonomik 
i nevojshëm për të shpejtuar 
procesin e kthimit sigurohet 
përmes buxhetit të Institu-
cioneve të Përkohshme dhe 

Mario Maglov, 
Koordinator i Qendrave të 
Informimit për Komunitete, DPI-
UNMIK

Nuk ka asnjë dyshim që Ahtisaari qëllimisht e mbajti njërën 

unanime e refuzoi planin dhe pala shqiptare në mënyrë 

refuzon fuqishëm propozimin e prezantuar nga i Dërguari 

akt i paligjshëm dhe jolegjitim mbi shpërbërjen e shtetit dhe 

mandatin për shkeljen e parimit të sovranitetit dhe integritetit 

Vojisllav Koshtunica, Krye Ministri i Serbisë
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  Shtojca VIII e Pakos së Ahtisarit - 
Sektori i Sigurisë në Kosovë: 

Vrojtim nga perspektiva e komisionit për siguri
Naim Maloku, anëtarë i kryesisë së Kuvendit dhe kryetar i komisionit për siguri, deputet i AAK-së

Sektori i sigurisë në Kosovë 
mbetet një ndër sektorët më 
të ndjeshëm të ndërtimit të 

e prezantuar nga presidenti 

duhet përmbushur institu-
cionet e Kosovës në ngritjen 
e kapaciteteve vetanake në 
vazhdimin e ngritjes së këtyre 

Sektori i sigurisë do të vazh-
doj të mbetet një sferë e 

mbikëqyrur nga përfaqësuesi 

i do të vazhdojë të jetë garan-
tues i sovranitetit dhe sig-

institucion që do të bëjë për-

që do të burojë nga Trupat 
Mbrojtëse të Kosovës (TMK) 
si dhe nga spektri i gjerë 

e marrëveshjes parashohin 
transferimin e ngadalshëm 
të kompetencave policore tek 
vendoret dhe ngritjen e shër-

Evropian (BE) do të luaj rol 
të rëndësishëm në mbikëqyr-

të theksohet se mbikëqyrja e 
tyre do të jetë më e butë sesa 
administrimi i deritanishëm i 
UNMIK-ut me ketë sektorë të 

Institucionet kosovare janë 

-
tet për të marrë përsipër më 
shumë kompetenca në sek-

më të shtuara sesa atyre që na 

apo edhe më të shkurtër pasi 
që kjo sferë ka qenë e mbaj-
tur me kujdes nga UNMIK-

për të ngritur institucione të 
pavarura dhe demokratike të 

parasysh ndjeshmërinë  e 
-
-

kalojë në procedurat normale 
demokratike të ngritjes së 

të ishte shumë e dhimbshme 
jo vetëm për Kosovën por dhe 

spektri ndërkombëtar që kjo 
sferë të vazhdojë në një formë 

ato kërkojnë investime të 

varfër i Kosovës nuk mund ti 
-

jshëm partneriteti me NATO-
n dhe BE-në që së bashku ti 

-
cioneve kërkon një konsen-

pozitë dhe opozitë apo edhe 

vendosjen e mekanizmave 

dhe ngritjen e institucioneve 

bëjmë në partneritet me miqtë 
tanë si nga NATO ashtu edhe 
me BE-në

dokument tjetër ka edhe 

në substancë dhe në zbatimin 

pakoja parasheh shpërbër-
jen e Trupave Mbrojtëse të 

po ashtu edhe për partnerët 

sidomos të atyre pjesëtarëve 
të cilët nuk i plotësojnë kush-
tet për inkuadrim në forcën 

do të tejkalohet pasi që ligji 
mbi demobilizimin do të jetë 
së shpejti në tavolinat e komi-

kujdeset sado pak për statusin 
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Parlamenti Evropian mbështetë 
raportin mbi Kosovën 

Parlamenti Evropian ka 
mbështetur plotësisht  pakon e 

duke deklaruar se “mbikëqyrja e 
sovranitetit nga ndërkombëtarët 
është opsioni më i mirë” për të 
siguruar qëllimet për një Kosovë 

perspektivën evropiane për 

apelon tek BE që të luajnë rolin 
kryesor në negociatat e tanishme 
ndërkombëtare për zgjidhjen e 

Raporti me iniciativë  e  Joost 

plenare të Parlamentit Evropian 

zgjidhja duhet të sigurojë: qasje 
në organizatat ndërkombëtare 

ndërkombëtare në Kosovo/

rolit dhe mandatit të saj; dispozita 
të qarta për decentralizimin i cili  
garanton autonomi substanciale 
në lëmitë kryesore; respektimin 

e plotë të të drejtave të njeriut; 
ruajtjen e karakterit shumë-

e objekteve kulturore dhe fetare; 

ndërkombëtare për integritetin e 

Për shmangur shqetësimet  që 

Kosovën do të acaronte tensionet 

se zgjidhja për Kosovën nuk 
do të paraqesë presedan në  të  

Kosova ka qenë nën udhëheqjen 
e Kombeve të Bashkuara që nga 

nuk mund të krahasohet me 

tjera që nuk janë nën udhëheqjen 

ardhmen zgjidhja për statusin e 
Kosovës bazohet edhe në faktin 
që si Serbia ashtu edhe Kosova/

e Ballkanit Perëndimor gjendet  

-
imi i policisë dhe kompeten-
cat e zgjeruara të komunave 
në zgjedhjen e komandantëve 

një procedurë që e vendosë 
Ministrinë e Punëve të Brend-
shme para një akti të kryer ku 
komandantet propozohen nga 
Kuvendi komunal dhe Minis-

-
zicion për zgjedhjen e njërit 

caktojmë kritere të barabarta 
të strukturave komanduese 

gjë të cilën nuk e parasheh 

kuadër të rregullimit të sek-

volumin e punës së komi-

Ahtisarit (pakoja e dërguar në 
Këshill të Sigurimit) parashi-
het të aprovohen gjatë dhe 

afërsisht gjysma do të jenë në 
kompetencë e komisionit për 

-

-

duke bashkëpunuar me part-
nerë si ndërkombëtarë ashtu 

mundë të them se si nga 
aspekti substancial i Shtojcës 
VIII të pakos ashtu edhe nga 

në Kosovë dhe paraqitje e 
-

lafaqohet në të ardhmen në 

Raporti gjithashtu thekson 
që shtetet anëtare të UE 

duke miratuar qëndrimet e 
përbashkëta në Këshill dhe duke 
e mbajtur atë qëndrim në nivelin 

Këshillin e Sigurisë së Kombeve 

paraqet edhe përkrahjen për 
themelimin e  Misionit të 
Sigurisë Evropiane dhe Politikës 

Komisari për Zgjerim Evropian 
Olli Rehn e kishte mirëpritur 
raportin dhe i kishte përgëzuar 
raportuesit dhe anëtarët për 
punën e tyre intensive për 

Delegacionit të Parlamentit 
Evropian për Evropën Jug-

“pa asnjë rezervë” votimin 
dhe përkrahjen për “një 
pavarësi të mbikëqyrur” për 

“nuk ekziston asnjë mënyrë 
tjetër e mundshme për zgjidhje 
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BE-ja do të ketë rol udhëheqës në Kosovë
Raporti dhe propozimi i të Dër-
guarit Special të KB-së Presi-
dentit Ahtisari u dorëzuan në 

-
retarit të Përgjithshëm të KB-së 
dhe Presidencës së BE-së në 
përkrahjen e raportit dhe pro-
pozimit të paraqitur nga Presi-

Unë besoj që të gjithë pajtohemi 
që në një botë ideale dyja palët 
do të gjenin një kompromis mes 

në disa aspekte praktike të zgjid-

-

Propozimi i Presidentit Ahtisarit 
është i përpiluar me qëllim që të 
zhvillojë  ndërtimin e shoqërisë 

të cilat synojnë të sigurojnë të 
ardhmen e gjitha komuniteteve 

zhvillim ekonomik dhe stabilitet 

kontribuonte edhe në rritjen e  

Esenca e vendimit mbi Kosovën 

të vazhdojmë të mbështesin 
Presidentin Ahtisari dhe pro-

të qëndrueshëm në Këshillin e 
-

Procesi i statusit ka arritur tani 

që Këshilli i Sigurimit të qën-

frymën e multi-lateralizmit të 

procesin drejt një përfundimi të 

duhet të ketë unitet dhe të jetë e 

BE-ja do të ketë rol udhëheqës 
në udhëheqjen e misioneve 
ndërkombëtare civile dhe në 
mbështetjen e perspektivës 

do të kërkojë vendosjen e të 
gjitha mekanizmave tonë si 
dhe ofrimin e resurseve të kon-

Më lejoni të jem i qartë: pronë-
sia vendore dhe partneriteti me 
bashkësinë ndërkombëtare janë 

-

ndërkombëtarë nuk mund të 

Zgjidhja e statusit nuk vjen 

nuk janë bërë ende të njohura 

hershme tregojnë që mund të 
kërkohet një ndihmë me grante 

Do të kemi katër fusha kryesore 
të mbulojmë:

• Pjesën kosovare të borxhit 

• Koston e zbatimit të statusit

• Nevojat e zhvillimit ekonomik; 
si dhe

• Koston e pranisë ndërkom-

pritet të jetë misioni më i madh 
civil i menaxhimit të krizave që 
është ndërmarrë ndonjëherë 

-
shme e BE-së në Kosovë duket 

Të gjithë ne e dimë që Bashkimi 

të rëndësishme të politikës së 

Kosova nuk është prioriteti i 

-
-

Në takimin e Ministrave të Jas-

-
tet anëtare dhe partnerët tanë 
të bashkësisë ndërkombëtare 
duhet të marrin  përgjegjësitë e 

Komisioni do të përmbledhë një 

Unë llogaris në mbështetjen tuaj 

që BE-ja mbetet plotësisht e 
përkushtuar ndaj perspektivës 

gatshëm të punojmë më qever-

i mbetet qeverisë së re të Serbisë 

e negociatave për Marrëveshjen 

Angazhimi shtuar me Serbinë 

procesin e statusit drejt një për-

Serbi që ka besim në të ardhmen 
e saj evropiane do të ndihmohet 

Fjalimi i Komisionerit të Zgjerimit, 
Olli Rehn, mbi të ardhmen e Kos-
ovës dhe rolit të Bashkimit Evropian 
në Parlamentin Evropian më 20 
mars 2007.
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Kosovës i duhet angazhimi ndërkombëtar 

dy dekadat e fundit ka qenë e 
angazhuar në Evropën qendrore 

rajonin që realizojë perspektivën 

e qartë se BE-ja dhe partnerët e 

madje edhe pas zgjidhjes së 

e konstruksionit Evropian dhe 
eventualisht pjesë e Bashkimit 

është lloji i angazhimit që BE-
ja do të ketë në të gjitha pjesët 

ndihmuar në harmonizimin 

Por këtu kemi edhe një gjë 

caktuar për Kosovën në mënyrë 

do të përqendrohen në dy fusha; 

dhe e dyta do të jetë fusha e 

Angazhimi i ardhshëm 
ndërkombëtar përbëhet nga 

implementimit të marrëveshjes 
së statusit; misioni i Bashkimit 
Evropian në fushën e sundimit 
të ligjit; misioni i OSBE-së me 

pranisë së saj në terren; prania 
e vazhduar ndërkombëtare e 
siguruar nga NATO; dhe së 

ngritjes së kapaciteteve nga e 
tërë bashkësia ndërkombëtare 

një konferencë të donatorëve 
që do të ngjajë pak kohë pas 
përfundimit të procesit të 
statusit dhe ne shpresojmë 
se së bashku me partnerët 
tanë mund të bëjmë përpjekje 
për të ndihmuar Kosovën në 

programit të asistencës së BE-

i quajtur Instrumentet për 

Duke siguruar një shumë të 

ofrojë më shumë ndihmë për 
kokë banori në Kosovë sesa në 
cilindo vend tjetër në botë dhe 
unë mendoj se kjo është shenjë 
e vullnetit tonë për të ndihmuar 

përgjegjësi dhe detyra të reja për 

ardhshme ndërkombëtare nuk 
është organizatë pasardhëse 

të UNMIK-ut do të jenë 

me të cilat këto institucione janë 

drejtimin e marrëdhënieve të 
Kosovës më nuk do të qëndrojë 

aq e madhe sa që e tërë shoqëria 

përgatiten jashtëzakonisht mirë 
për të dhe të punojnë shumë në 

dëshirojmë që Kosova të kalojë 

në Kosovë varet nga mënyra sesi  

nëse kemi implementim 
të rregullte dhe të shpejtë 

bashkësia ndërkombëtare nuk 
ka nevojë të qëndrojë këtu 

shumë vështirësi në procesin 
e implementimit dhe reforma 

e angazhimit ndërkombëtar 
do të duhet të qëndrojë këtu 

e përfshirjes ndërkombëtare 
do të varet nga kapaciteti i 

gjithsesi se nuk dëshirojmë 
që bashkësia ndërkombëtare 

përtej atyre që janë absolutisht 

marrëdhëniet e veta dhe që këtë 

mëpastaj drejt anëtarësimit në 

Artikulli është marrë nga intervista 
e botuar në ‘Kosova në Fokus, Nr. 
30, shkurt 2007.
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BE-ja mbështetë ndërtimin e së ardhmes së Kosovës 

Sekretari i Përgjithshëm i KB-
ve Ban Ki Moon prezantoi 

-

Zgjidhjen e Statusit të Kosovës 
-

tim  shoqërohej me  ku thuhej 
që ai “e mbështetë plotësisht” 
propozimin e të Dërguarit 

i Kosovës duhet të jetë pavarësi 
e mbikëqyrur nga bashkësia 

për propozimin e Ahtisaari-t 

-
tetjen e fortë për propozimin si 

Sigurimit do të “miratojë pro-

të BE-së janë duke u përgatitur 

për qëllim të ndihmojë Kosovën 

e Sigurisë Evropiane dhe Poli-
tikat për Mbrojtje që do të për-

me sundimin  e ligjit: vendet 

ofrojnë institucionet e Kosovës 

Sipas mendimit tonë propozimi 
gjithëpërfshirës për zgjidhjen 

të kontribuojë drejtë së ardhmes 
stabile dhe prosperuese për 

pavarësisht nga gjuha e tyre 

jetojnë në paqe dhe të kuptojnë 

kam pohuar vazhdimisht në 
-

Shikoni decentralizimin: sis-
temi i decentralizuar hap dyert 
për pjesëmarrje më të drejtpër-
drejtë të qytetarit në vendim-

edhe  për një sistem të zhvil-

konsiderohet si një “temë e 

frikohen nga humbja  e kon-
trollit dhe këto qeveri shpesh-
herë hezitojnë të përballen me 

faktin që ato shpeshherë kanë 
resurse jo adekuate njerëzore 

bashkësia ndërkombëtare do të 
mbështesë qeverinë qendrore 
dhe lokale për të përmbushur 
reformat të cilat kryesisht syno-
jnë bashkojnë  në mënyrë më 

që të dëgjohen më lehtë zërat 

përmes institucioneve që ata u 

Ose shikoni të drejtat e komu-
nitetit: të gjitha komunitetet për-

për të qenë i përfaqësuar në 
mënyrë adekuate dhe pjesëmar-
rja në proceset politike; e drejta 
e përdorimit të gjuhës amtare 
në jetën publike dhe e drejta për 

-
ovës është shumetnike dhe ky 
është një thesar i jashtëzakon-

shumë etnike dhe shumë kultu-
rore është tërësisht përkushtuar 
në inkurajimin e diversitetit të 

posedon trashëgimi unike kul-
-

tat  i shumë ndikimeve të ndry-

shme është kultivuar dhe zhvil-

-
-

Procesi i integrimit në BE do 
të thotë që Kosova duhet të 

të adoptojë sistemin e saj ligjor 
në përputhje e standardet e BE-

në vete edhe më shumë se kaq: 
është objektivë ambicioze dhe 
aspiratë për ata të cilët jetojnë 

Pesëdhjetë vitet e fundit ishin 
tregim shumë i suksesshëm  
duke shënuar  transformimin e 
kontinentit Europian si rezultat 
i zgjerimit të BE-së nga gjashtë 

kontinentin tonë më paqësorë 
dhe më të prosperuar duhet dhe 

qeveria dhe shumica dërmuese 
e popullatës së Kosovës janë 

e Selanikut në qershor të vitit 

ardhshëm në strukturat Europi-
ane dhe anëtarësimi përfundim-

është prioritet kryesor i BE-së”: 

“Ballkani do të jetë pjesë integrale 

thekson që ritmi për lëvizjen e 
mëtutjeshme të vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor drejtë BE-së 
është në duart e veta dhe do të 

shteti në zbatimin  e reformave 
duke  respektuar kështu  kri-
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Deputetët me “duar të lidhura”

Deputetët e Kuvendit të Kos-
ovës gjatë procesit katërmbëd-
hjetë mujor të negociatave në 
mes Prishtinës dhe Beogradit 
nën ndërmjetësimin ndërkom-
bëtarë nuk kanë qenë pothuajse 
fare të përfshirë në këtë proces 
dhe vetën më tepër e parë si loj-
tarë rezervë në derbin historik 
që është zhvilluar në Vjenë të 

Njëri prej tyre është edhe anë-
tari i Kryesisë së Kuvendit të 
Kosovës nga radhët e Lidhjes 

paraqitje zemërgjerë qysh në 

“Ekipin e Kosovës e obligo-
nte një rezolutë e Kuvendit të 

statusin e Kosovës me Beogra-

po bisedohej vetëm për fusha 

rrjetin institucional që mbren-
dashkruan një status për Kos-

Kuvendit nga Partia Demokra-

pranon se roli i Kuvendit në 
bisedimet për të ardhmen e 

vetës kompetenca më shumë 

një mënyrë ose tjetër e ka spos-
tuar vendimmarrjen nga Kuv-

përfshirë drejtpërdrejtë në 

anëtarët e Ekipit Negociator më 
tepër kanë preferuar që të dër-

tjetër i opozitës ndajnë të njëjtin 
mendim për bisedimet e zhvil-
luara në Vjenë për të ardhmen e 
vendit—se Kuvendi është lënë 

Sabri Hamiti: 
Ekipi Negociator e kuptoj me 
vonesë finesën 
diplomatike të Ahtisaarit...

Pyetje: Z. Hamiti, si e vlerësoni 
procesin negociatave që është 
zhvilluar për 14 muaj në Vjenë 
të Austrisë?

-

Propozimit të Ahtisarit në 

mundësia e ndikimit të Ekipit 
të Kosovës në rrjedhat e mëte-

Ekipin e Kosovës e obligonte një 

që të mos negocionte statusin 

anën tjetër diplomati i shquar 
-
-

hej vetëm për fusha të vecanta të 

që mbrendashkruan një status 

kuptuar pak me vonesë Ekipi i 

-
sisht janë përqendruar në sta-

kryesisht në statusin e minor-

që tashmë është në Këshillin e 

Kompromiset janë bërë për të 

konceptit 
-

cimit të komunave me shumicë 

të strukturohen ngadalë në një 

ngritur tensione me shumicën e 

Ekipi i Kosovës ngulmon 
gjithnjë që kompromiset 

-
ovën e pavarur  e sovrane në 
bashkëpunim me bashkësinë 

jetë këtu e instaluar në trajtën 

me fuqi të ndërhyrjes në fazën 

Kosova e pavarur me sovran-

ky është propozimi i Ah-

teret e përcaktuara nga Këshilli 
Europian i Kopenhagës në vitit 

(Rendi i Ditës së Selanikut për 

Kosova është duke ecur mirë në 
Procesin e Stabilizim-Asocimit 

Plani i veprimit për zbatimin 

e ndihmon qeverinë të koordi-
nojë punën e vet drejt integrimit 

integri

në sferën e administratës pub-

Nevojitet të bëhet më shumë në 
fushën e drejtësisë dhe mbro-

megjithatë kjo do të bëhet me 

i ka qëndruar gjatë viteve të 

të madh për Siguri dhe Politika  
për Mbrojtje të Evropës (ESDP)  

ekspertë nga vendet anëtare të 

të vazhdojë të jetë donatori më i 
madh për Kosovën; mbështetja 

Kosova ka hyrë në fazën ven-

Përgatitja e Kosovës për të ard-

sigurt që kosovarët dhe qeveria 

Kosovën vend më të mirë dhe 
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Pyetje: A është dashur që Kuv-
endi të ketë një rol më të madh 
në këto  negociata?

-

presidenti Rugova dhe e kaluar 

ka synuar më tepër një unitet 
të përfaqësimit qytetar se sa të 

kështu që ekipi negociator e ka 
zgjeruar rrjetin  e vet  të funk-

punuese më tepër nëpërmjet 
përfaqësimeve partiake se sa të 

pa  një dinamikë në pjesëmar-

duke kërkuar më tepër raporte 
të Ekipit apo dhe në diskutimin 
përfundimtar shterrues të pro-

më të hershme të kërkimit të 
raporteve e ka bërë  Komisioni 
për Bashkëpunim Ndërkombë-
tar e Integrimeve Euroatlantike i 

-

dashur të ketë rol më të madh 

Pyetje: Si e vlerësoni mospër-

kompetencave nga UNMIK-ut 
në IPVQ?

Kuvendit në procesin e bar-
tjes së kompetencave është një 

përpjekja e Ekipit Negociator 

në një funksion të ndërmjetmë 

shpie kah procesi i dobësimit 

për bartjen e kompetencave 
është dashur të propozohet nga 

Kuvendi i Kosovës është organi 

vlerësues i punës së tyre e jo shër-

me ëndje nga përfaqësues të 

Pyetje: A  është i përgatitur 
dhe a ka kapacitete Kuvendi 
të miratojë të gjitha ligjet që 
dalin nga Pakoja e Ahtisarit?

Ahtisarit është vepër e kryer  
vetëm pasi të votohet në Këshil-

implementojë këtë pako mbasi 
të jetë shpallur e njohur pavarë-

përgjegsi kushtetuese e historike 

-

duhet  të marrë gjithë fuqitë e 
veta në këtë punë duke përf-
shirë në procesin e madh legjis-

-
lamentare duke përfshirë dhe 
konsulencë të fuqishme e inten-
sive të ekspertëve e të shoqërisë 

-
sulencën ndërkombëtare që ka 
qenë e dobishme gjatë gjithë 
këtyre viteve në punën legjisla-

gatshëm të mabrojë punën ë e 
presin për ndërtimin e shtetit të 

Xhavit Haliti:  
Grupi Negociator i ka 
dhënë vetës kompetenca 
më shumë sesa që ka 
marrë nga Kuvendi

Pyetje: Z. Haliti, si e vlerë-
soni procesin e tashëm të 
negociatave?

-

komunikimi i përhershëm me 

Tani a jemi të kënaqur apo 
jo? Meqë rezultati është pozi-

Pyetje: A është dashur që 
Kuvendi të jetë më shumë i 
përfshirë në këto negociata, të 
ketë një rol më të madh?

Kuvend të paktën është dashur 
-

për ristrukturimin ose më mirë 

-

me apo pa qëllim huti dhe 

do të ndodh me territoret e ri-

marrja e territoreve komunave 
ekzistuese dhe delegimi i tyre 

quajtur ndarje territoriale e 

kanë kaluar dhe kanë mbetur 
nën mëshirën e trajtimit të 
mediumeve dhe nuk janë 
trajtuar drejtpërsëdrejti para 
opinionit përmes Kuvendit të 
Kosovës dhe kjo ka ndikuar 
që shqetësimet tek qytetarët të 
jenë të asaj përmase që kemi 
parë të gjithë ne dhe realisht 
kanë ndikuar tek njerëzit që të 

është duke bërë Kuvendi i 

Pyetje: Sipas kësaj që thoni 
ju, Kuvendi ka mbetur jashtë 
tavolinës së bisedimeve të 
zhvilluara për statusin, ku ka 
munguar edhe komunikimi 
në mes ligjvënësit dhe Ekipit 
Negociator ?

-
ciator i ka dhënë vetës kom-
petenca më shumë sesa që 

mënyrë ose tjetër e ka spostuar 
vendimmarrjen nga Kuvendi 

për zgjedhjen dhe miratimin e 
tyre nuk e kanë kaluar përmes 

nuk ka kaluar as buxheti që 

nuk ka kaluar asnjë emër tjetër 

vendime janë marrë përmes 
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një konsensusi politik nga 

të cilët vetë kanë zgjedhur 

Pyetje:  Ndërkohë që krahas 
bisedimeve, Kuvendi ka 
mbetur i përjashtuar edhe 
nga procesi i bartjes së kom-
petencave nga administrata 
ndërkombëtare tek institu-
cionet e Kosovës. Asnjë nga 
komisionet e fushave për-
katëse të Kuvendit nuk është 
përfshirë në grupet për bartjen 
e kompetencave me çka janë 
marrë ekskluzivisht njerëzit e 
emëruar nga Qeveria Çeku?

keqpërdorimin e buxhetit të 
-

dësinë individëve të caktuar 

dhe këto grupe të mos kenë 
-

cionale e as për shpenzimet e 

Kjo nuk do të lejohej në asnjë 

ndjekur një praktikë e gabuar 

është rasti i emërimit të Bor-
deve të caktuara të cilat nuk 
i japin llogari asnjëherë Kuv-

tani privatizimin e telefonisë 

të bëjë me ato komisione dhe 
as që është debatuar ndon-
jëherë në atë instancë të Kuv-
endit lidhur me privatizimin e 

mund të them se është një 
praktikë e instaluar mbrap-
shtë nga e kaluara dhe e pran-
uar ndoshta për arsye të cak-
tuara meskine të shefave ose 
kryeshefave të institucioneve 

e paarsyetuara të buxhetit të 

informatat jo vetëm nga opin-
ioni dhe qytetarët por edhe 

nga vetë deputetët duke mos 
ju dhënë shansin që të debato-

Tani si dhe pse është ndërtuar 

mekanizëm dhe pse  e kanë 
pranuar deputetët do të thosha 

-

Kemi edhe gjëra të pakënd-

parlamentar ngritët dhe thotë 

harruar që është në Kuvend 
e që përpara ka deputetët e 

politikat ndërtohen në qeveri 
dhe ato pastaj miratohen në 

dëshirë që ta shohin vetën mbi 

Ne e kemi rregulloren e Kuv-
endit të Kosovës e cila është një 
përzierje -- idesh dhe rregul-
loresh të vendeve të ndryshme 
-- të përshtatura për interesa të 
caktuara të ndonjë grupi apo 

që ta marrim një kopje origji-

nale të një parlamenti të cak-

e funksionimit të Kuvendit të 
Kosovës është praktika gjer-
mane e funksionimit të Kuv-

-

gjitha shqetësimet e ngritura 
janë të zgjidhshme përmes 

hapësirë për interpretimin e 

lënë hapësirë që ta përdorim 

Pyetje: Pse keni heshur ju si 
opozitë por edhe si deputetë 
për këto q] thonë? A ka qenë 
kjo heshtje e juaja më tepër 
për shkak të statusit?

se në këto dy vitet e fundit në 
-

dhe përplasjet politike janë 
ndalur për shkak të procesit 

kuptojë opinioni sepse do të  
ndërroheshin pastaj edhe të 

-
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Mahir Yagcilar,
deputet i Kuvendit të Kosovës nga PDTK-ja

në fokus të interesimeve të 
qarqeve politike botërore dhe  

besimit ndërmjet komuniteteve 

Kosova ka rastin të jetë fokus i 

një shembull i asaj se si mund të 
zgjidhen problemet në mënyrë 

se si Kosova mund të jetë dhe 
mund të bëhet vend i shpresës 

-

Vend i stabilitetit dhe paqes së 

së qëndrueshme dhe stabilitetit 
është akoma fakt shumë i rëndë-
sishëm për zhvillimin ekonomik 

shoqëritë shumetnike dhe sho-

-

kanë nevojë për një jetë normale 

-

duhur shtetëror funksional dhe 
prania e një gjendjeje të papër-
caktuar ekonomiko-politike për 

potencialet për destabilizimin 
-

qërie i nevojiten mekanizma për 

-

akmueshëm në Kosovë kur të 
merren vesh të gjitha marifetet 
që janë bërë prapa krahëve të 

edhe proceset e interesave 
të mëdha ekonomike dhe 
strategjike të Kosovës janë 
goditur nga rrjete të cilat nuk 
e meritojnë të jenë jo vetëm në 

Pyetje: A ju vjen keq që tani 
për shkak të statusit nuk 
mund të tregoni para Kuv-
endit dhe qytetarëve se për 

cilat sipas jush kanë goditur 
rëndë proceset ekonomike dhe 
strategjike në vend?

të statusit ndërsa periudhat e 
debateve post-festum nuk do 

Ta zëmë nëse ne sot debatojmë 

-
het- atëherë ne bëjmë debat 

Por nuk e përjashtoj mundës-
inë që pas zgjidhjeve të ardh-

-
het do të jetë e përgjegjshme 
dhe do të kërkojë një revizion 
dhe të kontrollojë rreptë gjithë 

tenderëve të ndryshëm kor-
ruptiv që këta që kanë lejuar 
të ndodhin këto duke shkelur 

Pyetje: T’i kthehemi edhe 
njëherë punës së Kuvendi. A 
është i përgatitur dhe a ka 
kapacitete Kuvendi të mira-
tojë të gjitha ligjet që dalin 
nga Pakoja e Ahtisaarit?

-
tirësitë tona edhe si Kuvend 
por edhe si institucione 
për shkak se nuk kemi për-

mungesës së kapaciteteve 
profesionale por megjithatë 

miratojmë të gjitha ligjet që 

Ne në një mbledhje të Krye-
sisë kemi marrë vendim që 
Kuvendi të mos pushojë sivjet 

nevoja të mblidhet edhe për 

që dalin nga marrëveshja për 

jona edhe obligim i yni edhe 
karshi qytetarëve që na kanë 
zgjedhur por edhe përballë 
partnerëve tanë ndërkombë-

me angazhuar gjatë kësaj per-
iudhe por edhe qeveria duhet 
të jetë më aktive në përgatitjen  

Pyetje: A  ka rrezik që këto 
ligje të mos miratohen për 
shkak të lëkundjeve të fundit 
që kanë ndodhur në Ekipin 
negociator dhe duke pasur 
parasysh edhe ndarjen e LDK 

-
tikanë të përgjegjshëm dhe 
kjo më bënë që të besoj se nuk 
do të kemi pengesa në mira-

bindur se Kuvendi nuk do të 
ketë pengesa në miratimin e 
ligjeve për shkak të proble-

të jetë i përgjegjshëm dhe do 
të angazhohet në miratimin 
e ligjeve që dalin nga pako e 
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Kosovës i është ofruar mundësia

kryesisht me komunitetin shu-
-

izmin legjislativ dhe kushte 
tjera paraprake për ndërtimin 

-
jimin e parakushteve në të gjitha 

arsimimi që respekton dhe 
avancon komunitetet përmes 

minoritare dhe pjesëtarët e tyre 

-

është pjesëmarrja aktive në jetën 

-

tjera integrimin dhe pjesëmarrjen 

shembull ku  ekziston një 

dhe sundim i ligjit dhe vend 
ku mund të zhvillohet paqja e 

Kosova me dinamikën e saj dhe 
gjeneratat e reja kërkojnë këtë 

-

të reja dhe humbje të besimit dhe 

pavarësisht nga këto mangësi 
dhe kërkesave të fuqishme 

gjithëpërfshirës për zgjidhjen 
-

tuar nga presidenti Ahtisaari 
ofron mundësinë për zbatimin e 
paqes së qëndrueshme dhe sta-
bilitetit në Kosovë dhe në këtë 

shpresë për të ardhmen dhe hap 
një faqe të re në marrëdhëniet 
ndërmjet qytetarëve të Kosovës 
dhe ndërmjet komuniteteve të 

por edhe respektim të komu-

-
iteteve që duhet zhvilluar  nga 
ana e komuniteteve në kuadër 

koncept bazohet në mekanizmat 

por gjithashtu ofron mekanizma 

Nga pikëpamja e komuniteteve 

garancione të caktuara për mbro-
jtjen e identitetit të komunitetit 

-

politik dhe vetëqeverisjes ven-
-

dësi komuniteteve që të jenë 
faktorë vendimtar në miratimin 

kohë edhe i inkurajon komu-
nitetet  që të jenë të aktiv dhe  

mundësinë e përfaqësimit në 
institucionet më të rëndësishme 

ofron kompetencë të caktuar 
-

tëzojnë në mënyrë të pjekur dhe 

Zgjidhja e propozuar mund 

për momentin është zgjidhje 

ia hap rrugën Kosovës drejt 
integrimit evropian si dhe në 
klubin e shteteve moderne të 

-

në emër të së ardhmes së tyre 
duhet ta pranojnë propozimin 
e presidentit Ahtisari dhe të 
marrin pjesë në mënyrë aktive 
në zbatimin e zgjidhjes së propo-

vetëm parakushte dhe garan-
-

tetuta e re e Kosovës dhe ligjet 
-

jnë një sistem të ri ekonomiko-

ndërmjet komuniteteve si dhe  

të japë shpresë për një jetë më 
të mirë të të gjithë qytetarëve të 

-
niteti shumicë shqiptar duhet 
të jetë i angazhuar plotësisht 

dispozitat nga ky propozim do 
të pasqyrohen në kushtetutën e 

dhe në zbatimin e zgjidhjes në 

tek komuniteti ndërkombëtar 
dhe do të demonstroj partneritet 
të përhershëm me komunitetin 

-
niteteve minoritare është që të 

bashkëpunojnë me shumicën 
dhe komunitetin ndërkombëtar 
në zbatimin e propozimit për 

Vitin e kaluar gjatë procesit të 

marrë pjesë aktive dhe konstruk-
-

sysh të   kërkesave themelore 
të komunitetit turk lidhur me 

ekzistuese të trashëguara sipas 
legjislacionit të aplikueshëm në 

të kuptuar rëndësinë e situatës 
dhe rolin e tyre gjatë kësaj peri-

-
hjen e propozuar të presidentit 
Ahtisari dhe ne jemi të gatshëm 
të marrin pjesë në mënyrë aktive 

përsipër barrën e punëve  dhe 
përgjegjësitë së bashku me gjithë 

vendi ku ne jetojmë dhe atdheu  
në të cilin ne shohim të ardhmen 
tonë individuale dhe të për-
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Për statusin e Kosovës dhe pas Ahtisaarit

Përkundër faktit që misioni 
i Ahtisaarit në përgjithësi 
gëzon përkrahje nga BE-ja dhe 

me gjitha lëvizjet apo detajet e 

Një nga komentet e shpeshta 
ndaj qasjes së Ahtisaarit ishte 
fakti që bisedimet  mbi statusin 
e ardhshëm të Kosovës kanë 

ai nuk ka pranuar plotësisht 
faktin që Serbia është shtet i 

dhe që ai ka trajtuar ndaras 
-

e marrëveshjes dhe territorit të 

ndaj këtyre komenteve ka 
qenë që ai nuk ka dëshiruar të 

e ardhshme mes Kosovës dhe 
Serbisë së këndejmi bisedimet 

-

Propozimi gjithëpërfshirës 
për Zgjidhjen e Statusit të Kos-

mund të pranohet si “pozitë 
-

kjo duhet të marrë pajtuesh-

ndërsa është kërkuar ndihmë 

Pas diskutimit në seancën e 

vendos që të themelohet një 
Mision i Këshillit të Sigurimit 

-
bushjen e Standardeve për 

-
sultimet teknike” të Këshillit 

-

pajtimit të mundshëm të qën-

me Rezolutën e Këshillit të 

Rezoluta e re i shërben faktit 
që nuk ka aq shumë njerëz që 
janë të kënaqur me punën e 

që në përgjithësi është 

“Ekziston një mendim i 
përgjithshëm që status-kuoja 

mendimi që zgjidhja e njëan-
shme vetëm sa do ta thellojë 

Pasi angazhimi i Bashkimit 

ka qenë pa ndonjë strategji të 

politik i anëtarëve të BE-së ka 

e dukshme që BE-ja është tejet 
e përfshirë në Kosovë për të 

-

ton një qëndrim i pranuar që 
ka nevojë për një rezolutë të 
re për të mundësuar që BE-ja 
të marrë mbi vete Misionin 

Ahtisaarit dhe raporti i Kai 
Aides mund të ndihmojnë 

mandatin e prezencës civile 

Në lidhje me praninë ushtarake 

dytë i pranisë ndërkombëtare 

ekziston një pajtueshmëri e 
përgjithshme që është e domo-

-

Kjo prani sigurisht që duhet të 
jetë në gjendje të përballet me 

dhe terrorizmit në mënyrë më 

reformën e sistemit të sigurisë 

serbe janë pajtuar gjithashtu 

Serbia si anëtare e Partneritetit 
për Paqe ky problem duhet 
të zgjidhet brenda sistemit të 

prillit në Këshillin e Sigurimit 

Presidenti Koshtunica ishte i 
pari që nga Selia e KB-së tha: 
Plani i Ahtisaarit ka dështuar! 
Kjo do të thotë që publiku në 
Serbi do të vazhdojë të mos 

dhe nuk do të ketë ndryshime 
në politikën e Beogradit ndaj 

udhëhequr me moton “Nuk 

do ta njohim pavarësinë e Kos-

zyrtar ushqen shpresën që do 

shpresë që Beogradi të shfry-
tëzojë në mënyrë produktive 

të Sigurimit për të përmirësuar 

që propozimi i Ahtisaarit 
është ende në tavolinë dhe ky 
fakt e bën situatën edhe më të 

Derisa proceset e mëtejme 

situata në Kosovë të dalë nga 

u kontrolluar me sukses në 

diplomatëve dhe burokratëve 

trimërojnë ide të ndryshme të 
-

sion” të shtuar mbi serbët 

ngurrimit të PSSP-së për të ini-
-

lindjen e betejave politike mes 

e pakënaqësisë së shqiptarëve 

të dallohet një “dinamikë e 

dhe shumë shpejt mund të dalë 
nga kontrolli si dhe të kthehet 

-
urinë dhe frikën nga ajo që do 
të ndodhë pas “pranimit të 
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Procesi i definimit të statusit të Kosovës: 
të arriturat dhe mangësitë

Shkruan: Emrush Xhemajli deputet i Lëvizjes Popullore të Kosovës

Lëvizja Popullore e Kosovës 
nuk ka qenë pjesë e përf-

Megjithatë ne kemi përcjel-
lur me vëmendje procesin 
e këtyre bisedimeve nga të 
cilat doli Plani për Kosovën 

se në Rekomandimin përcjel-
lës të Pakos së Presidentit 

drejtuar antarëve të Këshillit 
të Sigurimit të OKB-së në 
mënyrë eksplicite qartësohet 

pavarësi e cila në fillim do të 
mbikqyret nga një mision i 
ardhshëm ndërkombëtar me 
qëllim të zbatimit të planit 

dhe fleta përcjellëse e SP të 

janë të arritura për Kosovën 
dhe për zhvillimet paqësore 

Për Kosovën është sukses 
rritja e besimit në botë se 
Kosova mund dhe duhet 
të qeveriset nga qytetarët e 

saj sado që ende ky besim 
duhet rritur dhe ndërtuar 

E arritur tjetër është se bota 
ka kuptuar se status-kuoja 
e tashme në Kosova është e 
paqëndrueshme dhe e rrezik-

drejtë të kenë të ardhme dhe 
-

gjithëpërfshirës për Kosovës 
i Presidentit Ahtisari është 

Megjithatë për mendimin 
tonë ky dokument nuk është 
krejt ajo që i takon shumicës 

sipas masës dhe mënyrës së 
të drejtave që i kanë popujt 

arsye duhet edhe shumë 
rrugëtim dhe punë deri në 
rregullimin e një statusi për-

Sa u përket disa pjesëve dhe 
detajeve konkrete të Planit 
të Ahtisarit për mendimin 
tonë zbatimi në praktikë do 
të jetë i vështirë sepse nuk 
janë në pajtim me gjendjen 
dhe zhvillimet e përgjith-

Për mendimin tonë Kosova 
duhet të jetë shtet unitar me 
respektim të plotë të paki-
cave sepse ka një shumicë të 

pakica që përbëjnë pjesën 

dokumentin e Ahtisarit nuk 
ndiqen kriteret sikurse në 
vendet e Evropës me struk-

-

-
tirëson dhe komplikon funk-
sionimin unik e demokratik 

fushën e trashëgimisë kultu-
rore dhe në fushën e sigurisë 
dhe sundimit të ligjit për të 

Të metat më të vërejtshme në 
këtë planë janë në mënyrën e 
votimit të dyfishtë në Parla-
mentin qendror të Kosovës 
ku nuk përcaktohen taksa-

kjo mund të qojë deri te vësh-
tirësitë apo edhe bllokimi i 

Edhe pse diskriminimi pozi-
tiv për pakicën serbe në 
Pako është bërë me qëllimin 
më të mirë për mendimin 
tonë me kalimin e kohës 
mund të bëhet e metë e pro-
jektit sepse krijon debalanc 
në nivel regjional dhe mund 
të përcillet me probleme në 

Serbi dhe Mal të Zi (atje 
pakicat mund të kërkojnë 
të njëjtat të njëjtin diskrim-
inim pozitiv pa një shpresë 

-
lin pakënaqësi dhe do të 
reflektohen negativisht në 

Në fushën e decentralizimit 
e meta më e madhe e disa 
pjesëve të Pakos është se 
duke mos qenë decentral-

decentralizim në baza 

për bazë kriteri i njohur i 
afrimit të shërbimeve më 

ketë vështirësi në implemen-
tim të kësaj forme në terren 
dhe e dyta mund të ndodh 
një disproporcion i theksuar 
në madhësinë e grandeve 
komunale dhe i financave 

Ne mendojmë se në Planë 
ka dobësi në mënyrën e 
vendosjes dhe qëndrimit 
të misionit të ardhshëm 

-
imi i qartë i kohës së për-

duke u bazuar edhe në për-
vojën nga misioni i tashëm 
mund të thuhet se është një 

është përfshirë edhe detajet 
që do të bënin funksionale 
dy pushtetet paralele që 
do të ekzistojnë në Kosovë 

hapësirë për pengesa recip-

edhe kundërshti që mund ta 
pengojnë zhvillimin normal 

vite nga përfundimi i luftës 

tani duhet kompensuar 
me punë të përqendruar të 
institucioneve të Kosovës 
dhe në bashkëpunim me 
komunitetin ndërkombë-
tar vendi ynë kemi arsye të 
besojmë se do të tregohet i 
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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 

politike të bazuar në njohjen dhe respek-timin e rregullave demokratike të 

respektin për shumëgjuhësinë dhe pjesëmarrjen në kontakte të ndryshme 

takime të rregullta koordinuese gjithnjë në konsultim dhe përfaqësuesit 

ndërkombtarë mbi zhvillimet në Kuvendin e Kosovës dhe programin 

Anëtarët të tanishëm të  ASI-t:

(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. 


