
Draft 31 Mars 2004 

7. DIALOGU 
 

“Ka dialog konstruktiv dhe të vazhdueshëm mes IPVQ-ve dhe homologëve të tyre në 
Beograd për çështjet praktike.  Zhvillohet bashkëpunimi i Kosovës me rajonin” 
 
 
Gjendja e tanishme 
 
Menjëherë pas samitit të BE-së në mesin e vitit 2003, Dialogu filloi në takimin plenar në 
Vjenë më 14 tetor 2003 në të cilin fillimisht u formuan katër grupe punuese.  Dy grupet e 
para punuese janë takuar në Prishtinë më 3 respektivisht 9 mars 2004.  Janë planifikuar 
takimet tjera për këto dy grupe dhe për dy grupet tjera punuese të cilat do të mbahen në 
Prishtinë dhe Beograd.  Pas dhunës së datës 17 dhe 18 mars, dialogu i drejtpërdrejtë është më 
i rëndësishëm se kurrë për të tejkaluar mosbesimin e thellë reciprok dhe për të zgjidhur 
çështjet praktike. 
 
Sfidat 
 
Sfida kryesore është rifillimi i dialogut.  Dhuna ndërmjet 17-20 marsit pa dyshim e ka 
shkatërruar besimin.  Por për Prishtinën dhe Beogradin është me rëndësi që të flasin njëra me 
tjetrin, për të rindërtuar besimin dhe për të trajtuar edhe një herë një varg çështjesh nga 
suksesi i të cilave do të përfitojnë popullatat e të dyja palëve.  Bashkëpunimi konstruktiv i 
qeverisë së Serbisë dhe Malit të Zi është i domosdoshëm. 
 
 
Detyrat prioritare 
 

• IPVQ-të duhet të rikonfirmojnë gatishmërinë që me përkrahjen nga UNMIK-u të 
angazhohen në mënyrë konstruktive, serioze dhe në dialog të vazhdueshëm me 
homologët e tyre në Beogradi  për çështjet paraprakisht të miratuara, themelore dhe 
teknike me rëndësi praktike për të dyja palët. 

 
• Takimet e Grupit Punues duhet të mbahen rregullisht në Prishtinë dhe Beograd pa 

obstrukcione.  Këto takime duhet të paraqesin masa të ndërtimit të besimit si dhe 
demonstrim të vullnetit të mire. 

 
• Në fillim, katër çështje themelore si: Personat e zhdukur, Kthimet, Energjetika dhe 

Transporti e Telekomunikacioni do të trajtohen nga katër grupet punuese, të përbëra 
nga delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit. 
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• Pasi që këto katër grupe punues të kenë treguar progres të dukshëm në lëmitë e tyre 
përkatëse, mund të formohen grupe punuese shtesë me anë të pëlqimit të ndërsjelltë 
mes UNMIK-ut, IPVQ-ve dhe organeve të Beogradit. 

 
 
Bashkëpunimi rajonal 
 
Megjithë që UNMIK-u do të vazhdojë ta ketë përsipër drejtimin dhe përgjegjësinë për 
marrëdhëniet e Kosovës me rajonin, IPVQ-të gradualisht do të rrisin angazhimin e tyre 
funksional pa i vënë në pikëpyetje kompetencat e rezervuara.  IPVQ-të duhet të bëjnë 
propozime thelbësore dhe bashkë me UNMIK-un të angazhohen në mënyrë konstruktive në 
bashkëpunimin bilateral dhe multilateral brenda rajonit në përputhje me procedurat 
ekzistuese për bashkëpunimin ndërkombëtarë. 
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1. DIALOGU 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.1 Kryeministri i mbështetur nga Kryetari dhe Kuvendi, 
nxjerr udhëzime të qarta politike përkitazi me dialogun 
në një frymë konstruktive 

KM, Kryetari, 
Kuvendi 
 

ZPSSP (ZÇP) Shkurt 2004 

1.2 IPVQ dhe UNMIK-u formojnë delegacionet e tyre 
për katër grupet e para të punës për dialogun e 
drejtpërdrejtë me Beogradin dhe e koordinojnë agjendën, 
duke siguruar përfaqësim të barabaratë të femrave 

ZPSSP, 
Ministritë 
përkatëse të 
ZKM dhe 
Shtyllat 
përkatëse të 
UNMIK-ut 

ZPSSP, 
Ministritë 
përkatëse të 
ZKM dhe 
Shtyllat 
përkatëse të 
UNMIK-ut 

Shkurt 2004 

1. Takime të rregullta të grupeve 
punuese dhe të gjitha grupet 
punuese janë shumëetnike 

1.3 Në interes të ndërtimit të besimit dhe vullnetit të mirë 
takimet e GP-ve fillojnë në Prishtinë dhe Beograd 

ZPSSP, 
Ministritë 
përkatëse të 
ZKM dhe 
Shtyllat 
përkatëse të 
UNMIK-ut  

ZPSSP, 
Ministritë 
përkatëse të 
ZKM dhe 
Shtyllat 
përkatëse të 
UNMIK-ut 

Në vijim e sipër 
prej Mars 2004 

2.1 IPVQ mbledh përvoja dhe ekspertë vendas e 
ndërkombëtarë (p.sh. komisionet e punës) për temat e 
dialogut 

Ministritë 
përkatëse të 
IPVQ 
 

 
ZPSSP 

Në vijim e sipër 
prej Shkurt 
2004 

2.2 Respektohen me përpikëri Rregullorja e punës dhe 
Kushtet e punës 

ZKM/IPVQ 
 

ZPSSP (ZÇL) Në vijim e sipër 

2. Takimet mbahen në atmosferë të 
bashkëpunimit konstruktiv, duke 
respektuar rregulloren e punës dhe 
duke përdorë përvojën 
ndërkombëtare në dispozicion 

2.3 IPVQ vazhdon pjesmarrjen nëpër trajnime për 
shkathtësitë negociuese 

ZKM 
 

Shtylla III Në vijim e sipër 

3. Grupet punuese përparojnë në 
zgjidhjen e çështjeve praktike me 
interes të ndërsjellë 

3.1 Çështjet praktike trajtohen dhe zgjidhen me anë të 
dialogut, kontaktit të drejtpërdrejtë dhe letërkëmbimit të 
rregullt dhe në vijimësi 

Anëtarët e 
grupit punues të 
IPVQ, të gjitha 
strukturat 
mbështetëse të 
IPVQ 

ZPSSP, shtyllat 
përkatëse 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

3.2 Delegacionet e Prishtinës në GP-të punojnë me 
vullnetin e mirë dhe bëjnë çdo gjë që është e mundur për 
të arritur progresin e dukshëm që për rezultat ka arritjen e 
marrëveshjeve 

Anëtarët e 
grupit punues të 
IPVQ, të gjitha 
strukturat 
mbështetëse të 
IPVQ 

ZPSSP, shtyllat 
përkatëse 

Në vijim e sipër  

3.3 Marrëveshjet zbatohen në mënyrë efektive dhe 
konsistente me vullnetin e mirë 

IPVQ UNMIK Në vijim e sipër 

 
 
2. BASHKËPUNIMI RAJONAL 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

4. Ka marërveshje funksionale për 
ofrimin e bashkëpunimit të 
avansuar bilateral dhe multilateral 
rajonal në fushat e: lirisë së 
lëvizjes, tregtisë dhe ekonomisë, 
policisë dhe drejtësisë, 
adminstratës publike dhe 
shkëmbimeve parlamentare 
rajonale 

4.1 IPVQ elaboron propozime konkrete për marrëveshjet 
përkatëse bilaterale dhe multilaterale. Përgjegjësia për 
marrëdhëniet me jashtë, duke përfshirë arritjen e 
marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe të gjitha 
kompetencat e rezervuara, mbeten në kuadër të UNMIK-
ut. Pjesëmarrja në marrëveshjet bilaterale dhe 
multilaterale është në përputhje me sferat përkatëse të 
kompetencave. 

Ministritë 
përkatëse të 
IPVQ, ZKM, 
Kuvendi 

 

ZPSSP, Shtyllat 
përkatëse 

Në vijim e sipër 

 4.2 Hartohen dhe miratohen ligjet përkatëse në harmoni 
me legjislacionin e BE-së që të mundësohet 
bashkëpunimi i avancuar në fushat në të cilat është bërë 
bartja e kompetencave 

ZKM, ministritë 
përkatëse, 
Kuvendi 
 

ZPSSP, Shtyllat 
përkatëse 

Në vijim e sipër 

5. Pjesëmarrje në marrëveshjet 
bilaterale dhe multilaterale në të 
mirë të stabilitetit në rajon 

5.1 UNMIK-u/IPVQ-të vazhdojnë të marrin pjesë në 
takimet e rregullta multilaterale të Paktit të Stabilitetit, 
Forumit/Samitit të BE për Ballkanin Perëndimor, etj 
derisa promovojnë pjesëmarrjen aktive të femrave 

ZPSSP, shtyllat 
përkatëse, 
Ministritë 
përkatëse të 
IPVQ 

ZPSSP, shtyllat 
përkatëse, 
Ministritë 
përkatëse të 
IPVQ 

Në vijim e sipër 

 5.2 UNMIK-u/IPVQ-të vzhdojnë të mbajnë marrëdhënie 
bilaterale me fqinjët rajonalë dhe të mbajnë takime të 
rregullta të nivelit punues për temat përkatëse 

ZPSSP, shtyllat 
përkatëse, 
Ministritë 

ZPSSP, shtyllat 
përkatëse, 
Ministritë 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

përkatëse të 
IPVQ 

përkatëse të 
IPVQ 

 
 
Fjalorthi 
 
ZKM  Zyra e Kryeministrit 
KM  Kryeministri 
ZPSSP  Zyra e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm 
ZÇP  Zyra për Çështje Politike 
ZKL  Zyra për Çështje Ligjore 
IPVQ  Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes 
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