
Draft 31 Mars 2004 

3. LIRIA E LËVIZJES 
 
“ Të gjithë qytetarët në Kosovë janë në gjendje të udhëtojnë, punojnë dhe jetojnë 
të sigurtë dhe pa qenë të kërcënuar ose frikësuar prej sulmimit, keqtrajtimit ose 
ngacmimit, pavarësisht nga përkatësia etnike e tyre.  Ata janë në gjendje të 
përdorin gjuhën e tyre lirisht kudo në Kosovë, duke përfshirë vendet publike, 
dhe mund të shkojnë të papenguar në vendet e tyre të punës, në tregje, shërbime 
publike dhe sociale, dhe shërbimet komunale” 
 

Mundësia që pjestarët e bashkësive etnike të udhëtojnë, punojnë dhe jetojnë 
të sigurtë në Kosovë është penguar në masë të madhe nga dhuna e 17-20 marsit.  
Përveç rivendosjes së postblloqeve fikse ushtarake rreth enklavave dhe fshatërave 
ku jetojnë pjestarët e bashkësive etnike, sulmet e dhunshme kundër serbëve, 
romëve dhe ashkalinjëve të Kosovës dhe pakicës shqiptare ne Mitrovicë, ka 
përkeqësuar dhe shtuar frikën e pranishme në radhët e bashkësive etnike.  
Përderisa kjo frikë gjithmonë ka qenë rezultat i fakteve objektive dhe perceptimit, 
ngjarjet e marsit kanë vërtetuar këtë frikë nga më të këqijat për disa komunitiete 
dhe kanë shkatërruar edhe atë pak besim që ishte ndërtuar.  Komunikimi ndërmjet 
bashkësive është heshtur. 
 

Përveç ofrimit të sigurisë nga ana e KFOR-it dhe policisë, është e 
domosdoshme që udhëheqësit kosovarë të ndërrmarrin masa të qarta dhe të duhura 
për të krijuar një mjedis të sigurtë për të gjitha bashkësitëë dhe për trajtimin e 
atyre frikave.  Siç thuhet në pjesën “kthimet dhe të drejtate bashkësive”, IPVQ-të 
do të ndërmarrin një fushatë të menjëhershme dhe pëfshirëse për të arritur shtrirjen 
e tyre tek serbët e Kosvës dhe bashkësitëë tjera në mënyrë që të rindërtohet besimi 
dhe pajtimi ndërmjet bashkësive.  Pjesa më e madhe e kësaj pune duhet të zbatohet 
në nivelet komunale dhe lokale ku komunikimi i drejtpërdrejtë ndërmjet organeve 
dhe bashkësive etnike do të jep rezultatet më të mira.  
 

Plani fillestar për zbatim i IPVQ/UNMIK përkitazi me Lirinë e Lëvizjes (që 
është bashkëngjitur) duhet të rishqyrtohet dhe të korrigjohet në tërësi si pasojë e 
dhunës së 17-20 marsit.  Përderisa shumica e detyrave të përfshira në planin 
fillestar edhe më tej mund të jenë përkatëse, detyrat e përcaktuara duhet 
rishqyrtuar në tërësi për të siguruar që ato t’i trajtojnë në mënyrën me efektive 
realitetin dhe nevojat e reja të bashkësive etnike.       
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1. LIRIA E LEVIZJES DHE PËRDORIMI I LIRË I GJUHËS 
 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.  Pesë detyrat prioritare të detajizuara në pjesën 
“kthimet dhe të drejtat e bashkësive” (Standardi 4) të 
këtij plani duhet të zbatohen në mënyrë që të ndërtohet 
një mjedis më tolerues dhe për të përmirësuar lirinë e 
lëvizjes. 

Shiko pjesën 
“kthimet dhe të 
drejtat e 
bashkësive” 
(Standardi 4) 

Shiko pjesën 
“kthimet dhe të 
drejtat e 
bashkësive” 
(Standardi 4) 

Shiko pjesën 
“kthimet dhe të 
drejtat e 
bashkësive” 
(Standardi 4) 

 
TË GJITHA STANDARDET 
LIDHUR ME LIRINË E 
LEVIZJES 
 
 
 
 

2. Plani i përbashkët i IPVQ-UNMIK për zbatimin e 
standardit Liria e Lëvizjes do të rishqyrtohet dhe 
korrigjohet në baza të përshpejtuara duke pasë parasysh 
se rrethanat kanë ndryshuar rrënjësisht pas ngjarjeve të 
17-20 marsit. 
 
Plani fillestar i UNMIK/IPVQ për zbatimin e Lirisë së 
Lëvizjes i është bashkëngjitur këtij Plani të korrigjuar 
për zbatim si Shtojca i, sa për informim 

Grupi punues i 
përbashkët për 
zbatim për 
kthime të 
qëndrueshme, 
të drejtat e 
bashkësive dhe 
pjestarëve të 
tyre dhe liria e 
lëvizjes 

Shtylla II/ZÇB, 
ZKB, Shtylla 
I/Policia 

Të fillojë me 1 
prill 2004 dhe të 
përfundojë deri 
më 1 Maj 2004 
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Shtojca 1 
Plani për zbatim për Lirinë e Lëvizjes (para datës 17 mars 2004) 
TË KORRIGJOHET (shiko detyrën 2 më lartë) 
 
1. LIRIA E LËVIZJES 

 
Standardi Detyra 

 
Organi 

përgjegjës 
Përkrahur nga Afati 

1.1 Liderët e komunitetit shumicë tregojnë mbështetje 
publike për mundësinë e të gjitha bashkësive që t’i 
gëzojnë këto të drejta dhe të kundërshtojnë dhe reagojnë 
në mënyrë aktive ndaj akteve të cilat janë kundër 
shprehjes sociale, kulturore dhe religjioze.  
 

Komunat, 
Ministritë, 
ZKM, Liderët 
Partiak 

Shtylla 
I/Policia, 
Shtylla II, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 
 

1.2 Te sigurohet mundesia për të gjithë njerëzit pa dallim 
përkatësie kombëtare, zhvendosjes, ose gjinisë, të marrin 
pjesë në ceremonitë fetare dhe kulturore nëpërmes 
sigurimit të transportit të sigurtë.  

Komunat, 
Ministria për 
Shërbime 
Publike, ZKM, 
Zyra 
Këshillëdhënese 
për QM, DNJ, 
DB dhe Gjini 

Shtylla II, 
Shtylla I/ 
Policia 

Në vijim e sipër 

1. Të gjitha bashkësitëë janë në 
gjendje t’i gëzojnë të drejtat e 
shprehjes sociale, kulturore dhe 
religjioze, përfshirë ndjekjen e 
ceremonive dhe qasjet në vendet 
përkatëse.  

15.3 Komunat ushtrojnë përgjegjësitë e tyre sipas nenit 3 
të Rregullores 2000/45 mbi mirëmbajtjen e varrezave 
dhe hartojnë ligje për të administruar përdorimin, 
mirëmbajtjen dhe procedurat lidhur me vizitat “Shko dhe 
shih”.  

Komunat, 
Ministritë, 
ZKM,  

Shtylla 
I/Policia, 
Shtylla II, IV 

Në vijim e sipër 

2. Përcjelljet ushtarake dhe 
policore nuk nevojiten më; anëtarët 
e të gjitha bashkësive etnike kanë 

2.1 Autobusi për shërbime humanitare qarkullon në 
mënyrë efektive dhe ofron shërbime aty ku ka kërkesë 
dhe nevojë nga aspekti i sigurisë. 
 

Ministria e 
Transportit 

Shtylla II 
(ZQK) 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

2.2 Të bëhen përpjekje për të filluar transportin publik të 
integruar. Kosovotransi duhet të punësojë vozitës nga 
radhët e pakicave dhe të hapë linja eksperimentale. 
Operatorëve të pakicave t’u lëshohen lejet pa vonesë të 
paarsyeshme dhe të punojnë në kushtet e njejta. 
Poashtu të përkrahen kompanitë private që drejtohen nga 
bashkësitë e pakicave. 

Ministria e 
Transportit 

Shtylla II 
(ZQK) 

Në vijim e sipër qasje në transportim publik të 
sigurtë 
 

2.3 Incidentet në të cilat pengohet apo kërcënohet lëvizja 
e lirë shqyrtohen në mënyrë efikase dhe të 
menjëhershme, përfshirë edhe ndjekjen e kryerësve të 
supozuar (shiko më poshtë) dhe fushatat publike 
përfshirëse në mbeshtetje të lirisë së lëvizjes dhe 
tolerances.  

Shtylla I/Policia, 
Shtylla 
I/Drejtësia, DiD 
organet e IPVQ-
ve 

Shtylla I, DIP Në vijim e sipër 

3. Të punësuarit publikë nga 
bashkësitë pakica janë në gjendje 
të punojnë në rajonet me popullatë 
shumicë pa vështërsi.  

3.1 Shërbimet e transportit për të punësuarit publikë 
ofrohen derisa nuk vendoset plotësisht liria e lëvizjes.  

Ministria e 
Shërbimeve 
Publike 

Shtylla II 
(ZQK) 

Në vijim e sipër 

4.1 Këto krime pavarësisht nga shkalla e seriozitetit 
hetohen në mënyrë sistematike dhe kryerësit dënohen. 
 

Shtylla 
I/Drejtësia, 
Shtylla I/Policia, 
DiD 

Shtylla I Në vijim e sipër 

4.2 Iniciativat përkitazi punën e policisë në bashkësi të 
përqëndrohen në mënyrë sistematike në këto incidente.  

Shtylla I/Policia  DiD Në vijim e sipër 

4. Numri i krimeve në veçanti 
lidhur me lëvizjet e minoriteteve 
(p.sh. hudhja e gurëve) është 
zvogluar dukshëm dhe i rallë. 

4.3 Liderët politikë t’i nxisin të gjithë kosovarët të 
bashkëpunojnë me policinë për t’i zgjidhur këto 
probleme.  
 

Zyrat e qeverisë, 
Kuvendi i 
Kosovës, Liderët 
partiakë, 
Komunat, ZKM. 

Shtylla 
I/Policia, 
Shtylla II, ZKB 

Në vijim e sipër 

5. Liderët politik, pa nxitje dënojnë 
dhe ndërmarrin veprime kundër 
akteve të dhunës të kryera kundër 
bashkësive etnike dhe pjestarëve të 
tyre.  

5.1 Liderët e bashkësive shumicë lëshojnë deklarata 
publike me kohë për dënimin e këtyre krimeve. Liderët e 
bashkësive etnike u ikin dekleratave publike që ngrisin 
tensione dhe dekurajojnë pjestarët e tjerë të bashkësisë së 
tyre që të bëjnë deklarata të tilla.  

Zyrat e qeverisë, 
Kuvendi i 
Kosovës, Liderët 
partiak, 
Komunat, ZKM. 

Shtylla 
I/Policia, 
Shtylla II, ZKB 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 
 

5.2 Liderët shumicë dhe të bashkësive etnike në mënyrë 
përfshirëse punojnë me liderët komunalë dhe organet 
lokale rreth reagimeve ndaj incidenteve të tilla.  

Zyrat e qeverisë, 
Kuvendi i 
Kosovës, Liderët 
partiak, 
Komunat, ZKM 

Shtylla 
I/Policia, 
Shtylla II, ZKB 

Në vijim e sipër 

 
 
2. PËRDORIMI I LIRË I GJUHËS 
 

Standardi Veprimi 
 

Autoriteti 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati kohor 

6. Mbledhjet e Kuvendit dhe 
komisioneve të tij mbahen në të 
gjitha gjuhët zyrtare 

6.1 Të formohen shërbimet për përkthim dhe të 
funksionojnë në mënyrë efektive në Kuvend dhe 
komisionet e tij 

MSHP, Kuvendi 
i Kosovës, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Vere 2004 
Në vijim e sipër 

7.1 IPVQ-të kanë zhilluar dhe zbatuar një sistem për të 
monitoruar nëse të gjitha dokumentet zyrtare përkthehen 
me kohë në të gjitha gjuhët zyrtare.  

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 

7.2 Në rastet kur dokumentet zyrtare nuk janë përkthyer 
ose nuk janë përkthyer me kohë, të identifikohen dhe 
dënohen organet përgjegjëse. 

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 

7.3 Shërbimet adekuate për përkthim të formohen dhe 
funksionojne efektivisht në të gjitha ministritë dhe 
komunat.  

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 

7. Dokumentet zyrtare në komuna 
dhe ministri përkthehen me kohë 
në të gjitha gjuhët zyrtare. 

7.4 Zbatimi i konkluzave të Grupit Punues për 
Perputhshmëri me Standardet Gjuhësore, duke përfshirë 
ndarjen e resurseve të mjaftueshme për të mbështetur 
përputhshmërinë gjuhësore  

ZKM, 
Ministritë, 
Komunat 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Në vijim e sipër 

8. Komunat dhe ministritë të 
sigurojnë shërbime adekuate të 

8.1. IPVQ-te kane zhvilluar dhe zbatuar një sistem për të 
monitoruar nëse sigurohen shërbime adekuate për 
përkthim.  

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 
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Standardi Veprimi 
 

Autoriteti 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati kohor 

8.2 Në rastet kur dokumentet zyrtare nuk janë përkthyer 
ose nuk janë përkthyer me kohë të identifikohen organet 
përgjegjëse dhe të nderrmerren masa për përmirësimin e 
gjendjes.   

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 

përkthimit për pakicat, përfshirë 
përkthimin e të gjitha dokumenteve 
zyrtare dhe në të gjitha takimet 
zyrtare në gjuhët përkatëse të 
minoriteteve.  8.3 Shërbimet adekuate gjuhësore të formohen në të 

gjitha ministritë dhe komunat.  
MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
 

9. Dokumentet personale lëshohen 
në gjuhën amtare të palës.  

9.1 Organet përgjegjëse ofrojnë personelin dhe resurset 
adekuate që të sigurojë që dokumentet personale të 
perkthehen në gjuhët zyrtare të Kosovës, si dhe në 
gjuhën amtare të palës që i përket cilit do grupi etnik 
kryesor. 

MSHP 
(Departamenti ir 
Sherbimeve për 
Regjistrim), 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Në vijim e sipër 

10.1 Organet përkatëse të sigurojnë që mbishkrimet 
zyrtare brenda dhe jashtë të gjitha ndërtesave publike të 
shkruhen në të gjitha gjuhët zyrtare.  

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, 
Sherbimet 
Publike, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 10. Mbishkrimet zyrtare brenda 
dhe jashtë ndërtesave komunale 
dhe ministrore të shkruhen në të 
gjitha gjuhët zyrtare. 

10.2 Në rastet kur mbishkrimet jashtë ndërtesave publike 
nuk janë në të gjitha gjuhët zyrtare, organet përgjegjëse 
të identifikohen dhe të ndërmerren masa për 
përmirësimin e gjendjes.  

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, 
Shërbimet 
publike 
komunale, 
ZKM.  

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Në vijim e sipër 

11.1 Ministria përkatëse krijon një sistem ku bashkësitë 
lokale që jetojnë në një numër të konsiderueshëm në një 
komunë mund të kërkojnë që emrat e rrugëve, qyteteve, 
vendeve, fshatrave, rrugëve dhe vendeve publike të jenë 
të shkruara në gjuhët e atyre bashkësive.  

MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 11. Emrat e rrugëve, qyteteve, 
vendeve, fshatrave, rrugëve dhe 
vendeve publike të jenë të shkruara 
në gjuhën shqipe, serbe dhe në 
gjuhën e ndonjë bashkësie që jeton 
në atë vend në një numër të 
konsiderueshëm. 11.2 Në rastet e shkeljeve të krijohet dhe zbatohet një 

sistem i paralajmërimit dhe ndëshkimit.  
MSHP, 
Ministritë, 
Komunat, ZKM. 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 
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