
PËRMBLEDHJE 
 
Plani i implementimit të standardeve për Kosovën jep detyrat për arritjen e 
standardeve të dhëna në dokumentin “Standardet për Kosovën” të publikuar në 
Prishtinë më 10 dhjetor 2003 dhe më pas të miratuar nga Këshilli i Sigurimit i 
Kombeve të Bashkuara në deklaratën e 12 dhjetorit.  “Standardet për Kosovën”, në 
veçanti hyrja e dokumentit, krijojnë bazën ligjore dhe parimet udhërrëfyese për 
këtë plan të punës.   
 
“Standardet për Kosovën” përshkruajnë një Kosovë në të cilën institucionet 
publike janë përfaqësuese e demokratike, ku sundimi i ligjit është efikas dhe 
respektohet dhe në të cilin kanë qasje të gjithë, ku ata të zhvendosur të cilët  
dëshirojnë të kthehen janë të lirë ta bëjnë këtë pa u penguar, kërcënuar e frikësuar, 
ku të gjithë individët, pavarësisht nga përkatësia etnike, mund të udhëtojnë e 
punojnë të sigurtë dhe të përdorin gjuhët e tyre (dhe ku respektohet përdorimi i 
këtyre gjuhëve) gjithkund dhe në secilin institucion të Kosovës, ku ka kornizë për 
një ekonomi tregu funksionale dhe ku Trupa e Mbrojtjes së Kosovës vepron vetëm 
përbrenda mandatit të saj; për më shumë, standardet përshkruajnë një Kosovë në të 
cilën Prishtina merr pjesë në dialogun e suksesshëm me Beogradin dhe ku Kosova 
ka marrëdhënie stabile e paqësore me të gjithë fqinjët e saj në rajon.  Shkurt pra, 
një Kosovë vërtet shumetnike, stabile e demokratike e cila i afrohet standardeve 
evropiane.  Në këtë aspekt, procesi i standardeve është në harmoni me procesin 
paralel të Kosovës të Mekanizmit përcjellës për proceset e asocim-stabilizimit të 
Bashkësisë Evropiane.   
 
Plani për zbatim në hollësi përshkruan këto synime.  “Standardet për Kosovën”  
ende mbetet synim për Kosovën.  Përparimi që bëhet në përmbushjen e këtij 
synimi do të jetë bazë për çfarëdo rishikimi që do të bëhet në mesin e vitit 2005 
për të nisë shqyrtimin e statusit final të Kosovës. 
 
Përmbushja e standardeve po ashtu kërkon bashkëpunim nga ana e qeverisë së 
Serbisë dhe Malit të Zi në Beograd.  Ne i nxisim për bashkëpunim konstruktiv në 
një proces të dizajnuar për të mbrojtur dhe promovuar interesat e të gjitha 
bashkësive në Kosovë.   
 
Struktura e PISK-ut 
 
Plani i implementimit të standardeve për Kosovën (PISK) përshkruan detyrat që 
duhet t’i ndërmarrin IPVQ-të dhe institucionet tjera për t’i arritur standardet.  
Detyrat e UNMIK-ut, në shumicën e elementeve të planit, bëhen për t’i përkrahur 
IPVQ-të.  Në disa raste, veçanërisht për fushat e kompetencave të rezervuara 
(sikur është Sundimi i ligjit), UNMIK-u mban përgjegjësinë kryesore, por, në të 



gjitha aspektet, arritja e standardeve kërkon bashkëpunim dhe bashkëveprim të 
IPVQ-ve dhe UNMIK-ut. 
 
PISK-u parashtron në hollësi se cilat detyra janë paraparë për arritjen e 
standardeve (“detyrat”), kush do t’i përkrahë palët kryesore (“përkrahur nga”) dhe 
kur planifikohet që të përmbushet detyra (“afati”). 
 
Në secilën pjesë të PISK-ut, hyrjet në hollësi parashtrojnë strategjinë dhe 
prioritetet për arritjen e standardeve në atë fushë.   
 
 
Prioritetet e menjëhershme 
 
Pas dhunës së 17-20 marsit të vitit 2004, prioritet i menjëhershëm është themelimi 
i sundimit të ligjit, ndjekjes së kryerësve të veprave dhe respekti i opinionit publik 
për rendin e ligjin.  Kjo është përgjegjësi e tërë popullit të Kosovës.  Përveç kësaj, 
duhet të bëhen hapa të shpejtë, të shumtën nga ana e IPVQ-ve, për rindërtimin e 
pronave të dëmtuara e të shkatërruara dhe për mundësimin aktiv të kthimit të atyre 
që janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.  Duhet të ndërmerren hapa, të udhëhequr 
nga liderët politikë, për të nisë me jetësimin e pajtimit mes bashkësive.   
 
Në shtigje të gjata është qenësore që të ketë përparim në të gjitha fushat e 
standardeve.  Por brenda tyre, ka disa prioritete kyçe.   
 
Ështe qenësore që institucionet e Kosovës, përfshi edhe institucionet e qeverisë, 
Kuvendin dhe organet e nivelit komunal, të arrijnë më shumë përparim në lejimin 
e pjesëmarrjes së plotë të të gjitha bashkësive dhe në krijimin dhe zbatimin e 
politikave që plotësisht mbrojnë dhe pasqyrojnë të drejtat e të gjitha bashkësive.  
Partitë politike, veçanërisht në vite zgjedhjesh, mbajnë të njejtën përgjegjësi.  
Pjesëmarrja e të gjitha bashkësive dhe politikat dhe detyrat që mundësojnë një kësi 
pjesëmarrjeje, janë kyçe për procesin e standardeve. 
 
Në ndërkohë, do të ketë përpjekje më të madhe për të hetuar rregullimet e reja 
institucionale për të lejuar një qeverisje lokale më efektive, që i jep llogari 
bashkësive lokale dhe për integrimin e strukturave paralele në institucionet e 
Kosovës.  Të dy qëllimet do të çohen përpara në diskutimet me liderët e të gjitha 
bashkësive në Kosovë, me qëllim të gjithmbarshëm krijimin e rregullimeve 
institucionale që janë të pranueshme për të gjithë dhe që kësisoji ndihmojnë në 
shtrimin e themeleve të shëndosha për të ardhmen e Kosovës.  Shpërbërja e 
strukturave paralele po ashtu kërkon bashkëpunimin e qeverisë së Serbisë dhe 
Malit të Zi. 
 



Një sundim ligji efikas mbi të gjitha kërkon që secili pjesëtar i secilës bashkësi në 
Kosovë të jetë në gjendje të jetojë, punojë dhe udhëtojë në mjedis paqësor dhe të 
sigurtë.  Një kësi mjedisi kërkon jo vetëm një shërbim policor e gjyqësor efikas e 
profesional por mbi të gjitha bashkëpunim aktiv të secilit banor të Kosovës.  Duhet 
të ketë veprim të bashkërenduar për të zbatuar dhe për të mbrojtur të drejtat 
pronësore dhe për t’i dhënë fund zënies së paligjshme të pronave. 
 
Standardi i lirisë së lëvizjes po ashtu kërkon ende punë për t’u arritur.  Është 
përgjegjësi e IPVQ-ve që të themelojnë politika që u mundësojnë pjesëtarëve të të 
gjitha bashkësive që të udhëtojnë, jetojnë dhe punojnë lirshëm kudo në Kosovë.  
Këto politika tash po shqyrtohen dhe mund të rishikohen për të siguruar se mund 
ta arrijnë këtë qëllim me efikasitet.  Po ashtu, mbetet standard që të gjithë të 
zhvendosurit të cilët dëshirojnë të kthehen në shtëpitë e veta të ndihmohen.  Kjo 
kërkon veprim të IPVQ-ve në nivelin qendror dhe komunal, me përkrahje të 
UNMIK-ut dhe përkrahjen e të gjitha bashkësive në Kosovë e të liderëve të tyre.   
 
Duhet të ketë veprim më dinamik për t’i dhënë energji ekonomisë së Kosovës.  
Kjo kërkon që të ketë një kornizë të qartë ligjore, menaxhim të përgjegjshëm të 
buxhetit dhe politikëbërje ekonomike transparente.  Duhet të ketë përparim më të 
shpejtë në privatizim.  Të gjitha këto veprime mundësojnë investimet – si të 
brendshme ashtu edhe të jashtme- dhe krijimin e vendeve të punës.  
 
 
Rishikimi i PISK-ut 
 
PISK-u do të rishikohet në muajt që vijojnë kur përmbushen veprime dhe 
identifikohen detyrat e reja.   Në veçanti, pjesa për kthimet dhe lirinë e lëvizjes do 
të rishikohet në hollësi pas ngjarjeve të fundit, për të siguruar se detyrat e 
planifikuara mund t’i përmbushin standardet esenciale me efikasitet.  Arsyeja e 
rishikimeve në të ardhmen do të jetë që të sigurohemi se detyrat të cilat gjenden në 
plan mundësojnë përparimin maksimal drejt standardeve që janë dhënë në 
dokumentin “Standardet për Kosovën”.  
 
Vlerësimi 
 
Vlerësimi i përparimit të IPVQ-ve dhe Kosovës si tanësi kah standardet do të 
kryhet çdo tre muaj nga Kombet e Bashkuara në konsultim me partnerë tjerë kyç 
ndërkombëtarë (siç janë Grupi i Kontaktit dhe Bashkësia Evropiane) dhe do t’i 
raportohen Këshillit të Sigurimit nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të 
Bashkuara. 
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