
Draft 31 Mars 2004 

1. FUNKSIONIMI I INSTITUCIONEVE DEMOKRATIKE 
 
“Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes (IPVQ) janë institucione të 
zgjedhura në mënyrë të lirë, të drejtë dhe demokratike.  IPVQ-të qeverisin në 
mënyrë të paanshme, transparente dhe të përgjegjshme, në përputhje me 
RKSKB 1244 dhe Kornizën Kushtetuese.  Interesat dhe nevojat e të gjitha 
komuniteteve kosovare  janë të përfaqësuara në mënyrë të plotë dhe të drejtë në 
të gjitha degët dhe institucionet e qeverisë. Këto komunitete kanë pjesëmarrje të 
plotë ne Qeveri. Ligjet dhe funksionet së IPVQ-së synojnë drejt standardeve 
evropiane. IPVQ-të sigurojnë shërbime për të gjithë në Kosovë, anemban 
teritorrit të Kosovës; strukturat paralele janë zhbërë.” 
 
Nga Institucionet e përkohshme të vetëqëverisjes (IPVQ), organet e zgjedhura 
komunale në Kosovë, mediat dhe shoqëria civile pritet që të luajnë një rol 
determinues në arritjen e standardeve të përgjithshme për Kosovën.  Sidoqoftë, 
ngjarjet që ndodhën tash rishtazi më 17-19 mars duket se janë tregues se përpjekjet 
e të gjitha palëve institucionale dhe atyre të shoqërisë civile në shoqërinë e 
Kosovës drejt krijimit të tolerancës dhe respektit ndërmjet bashkësive duhet të 
intensifikohen.  Kontributi aktiv i IPVQ-ve dhe shoqërisë civile për ndërtimin e 
mirëbesimit në mes të gjitha bashkësive është me rëndësi për themelimin e 
demokracisë në Kosovë dhe për qendrueshmërinë e institucioneve të saj. 
 
 

Zgjedhjet 
 
Gjendja e tanishme 
 
Tri ciklet e zgjedhjeve të cilat u mbajtën në Kosovë që nga viti 1999 kanë qenë të 
udhëhequra po thuajse në tërësi nga ndërkombëtarët. Nga viti 2004 e tutje, 
zgjedhjet gjthnjë e më shumë do të menaxhohen nga një administratë zgjedhore e 
Kosovës, një Komision Qendror për Zgjedhje (KQZ) shumetnik dhe nga 
Sekretaria e tij.  
 
 
Sfidat 
 
Zgjedhjet e caktuara për vjeshtën e vitit 2004 paraqesin sfidë për Kosovën; sfida e 
arritjes së gjithëpërfshirjes tash është edhe më qenësore pas dhunës së marsit.  
Sidoqoftë, këto zgjedhje po ashtu paraqesin mundësi për të ndërtuar mbi 
trashëgiminë e zgjedhjeve të lira, të drejta, gjithëpërfshirëse dhe demokratike nga 
tri ciklet e mëhershme.  Për ta bërë të qendrueshëm procesin e zgjedhjeve duhet të 
sigurohet se ato janë të mbajtshme sa i përket kostos së tyre, pa i vënë në 
kompromis standardet ndërkombëtare për zgjedhjet. Partitë politike që marrin 
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pjesë në zgjedhjet e Kosovës kanë përgjegjësi ndaj elektoratit për të shtuar 
demokracinë e tyre të brendshme, transparencën dhe llogaridhënien.  Për ta 
përmbushë këtë qëllim, ato duhet të ndryshojnë statutet e tyre ku e lyp nevoja, në 
mënyrë që statutet e tyre të jenë në harmoni me dispozitat ligjore relevante, që 
aktivisht të promovojnë demokratizimin e strukturave të tyre dhe t’i përmbushin 
kërkesat e raportimit financiar, si gjatë fushatave të tyre zgjedhore ashtu edhe në 
baza vjetore.   
 
 
Detyrat prioritare 
 
Duhet t’i jepet prioritet këtyre detyrave: 
 

• KQZ-ja ofron një fushë të barabartë veprimi për subjektet politike, 
kandidatët dhe votuesit me zotësi juridike që të marrin pjesë në zgjedhje pa 
diskriminime ndaj cilësdo bashkësi. 

• KQZ operon një program të qendrueshëm i cili u lejon të zhvendosurve dhe 
refugjatëve që të kenë mundësi të zgjedhin se a do të marrin pjesë në 
zgjedhje edhe nëse mundësitë për t’u kthyer në Kosovë i kanë të 
zvogëluara. 

• Mbahen zgjedhje të cilat sipas OJQ-ve vendase dhe organizatave 
ndërkombëtare të certifikuara për vëzhgimin e zgjedhjeve cilësohen si të 
lira e të drejta dhe që përmbushin standardet bazë të gjithpërfshirjes, 
transparencës dhe fshehtësisë së votës. 

• Partitë politike në tërësi duhet t’i përmbahen kornizës ligjore që cakton 
detyran e tyre dhe llogaridhënies financiare, përfshi këtu edhe ndryshimin e 
statuteve të tyre në mënyrë që statutet të jenë në pajtim me ligjin e 
aplikueshëm.  Partitë po ashtu duhet të heqin dorë nga politikat ndarëse që 
mund të inkurajojnë dhunën ndëretnike, posaçërisht gjatë periudhës 
zgjedhore. 

 
 

IPVQ-të 
 
Gjendja e tanishme 
 
Edhe pse Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes kanë arritur një lloj 
përparimi në konsolidimin e themeleve të tyre demokratike, IPVQ-të ende vuajnë 
probleme institucionale, sistemore dhe të kapaciteteve të resurseve njerëzore.  
Këto probleme paraqesin kufizime në arritjen e synimeve të gjithëmbarshme për 
efikasitet, transparencë, drejtësi dhe shumetnicitet që janë qenësore për 
qendrueshmërinë e institucioneve dhe stabilitetin në rajon.  
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Sfidat 
 
Duhet të forcohen mekanizmat institucionalë dhe të shtohet kapaciteti i resurseve 
njerëzore, me qëllim të eliminimit të detyrat të atypëratyshëm (ad hok) në politikë 
bërje, korrupsionit dhe trajtimit jo të barabartë në ofrimin e shërbimeve.  Ngjarjet 
e fundit tregojnë nevojën që të gjitha IPVQ-të duhet të luajnë një rol më aktiv në 
kultivimin e një shoqërie shumetnike e gjithpërfshirëse në të cilën të gjitha 
bashkësitë kanë ndjenjën e pjesëmarrjes aktive dhe askush nuk ndihet i 
diskriminuar.  
 
  
Detyrat prioritare 
 
Plani për Implementimin e standardeve obligon Institucionet e përkohshme të 
vetëqeverisjes që të merren me këto sfida duke: 
 
• Iu përmbajtur në tërësi kornizës së përgjithshme ligjore në aktivitetet e tyre; 
• Shtuar efikasitetin institucional me konsolidim të mëtejmë të sistemeve dhe 

procedurave adminsitrative dhe ligjore të qeverisjes; 
• Involvuar në mënyrë kuptimplote në vendim-marrje të gjitha bashkësitë; 

përfshi edhe krijimin e një mjedisi të tolerancës dhe bashkëpunimit mes 
bashkësive; 

• Implementuar normat dhe procedurat në të gjitha aktivitetet dhe duke ofruar 
shërbime në mënyrë transparente, të drejtë, të barabartë dhe të qendrueshme.  

• Luajtur një rol kosntruktiv në trajtimin e çështjeve si janë decentralizimi i 
pushtetit lokal dhe integrimi i strukturave paralele në strukturat e IPVQ-ve.  

 
 

Mediat/Shoqëria Civile 
 
Gjendja e tanishme 
 
Mediat duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në monitorimin dhe ngritjen e 
demokracisë në Kosovë. Në veçanti duhet të ndërmerren veprime që sigurojnë 
media profesionale, të përgjegjshme dhe jodiskriminuese dhe që i shërbejnë të 
gjitha bashkësive etnike.  Dhuna mes 17-20 marsit si dhe roli i pandërgjegjshëm i 
luajtur nga disa prej mediave e nënvizon këtë nevojë. 
 
 
Sfidat 
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Mediat duhet të sigurojnë qasje në informim për të gjitha bashkësitë në gjuhët e 
tyre amtare, dhe shkollimi në gazetari duhet të ofrohet pa diskriminim, në mënyrë 
që të krijohet një themel i fortë për gazetari cilësore në të ardhmen.  Mediat duhet 
të jenë të gatshme që të punojnë në mënyrë profesionale kur të ballafaqohen me 
sfidat e tensionit etnik dhe të kultivojnë nocione të tolerancës dhe bashkëpunimit 
ndëretnik.  Organizatave të shoqërisë civile, pa marrë parasysh cilat bashkësi 
përfaqësojnë, duhet t’u lejohet funksionimi në Kosovë, pa pengesa dhe brenda 
ligjit si dhe duhet t’u mundësohet roli i përfaqësimit efektiv të interesave të tyre. 
 
 
Detyrat prioritare 
 
Duhet t’u jepet prioritet këtyre detyrave: 
 

• Të vendoset një sistem gjithpërfshirës i kontrollit të mediave, përfshi edhe 
krijimin e Komisionit të pavarur të mediave (KPM), në pajtim me 
standardet evropiane; 

• Të krijohet një Këshill shtypi shumetnik, që do t’i ofronte mediave të 
shtypura një sistem të domosdoshëm të vetërregullimit, përfshi një sistem 
që do të eliminonte gjuhën që ndjellë urrejtje; 

• Roli dhe funksionimi i transmetuesit publik të Kosovës duhet të përkrahet 
dhe të rregullohet me ligj; 

Duhet të themelohen dhe të respektohen strukturat e përhershme të cilat do t’i 
ofronin organizatave të shoqërisë civile më shumë qasje në politikëbërjen 
publike.   
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1. ZGJEDHJET 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati  

1. Zgjedhjet janë të rregullta, 
transparente, të lira e të drejta, 
konform standardeve 
ndërkombëtare, dhe mundësojnë 
pjesëmarrjen e plotë dhe të 
papenguar të të gjitha 
bashkësive dhe grupeve etnike. 

1.1 Certifikon OJQ-të dhe organizatat ndërkombëtare për 
vëzhgimin e zgjedhjeve. Zgjedhjet janë të përcaktuara 
nga vëzhguesit në mënyrë që të jenë të lira dhe të drejta 
dhe të plotësojnë standardet themelore të përgjithshme, 
transparente, dhe  me votime të fshehta. 

KQZ  Shtylla III, 
Vëzhguesit 

Mars-nëntor 
2004 dhe 
zgjedhjet e 
ardhshme  

 1.2 Organizojnë veprime të qendrueshme në terren dhe 
me shpenzime ekonomike, duke përfshirë menaxhimin e 
buxhetit.  
 

KQZ dhe 
Sekretariati, 
Autorietet 
Komunale, 
KKZ-të, ZKM, 
MEF MSHP, 
MASHT,  

Shtylla III Mars-nëntor 
2004 dhe 
zgjedhjet e 
ardhshme  

 1.3 Sigurojnë vend-votimet adekuate për të gjitha 
bashkësitë në Kosovë. Ofrojnë siguri të mjaftueshme dhe 
masa të tjera, nëse nuk ka liri të mjaftueshme të lëvizjes 
në vendvotimet e caktuara.  
 

KQZ dhe 
Sekretariati, 
Autoritetet 
Komunale 

Shtylla III,  
Shtylla I 
(Police) 
KFOR 

Mars-nëntor 
2004 dhe 
zgjedhjet e 
ardhshme  

 1.4 Bashkëpunimi me nivelet komunale për dedikimin pa 
vonesë të resurseve vendore me qëllim të mbështetjes së 
përgatitjes dhe zbatimit të aktiviteteve të ditës së votimit. 

KQZ dhe 
Sekretariati, 
Autoritetet 
Komunale, 

Shtylla III Në vazhdim 

 1.5 Ofrojnë informata të mjaftueshme për publikun se si, 
çfarë, kur dhe ku do të mbahen votimet.   

KQZ dhe 
Sekretariati, të 
gjitha mediat 

Shtylla III Mars-nëntor 
2004 dhe 
zgjedhjet e 
ardhshme 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati  

2. Personat e zhvendosur në vend 
dhe refugjatët vazhdojnë të kyçen 
në procesin e 
zgjedhjeve në Kosovë dhe është 
lehtësuar mënyra e tyre për të 
votuar. 

2.1 Drejtojnë një program të qendrueshëm, për t’iu 
mundësuar personave të zhvendosur dhe refugjatëve të 
zgjedhin nëse dojnë të marrin pjesë madje edhe nëse 
mundësia e tyre për kthim në Kosovë është e kufizuar.  

KQZ    Shtylla III Faza
operacionale 
fillon në mars 
2004, dhe 
zgjedhjet e 
ardhshme 

 2.2 Bëjnë shpërndarje të informatave për pjesëmarrje të 
votuesve jashtë Kosovës.  

KQZ dhe 
Sekretariati, 
mediat, 
subjektet 
politike 

Shtylla III Mars-nëntor 
2004 dhe 
zgjedhjet e 
ardhshme 

3. Një Komision Qendror Zgjedhor 
(KQZ) i pavarur, reprezentues dhe 
shumetnik, bën 
administrimin e zgjedhjeve. 

3.1 KQZ-ja shumetnike dhe me veprime të vazhdueshme 
është themeluar, siç është paraparë me kornizën 
zgjedhore.  

Organi i 
mandatuar sipas 
kornizës 
zgjedhore 

Shtylla III Marsi 2004 

 3.2 Ofrojnë një fushë të nivelit për subjekte politike, 
kadidatë, dhe votues për pjesëmarje në votime. Vendimet 
e KQZ-së nuk bëjnë diskriminim ndaj asnjë komuniteti 
në Kosovë dhe marrin parasysh interesat specifike të të 
gjitha bashkësive dhe nevojën për ndërtimin e 
komunitetit stabil shumetnik në të cilin interesat e të 
gjitha bashkësive janë paraqitur dhe dorëzuar qartë dhe të 
paanshme.   

KQZ Shtylla III 2004 e tutje 

 3.3 Rregullat zgjedhore dhe procedurat të aprovuara me 
kohë. Interesat e ndryshme politike ose etnike nuk lejohet 
të krijojnë rrugë qorre. Interesat e të gjitha bashkësive 
janë marrë parasysh dhe janë shqyrtuar në mënyrë të 
veçantë kur janë përcaktuar rregullat dhe procedurat 
zgjedhore. Gjithashtu duhet të  marren parasysh dhe 
shqyrtimet për barazi gjinore.     

KQZ Shtylla III Mars 2004 

    3.4 Monitoron implementimin e plotë të dispozitave KQZ Shtylla e III-të në vazhdim
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati  

ligjore që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e grave në 
proceset zgjedhore, në pajtim me Standardet Evropiane. 

 
 

 3.5 Siguron një proces zgjedhor me shpenzime 
ekonomike, i cili i plotëson standardet ndërkombëtare. 

KQZ dhe 
Sekretariati/ME
F 

Shtylla III  në vazhdim 

4. Është miratuar dhe zbatohet 
korniza ligjore gjithpërfshirëse që e 
mbulon sferën e 
veprimtarive dhe financimit të 
partive politike. 

4.1 Miraton rregulloren gjithëpërfshirëse për partitë 
politike, duke përfshirë sanksione për mos-
përputhshmëri. 
 

Partitë politike 
Shtylla III 

Shtylla III Marsi 2004 

 4.2 Partitë politike veprojnë në përputhshmëri me kushtet 
e rregullores dhe i ndryshojnë statutet e tyre, ku është e 
nevojshme, për të qenë në përputhje me kërkesat e 
rregullores, duke përfshirë: 
a) Përfaqësuesit e partive politike dhe organet janë të 
zgjedhura në mënyrë demokratike dhe në baza të drejta. 
b) Partitë politike i dorëzojnë rregullisht raportet e tyre 
financiare, si është përshkruar në Rregullore.  
c) Partitë të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e tyre 
financiare vjetore për vitin 2002 dhe 2003 e bëjnë këtë, 
siç parashikon Urdhëresa Administrative 2004/01. 
d) Partitë Politike lejojnë dhe bashkëpunojnë me 
revizionin e tyre financiar. 
e) Nëse financimi publik për partitë politike është në 
dispozicion, krijojnë formula për caktimin dhe 
shpërndarjen e tij që nuk bënë diskrimin ndaj vendeve të 
rezervuara  
në Kuvend. 

Partitë politike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shtylla III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fillon me 
hyrjen e 
rregullores në 
fuqi.  
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati  

 
 
Kuvendi 
 
 

 
 
Shtylla III 
 
 

 
 
 
 
Sa më parë që 
jetë e mundur 
 
 

 
5. Një numër i partive politike 
demokratike garojnë në zgjedhje. 

 
5.1 Certifikimi i të gjitha partive politike të cilat i 
plotësojnë kushtet për regjistrim dhe certifikim.   

 
KQZ  

 
Shtylla III 

 
Periudha për 
certifikim 

 5.2 Themelojnë procedura efektive për ankesa dhe 
parashtresa për mospranim të qertifikimit për pjesëmarrje 
në zgjedhje. 

NKZAP/ KQZ Shtylla III Në vijim e sipër 

 
 
2. INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES (IPVQ) 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

6 Të gjitha bashkësitë janë të 
përfaqësuara në mënyrë 
proporcionale në të gjitha 
nivelet e IPVQ-ve bazuar në ligjin 
e zbatueshëm. 
IPVQ-të dhe pushteti lokal 
komunal vendosin dhe shpallin 
ligjet në mënyrë të hapur, të 
përgjegjshme dhe 
demokratike. 

6.1 Implementimi i instrumenteve admninistrative të 
themeluara për të ofruar përfaqësim të bashkësive, bazuar 
në popullatën e tyre, në të gjitha zyret qendrore të 
qeverisë së përkohshme. 

IPVQ (MSHP, 
Qeveria) 

Shtylla II  Në vijim e 
sipër, 
themelimi i 
instrumenteve 
administrativ  

 6.2 Përcaktimi i standardeve minimale për përfaqësim, MSHP/ Shtylla II Korrik 2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

bazuar në kriteret e popullatës, për zyret e nivelit 
komunal, duke marrë parasyshë të drejtat dhe kërkesat e 
refugjatëve dhe këthimin e personave të zhvendosur. 

Komunat  

 6.3 Zhvillimi dhe implementimi i planeve të hartuar për 
rritjen dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së bashkësive në 
shërbimet civile, sidomos në nivelet e larta (p.sh. 
programet për shpërndarje të informatave dhe rregullat 
për listat e kandidatëve të kualifikuar paraprakisht për 
plotësimin e vendeve të lira të punës duke marrë 
parasyshë legjislacionin dhe standardet gjithashtu të 
zhvilluara dhe të paralajmëruara). Bashkësitë marrin 
pjesë në shërbimet civile dhe këtë e bëjnë në një 
atmosferë të tolerancës dhe respektit për njëri tjetrin.  

MSHP; Shtylla 
II 

Shtylla II. Shtator 2004 
dhe më tutje 

 6.4 Rritja e qasjes në informimin për punësim nga të 
gjitha bashkësitë, përfshirë personat e zhvendosur (p.sh. 
duke rritur shfrytëzimin e mediave të të gjitha bashkësive 
për shpalljet e vendeve të lira të punës). 

Të gjitha 
IPVQtë 

Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Nga janari 2004 
e tutje 

 6.5 Organizimi për rekrutim të veçantë për largimin e 
tepricës së vendeve të lira për bashkësitë në IPVQ-të, në 
nivelet qendrore dhe vendore. 

Të gjitha 
IPVQtë 

Shtylla II Nga janari 2004 
e tutje 

 6.6 Themelojnë strukturën, p.sh. një zyrë të veçantë për 
përfaqësim nga të gjitha bashkësitë, të monitorojnë 
përfaqësimin e bashkësive në IPVQ-të.   

ZKM/MSHP Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Qershor 2004 

 6.7 Mbajtja e evidencës së stafit dhe nxjerrja e 
statistikave (gjinia, etnicititeti, mosha, stazhi) nga të 
gjitha zyret e IPVQ-së.  
 

Të gjitha IPVQ-
të 

Shtylla II  Dhjetor 2004 

 6.8 Të shqyrtohet, të definohet mirë, të lajmërohet dhe të 
zbatohet Rregullorja e Punës së Kuvendit. Rregullorja 
duhet të jetë në pajtim me Kornizën Kushtetuese dhe 
normat e pranueshme ndërkombëtare për legjislaturë 

Kuvendi ZKL Sa më parë që 
të jetë e 
mundur 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 6.9 Rregullorja e Punës së Kuvendit përfshin dispozitën 
për procese konsultative (dëgjimi publik i projektligjeve, 
në pajtim me aquis të BE-së, etj.) në pajtim me praktikat 
evropiane dhe nuk ka shkelje të dispozitave të tilla. 

Kuvendi, ZKM Iniciativa për 
mbështetje të 
Kuvendit, ZKL 

Sa më parë që 
të jetë e 
mundur 

 6.10 Rregullorja e Punës së Kuvendit ofron debate dhe 
kohë për pyetje për shqyrtim të punës së Ministrive. 

Kuvendi, ZKM Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Sa më parë që 
të jetë e 
mundur  

 6.11 Rregullorja për punë të Qeverisë duhet të 
formulohet, të lajmërohet dhe të zbatohet. Rregullorja 
ndër të tjera do të specifikojë llojin e rasteve që do të 
kërkojnë aprovimin e Qeverisë dhe procedurave për 
konsultim ndër-ministror dhe shqyrtimin e çështjeve 
teknike para shqyrtimit nga ana e Qeverisë.  

ZKM Shtylla II  Shtator 2004 

 6.12 Rregullorja për punën e komunave të miratohet dhe 
të implementohet nga secila komunë. Rregullorja ndër të 
tjera duhet të ofrojë konsultime ndërmejt drejtorive, 
konsultime publike dhe konsultime me komisionet/grupet 
e bashkësive. 

MSHP/ 
Komunat 

Shtylla II  Shtator 2004 

 6.13 Vendimet politike të Qeverisë dhe të Komunave  
shqyrtohen që të jenë në përputhje me mundësitë e 
barabarta / të drejtat e njeriut/të drejtat gjinore/ dhe 
interesat e bashkësive. 

Të gjitha 
IPVQtë  
ZKQM  
(ZKM) 

Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Në vijim e sipër  

 6.14 Të fillojë publikimi i përbashkët i Gazetës (UNMIK 
– IPVQ). Të gjitha nxjerrjet e legjislacioneve të IPVQ-së 
dhe Urdhëresat administrative dhe  udhëzimet të 
lajmërohen në Gazetën e përbashkët në të gjitha gjuhët 
zyrtare. 

IPVQ-të (ZKM) 
dhe Shtylla II 

Shtylla II Qershor 2004 

 6.15 Ofrimi i informimit me kohë dhe në mënyrë të duhur 
për personelin e UNMIK-ut të caktuar për monitorim të 
Ministrive, Kuvendeve dhe Komunave mbi proceset dhe 
vendimet e ardhshme politike.  

Të gjitha IPVQ-
të 

Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Në vijim e sipër  
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Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 6.16 Kuvendi nuk bënë rekomandime për nxjerrjen e 
ndonjë ligji që nuk është në përputhje me Rezolutën e 
Këshillit të Sigurimit të KB-së 1244 dhe Kornizën 
Kushtetuese. 

Kuvendi Z/PSSP-së për
çështje ligjore 
dhe Shtylla III 

  Të fillojë 
menjëherë  

7. Të gjitha gjuhët zyrtare 
respektohen në të gjitha 
institucionet e qeverisë.  

7.1 Themelojnë strukturën/njësinë për të mbikqyrë 
implementimin e politikës për gjuhët zyrtare që në 
mënyrë të mjaftueshme i plotëson nevojat e bashkësive. 
Të merren masat korrigjuese për shkeljen e kësaj politike. 

IPVQ, ZKM Shtylla II  Qershor 2004 

 7.2 IPVQ-ja lëshon Urdhëresën Ekzekutive dhe siguron 
implementimin e Politikës së Gjuhëve Zyrtare duke 
vendosur normat e detyrueshme të cilat duhet të zbatohen 
nga zyret e IPVQ-së. 
 

IPVQ, ZKM Shtylla II  Qershor 2004 

 7.3 Statistikat/raporti për pajtueshmëri me politikën e 
gjuhëve zyrtare është i siguruar dhe publikuar nga të 
gjitha Ministritë qeveritare dhe Komunat. 

ZKM Shtylla II  Dhjetor 2004 

 7.4 IPVQ-ja cakton përgjegjësitë brenda secilës Zyrë të 
Qeverisë për të siguruar implementimin e politikës së 
gjuhëve zyrtare. 

ZKM, të gjitha 
ministritë  

Shtylla II  Dhjetor 2004 

 7.5 Një komision i Kuvendit të Kosovës (me pjesëmarrje 
të nevojshme të bashkësive, p.sh. Komisioni për të drejtat 
dhe interesat e bashkësive) është i autorizuar për 
mbikqyrjen e implementimit të politikës së gjuhëve 
zyrtare. 

Kuvendi i 
Kosovës  

Shtylla III   Dhjetor 2004 

 7.6 Personeli dhe burimet e mjaftueshme financiare të 
sigurohen për ofrimin e përkthimit me kohë. 

IPVQ, MEF Shtylla II  Mars 2004 

 7.7 Qeveria e miraton panelin e përkthyesve për 
përkthimin e dokumenteve, së bashku me çmimin 
përkatës, për të siguruar me kohë përkthimin e 
dokumenteve zyrtare.  

ZKM, MEF Shtylla II  Qershor 2004 

 7.8 Instrumentet ligjore që kanë të bëjnë me emrat e UNMIK, IPVQ  Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

qyteteve, fshatrave dhe komunave etj, respektohen dhe 
ndryshimet e tyre adresohen përmes intrumenteve ligjore 
të duhura të cilat përpilohen përmes konsultimeve në mes 
të UNMIK-ut dhe IPVQ-së.  

8. IPVQ-të dhe komunat sigurojnë 
ekzistimin e shërbimeve publike 
themelore, siç 
janë: kujdesi shëndetësor, 
shërbimet komunale dhe arsimimi; 
pa diskriminim për 
të gjitha bashkësitë në Kosovë. 

8.1 Bordi Drejtues i Punës së Përbashkët mbi 
Administratën Publike (kryesohet nga Kryeministri dhe 
përfshin shefat e Shtyllës së II-të dhe III-të të UNMIK-ut) 
për të siguruar udhëzime strategjike dhe koordinim për 
përforcimin e administratës publike në Kosovë.  
 

ZKM Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Bordi i 
themeluar. 

 8.2 Zhvillimi dhe shpallja e Strategjisë së Administratës 
Publike nga Qeveria, me objektiva konkrete dhe orar 
rigoroz te implementimit, si vazhdim i iniciativës që 
rrjedhë nga studimet e ekspertëve që tashmë kanë 
drejtuar dhe propozuar seminare me palët e interesit 
vendor dhe ndërkombëtarë. 

ZKM    Shtylla II Shkurt 2004-
qershor 2004 

 8.3 IPVQ-ja, Ministritë dhe Shërbimet Publike 
formulojnë dhe publikojnë standardet e shërbimeve që do 
t’u ofrojnë qytetarëve, te cilat maten periodikisht nga ana 
e qytetarëve. Siguron që formulimi i standardeve për 
shërbime publike merr plotësisht në konsideratë nevojat 
specifike dhe interesat e grave. 

Të gjitha IPVQ-
të, ZKQM, 
ZKM  

Shtylla II  Dhjetor 2004 

 8.4 Ligji kundër diskriminimit është aprovuar dhe 
zbatuar, në pajtueshmëri me standardet përkatëse 
evropiane.  
 

ZKM, Kuvendi 
i Kosovës  

Shtylla II dhe 
III  

Sa më shpejt që 
të jetë e 
mundur  

 8.5 Të gjitha IPVQ-të, Komunat dhe Ofruesit e 
Shërbimeve Publike përgatisin dhe implementojnë planet 
vjetore nën-përbërëse (si plotësim i buxhetit të tyre të 
detajizuar) duke specifikuar, në aspektet fizike dhe 

Të gjitha 
ministritë e 
IPVQ-së dhe 
komunat 

Shtylla II Prill 2004 për 
përgatitje –
implementim 
që këtej e tutje. 



Draft 31 Mars 2004 

 13

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

financiare, masat që duhet të merren për adresimin e 
nevojave të bashkësive që përbëjnë minoritetitet në 
rajonet e tyre. Planet nën-përbërëse duhet të jenë në 
përputhje me normat e financimit të ndarë në mënyrë të 
drejtë.  

 8.6 Raportet mbi planin nën-përbërës të bashkësive duhet 
të bëhet pjesë e raporteve vjetore të Ministrive, 
Komunave dhe Ofruesve të shërbimeve. 

Ministritë e 
IPVQ-së, 
Komunat dhe 
ofruesit e 
shërbimeve. 

Shtylla II  Vjetor 

 8.7 Institucioni i caktuar administrativ në IPVQ të 
identifikohet (me përfaqësim adekuat të bashkësive) për 
vlerësimin e shpërndarjes së shërbimeve duke përfshirë 
dispozitat e shërbimeve publike te bashkësitë dhe 
publikimin e raporteve nga institucioni i tillë në baza 
tremujore.  

ZKM Shtylla II Maj 2004 

 8.8 Të gjitha Ministritë e IPVQ-së dhe komunat 
themelojnë zyret publike për rregullim të ankesave me 
përfaqësim adekuat të bashkësive, duke përfshirë një 
sistem për pranim dhe angazhim të ofruesve të 
shërbimeve publike në lidhje me ankesat për ofrim jo të 
mjaftueshëm të shërbimeve publike.  

Të gjitha IPVQ-
të, Ministritë 
dhe Komunat 
dhe ofruesit e 
shërbimeve 
publike 

Shtylla II, 
Shtylla IV  

Shtator 2004 

 
 
 

8.9 IPVQ-ja cakton një zyrë përgjegjëse për të punuar me 
Shërbimet Publike për të adresuar parregullsitë në 
ofrimin e shërbimeve për bashkësitë dhe 
përfaqësimin/punësimin e tyre brenda sektorit të 
shërbimeve, posaqërisht në shërbimet për konsumator 
dhe përkrahjen teknike. 

IPVQ, ZKM Shtylla IV Maj 2004 

9. Shërbimi civil profesional, i 
paanshëm dhe i përgjegjshëm, që 
përfaqëson të gjitha 

9.1 Strukturat organizative duhet të standardizohen në 
selitë e Ministrisë (sekretariatit). 

ZKM me 
MSHP dhe 
ministritë tjera 

Shtylla II Shtator 2004 
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Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

bashkësitë në Kosovë dhe përfshin 
numër të theksuar të  
femrave. 
 9.2 Urdhëresa administrative të cilat ndajnë përgjegjësitë 

administrative dhe financiare do të nxirren nga Ministrat 
për nivelet e ndryshme të shërbimeve civile në Ministritë 
e IPVQ-së, duke lejuar funksionet administrative rutinore 
të bëhen pa ndërhyrje politike. 

MSHP, MEF Shtylla II Qershor 2004 

 9.3 Procedurat disciplinore të shërbimeve civile do të 
shtjellohen në detaje. 

MSHP Shtylla II Qershor 2004 

 9.4 Të miratohet një Plan Gjithëpërfshirës, i përkrahur 
drejtë nga burimet financiare për ngritje të kuadrove të 
nëpunësve civil, duke përfshirë aftësimin në fushat 
teknike dhe të udhëheqësisë. 
 
Plani duhet të ketë të paktën pika në vijim:  

• Përcaktimin e rolit të Institutit Kosovar për 
Administrim Publik (IKAP); 

• Përcaktimin e standardeve profesionale për 
pozitat kyçe (financat, kuadrin, çështjet ligjore, 
planifikimin) nëpër Ministri dhe Komuna; 

• Vlerësimin e mungesave në kuadro; 
• Vlerësimin e vazhduar të nevojës për trajnim; 
• Planin trajnues për vitin 2004 dhe 2005; 
 

MSHP Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Shtator 2004 

 9.5 Procedurat e rekrutimit të shqyrtohen dhe zhvillohen 
për t’i mbrojtur nga ndërhyrja politike dhe për të rritur 
transparencën. Mekanizmat për adresimin e çështjeve që 
kanë të bëjnë me rekrutimin/ankesat të forcohen me 
operacionalizimin e Bordit të Pavarur Mbikqyrës. 

MSHP Shtylla II Në vijim e sipër  
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Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 
 
9.6 Heton tërësisht të gjitha incidentet e diskriminimit 
dhe ngacmimit në vendin e punës nga nëpunësit publik 
dhe zyrtarët e zgjedhur.(shih gjithashtu 8.4 Ligji kundër 
diskriminimit) 

 
 
MSHP, ZKQM 

 
 
Shtylla II, III 

 
 
Në vijim e sipër 

 9.7 Sistemi vlerësues për nëpunësit civil i themeluar dhe 
funksional. 

MSHP Shtylla II Shtator 2004 

 9.8 Krijon dhe shpall një përmbledhje specifike të 
rregulloreve për stafin parlamentar, në pajtim me 
dispozitat e shërbimit civil të Kosovës.   

Kuvendi 
(Kryesia and 
Sekretariati)  

Iniciativa për 
Mbështetjen e 
Kuvendit 

Gjysma e parë 
2004 

 9.9 Veprime për përfaqësim të bashkësive dhe grave në 
IPVQ (siç janë elaboruar gjetiu në dokument). 
 

IPVQ (ZKM) Shtylla II  Në vijim e sipër  

10. Të gjitha bashkësitë kanë qasje 
të barabartë në punësim në 
institucionet publike. 

Të njëjta si  6.1 deri në 6.7 dhe 8.4     

11. Ekziston kodi i mirësjelljes dhe 
procedurat e zbatimit të cilat 
sigurojnë qeveri 
transparente dhe të përgjegjshme; 
rekomandimeve të Ombudspersonit 
i jipet rëndësi e plotë. 

11.1 Përgaditjen e Rregullave të Qeverisë, siç u theksua 
më lartë nën numrin 1. 

ZKM; MSHP Shtylla II Shtator 2004 

 11.2 Rregulloret e Qeverisë, Rregullorja e Punës dhe 
Kodi i Mirësjelljes të zbatohet nga IPVQ-të në praktikë 
dhe Qeveria t’i marrë masat për shkeljen e tyre.  
 
 

Të gjitha IPVQ-
të 

Shtylla II  Mars 2004 dhe 
më tutje  

 11.3 Informata për politikat e IPVQ-së dhe detyrat 
ekzekutive në dispozicion me kohë dhe me gatishmëri 
nga IPVQ-ja për monitoruesit e UNMIK-ut në nivelin 

Të gjitha 
IPVQtë 

Shtylla II  Mars 2004 e 
tutje  



Draft 31 Mars 2004 

 16

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

lokal dhe qendror.  
 11.4 Ministritë, Komunat dhe Subjektet e Shërbimeve 

Publike publikojnë raporte vjetore që përfshijnë raportet e 
tyre financiare. Ato i dorëzohen Kuvendit të Kosovës, 
kuvendeve komunale dhe strukturave të UNMIK-ut 
brenda tre muajve të vitit përmbyllës. 

Të gjitha 
IPVQtë 

Shtylla II  Mars 2004 e 
tutje 

 11.5 Kodi i Mirësjelljes (duke përfshirë dispozitat për 
publikimin e financave) për të emëruarit politik i hartuar 
dhe i miratuar. Mekanizmi për zbatim të Kodit i 
themeluar  

 
ZKM 

 
Shtylla II dhe 
Shtylla III 

 
Shtator 2004 

12. Revizioni i rregullt dhe i 
pavarur i BKK-së, Kuvendit, 
ministrive të qeverisë dhe 
komunave. 

12.1 Plani i revizionit hartohet dhe shpallet nga Zyra e 
Revizorit të Përgjithshëm çdo vit paraprakisht.  

 

Revizori i 
Përgjithshëm 

Shtylla IV  Mars 2004 

 12.2 Raportet e Revizorit të Përgjithshëm i dorëzohen 
PSSP-së dhe Kuvendit. 

Revizori i 
Përgjithshëm 

Shtylla IV  Dhjetor 2004 

 12.3 Njësitë për Revizion të Brendshëm të themeluara për 
njësitë kryesore të shpenzimeve të BKK-së, dhe mbajtja e 
revizionit të brendshëm. 

MEF me 
IPVQtë dhe 
Revizori i 
Përgjithshëm 

Shtylla II  Qershor 2004 

 12.4 Rezultatet e implementimit të rekomandimeve të 
revizionit të shpallura nga secila njësi shpenzuese e 
IPVQ-së. 

Të gjitha  
IPVQ-të 

Shtylla II  Vjetor 

 12.5 Komiteti i Buxhetit të Kuvendit të Kosovës, ose një 
nën-komitet i tij, mbikëqyr shpenzimet publike në 
Ministritë e IPVQ-se dhe organizimin e buxhetit.  

Kuvendi i 
Kosovës  

Shtylla II dhe 
Shtylla III 

Fillon në 
qershor  2004 
dhe vazhdon 
më tutje 

13. Pohimet për shkelje të 
rregullave hetohen hollësisht dhe 
zyrtarët e zgjedhur si dhe 
nëpunësit përgjegjës publikë për 

13.1 Miraton dhe implementon Strategjinë për kundër-
Korrupsion për Kosovën, duke përfshirë një fushatë 
kundër-Korrupsion. 
 

Qeveria, IPVQ AER/GTZ, 
Shtylla II 

Miratimi deri 
në prill të vitit 
2004 dhe 
implementimi 
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Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

shkelje të etikës, mashtrime ose 
korrupsion 
disiplinohen në mënyrë efikase 

 nga prilli më 
tutje 

 13.2 Shpallja dhe zbatimi i një ligji kundër korrupcionit. MSHP; 
Kuvendi i 
Kosovës 

Shtylla II Shtator 2004 

 13.3 Bordet e Diciplinës dhe Ankesave themelohen dhe 
funksionojnë në të gjitha organet e IPVQ-së. 

Të gjitha 
IPVQtë 

Shtylla II. Shtator 2004 

 13.4 Themelimi i një organi qendror për anti-korrupcion 
dhe emërtimi i nëpunësve vigjilent në Ministri dhe zyra të 
Qeverisë. 

ZKM; Të gjitha  
ministritë 

Shtylla II Shtator 2004 

 13.5 Hartimi dhe zbatimi i Kodit të Mirësjelljes për 
nënpunësitë civil dhe për zyrtarët e zgjedhur. Kodi i 
mirësjelljes ofron atë që të gjithë zyrtarët publik dhe 
nëpunësitë civil kontribojnë në themelimin e një 
atmosfere të tolerancës në mes të gjitha bashkësive.  

ZKM; Kuvendi 
i Kosovës 

Shtylla II dhe 
III  

Shtator 2004 

13.6 Hartimi i mekanizmit për Kodin e Mirësjelljes për 
zyrtarët e zgjedhur dhe nënpunësitë civil janë në vend.  

ZKM Shtylla II dhe 
III  

Shtator 2004  

13.7  IPVQ-të identifikojnë dhe dënojnë zyrtarët e 
zgjedhur dhe nëpunësitë civil që nxisinë dhunën ndër-
etnike ose urrejtjen mes bashkësive, ose kur dështojnë të 
kryejnë përgjegjësinë për parandalimin e  e një dhune ose 
urrejtje të tillë.    

Të gjitha IPVQ-
të 

UNMIK Prill 2004 dhe 
më tutje 

14. Ligjet e propozuara Kuvendit 
shqyrtohen dhe miratohen nga 
Komisioni për të 
drejtat dhe interesat e bashkësive 
para se të aprovohen nga Kuvendi. 

14.1 Amandamentet e propozuara nga Komiteti për të 
Drejtat dhe Interesat e Bashkësive duhet të shqyrtohen 
me kujdes dhe votohen. Përfaqësuesit e të gjitha 
bashkësive marrin pjesë në hartimin e  ligjeve. Projekt 
ligjet dhe vendimet e propozuara nga përfaqësiuesit e 
bashkësive të vogla konsidereohen me respekt të duhur.      
 

Kuvendi i
Kosovës 

 Shtylla III  Mars 2004 

15. Pjesëmarrja e femrave në 15.1 Nxjerr dhe shpërndanë Ligjin për Barazinë Gjinore. ZKM, Kuvendi Shtylla II  Mars 2004 
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Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

institucionet e IPVQ-ve, në nivelin 
e njëjtë ose që i 
tejkalon nivelet e rajonit dhe 
interesat e femrave pasqyrohen në 
tërësi në politikat 
dhe ligjet e tyre. 
 15.2 Krijon Zyrën për Barazi Gjinore në nivelin më të 

lartë të qeverisë me një mandatë shumë të qartë dhe 
resurse adekuate dhe krijon kapacitete që i mundësojnë të 
ndikojë në politika dhe formulimin e strategjive në mbarë 
Kosovën. 

IPVQ Shtylla II shtator 2004 

 15.3 Zhvillon, shpërndanë dhe implementon Programin e 
Punës së Kosovës për Barazinë Gjinore. 

ZKM, Zyra për 
Barazi Gjinore 
Qeveria 

Shtylla II  shtator 2004 

 15.4 Themelon mekanizmat, i fut në funksion dhe/ose i 
përforcon ato në rrjedhat kryesore të çështjeve gjinore të 
parapara me Ligjin mbi Barazinë Gjinore: 
a) Këshilli ndër-ministror për Çështje Gjinore; 
b) Zyrtarët për Çështje Gjinore në Ministri; 
c) Zyrat Komunale për Çështje Gjinore; 
d) Avokati për Barazi Gjinore. 

IPVQ-të  (Zyra 
për Barazi 
Gjinore)  

Shtylla II  dhjetor 2004 

 15.5 Vendos objektiva të qartë dhe implementon veprime 
pohuese për të rritur numrin dhe ngritur pozitën e 
femrave në strukturat e IPVQ-së.    

Zyra për 
Çështje 
Gjinore, IPVQ. 

Shtylla II Në vijim e sipër  

 15.6 Statistikat për pozitat e zëna nga gratë në IPVQ 
mblidhen rregullisht dhe publikohen, në baza vjetore. 

Të gjitha IPVQ-
të nën 
udhëheqjen e 
ZKM 

Shtylla II. Në vijim e sipër 

 15.7 Procesi elektoral siguron së paku nivelin ekzistues të 
përfaqësimit të grave në pozitat e zgjedhura. 

Partitë politike  Shtylla II 
dhe III 

Në vijim e sipër 

16. Propozimet e Këshillit të 16.1 Kontrollimi i drejtë i propozimeve të Këshillit të ZKM; MSHP; Shtylla II dhe Shtator 2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

Evropës për decentralizimin janë 
ekzaminuar dhe 
shqyrtuar me qëllim të krijimit të 
strukturave funkcionale të 
qeverisjes lokale. 

Evropës në Qeveri duke pasur parasyshë aktin themelues 
për vetëqeverisje dhe standarde tjera Evropiane. 
Kotrollimi i propozimeve bëhet në bashkëpunim me 
përfaqësuesit e UNMIK-ut të të gjitha bashkësive dhe 
merr parasyshë të gjitha ineresat.     

Kuvendi i 
Kosovës, 
komunat.  

Shtylla III, 
Këshilli i 
Evropës 

 16.2 Themelimi i Grupit të përbashkët Punues me 
UNMIK-un dhe marrëveshja për implementimin e 
modaliteteve. 

UNMIK-u, 
Qeveria 

UNMIK-u e 
koordinon 
funksionimin e 
GP-së (Grupit 
Punues) 

Dhjetor 2004 

17. Strukturat paralele për 
sigurimin e shërbimeve të jenë 
zhbërë ose integruar në struktura të 
IPVQ-ve. 
 

17.1 Zhvillimi i strategjisë zvogëlimin e kërkesave për 
struktura paralele dhe zhbërjen e tyre dhe për t’i integruar 
ato në strukturat e IPVQ-s-së.  

Të gjitha IPVQ-
të, UNMIK-u 

 Në verë 2004 

 17.2 Fillimi i implementimit të strategjisë. IPVQ; 
UNMIK-u 

   Shtator 2004

 17.3 Negociatat me Beogradin për çështje teknike. IPVQtë; 
UNMIK-u 

Z/PSSP-së, 
Shtylla II  

Të fillojë sa më 
parë që të jetë e 
mundur 
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3. MEDIAT DHE SHOQËRIA CIVILE 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

18. Ekziston një numër i mediave 
private dhe të pavarura, të shtypura 
e elektronike, 
që ofrojnë qasje në informim për të 
gjitha bashkësitë anembanë 
Kosovës. 
 

18.1 Zhvillimi i planit strategjik për transmetmin për 
minoritete që është në përputhje me Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Minoriteteve, e cila garanton 
qasje dhe përfaqësim në media të të gjitha bashkësive.   

Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media, IPVQ 

Shtylla III Janar - mars 
2004 të 
përgadisë një 
draft-plan për 
komente 

 18.2 Miratimi dhe implementimi i planit nga IPVQ-ja. 
 

IPVQ Shtylla III Mars-prill 2004 
dhe më tutje  

 18.3 Zhvillimi dhe implementimi i një plani afat-gjatë për 
licencim që siguron një sektor të qendrueshëm, për 
transmetim të dyfishtë publik/privat dhe shërben për 
nevojat e bashkësive të minoriteteve në pajtim me 
standardet Evropiane.    
 
 

Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media/Komisio
ni i Pavarur për 
Media, ZKM 

Shtylla III Prill-qershor 
2004 dhe më 
Tutje 

 18.4 (a) Themelimi i institucioneve vendore për edukim 
në gazetari për studentë para diplomimit dhe pas 
diplomimit. Plan-programi plotëson standardet evropiane. 
(b) Themelimi i Departamentit të Gazetarisë  
 

MASHT, 
Universiteti  
 
 
 
 
MASHT 

Shtylla III, 
OJQ-të 
 
 
 
 

Shtator 2004 
 
 
 
 
 
Tetor 2004 

 18.5 Ligji për të drejtat e autorit është miratuar dhe 
zbatuar. 
 

Kuvendi, 
MKRS 

Shtylla III, 
Shoqata e 
autorëve 

Nga korriku 
2004 

 18.6 Siguron që liria e informimit respektohet, duke 
përfshirë implementimin e Ligjit për Qasje në 
Dokumente Zyrtare. 

Të gjitha 
IPVQtë 

Shtylla III Qershor  
2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 18.7 Themelimi i shpërblimit për mjetet e 
informimit/gazetarët që në mënyrën më të mirë i 
promovojnë vlerat demokratike dhe pajtimin në Kosovë. 

IPVQ, Shoqatat 
e gazetarëve 

Shtylla III, 
Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media 

2004 

 18.8 Mjetet e informimit të Kosovës avancojnë vlerat 
demokratike dhe çështjet e të drejtave të njeriut p.sh. 
ngritjen e vetëdijes për çështje të barazisë gjinore.  

Të gjitha 
mediat 

Shtylla III Në vijim e sipër 

19. Ekziston organi i pavarur dhe 
efektiv për rregullimin e mediave, 
që synon 
standardet evropiane, i rekrtuar pa 
diskriminim dhe i bazuar në merita. 

19.1 Ligji i Komisionit të Pavarur të Mediave është 
miratuar. Pavarësia e rregulluesit të mediave është 
plotësisht e sigurtë. 
 

Kuvendi Shtylla III Sa më parë që 
të jetë e mundur 

 19.2 Rekrutimi i stafit të Komisionit të Pavarur për 
Media ka përfunduar. Stafi duhet të jetë shumë-etnik. 
Zhvillimi i kompletuar i politikave dhe procedurave të 
brendshme.  

Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media 

Shtylla III Janar- prill 
2004 

 19.3 Mediat punojnë në përputhje me direktivat e 
Komisionerit të Përkohshëm për Media për të drejtat e 
autorit derisa të miratohet ligji mbi të drejtat e autorit. 
Profesionistët në fushën e mediave punojnë në përputhje 
me legjislacionin e mediave dhe standardet. 

Të gjitha 
mediat 

Shtylla III Fillon në mars 
2004 

 20.2 Krijimi i sistemit vetë-rregullues për mediat e 
shtypura. Këshilli i mediave duhet të jetë shumë-etnik. 

Shoqatat e 
gazetarëve të 
Kosovës, 
Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media 
 

Shtylla III, 
OJQtë 

Mars- qershor 
2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 20.3 Mediat kritikojnë çfarëdo forme të gjuhës së 
urrejtjes dhe i shmangen transmetimit ose botimit të saj. 
Mediat inkurajojnë tolerancë në mes të gjitha bashkësive 
dhe raportojnë në mënyrë të paanshme, veçanërisht kur 
kanë të bëjnë me situatat me tensione etnike.   

Të gjitha 
mediat, 
Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media, Këshilli 
për  
Shtyp, 
Komisioni i 
Pavarur për 
Media 

Shtylla III Në vijim e sipër 

21. Mediat publike në mënyrë të 
plotë dhe proporcionale bëjnë 
ndarjen e resurseve 
dhe programit të tyre për të gjitha 
bashkësitë etnike. 

21.1. Plani strategjik për transmetim për minoritete 
definon rolet plotësuese të transmetuesve publik dhe 
privat, shkallën dhe burimin e resurseve të nevojshme. 
(njëjtë si në 18.1) Miratimi dhe implementimi i planit 
bëhet nga IPVQ-ja.  

Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media, IPVQ, 
RTK 

Shtylla III Janar-mars të 
përgaditet drafti 
për koment, 
miratimi në 
prill 2004. 
Implementimi 
pason  

 21.2 Hartimi, miratimi dhe implementimi i ligjit i cili e 
themelon RTK-në si transmetues publik në përputhje me 
praktikat më të mira evropiane. 

Komisioneri i 
Përkohshëm për 
Media, Qeveria, 
Kuvendi, MEF 

Shtylla III Drafti nga 
mars-prilli 2004 
Miratimi sa më 
parë që të jetë e 
mundur pas 
kompletimit të 
një draft-ligji të 
pranueshëm 

 21.3 Sinjali i TV publik pranohet në tërë Kosovën. RrKTT Shtylla III Sa më parë që 
të jetë e mundur 

22. Organizatat joqeveritare, në 
veçanti ato që i përfaqësojnë 
interesat e pakicave, 
janë në gjendje të punojnë lirisht në 

22.1 Miratimi i Ligjit mbi Lirinë e Bashkimit 
 
 
 

ZKM/Kuvendi Shtylla III Sa më parë që 
të jetë e mundur 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

përputhje me ligjin dhe anëtarësimi 
në to bëhet pa kurrfarë 
diskriminimi. 
 22.3 Rregullimi i transparencës financiare, financimit 

qeveritar dhe përjashtimit nga taksat për aktivitetet jo 
fitim prurëse të OJQ-ve. 

ZKM/Kuvendi  ZKL, Shtylla
IV 

2004 

 
 
Fjalorth 
 
AER  Agjencioni Evropian për Rindërtim  
BKK  Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 
IKAP  Instituti Kosovar për Administrim Publik 
KE  Këshilli i Evropës 
KKZ  Komisioni Komunal Zgjedhor 
KQZ  Komisioni Qendror Zgjedhor  
MASHT Ministria e Arsimit, Shkencës and Teknologjisë 
MEF   Ministria e Ekonomisë dhe Financave 
MKRS  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
MSHP   Ministria e Shërbimeve Publike  
NKZAP Nën-Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 
RTK  Radio Televizioni i Kosovës 
RrKTT  Rrjeti Kosovar për Telekomunikacion Tokësor  
SHPK  Shërbimi Policor i Kosovës 
UA  Urdhëresa Administrative 
ZKL  Zyra e Këshilltarit Ligjor 
ZKM  Zyra e Kryeministrit 
ZKQM  Zyra Këshilldhënëse pë Qeverisje të Mirë 
Z/PSSP  Zyra e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm  
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