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Debati për kushtetutën e Kosovës
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Katër muajt e  punës sime në 

Kuvend për të raportuar 
punën e  Qeverisë, ndonëse 
nuk ma kërkoi askush, disi 

partnerëve ndërkombëtarë 

vendin e Kosovës është bërë një 

të rëndësishëm të Kuvendit  

Që në ditën e parë të ardhjes  
sime në  timonin e Kuvendit 

ditë jam munduar të bëj diçka 
në respektimin e dinjitetit të 

dhe

m
duhet të bëjmë sepse deputetet 

deputetit, përmes respektimit 

Jemi betuar se nuk do të ketë 

ti përdorim me rend dhe në  

Gjatë kësaj kohe kemi arritur 
të r

kalendarin vjetor të punës 

peve Parlamentare dhe të 

mediave dhe publikut në 
dokumenta dhe në punën e 

më shumë në Parlament dhe 
afër Parlamenti ku tashmë  
nuk ka e nuk do të këtë asnjë 

Pra janë vepr
mojnë  se do të ketë plan në 

thelbësore e jo me çështje 
çka të

do të mund të përdoret si 

e disa parlamenteve më të 

se nuk i kemi në praktikën 
tonë siç bëjnë parlamentet 

ne dhe po i përdorim dhe 
jemi optimist se do të jëne 

mendim këtu vetëm pjesën e 

Kolë Berisha

Nga Kolë Berisha , kryetar i Kuvendit të Kosovës

“Katër muajt e mi të  parë në krye të 
Kuvendit të Kosovës “
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ministrat nuk kanë pse të 

të forta nderojnë veteveten, 

se nuk janë në nivelin e 

ku askush nuk mund të fshihet 
– do të dihet e do të shihet mirë 
edhe puna edhe mospuna e 

e veçanërisht me sistemin e 

bëjnë hapin vendimtar në 

kontroll demokratik mbi 

këto suksese , ndërsa vlerësimi 
për këto të mbërrime nuk është 

, siç e dini, na kanë ardhur  

monitoruesit dhe mbështetësit 
ndërkombëtar të punës së 

vlerësime për ne janë shumë 
domethënëse dhe inspiruese 

Gjatë kësaj kohe kemi bërë 

SHBA,

takime pothuaj të përditshme 
me diplomat ndërkombëtarë 

të mi kemi demonstruar 

me parlamentet e tjera sidomos 
me ato të rajonit, pastaj kemi 

popullit të Kosovës për  status 
dhe premtimet tona për  të 
ardhmen e  Kosovës si shtet 

Ne ndihemi mirë për këto 
hapa dhe suksese sepse në 
vetvete përmbajnë edhe 

apo për standardin demokratik 

në funksionimin e brendshëm 

Kuvendi ka dhënë shembullin 
e vete, kontributin për statusin 

tjetër edhe më të rëndësishme 

mosjen dhe vulosjen e projektit 
të pavarësisë së Kosovës 
sipas vullnetit të popullit të 

të Kuvendit të Kosovës i 

të sotmen dhe të ardhmen e 
Kosovës

 Prishtinë, më 28.07.2006
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Momenti vendimtar për Kosovën po afrohet

janë të pamohueshme…

shumti merita ka klasa politike 

mbetet punë për të bërë në 

mund të dalin menjëherë pas 

Statusi i ardhshëm i Kosovës 
është çështja dhe preokupimi i 
vetëm i komisionit parlamentar 
për çështje evropiane

të Kosovës, ndarja serbëve në 

dhe nëpër enklava, si dhe 

mospjesëmarrjen e serbëve në 

të kushtetutës së re për 

e minoriteteve tanimë është 

lamentarët serbë të Kosovës 
hamendësohen dhe nuk mund 

fundit ka bërë të ditur se është 
shumë e vështirë të merresh 

bëjnë me jetën e përditshme të 
serbëve të Kosovës dhe jo në 

vetëm sa i takon jetësimit të 
standardeve në vend, por edhe 

se ata janë të bindur se nuk 
kanë nevojë të bisedojnë fare 
me Serbinë, por vetëm me 
bashkësinë ndërkombëtare, 

e kjo e 

më e pranueshme për palën 

ta mbështetur dhe ndihmuar 

Mbrojtëse të Kosovës duhet të 

jonin e Ballkanit Perëndimor 

lamentare, jam e interesuar në 

ka dhe mund të ketë Kuvendi i 
Kosovës në të ardhmen e afërt, 

përmirësohet performansa e 

Kujtoj se Parlamenti i Kosovës 

bashkëpunim me vende të 
tjera në nivel bilateral, dhe unë 
krenohem për faktin se nisma 

drejtpërdrejtë për shndërrimin 

ion të 

e respektimi i të drejtave të 

perspektivë dhe rast tejet i 
rëndësishëm dhe madje unik 
për perspektivën e Kosovës, 
pavarësisht se a mbetet pa u 

të impenjohet më tepër dhe 

edhe në çështje ekonomike 

më pak atraktive se sa çështja 
e pavarësisë së Kosovës, por 

po ashtu, në këtë kontekst, të 
punojnë së toku me parlamentet 
e tjera të rajonit në forume 

thellojnë më tej marrëdhëniet 

marrëdhëniet me Parlamentin 

Parlamenti i Kosovës duhet të 
ketë një rol më dinamik sa i 

imi

Doris Pak, anëtare e Parlamentit Evropian 
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Reforma në punën e Kuvendit – 
qëllimi dhe efektet  

Ramë Manaj, Këshilltar politik e ligjor i Kryetarit të Kuvendit 

i krimit dhe korrupsionit, 

shërbimeve elementare për të 

siç janë kujdesi shëndetësor, 

Një ndër çështjet pothuajse 
më të rëndësishme në Kosovë, 
është se Parlamenti duhet të 
luajë një rol të rëndësishëm 

ndërmend është hartimi apo 

përshtatshme në Parlament me 

pajisjeve për përkthim do të 
ishte një ndihmesë e madhe 

takon çështjeve përmbajtësore, 
Parlamenti i Kosovës duhet 
të jetë mbrojtësi dhe avokati 
më i mirë dhe më aktiv i 
çështjeve si kthimi i pronave, 

kthim, mbrojtja e të drejtave 

të statusit përfundimtar, e 

dhe multietnike në Kosovë 

bërë dhe se është në interesin 

Sarbryken-Bruksel, 18 korrik 
2006

çdo shteti, është vendi ku 

Parlamenti i Kosovës, ndonëse 

kur puna e rëndësishme e 

peshë  nëse nuk do të kishte 

Pra duhej domosdoshmërisht 
të bëhej një reformë e punës 

profesional të Kuvendit dhe 

miratohet projekti i reformes 

Tri aspekte përmbajnë korpusin 

shndërruar  Parlamentin e 
Kosovës në tempull të vërtetë 

ku ka liri të shprehjes dhe 

demonstrohen standarde të 

Pë

i ka paraprirë një konsultim 

dhe monitoruesëve të punës 

reformimit ose Reformën e 

I Kale
plenare, mbledhjeve të 

Grupeve parlamentare 

paralajmërimit të çështjeve 
më relevante për një 

III   Një plani të standardeve 

minutash,

punën e komisioneve, 

nistrates,

min e sistemit informatik, 

mediat dhe publiku si dhe

diskutuar apo strukturen e 
rendit të ditës dhe statusit 

implementimin e kësaj 
reforme

të kësaj reforme ka peshën dhe 

edhe pse është periudhë e 

shumta të deputetëve për 

reforma po sjell në praktikë 

e Parlamentit, ka dëshmuar 

ministrave për këtë formë të 
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Në punën e deritanishme të 
komisioneve është vërejtë 

komisioneve sidomos në 

ministrates po e lehtëson  

në masë të konsiderueshme 

për përmirsime teknike dhe 

Përmirsimet e përmendura 

Edhe strukturimi i çështjeve 

Parlamenti i Kosovës duket 

demokratike, më transparent 

rësime

Kjo nismë e reformimit do 

nevojat e përmirsimeve të 

Një parlament demokratik dhe 

Kosovës, do të thot stabilitet 

mbetet i domosdoshëm 
fokusimi në përmirsime 
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parlamentet e mëparshme 
njëpartiake të vërehen edhe 

Kjo është vërejtur më shumë 

Kuvendit të Kosovës, por 

sidomos para shkarkimit të 
kreut të deriatëhershëm të 

plenare, Kuvendi i Kosovës 

dhe të miratuara në të 

Përmirësimi i praktikave parlamentare
Nazim Jashari, deputet i Kuvendit të Kosovës, Partia Reformiste “Ora” 

sh

ndonjë fushëveprimtari e 
rëndësisë së veçantë, siç 

ratuara lë shumë për të 

Komisionet e Kuvendit ashtu 

Cilësia e punës së deputetëve 

papërshtatshme të punës, 

K

janë bërë përpjekje për 
të ndërmarrë veprimet e 

Në këtë aspekt vërehen 

se deri më tani në Kosovë, 

parlamentare si dhe me 
aplikimin e praktikave të reja 

të  Kuvendit, por për  shkak 

atitjes më 

do të arrihet kjo mbetet të 

kanë nevojë për kohë shtesë 

të jenë më efektive duhet 

kanë pasur ndonjë efekt 

kemi pasur edhe injorim të 

ana e ministres për shërbime 

ministres Tërmkolli ia ka ulur 
dinjitetin Kuvendit tonë, por 

lamentare, mund të ndodh 

dhe në raste të tjera në të 
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 Përgjegjësia e qeverisë ndaj kuvendit
Dejvid Pejn, Instituti Nacional Demokratik (NDI)

kur deputetët e Kuvendit 

Kështu është e përshkruar 
dhe parashikuar edhe me 

ministrave, ata rrallëherë 

njëherë jepeshin me shkrim 

Ministrat shpeshherë madje 

shkuara, përkundër kërkesave 

publikut për punën e Kuvendit 

mund të shihej publik në 

ishte e paparashikueshme 
dhe në të kaluarën dukej se 

e Kuvendit ndiheshin të 

të politikave dhe veprimtarisë 

konsultimesh me shefat e 

tarët e komisioneve dhe 

toku me shum

Në kohën kur Grupi i Kontaktit 

hshëm të Kosovës, Kuvendi 

dhe funksionimin e Kuvendit 

të jetë në shërbim të Kuvendit 

çdo dite të punës në Parlament

i kusht

janë parashtruar dëshmon 
më së miri se ka pasur vërtetë 

Pra, janë parashtruar tri herë 

ministri më pas del në 

me këtë rast mund të bëhen 

, ndërsa 
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sitetin e arritur në punë pas 

të si

pjesëmarrja e ministrave në 

metimin e drejtpërdrejt të 

është një moment i rrallë për 

batin parlamentar mbi çështje 
dhe probleme shumë të 

komunitete rreth punësimit të 

deputeti bëri edhe n

të bënte me ndërprerjet e 

e saj lidhur me problemet 

të operatorëve të telefonisë 

hëm për 

pajtoheshin dhe madje ishin 

ta deputetë konsiderojnë se 

anëtarë të kenë të drejtë të 

publik kishte të bënte pikërisht 

me

teranëve dhe pjesëtarëve të 

kërkoi falje përpara Kuvendit, 

Është e udhës të vihet në dukje 

Kuvendi i Kosovës me këtë rast 
kishte demonstruar standarde 

në Parlamen

Dejvid Pejn është Drejtor për 
programe legjislative në NDI. 
Ai po ashtu ka qenë edhe deputet 
në Kuebek të Kanadës  për 
shumë vite, para se të emërohej 
Komisioner për tregti në Kinë.  
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Mbështetja e Kuvendit të Kosovës nga katër 
parlamentet kryesore të Evropës 

Zhak Roxher-Maqart, Udhëheqës i ekipit të projektit dhe nënkryetar i mëparshëm i Asamblesë Kombëtare Frënge.

Kuvendit Kolë Berisha mbajti 

dhe Sllovenisë dhe Instituti 
Ndërkombëtar për Mbrojtje i 

parlamente të vendeve të 
Evropës është shenjë e njohjes 
ndërkombëtare të  Kuvendit 

ishte se ata do të punojnë 
me Kuvendin e Kosovës si 

këtë rast përvoja dhe praktika 
të mira si palë dhe partnerë 

nuk do të ketë kurrfarë 
kujdestarie, monitorimi apo 
eksportimi të ndonjë modeli, 

Kuvendin e Kosovës, duke e 

parlamentare dhe Sekretariatit 

dhe format e ndërtimit të 

1. Kuvendi është institucioni 
kryesor demokratik në 

Kosovë

Kushtetuese me kushtetutat e 
vendeve të tjera perëndimore, 

Presidenti në disa vende si 

Së këtejmi, është shumë me 
rëndësi, për funksionimin 

demokratike dhe transparente, 

Sekretariati duhet të jetë nën 

r të mbështetur 

të shkurta të ekspertëve në 

është i vendosur në Kuvend, 

2. Një Kosove moderne do t’i 
nevojiten ligje të qëndrue-
shme, që janë në pajtim me 
standardet Evropiane 

sova ka para vetes jo vetëm 

Shteti modern, duke miratuar 

nuk do të thotë se duhet të 

duke i mbështetur komisionet 

Ndërsa, së toku me partnerët 

3. Demokracia nuk ka të bëjë 
vetëm me votim të kohëpas-
kohshëm në zgjedhje; por, 
është një proces i bashkë-
veprimit të përditshëm me 
shoqërinë civile

mos kur ato vihen në jetë në
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Programi i vitit 2006 për mbështetje të negociatave

N

N

shkrimi i punës sonë thekson 
objektiven e ndërveprimit 

këtillë kërkon shumë më 

deputetëve me pjesëtarët 

dhe komisioneve hetuese, 
marrëdhëniet e Kuvendit me 

konstant dhe i përhershëm 

e komponentës së tretë të 

është një çështje tërthore 

objektivë madhore do të bëhet 

për miratimin e orientimeve 
dhe planeve të njëpasnjëshme 
tremujore të punës është 

Berisha ishte jashtë vendit, 

ësuesit të Komisionit 

funksionon në bashkëpunim 

Parlamentet, ku faktikisht 

Institutin Ndërkombëtar i 

Në takimin e parë u miratua 

aktiviteteve dhe planin e 

ardhshme të këshillit drejtues 

dhe misionet afatshkurta të 

e Komisionit për Gatishmëri 
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Petra Blas, Këshilltare e lartë për bashkëpunim parlamentar në Paktin e Stabilitetit

Shkëmbimi i përvojave me fqinjët 

konsiderojnë se këmbimi i 
përvojave dhe mundësia për 

dhe kjo vlen veçanërisht për 
parlamentarët, pikërisht për 

profesionistë të asaj fushe në 

e takimeve të parlamentarëve 

vendin tuaj në krahasim me 

Vlen të vihet në dukje se 
për parlamentet e Evropës 

bashkëpunimi ndërkombëtar 
është njëri ndër kushtet 

përbashkët e anëtarësimit në 

e një bashkëpunimi më të 

bashkëpunimi parlamentar 

të Stabilitetit për Evropën 

hershme të komisioneve 

tinë
parlamenteve apo anëtarët e 

bashkëpunimit të vendeve të 

Parlamenteve takohen një herë 

punimit bilateral dhe rajonal 
është një sinjal i mirë dhe i 
rëndësishëm për thellimin e 
mëtejmë të bashkëpunimit 

i infrastrukturës së përbashkët 
dhe politikat për investime 

dha ku mund të shtrihet dhe 

e Kuvendit të Kosovës nuk 

më tepër janë duke marrë pjesë 

kanë marrë pjesë aktivisht në 

janë përfshirë në Projektin e 

shkëmbime parlamentare të 

e Asamblesë Parlamentare 
të NAT

përmirësimit dhe thellimit të 
marrëdhënieve ndërkombëtare 

Kuvendit të Kosovës do të 

dhënieve jo vetëm duke marrë 
pjesë në takimet parlamentare 

dhe shkëmbejnë përvojat e 

dhe simuluan së bashku si 

me një inspirim më të madh 

kësaj, Kuvendi i Kosovës 

do të bëjë të mundur jo vetëm 

ideve dhe përvojave, por edhe 

e mëtejmë të marrëdhënieve 

është dashur të udhëtojnë 

Petra Blas ka qenë Këshilltare e 
lartë e Kryetarit të Kuvendit të 
Kosovës nga Misioni i OSBE-
së në Kosovës, ndërsa gjatë 
periudhës 1998-2002 ka qenë 
deputete e Bundestagut Gjerman 
dhe nënkryetare e Bundestagut 
Gjerman.
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zbatuar nga  Konzorciumi i Kuvendeve të Francës, Gjermanisë, Belgjikës dhe Sllovenisë si dhe Institutit ndërkombëtar për mbrojtje i Parisit.

Siç është përmendur edhe 

të Kosovës, Komisioni për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar 

bëjnë me bashkëpunimin 

bashkëpunim ndërkombëtar  

nërisht bashkëpunimi i 

mentet e vendeve tjera, si dhe 

së statusit përfundimtar të 

llnetin e popullit dhe të drejtën 

duket Komisioni më shumë 

këpunimin ndërkombëtar në 

përfundimtar të Kosovës se 

e Punës të Kuvendit të 

ku emri i Komisionit është 

bashkëpunim ndërkombëtar 

Por në veprën e Shekspirit 

Pra, për të kaluar në realitet, 

Integrimi evropian ecën me hapa të shpejtë

duhet ta nënçmoj  rëndësinë 

politikave të Kuvendit, si dhe 

bashkëpunimin ndërkombëtar 

Kosova merr pjesë pjesërisht 

Ballkanin Perëndimor përmes 

konsultimet mbi politikat, 

monitorimi i standardeve të 

Kosova ndihmohet në arritjen 
e reformave strukturale të 
nevojshme për përafrim 
në BE dhe themelimin e 

si dhe monitorimi teknik dhe 
koordinimi në ministri në 

Kosovën, veçanërisht  në situatë 
ku këto korrespondojnë me 

Komisioni për bashkëpunim 

të Kuvendit të Kosovës mund 

Komisioni mund të diskutoj 

radhitjen e praktikave dhe 

të lehtësimit të reformave 

reformat tjera për mbështetjen 

të merret së bashku me 

lidhur me përafrimin në BE 
dhe pjesëmarrjen në PSA me 

të diskutoj dhe formuloj 

përafrim me normat dhe 

mbështetjen për ti kuptuar më 
mirë politikat dhe vendimet e 
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përafrim me normat dhe 

kërkesave sipas partneritetit 

mund të merren rreth 
rekomandimeve  në  kuadër 
të standardeve për Kosovën 

me ministritë përkatëse, dhe 
nëse e nevojshme edhe me 

politikat e rëndësishme për 
pjesëmarrjen në PSA dhe 

mbi hapësirat prioritare për 

Mund të bëjë hulumtim 
në fushën e politikave dhe 

dhe të mbajë kontakte me 

ekspertët lidhur me studimet 

mund të bëjë mbledhjen dhe 

e fushatave informative mbi 

 kërkonte 

dhe koordinuar përkthimin 
e dokumenteve dhe 

e standardeve evropiane të 

koordinimin në bashkëpunim 
me ministrinë për ekonomi 

donatorët  për mbështetje 

mbështetje të ekspertëve 

relevante për çështjet e 
përafri

themelimin dhe mirëmbajtjen 
në koordinim me ministrinë 

ndihmëse relevante për 

saj njihet si njëra ndër aktorët 

Evropës perëndimore, dhe 

është e interesuar veçmas në 
shtetet e Ballkanit, dhe me atë 

mbështesin këto vende, duke 
përfshirë edhe Kosovën, për 

a më 

të shpejtë, disa do të donin 

do të thosha se për Kosovën 
më e rëndësishme pikësëpari 

të vetë  një marrëveshje të 

Kjo do të thotë stimulim i 

strukturat evropiane është një 
element përbërës i suksesit, 

plotë evropian të vendeve të 

këto vende në rrjedhën e 

anëtarësimi në BE mund 
të ndodh vetëm pas 
marrëveshjes së duhur dhe 

janë të interesuara vetëm në 
anëtarët e rinj, nëse këto shtete 
anëtare të reja bashkëpunojnë 

arsimin dhe hulumtimin, 
bashkëpunimin rajonal dhe 

Po, nuk duhet të harrojmë 

për statusin e ardhshëm të 
Kosovës janë të rëndësishme 

evropian të Kosov

në
BE mund të shihet si karota e 

duhet të jemi të kujdesshëm 
dhe të mos vrapojmë verbërisht 
pas karotës, por të theksohet 
se çfarëdo anëtarësimi në BE 

përmbushjes së kushteve të 

etnike, reformën ekonomike 

në kushtet e shtet formimit, 

është këtu për ta mbështetur 

Me partneritetin evropian të 
miratuar në janar të vitit 2006, 

për përmbushjen e kritereve 

nëse një komb është i denjë 

drejtat e njeriut, funksionim 

Siç kemi parë tanimë në 
politikën e përditshme, 

ëtare
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bisedimeve rreth statusit 
përfundimtar të Kosovës, 
kushtetutës së përkohshme 

liderët e Kosovës duhet të 

bëjë të mundur si funksionimin 

ashtu edhe mbrojtjen e të 

Me këtë rast në Shkup u 

komuniteteve të Kosovës, 

vendit të Kosovës dhe ekspertë 

nishmëve me rastin e hapjes 

Ambasadori Verner Vnent, tha 

ndihmës dhe mbështetjes së 

njohurive, shkathtësive dhe 

botës dhe të kontributeve të 

Përgatitja për të ardhmen 

Me këtë rast, Ambasadori 
Venent njëherësh vuri në 

bisedimeve për statusin, por 

e Kosovës për periudhën pas 

Tryeza e rrumbullakët për hartimin e kushtetutës së re 
ndihmon në promovimin e vlerave demokratike në Kosovë  

Pjesëmarrësit diskutuan rreth 
çështjeve më të rëndësishme 

sistemi i ndarjes së pushteteve, 

sishëm sa edhe vetë përmbajtja 

të bëjë të mundur hapjen e 

Kosovo
Constitutional
Debate
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Shkëmbimi i ideve në 

mënyrë të hapët  

të hartimit, por ka bërë të 
mundur edhe një shkëmbim 

pikëpamjet dhe kontributin 

Ndërkombëtare dhe Politika 

Doracak për kushtetutën 

Shtetet e Bashkuara kanë 

në për të bërë të mundur 
diskutimin dhe hartimin e 

kushtetutat e vendeve pas  

dhe në te janë përfshirë 

nëntë kapituj tematikë, 

preambulës deri te mbrojtja 

heve 

amendimit, strukturave të 

jepen madje edhe modele të 

të saktë, më të plotë dhe më të 

Zbatimi i teorisë në 

praktikë 

ithatë, ende askush nuk 

kushtetuta më e përsosur 

i teorisë në praktikë është një 

lipset mbështetja si e publikut, 

Mirëpo, përmes shkëmbimit 

shkathtësive, njohurive dhe 

    

Kosovo
Constitutional
Debate
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Kuvendi miraton reformat 

M

dit ofroi praktikat më të mira dhe këshilla konkrete si për depu

nëve të luftës”  

N

M
edhe anëtarët e Komisionit për marrëdhënie me vendet e EJL, 

Zhvillimet e kohëve të fundit në Kuvend 

Franklin De Vrieze, OSCE Mission in Kosovo takim u diskutua edhe për mospjesëmarrjen e serbëve të Kosovës 

mirës në Kuvend 

M

Grupi parlamentar për Integrim përfshihet në 
komisionet e Kuvendit 

A

Kuvendi diskuton raportin mbi 100 ditë të punës së 
qeverisë

N
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Kuvendi miraton propozimin për vazhdimin e ndërtimit 

N

Përmbushja e standardeve prioritare të përcaktuara 
nga Grupi i Kontaktit 

Gpunuar aktivisht rreth përmbushjes së trembëdhjetë stan

të themeluar kohë më parë dhe njëherësh janë mbështetur të 

Mocioni i komuniteti turk rreth Draft ligjit për 
përdorimin e gjuhëve

N

“Në ato komuna ku një 
komunitet, gjuha zyrtare e të cilit nuk është njëra nga gjuhët zyr-
tare të Kosovës, është i përfaqësuar me jo më pak se 5 % të popul-

e gjuhës zyrtare (...), ndaj, gjuha turke do ta ketë statusin e gjuhës 
zyrtare në komunën e Prizrenit”

G

Sekretari i ri i Kuvendit 

P



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi20

Institucioni i Ombusdespersonit publikon rapor-
tin e gjatë vjetor (2005-2006)

Ombudsperson ndërkombëtar 
në atë vendor, mandati i 

rutimit të Ombudspersonit 

Raporti vjetor jep vlerësimin e 
situatës së të drejtave të njeriut 

edhe me mandatin, aktivitetet 
dhe perspektivën e ardhshme 

me adresimin e problemeve 

ushtruar ankesa apo kanë 

pranë

Çka është Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë? 

Kush është Ombudsperoni i Kosovës?

Kur është themeluar institucioni i parë i Ombuspersonit?  

Përse është i rëndësishëm Institucioni i Ombudspersonit për 
Administratën e Përkohshme Civile?

faktorët

duhur si të autoriteteve për 

lënien anash të drejtave të 

isht,  mbi 

Së këndejmi, me këtë rast 

respektimi i të drejtave të 
njeriut të Kosovë bëhen në 
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Ende nuk dihet saktësisht se 

Kosovë po afrohen dhe se ato 

muajt e ardhshëm, si në nivelin 
lokal ashtu edhe në nivelin 

si një deklaratë e rëndomtë, 

kanë të bëjnë me përpjekje më 

më të mirë të partive dhe 
përshpejtimit të politikave 

për rekrutimin e anëtarëve 

çështjeve të rëndësishme për 

themelin e vëmendjes sonë 

harrohet se koha është aset 

pjesëmarrës në fushatë kundër 

anëtarë të ri një javë para 

edhe çdo parti tjetër, me këtë 

p
vetë të rekrutojnë anëtarë të ri 

e numrit të anëtarëve është 
vetëm një ilustrim se si mund 

kohën si duhet në politikë, 

ta kalkuloni numrin e votave 

hartoni një listë të shkurtër të 

si mbështetësve tuaj ashtu edhe 

sa i takon numrit të votuesve

dhe ruajtja e disiplinës me 

ankohet herët a vonë tek ekipi 

janë lodhur, duke i përsëritur 

njëjta si dhe duke debatuar për 

didatët shpeshherë pohojnë 

japim pesë këshilla të dobishme 

1. Caktoni një organizator të 
fushatës
Ai person mund të jetë, 

hotë

Zgjedhjet po afrohen
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me punët dhe aktivitetet e 
tjera të përditshme brenda 
partisë, së paku një person 

kësaj, bisedoni edhe me 

fushatës për të vlerësuar se 

3. Bëni hulumtime 
Hulumtimi mund të bëhet 

saj duhet të jetë hulumtimi 

se e njohim, në të vërtetë 
ai rëndom është shumë 

merren vetëm me çështje 

do të jenë më mirë të 

4.    Vlerësoni partinë tuaj 

patjetër të shohim se kush në 

nuk është duke punuar si 
duhet dhe kush është duke 

duhet të bëjmë vlerësimin e 
numrit aktual të anëtarësisë, 

5. Trokitni nëpër dyer   

në Kuvend dhe mbase të 

ankesat, idetë dhe dëshirat 

votuesit të ndjejnë se i 
keni respektuar, duke i 
kontaktuar drejtpërdrejt 

Prandaj, si parti politike keni 

asistojë kandidatët për të 

planeve për fushatë për vitin e 

htës në themel të vëmendjes 
sonë do të jenë trajnimet 
rreth hartimit të platformës, 

ka ardhur në ndihmë  partive 
për të trajnuar një kuadër 
aktivistësh me përvojë dhe të 

Kur të uleni për të menduar 

e vështirë me këtë rast është 

për këtë vend pune apo edhe 

ndaj, ne duhet të mendojmë 

të ardhmen e Kosovës dhe ta 

Roxhers u ka ofruar udhëzime 
dhe ka shërbyer si këshilltarë i 
aktivistëve të partive politike nga  
Armenia, Bosnja dhe Hercegovina, 
Iraku, Kosova, Kirgistani, Maqe-
donia dhe Moldavia. 

Kosova të bëhet një partnere 

Por neve na duhet më shumë 

rimi evropian nënkupton 

evropiane në arsim, shëndetësi 
dhe çështjet për punë dhe 

 Ky artikull, jodomosdo-
shmërisht, paraqet pikëpamjet e 

‘Mbështetja e mëtutjeshme për 
Kuvendin e Kosovës’, menaxhuar 
nga Agjencia Evropiane për 
Rindërtim dhe zbatuar nga 
Konzorciumi i Kuvendeve të 
Francës, Gjermanisë, Belgjikës 
dhe Sllovenisë si dhe Institutit 
ndërkombëtar për mbrojtje i 
Parisit dhe në asnjë mënyrë nuk i 
parasheh aktivitetet dhe politikat 
në këtë hapësirë.  Përmbajtja e 
kësaj është në përgjegjësi të vetë 
autorit. Informacionet e përfshira 
në këtë dokument, përfshirë edhe 
shprehjen e pikëpamjeve dhe çdo 
projeksion ose parashikim është 
marrë ose bazuar në burimet 
e besuara nga autori, por nuk 
garanton për sa i përket saktësisë 
apo kompletimit. Informacioni 
është dhënë pa ndonjë obligim, 
duke lënë të kuptohet se kushdo që 
përmirëson diçka apo e ndryshon 

atëherë këtë e bënë plotësisht në 
rrezik të vetin.
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përfunduan me rekomandime 

Kuvendin e Kosovës, si kurrë 

të pajisur me informata të 

dhe rajonal, iu është bërë 

dhe për të dhënë kontributin 

komunikuar mediave në 

parlamentare në lidhje me një 
numër çështjesh të politikave, 

ka parashikuar  orientimin e 

praktikantë, të mundësuar 

për Kuvendin e Kosovës 

Praktikantët organizojnë konferenca për grupet 
parlamentare në lidhje me çështjet e politikave

parlamentare në Kuvend 

çështjet e rinisë dhe janë 

bënë  thirrje për mbështetje 

 në 

duke dalë me rekomandime 

ndikojnë në prodhimtarinë 

dhe material tjetër arsimor në 

Përveç ndihmës së dhënë 

rami për praktikantë u ofroi 
pjesëmarrësve mundësinë për 

men e afër



ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 
N E W S L E T T E Rasi24

asi
ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 

N E W S L E T T E R

Deklarata e Misionit të ASI-t

Këshilli redaktues:
Sven Lindholm, Franklin De Vrieze, Skender Durmishi, Blerim Vela, 

Alfons Lentze, Chris Cycmanick, Ramë Manaj, Edmond Efendija, 
Krenar Loshi, Mahir Shehu, Labinot Hoxha.

Grafika dhe faqosja: Shpend Kada

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

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

Pikëpamjet e shprehura nga ata që kontribuan në këtë buletin, iu përkasin vetem 

atyre dhe jodomosdoshmërisht paraqesin pikpamjet e Kuvendit, Misionit të OSBE-

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

Fotografitë e këtij buletini : 
OSBE-ja: 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23. Express: Astrit Ibrahimi: 1, 2, 7, 

Fisnik Dobreci: 3, 10. Ermal Meta: 4. Chad Rogers: 21.

asi
ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE 

N E W S L E T T E R


