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Përmbledhje ekzekutive
Në këtë raport janë mbledhur dhe analizuar të dhëna për të
paraqitur se si Kuvendi i Kosovës ka përmbushur rolin e tij
në mbikëqyrjen parlamentare dhe shqyrtimin e legjislacionit.
Ne synojmë që të informojmë më mirë deputetët, publikun
dhe Qeverinë për atë se çfarë ka funksionuar mirë dhe çfarë
mund të përmirësohet.
Raporti paraqet veprimtarinë e Kuvendit nga janari i vitit
2019 deri në gusht të vitit 2020. Ndërmjet kësaj periudhe
është bërë edhe ndryshimi i legjislaturës nga e gjashta në të
shtatën, ku për mbi tre muaj Kuvendi ka pushuar aktivitetet
për shkak të zgjedhjeve të parakohshme.
Kosova është republikë demokratike në të cilën Kuvendi
ushtron pushtetin legjislativ, kurse Qeveria bënë zbatimin e
ligjeve dhe të politikave shtetërore dhe i nënshtrohet
kontrollit parlamentarë. Në këtë drejtim, rolet kryesore të
Kuvendit përfshijnë:

→ Përfaqësimi i qytetarëve
→ Shqyrtimi i legjislacionit
→ Mbajtja e qeverisë llogaridhënëse
→ Lehtësimi i debatit nacional
→ Miratimi

i propozimit të Qeverisë për shpenzimin e

buxhetit
Kur të bëhen vlerësime për punën e Kuvendit duhet pasur
jashtëzakonisht kujdes për terminologjinë që përdoret dhe
konstatimet që bëhen. Të thuash që Kuvendi ka dështuar të
miratojë një ligj apo të marrë ndonjë vendim është shumë
vlerësim i karakterit subjektive. Ta zëmë, ratifikimi i
marrëveshjes për shënjimin e kufirit me Malin e Zi, ishte
sukses për ato parti politike që e mbështetën, por dështim për
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të tjerat që e kundërshtuan këtë marrëveshje.
Ky raport mund t’u shërbejë qytetarëve që të kuptojnë se si
punon Kuvendi, deputetëve që të kenë një vlerësim objektiv
të punës së tyre, në mënyrë që të ndërmarrin reformat e
nevojshme për të rritur funksionalitetin e këtij institucioni.
Gjetjet kryesore të raportit janë:
Legjislatura e gjashtë e Kuvendit, përkundër mungesës së
qartë të shumicës parlamentare, ka qenë më efikase në
shqyrtimin e ligjeve, madje duke miratuar disa prej ligjeve që
për kohë të gjatë kanë qëndruar në sirtarët e Qeverisë dhe që
kanë kërkuar konsensus më të gjerë. Legjislatura e shtatë ka
pasur performancë dukshëm më të dobët në aspektin e
miratimit të ligjeve, por që kjo ndërlidhet me faktor jashtë
Kuvendit, siç janë: ndryshimi i dy qeverive, mos respektimi i
afateve kohore nga Qeveria për të përcjell në Kuvend
projektligjet sipas planit legjislativ të Qeverisë, paaftësia e
mazhorancës për të siguruar votat e të gjithë deputetëve të
tyre, si dhe përballja me pandeminë COVID-19.
Dallime në mes të dy legjislaturave kishte edhe sa i përket
menaxhimit të punëve në Kuvend dhe të seancave nga
Kryetari i Kuvendit. Thirrjet e seancave plenare nga Kryetari
i Legjislaturës së gjashtë nuk u bënë në bazë të një kalendari
të rregullt dhe u ngarkuan me shumë pika të rendit të ditës
për të cilat nuk u morr ndonjë vendim. Punët e Kuvendit në
Legjislaturën e shtatë u organizuan dukshëm më mirë, si për
nga respektimi i Rregullores brenda seancave ashtu edhe për
nga thirrja e seancave rregullisht.
Karakteristikë e dy legjislaturave ishte mungesa e kuorumit
në seanca dhe paaftësia e koalicionit qeverisës për të
siguruara votat e deputetëve të tyre për projektligjet e
sponzorizuara nga Qeveria si dhe për të arritur konsensus me
opozitën për çështjet që kanë kërkuar votat e dy të tretave të
deputetëve.
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Hyrje
Demokraci për Zhvillim (D4D) ka për mision të ndikoj në
proceset e zhvillimit të politikave publike në mënyrë që të
përshpejtoj zhvillimin socio-ekonomik të vendit, përmirësoj
qeverisjen dhe të përforcoj kulturën demokratike në Kosovë.
Në kuadër të analizave dhe hulumtimeve që D4D ofron për të
përmirësuar politikat publike, është hartuar ky raport që
përshkruan dhe analizon veprimtarinë e Kuvendit të Kosovës
përgjatë dy viteve të fundit. Hartimi i këtij raporti është
nxitur duke i parë vështirësitë e shpeshta me të cilat është
ballafaquar Kuvendi i Kosovës në kryerjen e punëve të
përditshme, duke filluar nga ato më esenciale siç është
sigurimi i kuorumit të nevojshëm për të mbajtur seanca
plenare, e deri tek mungesa e konsensusit ndërmjet partive
parlamentare për çështjet e interesit nacional.
Raporti ka në fokus periudhën janar 2019 – gusht 2020, që
përfshinë dy sesionet e punës së dy legjislaturave të
ndryshme. Respektivisht sesionin e fundit të Legjislaturës së
gjashtë dhe sesionin e parë të Legjislaturës së shtatë. D4D ka
monitoruar seancat plenare përmes pjesëmarrjes fizike kur
kjo ka qenë e mundur, dhe përcjelljes së transmetimit në
media dhe analizimit të transkripteve kur qasja në Kuvend
është kufizuar si pasojë e shpërndarjes së pandemisë COVID19. Pyetësor të veçantë janë dizajnuar për monitoruesit tanë
për të mbledhur të dhënat e nevojshme për përgatitjen e këtij
raporti. Sa i përket aktiviteteve të komisioneve parlamentare,
kryesisht janë shfrytëzuar procesverbalet e komisioneve,
raportimet në media si dhe pjesëmarrja fizike në mbledhje.
Për qëllime të analizës, janë shfrytëzuar edhe të dhënat e
publikuara në ueb faqen e Kuvendit që përfshijnë rendin e
ditës së mbledhjeve të komisioneve dhe përmbledhjet e
vendimeve të marra, raportet e organizatave vendore dhe
atyre ndërkombëtare që kanë trajtuar çështjet e ndërlidhura
me punën e Kuvendit.
Qëllimi i këtij raporti është që të pasqyrojë punën e Kuvendit
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në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara
me Kushtetutë, të shpalosë ngecjet në ushtrimin e këtyre
përgjegjësive, dhe identifikimin e masave që duhet të
ndërmerren për të përmirësuar funksionalitetin e Kuvendit si
institucion. Raporti është i ndarë në dy pjesë kryesore, në
pjesën e parë që përfshijnë kapitujt 2 dhe 3 ku bëhet analizimi
i kontekstit politik të dy legjislaturave të fundit dhe paraqiten
vështirësitë kryesore, dhe në pjesën e dytë që përfshijnë
kapitujt 4 deri 6, ku në mënyrë të detajuar përshkruhen
aktivitetet e Kuvendit dhe ofrohen rekomandimet për të
sanuar pengesat e identifikuara. Raporti ofron edhe
krahasime ndërmjet këtyre dy legjislaturave në sesionet që
janë monitoruar. Raporti ka në fokus aktivitetet e
mbikëqyrjes parlamentare dhe ligjbërëse. Në fund të secilës
fushë të vlerësuar, është përdorur modeli i analogjisë
mjekësore ku çështjet janë identifikuar si “diagnoza” të
mbështetura nga “shkaqet” e qarta që i kanë shkaktuar, dhe
janë përcjell me “recetën” se si duhet të zgjidhen problemet e
identifikuara.
Publikimi i këtij raporti është bërë në kuadër të projektit
“Rivitalizimi i Kuvendit të Kosovës përmes trajtimit të
pengesave kryesore”, të mbështetur nga Fondacioni Heinrich
Böll.
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Konteksti politik i Legjislaturës së gjashtë
Legjislatura e gjashtë ka miratuar një sërë ligjesh të cilat kanë
qëndruar në sirtarët e Qeverisë për një kohë të gjatë, siç
është: Ratifikimi i marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare
me Malin e Zi, Ligjin për transformimin e FSK-së, Ligjin për
Kryeqytetin. Deputetët kanë pasur më shumë iniciativa
ligjore, janë themeluar më shumë komisione hetimore, ka
pasur aktivitete të shtuara të komisioneve në mbikëqyrje të
zbatimit të ligjeve, përkundër që ato nuk u votuan në Kuvend
si pasojë e shpërndarjes së tij.
Legjislatura e gjashtë e Kuvendit të Kosovës e formuar pas
zgjedhjeve të qershorit të vitit 2017, ishte përbërë nga 39
deputetë të koalicionit PAN, 32 të VV-së, 29 të LDK-së, 9 të
LS-së, dhe 11 të subjekteve tjera të përfshira në fletëvotim.
PAN kishte dal subjekti i parë nga zgjedhjet, por që nuk kishte
numrin e nevojshëm të votave për të formuar Qeverinë e re,
përkundër përkrahjes edhe të 20 deputetëve nga partitë e
pakicave. Pas një bllokade prej dy muajve, Qeveria ishte
zgjedhur falë mbështetjes që kishte marrë nga deputetët e
AKR-së, të cilët morën në këmbim udhëheqjen e katër
ministrive. Qeveria u formua me votat e 61 deputetëve,
minimumi i kërkuar për zgjedhjen e Qeverisë, ndërsa
deputetët e partive në opozitë kishin lëshuar sallën në
momentin e votimit të Qeverisë.1
Grupi parlamentar i LDK-së dhe VV-së kanë pasur koordinim
më të mirë në mes vete duke i bashkërenduar aktivitetet. Ky
lloj i bashkëpunimit nuk ka ndodhur edhe me grupin
parlamentar të PSD-së, që ndonëse ishte subjekt opozitar,
kishte mbështetur votimin e buxhetit të propozuar nga
Qeveria, si dhe kanë marrë pjesë në ekipin negociator për
procesin e dialogut me Serbinë, themelimi i të cilit u

Ramush Haradinaj zgjidhet kryeministër I Kosovës. Gazeta Blic. Qasur më
18.06.2019 në: https://gazetablic.com/votohet-qeveria-haradinaj/
1
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kundërshtua nga dy partitë e tjera opozitare LDK dhe VV2 dhe
që u shpallë më vonë nga Gjykata Kushtetuese si i
papajtueshëm me Kushtetutën. Mbështetja e Qeverisë nga
PSD ishte kruciale, meqenëse Lista Serbe kishte dalë nga
koalicioni qeverisës.3
Përgjatë punës së vet, Legjislatura e gjashtë u karakterizua
nga mungesa e shumicës parlamentare, pasi partitë në
pushtet përfunduan me më pak deputetë se sa ato në opozitë.
Kuvendi u përball me vështirësi të shumta, siç ishin
mungesat e shpeshta të deputetëve në punët e Kuvendit,
dështimi i subjekteve politike për të menaxhuar grupet e tyre
parlamentare, pasiviteti i deputetëve, shpërfillja e Kuvendit
nga Qeveria, si dhe menaxhimi i dobët i Kuvendit nga ana e
Kryetarit dhe Kryesisë. Në diskutimet e deputetëve ka
dominuar agjenda e “korrigjimit të kufirit” me Serbinë dhe
vendosja e tarifës 100% për mallrat e importuara nga Serbia
dhe Bosnja dhe Hercegovina, të cilat zhvendosën vëmendjen
në çështje të tjera të interesit publik.
Qytetarët nuk kanë pasur perceptim të mirë për Kuvendin, ku
në anketat e opinionit publik kanë deklaruar se po ndihen
gjithnjë e më të shkëputur nga Kuvendi dhe se janë të
pakënaqur me punën e legjislativit. Kënaqëshmëria me
Kuvendin ka qenë 36.1%, por që në periudha të caktuara ka
rënë deri në 16.1%.4 Qytetarët ndjejnë që deputetët e zgjedhur
nuk janë llogaridhënës ndaj votuesve, ku 53.5% e të
anketuarve kanë deklaruar se deputetët nuk janë aspak
llogaridhënëse, përderisa vetëm 19.1% kanë deklaruar se
kanë pasur kontakt me deputetët prej përfundimit të
Kosovë: Parlamenti mandaton ekipin negociator për bisedime me Serbinë. DW.
Qasur më 18.06.2019: https://www.dw.com/sq/kosov%C3%AB-parlamentimandaton-ekipin-negociator-p%C3%ABr-bisedime-me-serbin%C3%AB/a46761622
3
Rakiq: Lista Serbe del nga qeveria. Koha. Qasur më 18.06.2019:
https://www.koha.net/arberi/83523/rakiq-lista-serbe-del-nga-qeveria/
4
Pulsi
Publik
XV,
shkurt
2019.
UNDP.
Qasur
në:
http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governan
ce/public-pulse-xv.html
2
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zgjedhjeve.5
Partitë opozitare për më shumë se një vit përsëritën
deklaratat se do të iniciojnë mocion të mosbesimit për
Kryeministrin, por që asnjëherë nuk u përcoll me veprime
konkrete për jetësimin e tij. Disa nga deputetët kishin
mbledhur nënshkrimet, por që mocioni nuk ishte
parashtruar formalisht. Brenda kampit opozitar kishte
mospajtime6 lidhur me kohën e procedimit të mocionit. LDK
insistonte që mocioni duhet të parashtrohet vetëm atëherë
kur janë siguruar votat e nevojshme për rrëzimin e Qeverisë
(që duhet të përbëjnë të paktën shumicën e votave të të gjithë
deputetëve), VV kërkonte që mocioni i mosbesimit të
procedohet duke u mjaftuar me faktin që janë plotësuar
kriteret prej një të tretës (1/3), përkatësisht të 40 deputetëve
të Kuvendit për ta vënë në rend të ditës për votim. Partia e
tretë opozitare, PSD në mënyrë deklarative mbështeste
rrëzimin e Qeverisë, por që e kushtëzonte votën e tyre me
mospjesëmarrjen e deputetëve të Listës Serbe në votim,
përkatësisht që votat tyre të mos jetë përcaktuese për
rrëzimin e Qeverisë.7 Mbajtja e temës së mocionit në
diskursin publik për një kohë të gjatë ka ndikuar negativisht
në punën e Kuvendit, duke krijuar një atmosferë të gjendjes
së përkohshme, mocioni ka konsumuar një pjesë të madhe të
debateve parlamentare, duke ndikuar edhe në vet imazhin e
opozitës që është shfrytëzuar nga partitë në pushtet për ta
akuzuar për paaftësi.
Duke mos pasur një shumicë të qartë të mbështetjes në
Kuvend, koalicioni qeverisës iu nënshtrua kërkesave për
Hulumtimi për matjen e opinionit publik në Kosovë. KDI, shtator 2018. Qasur më
18.06.2019
në:
http://kdi-kosova.org/publikimet/hulumtimi-per-matjen-eopinionit-publik-ne-kosove-shtator-2018/
6 VV-ja dhe LDK-ja nuk pajtohen për kohën e mocionit ndaj Qeverisë. Koha. Qasur
më 15.07.2019 në: https://www.koha.net/arberi/173052/vv-ja-dhe-ldk-ja-nukpajtohen-per-kohen-e-mocionit-ndaj-qeverise/
7 Rrëzimi i Qeverisë me votat e listës serbe? -PSD thumbon Vetëvendosjen. Gazeta
Insajderi. Qasur më 15.07.2019 në: https://insajderi.com/rrezimi-i-qeverise-mevotat-e-listes-serbe-psd-thumbon-vetevendosjen/
5
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plotësim të favoreve individuale të deputetëve në këmbim të
përkrahjes së Qeverisë. I vetëdijshëm se humbja e çdo vote
mund të shkaktojë rrëzimin e Qeverisë, Kryeministri
Haradinaj kishte blinduar pakicat që përfaqësonin
komunitetet jo serbe. Njëri prej deputetëve të grupit
parlamentar 6+ kishte deklaruar se “nuk mund të votojnë për
rrëzimin e kësaj Qeverie, kur kjo Qeveri ka ndarë 3.5 milionë
euro për ndërtimin e 300 shtëpive për komunitete. Unë as që
mendoj ndonjëherë që dora ime do të ngritët për rrëzimin e
kësaj qeverie”.8
Më 19 korrik 2019, Kryeministri Haradinaj kishte njoftuar
anëtarët e kabinetit Qeveritar në një mbledhje të Qeverisë se
jep dorëheqja të parevokueshme nga pozita e tij. Arsyeja e
dorëheqjes, siç kishte thënë ai, kishte të bënte me ftesën që
kishte marrë nga Dhomat e Specializuara në Hagë për të
dëshmuar në lidhje me krimet që pretendohetn nga
prokuroria që janë kryer ndërmjet viteve 1998-99.
Menjëherë pas dorëheqjes së Kryeministrit, partitë politike
kërkuan shpërndarjen e Kuvendit dhe organizimin e
zgjedhjeve të parakohshme. Seanca për shpërndarje të
Kuvendit u mbajt me 22 gusht, ku me 89 vota për, një kundër
dhe një abstenim, Legjislatura e gjashtë e Kuvendit u
shpërnda. Zgjedhjet e jashtëzakonshme u mbajtën më 6 tetor
2019.

Çështjet më të debatuara
Viti 2019 kishte gjetur vendin pa miratim të Ligjit për
Buxhetin. Më 21 dhjetor projektligji për buxhetin e shtetit
për vitin 2019 ishte miratuar në shqyrtim të parë në Kuvend,
por që nuk kishte votat e nevojshme për miratim
përfundimtar, duke rrezikuar që vendi të hyjë në krizë
buxhetore. Në fillim të muajit shkurt, në një seancë që kishte
Deputeti- Zeka ia ofron opozitës votën për mocionin e rrëzimit të qeverisë. Koha.
Qasur më 15.07.2019 në: https://www.koha.net/arberi/166809/deputeti-zeka-iaofron-opozites-voten-per-mocionin-e-rrezimit-te-qeverise/
8
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zgjatur rreth 14 orë, Qeveria kishte arritur që të sigurojë votat
e PSD-së për të votuar buxhetin, e cila e kishte kushtëzuar
votën e tyre me plotësimin e pesë kërkesave që ia kishte vënë
Qeverisë.
Në tre muajt e parë të vitit 2019, në Kuvend ka dominuar
debati rreth platformës së Kosovës në procesin e dialogut me
Serbinë, që kishte kulmuar me miratimin e Ligjit që
rregullon detyrat dhe përgjegjësitë e delegacionit
shtetëror, si dhe të Platformës për dialogun mbi
Marrëveshjen përfundimtare. Projektligji ishte kontestuar në
Gjykatën Kushtetuese nga deputetët e LDK-së dhe VV-së, me
pretendimin se përmban një sërë shkeljesh kushtetuese.
Ndër të tjera, është kontestuar në pikat që: i) ndryshohet
hierarkia institucionale kushtetuese dhe vendimmarrëse në
dialog me Serbinë; ii) kompetencat ligjore të Delegacionit
shtetërorë ndërhyjnë drejtpërdrejtë në kompetencat
kushtetuese të pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv; dhe iii)
që projektligjit i është dhënë karakter Lex Specialis, që në rast
të kolizionit me ligjet tjera, të mbivendosnin dispozitat e këtij
ligji. Më 27 qershor, Gjykata Kushtetuese ka nxjerrë
Aktgjykimin për këtë çështje ku ka konstatuar se meqë nenet
thelbësore të ligjit nuk janë në pajtueshmëri me Kushtetutën,
ta shpall ligjin, në tërësinë e tij, të papajtueshëm me
Kushtetutën.9
Ligji për pagat në sektorin publik i miratuar nga
Kuvendi në muajin shkurt në një seancë që kishte zgjatur për
rreth gjashtë orë, ishte temë e debateve të ashpra në Kuvend
dhe jashtë tij. Në shenjë pakënaqësie me këtë Projektligj, për
tri javë rresht kanë qenë në grevë punëtorët e arsimit në të
gjitha nivelet e arsimit publik në Kosovë. Në grevë hynë edhe
punëtorët shëndetësor, ata të administratës dhe të
institucioneve të tjera publike.10 Deputetët e LDK dhe VV nuk
Aktgjykim në rastin nr. K043/19. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës. I
qasur në: http://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2019/06/ko_43_19_agj_shq.pdf
10 Miratohet projektligji për pagat në sektorin publik. Gazeta Insajderi. Qasur më
9
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kishin marrë pjesë në votimin e këtij ligji. Ndërsa Kryetari i
Komisionit funksional, kishte deklaruar se kishin pasur
presione të jashtëzakonshme në hartimin e këtij ligji.11
Ligji për lirinë e asociimit në organizata
joqeveritare, i miratuar nga Kuvendi në nëntor të vitit
2018, ishte kthyer në rishqyrtim nga Presidenti, pasi kishte
vlerësuar që disa prej neneve të këtij ligji nuk janë në pajtim
me Kushtetutën, si dhe me praktikat më të mira
ndërkombëtare për lirinë e asociimit.12 Ky ligj ishte
kundërshtuar nga një numër i madh i OJQ-ve, pasi
mundësonte që me shuarjen e një organizatë jo-qeveritare,
pasuria e mbetur t’i falet bizneseve private. Kuvendi kishte
miratuar vendimin e Presidentit duke shfuqizuar nenet e
kontestuara.
Heqja e monopolit në shërbimin e homologimit të
veturave ishte temë e debatit parlamentar në fund të muajit
qershor, e cila ishte trajtuar në një seancë të jashtëzakonshme
të thirrur nga Lëvizja Vetëvendosje. Për monopolin në
shërbimet e homologimit ishte debatuar më herët edhe në
Komisionin për Zhvillim Ekonomik të Kuvendit të Kosovës,
ku e ftuar ishte shefja e zyrës të BE-së në Kosovë, Nataliya
Apostolova. Ajo i ishte drejtuar më një shkresë Kuvendit të
Kosovës, ku ngriste shqetësimet e saj se kontrata për
homologim përveç që dëmtonte qytetarët e Kosovës, ishte në
kundërshtime edhe me rregullat e BE-së dhe Marrëveshjen
për Stabilizim Asociim.13 Pas përfundimit të debatit, Kuvendi
27.06.2019 në: https://insajderi.com/miratohet-projektligji-per-paga-ne-sektorinpublik/
11 Kosovë, miratohet ligji për pagat në sektorin Publik. AA Agency. Qasur më
27.07.2019 në: https://www.aa.com.tr/sq/ballkan/kosovë-miratohet-ligji-përpagat-në-sektorin-publik/1382123
12 Presidenti ia kthen Kuvendit Ligjin për OJQ. Kallxo.com. Qasur më 26.06.2019
në: https://kallxo.com/presidenti-ia-kthen-kuvendit-ligjin-per-ojq/
13 Apostolova: Duhet të ndalohet monopoli për homologim sepse kjo dëmton
qytetarët.
Kosova
Press.
Qasur
më
28.06.2018
në:
http://www.kosovapress.com/sq/lajme/apostolova-duhet-te-ndalohet-monopoliper-homologim-sepse-kjo-demton-qytetaret-215297/
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ka miratuar një rezolutë përmes së cilës kërkonte
liberalizimin e tregut të automjeteve. Më 17 korrik në Kuvend
është dorëzuar edhe një peticion i nënshkruar nga mbi 10
mijë qytetarë të cilët kërkojnë ndryshimin e Ligjit për
Automjetet me qëllim të heqjes së obligimit për homologim.14
Përderisa qeveritë e kaluara akuzoheshin që miratimin dhe
ri-shikimin e buxhetit të shtetit e bënin kryesisht përmes
procedurave të përshpejtuara, duke mos lënë shumë hapësirë
për debat dhe shqyrtim të kërkesave të publikut, Qeveria
Haradinaj nuk e kishte parë të nevojshme të kërkojë rishikim
të buxhetit. Zyrtarët e Qeverisë e kanë arsyetuar me
mungesën e nevojës për rishikim të buxhetit pasi ai ishte
planifikuar mirë.15 Duhet thënë se ri-shikimi i buxhetit nuk
është detyrim ligjor, por që Qeveria kishte bërë shpenzime të
rezervave shtetërore pa përfillur kërkesat ligjore për
shpenzime të tilla. Këto shpenzime kryesisht kanë ardhur si
pasojë e planifikimit të dobët të buxhetit, dhe nga mos
rishikimi janë detyruar të shpenzojnë mjete nga rezervat
shtetërore.16 Arsyeja kryesore se pse Qeveria nuk kishte
kërkuar rishikim të buxhetit ishte mungesa e votave të
nevojshme në Kuvend.

Vështirësitë kryesore
Mungesa e shumicës parlamentare

→ Koalicioni i 22 partive politike që ka dal i pari në zgjedhje,
pas shumë orvatjesh mezi kishte arritur që të formojë
Qeverinë në margjinat e shumicës parlamentare. Duke
Dorëzohet në Kuvend të Kosovës peticioni për heqjen e monopolit të homologimit.
Telegrafi. Qasur më 27.07.2019 në: https://telegrafi.com/dorezohet-ne-kuvend-tekosoves-peticioni-per-heqjen-e-monopolit-te-homologimit/
15 As këtë vit nuk do të ketë rishikim të buxhetit të Kosovës. Koha.net. Qasur më
27.07.2014 në: https://www.koha.net/arberi/176282/as-kete-vit-nuk-do-te-keterishikim-te-buxhetit-te-kosoves/
16 Fillon shpenzimi i rezervave buxhetore rreth 1.4 milionë euro u shpenzuan për dy
muaj. Ekonomia Sot. Qasur më 27.07.2019 në: http://ekonomiasot.com/fillonshpenzimi-i-rezervave-buxhetore-rreth-1-4-milion-euro-u-shpenzuan-per-dymuaj/
14
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qenë në varësi të secilës votë të deputetëve, pozitat
kryesore në Qeveri ishin mbajtur nga partitë e vogla që
nuk kishin kuadro për postet që i drejtonin, dhe
njëkohësisht kishin marrë më shumë ministri sesa që
kishin deputetë në Kuvend.

→ Dalja

e Listës Serbe nga koalicioni qeverisës dhe
bojkotimi i punës së Kuvendit, ka krijuar qeveri të
pakicës. Kuvendi ka pasur vështirësi të kalojë edhe ligjet
të cilat kanë kërkuar shumicë të thjeshtë parlamentare.
Ligjet të cilat janë miratuar kanë qenë më shumë rezultat
i angazhimit të opozitës.

Polarizimi në Kuvend

→ Kjo

legjislaturë ka arritur të ratifikojë një prej
marrëveshjeve që më së shumti ka polarizuar skenën
politike në vitet e fundit, atë për Shënjimin e vijës kufitare
me Malin e Zi. Përderisa një çështje është hequr nga
agjenda, të tjera janë shtuar. Vendosja e tarifës në mallrat
e importuara nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina, ka
vazhduar polarizimin brenda partive politike të
koalicionit qeverisës. PDK ka kërkuar pezullim të
përkohshëm për t’i dhënë mundësi dialogut me Serbinë,
(pasi kjo ishte kërkuar nga SHBA dhe BE), përderisa AAK
ka insistuar në mbetjen e tarifës deri në njohjen e Kosovës
nga Serbia.

→ Dialogu

për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë,
respektivisht, arritja e marrëveshjes përfundimtare dhe
përfaqësimi i Kosovës në këtë proces, ka qenë tema tjetër
që ka ndikuar në thellim të polarizimit. Kuvendi nuk ka
arritur konsensus as për tema kaq të rëndësishme. Prej
temave tjera të trashëguara prej legjislaturave të kaluara
e që kanë ndikuar në polarizim përgjatë legjislaturës së
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gjashtë, ka qenë edhe Gjykata Speciale dhe Listat e
Veteranëve të Luftës.
Menaxhimi i dobët i Kuvendit

→ Përgjatë

vitit 2019, Kuvendi nuk ka arritur të miratojë
Planin e Punës. Për më tepër, Rregullorja ka paraparë që
Kryesia të përgatisë kalendar të punës çdo dy javë dhe t’u
dërgohet deputetëve në kohën kur Kuvendi nuk ka
mbledhje, gjë e cila nuk ka ndodhur.

→ Kryetari i Kuvendit dhe Kryesia, nuk kanë caktuar seanca
plenare në periudha të rregullta kohore, ditëve të enjte
dhe dy herë në muaj, siç edhe rekomandohet në
Rregulloren e Punës së Kuvendit. Caktimi i seancave
plenare pa kalendar dhe në baza ad-hoc, ka shkaktuar
konflikt me mbledhjet e komisioneve parlamentare.

→ Përgatitja

e seancave plenare është bërë në mënyrë të
gabuar, pasi ato janë ngarkuar me shumë pika të rendit të
ditës. Deputetët nuk kanë mundur që brenda një seance
të shterin të gjitha diskutimet dhe të marrin vendime për
të gjitha çështjet të cilat kanë qenë në agjendë. Seancat
janë ndërprerë, dhe nuk ka në vazhduar ditën tjetër të
punës.

→ Shumë prej seancave të mbajtura kanë mbetur të hapura
pasi Kuvendi nuk ka arritur të marrë vendime për çështje
të cilat kanë qenë në agjendë. Si pasojë, Kuvendi ka qenë
i ngarkuar me shumë pika të cilat i janë grumbulluar si
pasojë e bllokimit të vendimmarrjes.
Pamundësia e marrjes së vendimeve

→ Deputetët nuk kanë marrë pjesë në një numër të madh të
votimeve në Kuvend, ndonëse kanë qenë të pranishëm në
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seancë. Mos pjesëmarrja në votime është përdorur si
taktikë për të pamundësuar marrjen e vendimeve, në
rastet kur njëra palë nuk ka pasur shumicën e votave.
Deputetët e partive në pushtet nuk kanë qëndruar në
seancat në të cilat nuk kanë arritur të ndikojnë votimin e
Kuvendit.

→ Deputetët

nuk kanë marrë pjesë në seanca, duke mos
arritur të sigurohet kuorumi i nevojshëm i deputetëve për
të mbajtur seancë. Po ashtu, deputetë nuk kanë qëndruar
deri në fund të seancave/mbledhjeve përkundër që kanë
qenë në hapje të tyre. Si pasojë seancat apo mbledhjet e
komisioneve nuk kanë mundur të mbahen.

Shumë energji të humbura

→ Deputetët kanë shpenzuar shumë kohë në diskutime në
debate parlamentare, në interpelanca, në seanca të
jashtëzakonshme, në monitorim të zbatimit të ligjeve, në
përgatitje të rezolutave, të cilat nuk janë miratuar në
Kuvend.

→ Deputetët kanë thirrur një numër të madh të seancave të
jashtëzakonshme, për të diskutuar tema të zakonshme.
Pothuajse të gjitha temat që janë trajtuar në seanca të
jashtëzakonshme, kanë pasur të bëjnë me probleme të
cilat janë të pranishme për një kohë të gjatë, madje për
më shumë se dhjetë vite. Përmes kësaj, deputetët kanë
dashur të theksojnë rëndësinë e problemit të cilin e kanë
diskutuar dhe shqyrtuar në seancë të jashtëzakonshme.
Seancat e jashtëzakonshme kanë qenë edhe një mënyrë e
përdorur për të mbajtur seanca për të shqyrtuar pika të
ndryshme të rendit të ditës të cilat nuk kanë arritur që të
shqyrtohen në seanca plenare.
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→ Debatet

parlamentare janë përdorur nga opozita për të
paraqitur para qytetarëve dështimet e qeverisë, por që në
fund të debateve nuk është caktuar ndonjë masë për të
sanuar gjendjen, për të ndëshkuar përgjegjësit apo për të
parandaluar përsëritjen e parregullsive.

Komisionet hetimore me rezultate të pjesshme

→ Numri i madh i komisioneve hetimore të themeluara nga
Kuvendi, ndonëse shihet si një nivel i lartë i përkushtimit
për të mbajtur institucionet shtetërore llogaridhënëse për
veprimet e tyre, në praktikë nuk ka dhënë rezultatet e
synuara. Puna e komisioneve hetimore nuk është
konkretizuar me raporte dhe në sjellje para përgjegjësisë
politike bartësit e institucioneve publike.
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Konteksti politik i Legjislaturës së shtatë
Një prej të arriturave të Legjislaturës së shtatë ishte rikthimi
i rregullit në Kuvend, përkatësisht organizimi më i mirë i
seancave plenare, si në thirrjen e tyre në intervale më të
rregullta, në renditjen e çështjeve për shqyrtim duke mos
lejuar grumbullim të shumë pikave brenda një seance, ashtu
edhe në respektimin e Rregullores së Kuvendit nga Kryetarja
e Kuvendit.
Legjislatura e shtatë e Kuvendit u formua pas zgjedhjeve të
tetorit 2019. Rezultatet e zgjedhjeve u certifikuan nga KQZ në
fund të nëntorit 2019, ku VV kishte dal partia e parë në
zgjedhje me 29 deputetë në Kuvend, pasuar nga LDK me 28,
PDK me 24, AAK me 13, NISMA dhe AKR me 6, dhe 20 vende
për partitë politike që janë deklaruar që përfaqësojnë
komunitetet jo shumicë në zgjedhje.
Sipas marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet VV-së dhe
LDK-së, Kryetare e Kuvendit u zgjodh kandidatja nga LDKja, Vjosa Osmani-Sadriu, ndërsa Kryeministër Albin Kurti
nga VV-ja. Koalicioni qeverisës ndërmjet këtyre dy
subjekteve politike zgjati deri më 25 mars 2020, kur LDK
përmes mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë Kurti, shkarkoi
atë duke i dhënë fund koalicionit me VV-në.
Në fillim të qershorit, Kuvendi zgjodhi kryeministrin e dytë
brenda Legjislaturës së shtatë. Kryeministri i vendit u zgjodh
Avdullah Hoti nga LDK, parti kjo e cila kishte një marrëveshje
të re të koalicionit qeverisës me AAK-në dhe NISMA-në, si
dhe me komunitetet jo shumicë. Përveç krizave politike, që
nga muaji mars 2020, vendi u përball edhe me gjendjen e
emergjencës shëndetësore si pasojë e përhapjes së pandemisë
COVID-19.
Në muajt e parë të fillimit të punës së Legjislaturës së shtatë
të Kuvendit, virusi COVID-19 u shpall pandemi globale nga
OBSH, ndërsa në Kosovë filluan të regjistrohen edhe rastet e
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para të infeksionit. Si shumë institucione tjera, edhe Kuvendi
u afektua nga pandemia duke reduktuar kështu aktivitetet e
saj, sidomos pas rasteve të para të infektimit të deputetëve.
Në përpjeke për adaptim me “normalen e re” disa prej
komisioneve parlamentare kanë organizuar edhe mbledhje
virtuale përmes platformave online. Kuvendi nuk ka arritur
që të kompletojë bazën juridike për bërë tranzicionin e punës
në mënyrë elektronike. Veçanërisht mbetet problematike
vendimmarrja, pasi që Kushtetuta e Kosovës, neni 80.1,
specifikon se “Ligjet, vendimet dhe aktet tjera miratohen nga
Kuvendi me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm
dhe që votojnë, përveç në rastet kur është ndryshe e
përcaktuar me këtë Kushtetutë”.
Situata e re e krijuar nga pandemia, kishte nxitur edhe
nxjerrjen e ligjeve të reja, pasi që legjislacioni ekzistues nuk
ishte i mjaftueshëm për të menaxhuar me pandeminë.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës e mbështetur nga një grup i
deputetëve, kishte ndërmarrë iniciativë ligjore për hartimin e
Ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19
në territorin e Kosovës, përmes së cilit përcaktoheshin edhe
autorizimet e Qeverisë dhe kufizimet e lirive dhe të drejtave
themelore të njeriut, një masë e domosdoshme sidomos pas
aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese përmes së cilit ishte
konstatuar se gjatë Qeverisë së kaluar, ishin kufizuar këto të
drejta dhe liri themelore në mënyrë arbitrarare dhe përtej
autorizimeve të cilat Kuvendi i kishte dhënë Qeverisë përmes
ligjeve. Për miratimin e këtij ligji, Qeveria kishte dhënë
mendim negativ, duke e konsideruar të panevojshëm.
Përkundër kësaj, Kuvendi kishte vazhduar me iniciativën
ligjore meqenëse opinioni i Qeverisë nuk është obligator për
zbatim. Përgjatë kohës sa Qeveria Kurti ishte në detyrë,
Kryesia e Kuvendit nuk kishte përkrahur procedimin e këtij
projektligji për mendim në Qeveri, duke konsideruar se
Kuvendi nuk mund të ndër veprojë me Qeverinë të cilës i ka
marrë besimin.
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Për të mbajtur Kuvendin aktiv gjatë pandemisë dhe mos
penguar funksionimin e tij, ishte diskutuar edhe ndryshimi i
Rregullores së Punës së Kuvendit për të mundësuar mbajtjen
e seancave plenare në mënyrë virtuale, por që një gjë e tillë
nuk kishte ndodhur. Përkundër kësaj, mbledhja e Kryesisë së
Kuvendit ishte mbajtur në mënyrë virtuale.
Në qershor të vitit 2020, Kuvendi i Kosovës ka formuar edhe
një komision hetimor parlamentar për menaxhimin e
pandemisë nga Qeveria. Mandati i këtij komisioni hetimor do
të jetë i kufizuar për hetim të menaxhimit të pandemisë
vetëm nga Qeveria Kurti.
Pas tri dështimesh, Kuvendi ka miratuar pesë marrëveshje
ndërkombëtare financiare të cilat kanë për qëllim të
ndihmojnë Kosovën në menaxhimin e pandemisë dhe në
adresimin e pasojave ekonomike të shkaktuara nga
pandemia. Ishte e pakuptimtë që deputetët e partive
opozitare nuk merrnin pjesë në votim në seancat në të cilat
kërkohej votimi për ratifikimin e këtyre marrëveshjeve
ndërkombëtare, disa prej të cilave ishin negociuar nga
përfaqësuesit e këtyre partive politike gjatë kohës sa kanë
qenë në Qeveri.17 Vështirësitë për ratifikimin e këtyre
marrëveshjeve ndërkombëtare kanë vënë në pah dështimet e
mazhorancës për të negociuar me opozitën, si dhe të opozitës
e cila është treguar e papërgjegjshme.
Pas mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë Kurti në mars të
vitit 2020, Lëvizja Vetëvendosje pretendonte se Presidenti
nuk mund të mandatojë një kandidatë tjetër për
Kryeministër, por se duhet të shpërndajë Kuvendin për t’i
hapur rrugë zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Po ashtu, ky
subjekt politik që kishte dal i pari në zgjedhjet e vitit 2019,
pretendonte se nuk ka afat për partinë e parë që të propozojë
emrin e mandatarit për kryeministër. Këto pretendime të VV“Sërish dështon miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvend”.
Kallxo.com,
qasur
në:
https://kallxo.com/lajm/serish-deshton-miratimi-imarreveshjeve-nderkombetare-ne-kuvend/
17
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së u dorëzuan edhe në Gjykatën Kushtetuese në formë të
kërkesës për interpretim të Dekretit të Presidentit për të
mandatur Avdullah Hotin nga LDK për të formuar qeverinë
e re. Ndonëse Gjykata Kushtetuese i dha të drejtë Dekretit të
Presidentit duke hedhur poshtë pretendimet e VV-së, kjo e
fundit vazhdoi të kontesojë aktgjykimin e Gjykatës
Kushtetuese duke e konsideruar si politik. VV vazhdoi të
konestojë legjitimitetin e Qeverisë Hoti, jo vetëm për shkak
të aktgjykimit të Gjykatës por edhe për shkak të pjesëmarrjes
në votim të deputetit Etem Arifi, të cilit paraprakisht Gjykata
Supreme i kishte konfirmuar dënimin për vuajtje të dënimit
me burgim. VV pretendonte se deputetit Arifi i kishte humbur
mandati dhe pjesëmarrja e tij në votim ishte e
kundërligjshme. Gjithashtu, VV konsideron se deklarimi i
deputetit Haxhi Shala në seancën në të cilën u votua Qeveria
Hoti, se një natë më herët ishte vizituar nga kryetari i AAK-së
Ramush Haradinaj dhe Presidenti Hashim Thaçi, ku i ishte
kërkuar të votojë për zgjedhjen e Qeverisë Hoti, si nxitje,
bindje dhe detyrim i Presidentit Thaçi ndaj deputetit
Haxhiu.18 Për të dy rastet, VV i është drejtuar Gjykatës
Kushtetuese, por që ende nuk ka vendim nga kjo e fundit.
Sikurse në legjislaturën paraprake edhe në këtë të fundit,
kanë vazhduar incidentet në mes të deputetëve. Kësaj radhe,
në këto incidente ishte e përfshirë edhe kryetarja e Kuvendit
Vjosa Osmani. Ajo ka pasur përplasje të shpeshta me
deputetët LDK-së, që kulmuan me vërsuljen e deputetit
Xhavit Ukaj ndaj kryetares Osmani pas një debati në Kuvend.
Ky rast është raportuar në polici nga Osmani, të cilin e ka
konsideruar si sulm fizik.19 Ky nuk ishte rasti i vetëm kur
ballafaqimet ndërmjet deputetëve kalojnë përtej suazave të
“VV e dërgon në Kushtetuese Thaçin për votën e Haxhi Shalës për qeverinë Hoti”.
Kallxo.com, qasur në: https://kallxo.com/lajm/vv-e-dergon-ne-kushtetuesethacin-per-voten-e-haxhi-shales-per-qeverine-hoti/
19 “Vjosa Osmani e lajmëron ne polici deputetin e LDK’së: Më kërcënoi fizikisht,
përdori
gjuhë
banale”.
Gazeta
Express,
qasur
në:
https://www.gazetaexpress.com/vjosa-osmani-e-lajmeron-ne-polici-deputetin-eldkse-me-kercenoi-fizikisht-perdori-gjuhe-banale/
18
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përplasjeve verbale. Pas përfundimit të mbledhjes së
Komisionit për Punë të Jashtme, ku në raportim ishte
Ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj Stubulla,
deputeti i VV-së Gazmend Gjyshinca ishte kapur për krahu
nga deputetët e LDK-së Kujtim Shala dhe Arben Gashi.
Në matjet e opinionit publik sa i përket kënaqshmërisë me
institucionet qendrore në Kosovë, gjatë Legjislaturës së
shtatë, Kuvendi ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me
vlerësimet paraprake. Në Pulsin Publik të UNDP-së,
kënaqëshmëria e qytetarëve me legjislativin për muajin prill
2020, ka qenë 33.40%, që është vlerësimi i dytë më i mirë që
nga viti 2015. Kënaqshmëri më të madhe me Kuvendin ka
pasur vetëm në nëntor 2018, me 36.10%. Ajo çfarë bie më
shumë në sy në këtë matje të opinionit publik është
kënaqshmëria e qytetarëve me Kryetaren e Kuvendit, Vjosa
Osmani-Sadriu, ku 72.40% e të anketuarave kanë deklaruar
se janë të kënaqur me të. Kënaqshmëria më e lartë me
Kryetarin e Kuvendit ka qenë 36.30% po në nëntor të vitit
2018. Ndërkohë, në matjet tjera të opinionit publik të
publikuara nga NDI në Kosovë20, 60% e qytetarëve të
anketuar mendojnë që niveli i etikës në Parlament nuk është
i mirë/është i dobët.

Çështjet më të debatuara
Ligji për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së ishte prej
çështjeve që kishte ngjallur debat të gjerë, madje të përfshirë
ishin edhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Kosovë.
Iniciativa për këtë nismë ligjore ishte ndërmarrë nga PDK, e
që datonte qysh në prill të vitit 2018, por që për shkak të
ndryshimeve në ekzekutivin e vendit, procedimi i mëtejmë i
këtij projektligji kishte ngecur. Qeveria e Kosovës në korrik të
vitit 2020 ka mbështetur këtë projektligj të ri-iniciuar nga
PDK-ja, përmes së cilit parashihet përcaktimi i obligimit
NDI Kosovo, “Çfarë mendojnë kosovarët për…”, publikuar në faqen zyrtare në
Facebook më 14 korrik 2020. I qasshëm në: https://bit.ly/2UcFkHD
20
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institucional dhe qytetarë për mbrojtjen e vlerave të luftës së
UÇK-së. Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se nuk janë
kundër ligjit, por se kanë vërejtje për përmbajtjen e tij.
Ndërsa AAK argumenton se më mirë është të ketë çfarëdo
ligji sesa të mos ketë fare ligj.21 Ambasadori i SHBA-ve në
Kosovë ka kritikuar këtë iniciativë, duke deklaruar se “ky ligj
kriminalizon fjalën e lirë dhe i frikëson qytetarët”.22
Projektligji nuk është miratuar në Kuvend pasi nuk kishte
kuorum në votim. Pas disa dështimesh, PDK është treguar e
gatshme të bëjë përmirësimet e nevojshme, por që
projektligji nuk është miratuar.
Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë
COVID-19 në Territorin e Republikës së Kosovës, është
miratuar nga Kuvendi në muajin gusht 2020, afër gjashtë
muaj pas shfaqjes së rasteve të para të pandemisë në Kosovë.
Ky ligj është përcjellë me mjaftë kundërshtime në mes të
Qeverisë dhe Kuvendit, por edhe brenda vet grupeve
parlamentare. Iniciativa për këtë ligji është ndërmarrë nga
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës , znj. Osmani-Sadriu e
mbështetur edhe nga disa deputetë të tjerë. Fillimisht ky
projektligj është refuzuar nga Kryesia e Kuvendit që të
dërgohet për mendim në qeveri, ashtu siç janë procedurat kur
iniciativat ligjore nuk janë të qeverisë, me arsyetimin se
Qeveria Kurti e cila ishte në detyrë, nuk mund të ndër-veprojë
me Kuvendin pasi ka humbur besimin e tij. Pas zgjedhjes së
Qeverisë së re të udhëhequr nga Kryeministri Hoti, Qeveria
është deklaruar kundër kësaj nisme, duke vlerësuar se
çështjet të cilat adreson kjo nismë ligjore e Kuvendit do të
adresohen në kuadër të një ligji të ri i cili synon edhe
rimëkëmbjen ekonomike.23 Përkundër mendimit të Qeverisë,
“Edhe një tentim për Ligjin që mbron vlerat e luftës së UÇK-së”. Gazeta Express,
qasur në: https://www.evropaelire.org/a/ligji-per-mbrojtjen-e-vlerave-te-luftes-seuck-/30734748.html
22 Kosnett kritikon Ligjin e propozuar për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së. Radio
Evropa e Lirë, qasur në: https://www.evropaelire.org/a/30755434.html
23 “Qeveria e Kosovës nuk e miraton nismën ligjore për luftimin e pandemisë”, Radio
Evropa e Lirë, qasur në: https://www.evropaelire.org/a/30715643.html
21
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Kuvendi ka vazhduar me shqyrtimin e kësaj nisme ligjore,
pasi mendimi i Qeverisë nuk është obligativ për t’u zbatuar.
E nëse Kuvendi do të priste miratimin e Ligjit për
Rimëkëmbjen Ekonomike për të adresuar edhe masat
për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, duket
se pandemia do të dështonte të luftohej me mjetet ligjore që
janë vënë në dispozicion të Qeverisë pas miratimit të ligjit.
Projektligji për Rimëkëmbjen Ekonomike u miratua në
mbledhjen e Qeverisë kah fundi i muajit korrik 2020, me
ç‘rast u përcoll edhe në Kuvend për shqyrtim.24 Përmes këtij
ligji synohet adresimi i efekteve negative në ekonominë e
vendit të shkaktuara nga COVID-19, ndër masat e parapara
është edhe mundësia që paguesit e pensioneve në Trustin e
kursimeve pensionale të mund të tërheqin një pjesë të
fondeve. Kundër këtij ligji janë deklaruar dy subjektet
opozitare, VV dhe PDK, me arsyetimin se ky projektligj nuk
adreson rimëkëmbjen ekonomike të shkaktuar nga
pandemia, ndërsa partitë e koalicionit qeverisës. Paralelisht
me këtë iniciativë, PDK ka paralajmëruar iniciativë të veçantë
për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Fondet Pensionale, i cili
u mundëson qytetarëve të Kosovës tërheqjen e një pjese të
kursimeve të tyre nga trusti.
Qeveria Hoti është zgjedhur me dy premtime kryesore:
luftimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, si dhe
rimëkëmbjen ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Me
marrjen e mandatit, Qeveria Hoti është më shumë e
përkushtuar në dialogun për normalizim të
marrëdhënieve me Serbinë, se sa me premtimet
kryesore të cilat i kishte dhënë. Në anën tjetër, edhe
legjislativi i vendit ishte mjaftë aktiv sa i përket dialogut
përgjatë sesionit pranverorë. Gjysma e debateve
“Qeveria e Kosovës miraton projektligjin për rimëkëmbje ekonomike”. Anadolu
Agency, qasur në: https://www.aa.com.tr/sq/ballkani/qeveria-e-kosov%C3%ABsmiraton-projektligjin-p%C3%ABr-rim%C3%ABk%C3%ABmbjeekonomike/1918891
24
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parlamentare kishte për temë çështjet që kanë të bëjnë me
dialogun, interpelanca e vetme e mbajtur trajtoi heqjen e
masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, si dhe kishte raportime
të ministrave në komisione parlamentare dhe të vet
kryeministrit.

Vështirësitë kryesore
Problemet brenda koalicioneve qeverisëse

→ Mospajtimet

e shpeshta brenda koalicioneve qeverisëse
kanë ndikuar negativisht edhe në punën e Kuvendit, si në
aspektin e stabilitetit politik ashtu edhe në dështimin për
miratim të ligjeve.

Mos koordinimi i opozitës

→ Partitë

politike opozitare, VV dhe PDK, nuk patën
koordinim dhe bashkëpunim në mes vete për të
mbikëqyrë punën e ekzekutivit. Ndonëse bashkëpunimi
opozitar nuk është i domosdoshëm për të shfrytëzuar në
mënyrë efikase mekanizmat mbikëqyrës, por që do të
rriste nivelin e mbikëqyrjes parlamentare, siç janë
interpelancat,
komisionet
hetimore,
debatet
parlamentare, kërkesat për raportim të ministrave në
komisione, dëgjimet publike, etj.

Mos pjesëmarrja e deputetëve në votim

→ Trendi

i mospjesëmarrjes së deputetëve në votim në
Kuvend përkundër që ka qenë i pranishëm edhe në
Legjislaturën e shtatë. Kjo metodë është përdorur si mjet
për të penguar votimin e ligjeve, marrëveshjeve
ndërkombëtare apo të rezolutave. Mospjesëmarrja e
deputetëve në votim, ka shkaktuar grumbullim të punëve
të papërfunduara në Kuvend dhe është cilësuar si ikje nga
vendimmarrja. Mospjesëmarrja e deputetëve të opozitës
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në votim është përdorur si mënyrë strategjike për të
ekspozuar brishtësinë e koalicionit qeverisës.
Efikasiteti i dobët në procesin ligjbërës

→ Krizat politike të shkaktuara nga ndryshimet e shpeshta
në Qeveri kanë ndikuar negativisht në numrin e
projektligjeve të cilat Kuvendi i ka pasur për shqyrtim.
Qeveria Kurti nuk kishte arritur të miratojë Planin
Legjislativ, kurse Qeveria Hoti nuk kishte arritur të
dërgojë në Kuvend të gjitha projektligjet të cilat i kishte
paraparë t’i dorëzojë në Kuvend brenda sesionit
pranverorë të punës së Kuvendit.
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Veprimtaria e Kuvendit
Kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesione, në sesionin
pranveror dhe në sesionin vjeshtor. Sesioni pranveror i
punimeve të Kuvendit fillon të hënën e tretë të muajit janar,
kurse sesioni vjeshtor fillon të hënën e dytë të muajit shtator.
Nuk ka një datë të caktuar të përfundimit të punimeve të
sesioneve. Për fillimin dhe përfundimin e sesioneve të
punimeve të Kuvendit, deputetët njoftohen nga Kryetari i
Kuvendit.

Mbledhjet e Kuvendit
Në periudhën janar – gusht 2019, deputetët kanë qenë
të angazhuar për 29 ditë në seanca të Kuvendit. Përgjatë kësaj
periudhe janë mbajtur 24 seanca, prej të cilave 6 seanca
plenare të cilat i kanë vazhduar punimet në 7 ditë të tjera, 15
herë në seanca të jashtëzakonshme, dhe 3 herë në seanca
solemne apo të veçanta.
Figura 1. Numri dhe lloji i seancave të mbajtura sipas muajve në
vitin 2019
Plenare

Vazhdime

Jashtëzakonshme

Solemne/Veçantë

7

1

1111 1

Janar

Shkurt

2
1 1 1

Mars

Prill

4

3
1 11
Maj

1

1

1

Qershor Korrik Gusht

Në periudhën janar – gusht 2020, deputetët kanë qenë
të angazhuar për 35 ditë në seanca të Kuvendit. Përgjatë kësaj
periudhe janë mbajtur 24 seanca, prej të cilave 13 seanca
plenare të cilat i kanë vazhduar punimet në 10 ditë të tjera, 8
herë në seanca të jashtëzakonshme, dhe 4 herë në seanca
solemne apo të veçanta.
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Figura 2. Numri dhe lloji i seancave të mbajtura sipas muajve në
sesionin pranveror 2020
Plenare

Vazhdime

Të jashtëzakonshme

Solemne/Veçanta
8

2

1 1 1

Shkurt

2

3

2

Mars

4

3
1

Prill

1 1 1

Maj

2

Qershor Korrik

2

Gusht

Seancat plenare
Seanca e parë plenare në vitin 2019 është mbajtur më 30
janar, duke trashëguar shumë çështje të cilat kishin mbetur
të pa shqyrtuara në seancat e vitit paraprak. Për gjashtë
mujorin e parë të vitit, Kuvendi ka mbajtur 6 seanca plenare,
punimet e të cilave kanë vazhduar në 7 ditë të tjera.
Përgjatë kësaj periudhe, Kuvendi ka renditur në seanca 81
çështje për shqyrtim (17 në seanca të jashtëzakonshme), ku
204 herë ka pasur bartje të pikave nëpër seanca të ndryshme.
Vazhdimet e seancave kanë qenë mjaftë të ngarkuara me
pikat e pa përfunduara. Vetëm në seancën e 30 majit, kanë
qenë në rend të ditës 62 pika, si vazhdime nga 10 seanca të pa
përfunduara.
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Figura 3. Numri i pikave të rendit të ditës sipas seancave të
mbajtura gjatë sesionit pranveror 2019
Të reja

Të bartura

60
47

52

36

9
24

9

20

1

7

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

1
Qershor Korrik

2
Gusht

Pamundësia për të përfunduar shqyrtimin e të gjitha pikave
të rendit të ditës të paraparë për një seancë plenare, ka
dëmtuar aspekte të mbikëqyrjes parlamentare. Seancat për të
cilat ka pasur vazhdime, deputetët janë privuar nga mundësia
për t’u deklaruar jashtë rendit të ditës dhe për të parashtruar
pyetje parlamentare për anëtarët e qeverisë. Kjo pasi këto dy
pikat e para të rendit të ditës parashihen për deklarime jashtë
rendit të ditës dhe për pyetje parlamentare. Kjo rregull
zbatohet vetëm për seancat e reja.
Arsyet të cilat kanë çuar deri tek grumbullimi i punëve të
Kuvendit janë të ndryshme, prej të cilave po rendisim dy më
kryesoret:

→ Kryesia

e Kuvendit në legjislaturën e gjashtë ka bërë
planifikim të dobët të agjendës së Kuvendit. Seancat nuk
janë thirrur rregullisht dhe sipas praktikës së Kuvendit
ditëve të enjte. Me një shkallë kaq të ulët të trajtimit të
çështjeve, seancat plenare është dashur të mbahen në
baza javore. Komisionet e Kuvendit kanë shqyrtuar
çështjet me të cilat janë ngarkuar, por Kuvendi nuk ka
mundur të marr vendim për to.

-----------------------------------------------------------33

Analizë mbi veprimtarinë e Kuvendit të Kosovës në periudhën 2019-2020
------------------------------------------------------------

→ Koalicioni qeverisës nuk ka arritur të mobilizojë deputetët
e saj për të bërë kuorumin e nevojshëm, me përjashtim
kur interesat e qeverisë janë cenuar. Mungesa e shumicës
parlamentare, mungesa e koordinimit të partnerëve të
koalicionit qeverisës, si dhe përkushtimi i deputetëve ndaj
punës në Kuvend, kanë çuar në mungesën e kuorumit dhe
si pasojë dështimin e seancave apo pamundësinë për të
marrë vendime.
Kuvendi si institucion që përfaqëson qytetarët dhe mbikëqyrë
punën e institucioneve të parapara me Kushtetutë, është
institucion reaktiv që përpiqet të trajtojë çështjet të cilat zënë
vend në debatin publik dhe problemet të cilat ballafaqohen
qytetarët. Shpeshherë, nga pamundësia e arritjes së shumicës
parlamentare nga koalicioni qeverisës është pamundësuar
marrja e vendimeve.
Pamundësia e marrjes së vendimeve kryesisht është
manifestuar përmes mos pjesëmarrjes së deputetëve në
votim, përkundër që në sallën e Kuvendit ka pasur numër të
mjaftueshëm të deputetëve. Kjo strategji për të penguar
marrjen e vendimeve është përdorur si nga partitë në pushtet
ashtu edhe nga ato në opozitë. Metodë tjetër e përdorur për
të penguar marrjen e vendimeve ka qenë braktisja e
punimeve të seancës.
Seanca e parë plenare në vitin 2020 është mbajtur më
3 shkurt 2020, që për pikë të rendit të ditës kishte zgjedhjen
e qeverisë. Në sesionin pranveror, Kuvendi ka mbajtur 13
seanca plenare, punimet e të cilave kanë vazhduar në 10 ditë
të tjera. Përgjatë kësaj periudhe, Kuvendi ka renditur në
seanca 74 çështje për shqyrtim (8 në seanca të
jashtëzakonshme), ku 27 pika janë bartur nga seancat e
papërfunduara. Për dallim prej legjislaturës së kaluar, numri
i pikave të rendit të ditës të bartura në vazhdime të seancave
plenare ka qenë dukshëm më i ulët. Po ashtu, një progres
tjetër i kësaj legjislature është edhe organizimi më i mirë i
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seancave, të cilat kanë qenë më pak të ngarkuara me pika të
rendit të ditës.
Figura 4. Numri i pikave të rendit të ditës në seancat e mbajtura
në sesionin pranveror të vitit 2020
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Seancat e jashtëzakonshme
Me kërkesën e një ose më shumë grupi parlamentar, që
përfaqësojnë të paktën 40 deputetëve të Kuvendit, Kryesia
mund të thërrasë seancë të jashtëzakonshme për të
shqyrtuar një çështje të ngutshme. Ndër të tjera, në kërkesën
për seancë të jashtëzakonshme duhet të arsyetohet pse
konsiderohet çështje e ngutshme edhe e rëndësishme. Seanca
të jashtëzakonshme mund të thërrasin edhe Presidenti dhe
Kryeministri.
Në sesioni pranveror të vitit 2019, Kuvendi ka mbajtur më
shumë seanca të jashtëzakonshme sesa seanca plenare.
Gjithsej gjatë këtij viti janë mbajtur 15 seanca të
jashtëzakonshme (48% e të gjitha seancave) të cilat kryesisht
janë iniciuar nga partitë opozitare. Në dy prej seancave të
cilat janë mbajtur brenda një dite, është shqyrtuar me
procedura të përshpejtuara shqyrtimi i projektligjit për
ndalimin e lojërave të fatit. Këto seanca janë thirrur me
kërkesë të Kryeministrit Haradinaj. Kërkesën e tij për këtë
seancë, Kryeministri e kishte arsyetuar si përgjigje ndaj një
Rezolute të miratuar nga Kuvendi para gjashtë ditëve, ku
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kërkohej nga Qeveria t’i nisë procedurat ligjore për
pezullimin e aktiviteteve të lojërave të fatit. Ky ishte një
veprim i befasishëm nga Kryeministri dhe lirisht mund të
thuhet një rekord sa i përket shpejtësisë së zbatimit të
rezolutave të Kuvendit nga Qeveria, që përgjithësisht
shpërfillen. Mbeten të paqarta motivet të cilat e kanë nxitur
Kryeministrin të ndërmarrë një hap të tillë.
Seancat tjera të thirrura nga opozita, 11 gjithsej, kryesisht
kanë pasur karakter të mbikëqyrjes parlamentare, për të
diskutuar çështje si rasti i ngacmimit seksual të një të miture,
shpenzimet financiare të Qeverisë nga kategoria e
shpenzimeve të paparashikuara, për imigrimin e të rinjve dhe
gjendjen në Telekomin e Kosovës. Në katër prej seancave të
jashtëzakonshme në të cilat është paraparë votimi i
rezolutave kanë mbetur të papërfunduara. Këto pika të rendit
të ditës kanë vazhduar të barten nga një seancë në tjetrën:

→ Seanca e 12 marsit, lidhur me vendimin e Qeverisë për
ndarjen e mjeteve
paparashikuar;

financiare

nga

shpenzimet

e

→ Seanca

e 13 marsit, lidhur me bllokimin e Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve;

→ Seanca e 28 marsit, lidhur me situatën e krijuar në arsim
pas vendimit të SBASHK-ut për të refuzuar kompensimin
e orëve të humbura gjatë grevës tre javore;

→ Seanca

e 11 prillit, lidhur me zbrazjen e vendit nga të
rinjtë, si rreziku më i madh që i kanoset vendit që nga
paslufta;

→ Seanca

e 1 korrikut, lidhur me situatën aktuale të
shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë angazhimi i institucioneve të Republikës së Kosovës për
të drejtat dhe vështirësitë e tyre.
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Seancat e jashtëzakonshme kanë qenë një prej
karakteristikave të legjislaturës së gjashtë, që është përdorur
si mjet nga opozita për të ushtruar rolin e vet mbikëqyrës ndaj
Qeverisë. Kjo është bërë e mundur edhe fal numrit të madh
të deputetëve që e kanë pasur partitë në opozitë, por është
përdorur edhe si mënyrë taktike për të theksuar për publikun
rëndësinë e çështjeve të cilat janë trajtuar. Përgjithësisht
mund të thuhet se seancat e jashtëzakonshme kanë qenë
pjesërisht të suksesshme, pasi kanë arritur të mbahen dhe të
diskutohet për temat. Por që nuk kanë qenë plotësisht të
suksesshme pasi në pesë prej tyre, deputetët nuk kanë
miratuar rezolutat e propozuara.
Në sesionin pranveror të vitit 2020, Kuvendi ka mbajtur
gjithsej 8 seanca të jashtëzakonshme, që është gati përgjysmë
më pak se sa në sesionin e njëjtë të vitit 2019. Në dy prej
seancave të jashtëzakonshme, deputetët kishin zgjedhur
Kryetaren e Kuvendit dhe Kryeministrin. Në tri seanca të
tjera të jashtëzakonshme, ishte shqyrtuar ligji për buxhetin e
shtetit.
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Mbikëqyrja parlamentare
Interpelancat
Një grup parlamentar ose gjashtë e më shumë deputetë
mund të parashtrojnë kërkesë për interpelancë për të
shqyrtuar një çështje, që lidhet me punën e Qeverisë ose të
një ministrie. Punimet e Kuvendit gjatë një interpelance
mund të zgjasin deri në tri orë. Interpelanca për çështjen e
njëjtë nuk mund të parashtrohet më shumë se dy herë gjatë
një viti kalendarik.
Viti 2019 ishte mjaft aktiv për Kuvendin sa i përket mbajtjes
së interpelancave, duke i realizuar 12 të tilla. Dhjetë ishin të
adresuara ndaj Kryeministrit dhe dy ndaj ministrive. Të
gjitha interpelancat ishin mbajtur me kërkesë të partive
opozitare ndërsa anëtarët e Qeverisë kanë treguar gatishmëri
të lartë për t’iu përgjigjur kërkesave të opozitës për
interpelancë, gjë që nuk ishte parë në mandatet e kaluara.
Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2019, Kuvendi ka tentuar të
mbajë tri interpelancat, që të tria me kërkesë të deputetëve të
PSD-së:

→ Interpelanca e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale,
z. Skender Reçica, në lidhje me vdekjet dhe lëndimet e
punëtorëve në vendin e punës;

→ Interpelanca

e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, z.
Valdrin Lluka, në lidhje me themelimin e Ndërmarrjes së
Re Energjetike të Kosovës Sh. A/NKEC;

→ Interpelanca e kryeministrit të Republikës së Kosovës, z.
Ramush Haradinaj, në lidhje me mos-caktimin dhe
rritjen e pagës minimale në Republikën e Kosovës.
Interpelanca e ministrit Reçica është iniciuar qysh nga viti
2018, por që ka dështuar të mbahet edhe gjatë vitit 2019.
Ndërsa ajo e ministrit Lluka, e iniciuar në muajin janar të vitit
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2019 përkundër që është mbajtur, Kuvendi nuk ka arritur që
të votojë propozim-rezolutën. Kurse interpelanca e
kryeministrit Haradinaj ishte përmbyllur me votimin e
Rezolutës në lidhje me mos-caktimin dhe rritjen e pagës
minimale në Republikën e Kosovës.
Në sesionin pranveror të vitit 2020, interpelancat janë
shfrytëzuar më pak nga opozita për të mbajtur llogaridhënës
anëtarët e kabinetit qeveritar. Në sesionin pranveror 2020
është mbajtur vetëm një interpelancë ndaj Kryeministrit Hoti
lidhur me dialogun Kosovë-Serbi për normalizim të
marrëdhënieve. Nga kjo interpelancë është propozuar edhe
miratimi i një rezolute, por që nuk është votuar nga Kuvendi.
Interpelanca është thirrur me kërkesë të LVV-së. Në vend të
interpelancave, Kuvendi ka qenë më i përfshirë me debate
parlamentare, me gjashtë të tilla të mbajtura brenda këtij
sesioni. Debatet parlamentare të mbajtura janë:

→ Debat

parlamentar në lidhje me paralajmërimin e
kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, për
heqjen e tarifës 100%;

→ Debat

parlamentar në lidhje me rrezikimin e
marrëdhënieve diplomatike të Republikës së Kosovës me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si pasojë e qasjes
shpërfillëse e joserioze të kryeministrit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës në raport me këshillat e udhëzimet
e përfaqësuesve të SHBA-ve;

→ Debat parlamentar lidhur me rifillimin e dialogut Kosovë
– Serbi;

→ Debat parlamentar lidhur me menaxhimin e pandemisë
COVID-19;

→ Debat parlamentar për situatën financiare të Telekomit të
Kosovës;
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→ Debat

parlamentar për të drejtat e pensionistëve
kontributdhënës.

Pyetjet parlamentare
Për secilën mbledhje të Kuvendit, rendi i ditës duhet të
parashoh 60 minuta kohë për pyetje parlamentare të
deputetëve. Deputeti për një mbledhje mund të parashtrojë
më së shumti dy pyetje për ministrat ose Kryeministrin.
Pyetjet parlamentare duhet të parashtrohen paraprakisht
me shkrim në Zyrën për Propozime dhe Parashtresa të
Kuvendit, më së paku 48 orë para fillimit të mbledhjes. Kur
pyetja e deputetit nuk merr përgjigje brenda dy seancave të
radhës, publikohet në Revistën e Kuvendit dhe në faqen
elektronike të Kuvendit, kurse Zyra për Informim e Kuvendit
obligohet të lëshojë një njoftim për media brenda 24 orëve
pas mbledhjes së dytë. Përveç pyetjeve me gojë, deputetët
mund të parashtrojnë edhe pyetje me shkrim. Përgjigja
duhet të jepet brenda dy javësh pas datës së parashtrimit të
pyetjes dhe duhet të evidentohet në procesverbalin e
mbledhjes plenare të radhës së Kuvendit. Lista e pyetjeve për
të cilat nuk është dhënë përgjigje brenda kohës së caktuar,
duhet të publikohet në Buletinin e Kuvendit dhe t’u dërgohet
deputetëve.
Në pjesën e parë të vitit 2019, deputetët kanë pasur rastin të
parashtrojnë pyetje me gojë vetëm në tri seanca plenare.
Madje, në njërën prej seancave (7 mars) në të cilën ishte
paraparë koha për pyetje parlamentare të deputetëve, me
propozimin e grupeve parlamentare të partive në pushtet dhe
PSD-së, ishte amendamentuar rendi i ditës duke hequr pikën
për pyetje parlamentare.
Pyetjet parlamentare janë njëra prej fushave që ka devalvuar
në Kuvend gjatë vitit 2019. Anëtarët e kabinetit Qeveritar,
përfshirë Kryeministrin, kryesisht kanë munguar në seanca
gjatë kohës sa deputetët kanë parashtruar pyetje
parlamentare. Mbi gjysma e pyetjeve të deputetëve kanë
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mbetur pa përgjigje. Deputetët kanë bërë përpjekje të marrin
edhe përgjigje me shkrim prej Qeverisë, por edhe në këtë
formë janë shpërfillur.
Kjo sjellje e Qeverisë ka dekurajuar në masë të madhe
deputetët që të ushtrojnë rolin e tyre mbikëqyrës dhe të
shfrytëzojnë mekanizmin e pyetjeve parlamentare. Nga
numri i përgjithshëm i deputetëve, vetëm ¼ ka parashtruar
pyetje për Qeverinë, ndërsa pjesa tjetër nuk e ka marrë
mundin sa të provojë. Në shumë prej rasteve, deputetët nuk
kanë pranuar fare të lexojnë pyetjet e tyre, disa prej të cilave
kanë qenë prej seancave të kaluara. Por që ka pasur edhe
raste kur as deputeti dhe as ministri nuk kanë qenë të
pranishëm në seancë.
Në legjislaturën e gjashtë nuk mund të thuhet që kabineti
Qeveritar ka pasur qasje selektive ndaj pyetjeve të deputetëve
të partive opozitare, pasi shpërfillja është bërë pa përjashtim.
Megjithëkëtë, deputetë të cilët janë nga radhët e partive në
pushtet janë më të kujdesshëm për të mos sfiduar me pyetje
ministrat e partisë së tyre. Kryesisht pyetjet janë drejtuar për
ministrat e partisë partnere në koalicion, megjithëse ka
përjashtime. Në të kaluarën, pyetjet parlamentare janë
shfrytëzuar si mjet nga deputetët për t’i dhënë mundësi
ministrave të partisë së tyre që të promovojnë punën.
Në legjislaturën e shatë, në kuadër të mbikëqyrjes
parlamentare, deputetët kanë parashtruar 71 pyetje
parlamentare, prej të cilave 31 nga grupi parlamentar i LVVsë, pasuar nga PDK me 23 pyetje, AAK me 10 pyetje, LDK me
6 pyetje dhe 6+ me 1 pyetje. Koha për pyetje parlamentare
është renditur si pikë e rendit të ditës vetëm në katër seanca
plenare.

Deklarimet jashtë rendit të ditës
Në seancat plenare, Rregullorja e Punës së Kuvendit ka
paraparë kohën për deklarime të deputetëve jashtë rendit të
ditës. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës është e
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kufizuar deri në 30 minuta, diskutimi në emër të grupit
parlamentar zgjat deri në pesë minuta, ndërsa diskutimi i
deputetit zgjat deri në tre minuta.
Në pjesën e parë të vitit 2019, Kuvendi ka pasur tre herë në
rend të ditës deklarimet e deputetëve. Gjithsej ka pasur 27
deklarime nga 20 deputetë, kurse 100 të tjerë nuk kanë pasur
ende deklarime jashtë rendit të ditës për këtë vit. Deputetët e
VV dhe LDK kanë pasur më së shumti deklarime. Në seancën
e parë kanë dominuar çështjet për pagat e zyrtarëve publik,
në të dytën për autostradën e Dukagjinit, ndërsa në të tretën
për çështje të ndryshme infrastrukturore. Koha për
deklarime të deputetëve jashtë rendit të ditës është
shfrytëzuar edhe për të ngritur akuza për deputetët të cilët
kanë pasur padi në gjykata, por deputetët nuk janë kursyer as
për të ofenduar kolegët e tyre.
Në sesionin pranveror 2020, Kuvendi ka pasur gjashtë herë
në rend të ditës deklarimet e deputetëve që është 50% më
shumë se sa në sesionin e njëjtë të vitit 2019. Gjithsej ka pasur
51 deklarime nga 41 deputetë, kurse 79 të tjerë nuk kanë
pasur ende deklarime jashtë rendit të ditës në këtë sesion.
Deputetët e LVV-së dhe LDK-së kanë pasur më së shumti
deklarime kanë pasur deputetët e LVV-së (15), pastaj të LDKsë (12), PDK-së (11), AAK-së (7), dhe komuniteteve (3).

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Secili komision, brenda fushës së përgjegjësisë së tij, është i
autorizuar ta mbikëqyrë zbatimin e ligjeve nga Qeveria, dhe
duhet të raportoj me shkrim dhe me gojë një herë në vit në
mbledhjet plenare të Kuvendit. Kurse, ministria përkatëse i
raporton komisionit funksional në lidhje me zbatimin e ligjit
pa kërkesë, së paku një herë në vit. Nëse ministritë nuk
raportojnë ose nëse raportimi i tyre konsiderohet jo i plotë,
me kërkesën e komisionit çështja hyn në rendin e ditës së
mbledhjes tjetër plenare.
Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve është një prej segmenteve më
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të dobëta të Kuvendit. Ndonëse komisionet parlamentare
parashohin në planet e tyre të punës mbikëqyrja të zbatimit
të ligjeve, realizueshmëri është e ulët. Për pjesën e parë të
vitit, komisionet kanë pasur performancë dukshëm më të
lartë, pasi kanë arritur që të mbikëqyrin zbatimin e gjashtë
ligjeve, raportet e të cilave janë miratuar dhe janë dërguar për
shqyrtim në seancë të Kuvendit:

→ Komisioni

për Buxhet dhe Financa, për mbikëqyrjen e
zbatimit
të
Ligjit
për
bankat,
institucionet
mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo-bankare;

→ Komisioni

për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për
Persona të Pagjetur dhe Peticione, për mbikëqyrjen e
zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi;

→ Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje
të FSK-së, për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për
Inspektoratin Policor të Kosovës.

→ Komisioni për Legjislacion, për mbikëqyrjen e zbatimit të
Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në
Ushtrimin e Funksionit Publik;

→ Komisioni

për Mbikëqyrjen e Financave Publike, për
mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Kontrollin e
Brendshëm të Financave Publike;

→ Komisioni

për Zhvillim Ekonomik, për mbikëqyrjen e
zbatimit të Ligji për Shërbime.

Për dy raportet e para nuk ka pasur votim nga Kuvendi. Këto
raporte janë futur për shqyrtim në seancën e datës 28 shkurt,
dhe që nga atëherë kanë qenë në rend të ditës edhe në katër
seanca të tjera, por pa pasur një proces të votimit. Katër
raportet e tjera, ndonëse janë miratuar nga komisionet
përkatëse, akoma nuk janë renditur për shqyrtim në seancat
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e Kuvendit.
Performanca e shtuar e komisioneve në mbikëqyrjen e
zbatimit të ligjeve nuk është finalizuar, pasi raportet duhet të
miratohen nga seanca, gjë e cila nuk ka ndodhur. Dështimet
e Kuvendit për të mbajtur seanca plenare, kanë prekur edhe
fushën e zbatimit të ligjeve dhe kanë zhvleftësuar përpjekjet
e komisioneve parlamentare.
Legjislatura e shtatë, në sesionin pranveror të vitit 2020 nuk
ka arritur të bëjë mbikëqyrjen e zbatimit të asnjë ligji.

Komisionet hetimore
Komisionet hetimore përdoren si një mjet i mbikëqyrjes
parlamentare për të hetuar abuzimet e mundshme,
keqmenaxhimin, mosveprimin apo veprimin e gabuar ku
janë drejtpërdrejt të përfshira institucionet qeveritare dhe
shtetërore. Komisionet hetimore kanë për qëllim të
konstatojnë, të përshkruajnë rrjedhën e ngjarjeve me qëllim
të qartësimit të asaj se çfarë ka ndodhur dhe të përcaktimit
të përgjegjësisë së atyre që kanë qenë të përfshirë.
Në vitin 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin për
Hetim Parlamentar, i cili ka për qëllim që të rregullojë
funksionimin e komisioneve hetimore të cilat themelohen
nga Kuvendi. Ky ligj përcakton se fusha e veprimit të
komisioneve nuk guxon të pengojë veprimtarinë e organeve
tjera.
Inicimi i themelimit të komisioneve hetimore mund të bëhet
nga gjashtë deputetë, një komision i përhershëm
parlamentar dhe një e treta e deputetëve të Kuvendit. Në rast
se kërkesa për themelimin e komisionit parashtrohet nga një
e treta e deputetëve, Kuvendi detyrimisht në seancë plenare
themelon Komisionin për çështjen e kërkuar. Në rast se
kërkesa është nga një numër i deputetëve që nuk përbëjnë një
të tretën e deputetëve të Kuvendit, atëherë vendoset me
shumicën e thjeshtë të votave të deputetëve për ngritjen e
-----------------------------------------------------------44

Analizë mbi veprimtarinë e Kuvendit të Kosovës në periudhën 2019-2020
------------------------------------------------------------

komisionit. Mandati për hetimin e një çështje është gjashtë
muaj brenda të cilit Komisioni duhet të paraqet raport
përfundimtar.
Në pesë legjislaturat e kaluara, Kuvendi kishte themeluar
gjithsej tri komisione hetimore:

→ Komisioni hetimor për trazirat e marsit, i themeluar në
vitin 2004. Komisioni nuk kishte arritur të përfundojë
hetimin dhe të përgatisë raportin.

→ Komisioni hetimor për gjetjet e Auditorit të Përgjithshëm
për vitin 2005 për Kuvendin, i themeluar në vitin 2006.
Komisioni kishte përgatitur raport të cilin e kishte
miratuar Kuvendi në seancën e mbajtur më 22.02.2007.

→ Komisioni hetimor për të hetuar shpenzimet e faturave të
energjisë elektrike, i themeluar në vitin 2013.
Ndërsa vetëm në legjislaturën e gjashtë, janë themeluar katër
komisione hetimore, tri prej të cilave vetëm në vitin 2018.
Numri i madh i komisioneve hetimore në këtë legjislaturë
duhet parë si trend pozitiv, pasi përmes tyre Kuvendi ka
arritur të fuqizojë rolin e vet mbikëqyrës, që përkundër
obstruksioneve dhe sabotimeve të brendshme, janë nxjerrë
konstatimet për përgjegjësit institucional në rastet për të cilat
janë kryer hetime parlamentare. Ndonëse ka pasur tendenca
të degradimit të këtij roli, përmes iniciativave për themelim
të komisioneve hetimore për rastet me të cilat veçse kanë
qenë duke u marrë institucionet e drejtësisë.
Komisioni hetimor në lidhje me ndriçimin e rastit të
dëbimit të gjashtë shtetasve turq
Puna e komisionit për rastin e dëbimit të shtetasve turq ishte
përballur me sabotime të brendshme. Madje, kryetari dhe
nënkryetari i këtij komisioni kishin ushtruar padi ndaj
Kryesisë së Kuvendit duke e akuzuar për pengesa që
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komisioni të përmbushë mandatin ligjor, duke mos e lejuar
që komisionit t’i vazhdohet mandati i përcaktuar me ligj.25 Pas
reagimeve ndërkombëtare, komisioni i ishte rikthyer punës,
ku pas shumë refuzimeve, Presidenti Thaçi i ishte përgjigjur
ftesës nga komisioni për të dëshmuar lidhur me përfshirjen e
tij në këtë rast. Ndonëse u paraqit fizikisht, Presidenti nuk
kishte dhënë asnjë informatë duke kontestuar përzgjedhjen e
ekspertit nga ana e komisionit. Në këtë mbledhje, deputetë
por edhe vet Presidenti u përfshinë në fyerje, kërcënime dhe
akuza.26 Raporti i komisionit u miratua nga Kuvendi më 24
qershor 2019, ku u konstatua se dëbimi i shtetasve turq ishte
bërë jashtëligjshëm, ka rënë në kundërshtim me ligjet,
Kushtetutën dhe me konventat ndërkombëtare. Komisioni ka
gjetur 31 shkelje në këtë rast të cilat janë deponuar edhe në
Prokurorinë Speciale.
Komisioni hetimor në lidhje me emërimet e
shërbyesve të lartë civil në Administratën Shtetërore
të Republikës së Kosovës
Komisioni hetimor për emërimet shërbyesve të lartë civil në
Administratën Shtetërore, kishte për qëllim të hetojë nëse
janë përmirësuar kapacitetet profesionale të institucioneve
publike për emërime në pozita të larta në shërbimin civil, si
dhe për të parë nëse janë zbatuar procedurat ligjore për listën
e miratuar të pozitave sipas memorandumit të pajtuar
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Ambasadës
Britanike në Kosovë. Ky komision nuk ka mbajtur asnjë
mbledhje duke dështuar akoma pa filluar punën.

Komisioni hetimor s’ka kujt t’ia paraqesë raportin për dëbimin e shtetasve turq.
Koha.net.
Qasur
më
25.06.2019
në:
https://www.koha.net/arberi/146017/komisioni-hetimor-ska-kujt-tia-paraqeseraportin-per-debimin-e-shtetasve-turq/
26 Përfundon dëshmia e Thaçit në Komision për deportimin e shtetasve turq,
rezultati
zero,
Koha.net.
Qasur
më
25.06.2019
në:
https://www.koha.net/arberi/159351/thaci-kerkon-te-intervistohet-per-debimine-shtetasve-turq-pa-pranine-e-mediave/
25
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Komisioni hetimor në lidhje me shpenzimet për
lobim nga ana e Presidencës dhe Qeverisë së
Republikës së Kosovës
Komisioni për hetimin e shpenzimeve për lobim nga ana e
Presidencës dhe Qeverisë, ka përfunduar raportin në dhjetor
të vitit 2018, por që ky raport nuk ishte votuar nga Kuvendi,
duke u bartur nga një seancë në tjetrën. Komisioni, kishte
ardhur në përfundimin se dy institucionet shtetërore,
Presidenca dhe Qeveria, duhet të hetohen nga drejtësia për
shkak të obstruksioneve në të cilat kishin hasur gjatë hetimit
për kontratat për lobim.27
Komisioni hetimor në lidhje me gjendjen në PTK dhe
Vala
Komisioni për gjendjen në PTK dhe Vala ishte komisioni i
vetëm që kishte vazhduar punimet edhe pas dorëheqjes së
Kryeministrit. Një numër i madh i dëshmitarëve, përfshirë
ish-drejtues të PTK-së, biznesmen dhe ekspert u ftuan për të
dhënë dëshmi. Përkundër kësaj, komisioni ka deklaruar që
janë intervistuar vetëm 30% e dëshmitarëve të planifikuar.28
Komisioni është pajtuar që të nxjerrë një draft-raport të
punës që është bërë deri më tani, dhe si i tillë t’i përcillet
legjislaturës së ardhshme, pasi hetimi i bërë deri më tani
është i pamjaftueshëm dhe se raporti me këto të dhëna do të
ishte i mangët. Ndër të tjera, kryetari i këtij komisioni, ka
deklaruar se mandati gjashtë mujor është i pamundshëm për
të hetuar një çështje kaq voluminoze dhe kaq të shtrirë në
kohë dhe në institucione të ndryshme.29
Meqenëse themelimi i komisioneve hetimore nuk është
praktikuar shpesh nga Kuvendi i Kosovës, me përjashtim të
Presidenca e Qeveria fshehin kontratat për lobim. Koha.net. Qasur më 26.06.2019
në: https://www.koha.net/arberi/133422/presidenca-e-qeveria-fshehin-kontratatper-lobim/
28 Hetimi Parlamentar I PTK-së mbetet në gjysmë. Koha Ditore, faqe 1. Botuar më
datë: 08.08.2019.
29 Po aty.
27
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kësaj legjislature, gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë në pah
shumë mangësi, si në kuadrin ligjor ashtu edhe në mungesën
e përvojës së deputetëve për të kryer hetime të mirëfillta. Në
shumë raste deputetët nuk kanë pasur përvojën dhe
përgatitjen e duhur për t’u ballafaquar me dëshmitarët. Sfidë
tjetër me të cilat janë ballafaquar komisionet hetimore ka
qenë sabotimi i brendshëm nga partitë në pushtet. Efekti i
këtyre komisioneve mbetet të shihet në të ardhmen, që në
masë të madhe varet nga veprimet e institucioneve të
drejtësisë për të çuar më tutje hetimet. Në aspektin e
ndëshkimit politik që mund të manifestohet me shkarkime
apo dorëheqje të personave të cilët janë gjetur fajtor, nuk ka
pasur.
Në sesionin pranverorë 2020, Kuvendi ka themeluar dy
komisione hetimore, që janë:

→ Komisioni

hetimor parlamentar në lidhje me
menaxhimin e pandemisë së virusit “COVID-19” nga ana
e Qeverisë së Republikës së Kosovës;

→ Komisioni

hetimor parlamentar lidhur me procesin e
privatizimit në Kosovë.

Komisionet ad-hoc
Në momentin e shpërndarjes së Legjislaturës së gjashtë,
Kuvendi kishte edhe tri komisionet ad-hoc të cilat nuk kishin
arritur të përfundonin mandatin e tyre:

→ Komisioni Ad-hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin
dhe menaxhimin e fushës së
beneficioneve nga sigurimi social;

pensioneve

dhe

→ Komisioni

Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e
procesit zgjedhor;
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→ Komisioni Ad-hoc për hartimin e Projekt-Rezolutës për
gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës
në Kosovë.
Në legjislaturën e shtatë, në sesionin pranveror të punës të
vitit 2020, nuk është themeluar asnjë komision ad-hoc.

Dëgjimet publike
Dëgjimet publike mund të mbahen nga komisionet për të
marrë njoftime për çështjet që janë në shqyrtim e sipër, me
ekspertë të organizatave publike, të përfaqësuesve të
grupeve të interesit dhe të personave të tjerë.
Në sesionin pranveror të vitit 2019, komisionet parlamentare
kanë organizuar gjithsej 11 dëgjime publike për të shqyrtuar
projektligje, prej të cilave katër dëgjime publike kanë qenë në
kuadër të aktiviteteve për mbikëqyrje së zbatimit të ligjeve.
Prej 14 komisioneve parlamentare, gjysma e tyre kanë
organizuar dëgjime publike. Këtu prinë Komisioni për
Legjislacion me tri dëgjime publike të organizuar brenda
shtatë muajve të parë të vitit 2019.
Tabela 1. Dëgjimet Publike të organizuara nga komisionet
parlamentare për vitin 2019.

Komisioni për
Legjislacion

Diskutim Publik në lidhje me procedurat e
votimit jashtë vendit
Dëgjim publik lidhur me Mbikëqyrjen e
zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në
Ushtrimin e Funksionit Publik.
Dëgjim publik për Projekt Kodin e Procedurës
Penale nr.06/L-151 dhe Projektligjin nr. 06/L140 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.

Komisioni për
Punë të Jashtme

Dëgjim publik për Projektligjin nr. 06/L-148
për Diasporën.
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Komisioni për
Arsim

Dëgjim publik lidhur me mbikëqyrjen e
zbatimit të Ligjit për Trashëgiminë Kulturore

Komisioni për
Zhvillim
Ekonomik

Mbikëqyrja e zbatimit te Ligjit për shërbime

Komisioni për
Shëndetësi

Dëgjim Publik për Projektligjin e Punës

Dë gjim publik pë r Mbikëqyrjen e zbatimit të
Ligjit pë r energjinë elektrike

Dëgjim Publik për Projektligjin për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L008 për Këshillin Ekonomiko-Social.
Komisioni për
Administratë
Publike

Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e
Projektligjit për Transmetuesin Publik të
Kosovës/ RTK.

Komisioni për
të Drejtat e
Njeriut

Dëgjimi publik lidhur me mbikëqyrjen e
zbatimit të Ligjit Nr.05/L-20 për Barazi
Gjinore

Në sesion pranveror të vitit 2020, është mbajtur vetëm një
dëgjim publik i organizuar nga Komisioni për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale për të diskutuar lidhur me Projektligjin për
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19.
Mbikëqyrja parlamentare:
Identifikimi i
problemit

Shkaktarët

Zgjidhja

Mungesat e
deputetëve në
seanca.

Planifikimi jo i mirë
i seancave.
Mos funksionimi i
grupeve
parlamentare.

Shefat e grupeve
parlamentare të partive
në pushtet duhet të
angazhohen të kenë
deputetët në seanca.
Ndërsa Kryesia e
Kuvendit të përcaktojë
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dhe t’i përmbahet një
plani të seancave
plenare;
Kryesia e Kuvendit duhet
të parasheh masa
ndëshkuese në aspektin
financiar për deputetë të
cilët nuk marrin pjesë në
punimet e Kuvendit.
Mos
pjesëmarrja e
deputetëve në
votim.

Pamundësia e
mazhorancës për të
siguruar kuorumin.
Pamundësia për të
parashikuar kohën
e votimit.

Rritja e disiplinës brenda
grupeve parlamentare.
Koha fikse e votimit.

Grumbullimi i
shumë pikave
të rendit të
ditës (vlen për
Legjislaturën
e VI).

Zbrazëtitë në
Rregulloren e
Punës.

Kryetari dhe Kryesia e
Kuvendit duhet të
caktojnë seanca të
rregullta, të ndjekin
praktikën e mbajtjes së
seancave ditëve të enjte,
dhe të planifikojnë dhe
publikojnë kalendarin e
aktiviteteve dy javore.
Rregullorja e Kuvendit
duhet të ndalojë thirrjen
e seancave të reja, pa
përfunduar shqyrtimi i të
gjitha pikave të cilat janë
hapur.

Përdorim i
gjuhës jo
parlamentare

Gjuha jo
parlamentare
tolerohet nga
Kryesuesit e

Rregullorja e Kuvendit
duhet të respektohet sa i
përket mbarëvajtjes së
seancave. Masat
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Numri i ulët i
pyetjeve
parlamentare

seancave të
Kuvendit.

ndëshkuese për
deputetët të cilët
përdorin gjuhë jo
parlamentare duhet të
ndërmerren. Rregullorja
e re, duhet të parasheh
edhe masa të
sanksioneve financiare
për rastet kur përdoret
gjuhë jo parlamentare,
fyese apo kërcënuese të
ndaluara me rregullore.
Këto masa mund të
parashihen në Kodin e
Etikës së deputetëve, i cili
gjithashtu duhet të
avancohet.

Qeveria nuk
përgjigjet në
pyetjet
parlamentare;
Pyetje
parlamentare
parashtrojnë një
grup i vogël i
deputetëve;
Deputetët nuk janë
në seancë për të
parashtruar
pyetjen
parlamentare.

Deputetët duhet të
shfrytëzojnë të gjitha
mekanizmat ligjor që i
kanë në dispozicion për
të detyruar anëtarët e
kabinetit qeveritar që të
janë të përgjegjshëm ndaj
pyetjeve parlamentare.
Në këtë drejtim deputetët
mund të paraqesin
mocion mosbesimit ndaj
një anëtari individual të
Qeverisë, ashtu siç
parashihet në nenin
100.6 të Kushtetutës.
Kuvendi mund të marrë
në konsideratë që të
ndëshkojë financiarisht
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ose të heq të drejtën e
parashtrimit të pyetjeve
për disa seanca, për
deputetët që kanë
dorëzuar pyetje
parlamentare dhe nuk
janë në seancë për ta
parashtruar atë.
Mos
mbikëqyrje e
zbatimit të
ligjeve.

Në legjislaturën e
gjashtë, komisionet
kanë kryer numër
të konsiderueshëm
të aktiviteteve të
lidhen me
mbikëqyrjen e
zbatimit të ligjeve,
por raportet nuk
janë nxjerrë për
votim në seancë.
Deputetët nuk janë
të motivuar në
aktivitetet e
mbikëqyrjes së
zbatimit të ligjeve
për shkak të
angazhimit të
madh që kërkohet
dhe promovimit të
pakët që i bëhet.

Kuvendi duhet të
adoptojë parimet e
mbikëqyrjes së zbatimit
të ligjeve, komisionet të
harmonizojnë formatet
dhe metodologjinë, zyra
për marrëdhënie me
publikun të promovojë
këto aktivitete të
komisioneve.

Komisionet
hetimore jo
efektive.

Partitë në pushtet
sabotojnë hetimet
parlamentare.

Përgatitje më e mirë e
deputetëve për të kryer
hetime, ofrim të
përkrahjes profesionale
për deputetët, avancim i
ligjit për hetim
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parlamentar.
Mungesat,
vonesat, mos
qëndrimi deri
në fund i
anëtarëve në
mbledhjet e
komisioneve

Pjesëmarrja e
deputetëve në më
shumë se një
komision
parlamentar,
kryesisht tek
grupet e vogla
parlamentare,
mungesa e
përkushtimit ndaj
punës në
komisione ku
vizibiliteti është më
i ulët.

Komisionet parlamentare
duhet të kenë koordinim
sa i përket ditëve kur i
mbajnë mbledhjet.
Anëtarët të cilët janë në
më shumë se një
komision, duhet të kenë
planifikim më të mirë të
agjendës së tyre, duke
kërkuar nga kryesuesit e
komisioneve të mos
caktojnë mbledhjet në të
njëjtën kohë.
Zyra për informim e
Kuvendit duhet të
pasqyrojë më shumë
aktivitetet e deputetëve
në komisione. Kjo mund
të bëhet edhe përmes
faqeve të Kuvendit në
rrjetet sociale.
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Ligjbërja
Kuvendi i Kosovës, në kuadër të përmbushjes së
rolit ligjbërës, bënë shqyrtimin dhe miratimin e
projektligjeve. Përveç miratimit të ligjeve, Kuvendi
miraton edhe Kushtetutën, rezoluta, deklarata,
akte të tjera të përgjithshme dhe ratifikon traktate
ndërkombëtare.
Për çdo fillim të vitit kalendarik, Qeveria dorëzon në Kuvend
Programin Legjislativ në të cilin parashihen të gjitha
projektligjet që planifikohen të dërgohen në Kuvend nga të
gjitha ministritë dhe zyra e kryeministrit. Kuvendi e
inkorporon këtë program në planin e saj legjislativ, që e
plotëson me iniciativat ligjore të Kuvendit apo nga
sponsoruesit e tjerë të paraparë me ligj.
Përmbushja e agjendës legjislative është më shumë
përgjegjësi e mazhorancës. Legjislativit do t’i atribuohej si
dështim nëse nuk do të kishte mundur të shqyrtojë
projektligjet të cilat i ka dërguar Qeveria. Mos dërgimi i
projektligjeve në Kuvend nga Qeveria, në numrin dhe në
kohën e paraparë është dështim që duhet t’i atribuohet
Qeverisë dhe jo Kuvendit.

Ligjet
Kryesia e Kuvendit ka për obligim që të përgatisë Programin
e Punës së Kuvendit, i cili i dërgohet seancës për miratim.
Deri në gusht kur u shpërnda legjislatura e gjashtë, Kuvendi
nuk kishte arritur të miratojë Programin e Punës për vitin
2019, duke i zhvilluar kështu punimet pa një program.
Ndërsa, Programi Legjislativ i Qeverisë për vitin 2019 kishte
paraparë miratimin e 75 projektligjeve, prej të cilave 54 (72%)
ishin projektligje të reja, 21 (28%) ishin projektligje që
parashihej të plotësohen/ndryshoheshin. Përveç këtyre
projektligjeve, ishte paraparë edhe ratifikimi i tri
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marrëveshjeve ndërkombëtare, dy të reja dhe njëra
plotësim/ndryshim. Ministria e Drejtësisë prinë për nga
numri i projektligjeve, me gjithsej 11 sosh, pasuar nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me 8 dhe
Ministria e Financave me 7 projektligje. Nga numri i
përgjithshëm i projektligjeve, 37 janë paraparë të dërgohen
në Kuvend deri në fund të muajit qershor, kurse Qeveria ka
dorëzuar në Kuvend vetëm 9 projektligje për këtë periudhë.
Në periudhën janar-gusht 2019, Kuvendi ka miratuar 29
ligje, prej të cilave 14 ishin ligje të reja ndërsa 8
ndryshim/plotësime të ligjeve ekzistuese. Gjatë kësaj
periudhe, janë ratifikuar edhe 7 marrëveshje ndërkombëtare.
Ligji për delegacionin shtetërorë në procesin e dialogut ishte
shpallur si i papajtueshëm me Kushtetutën, ndërsa Ligji për
lirinë e asociimit të OJQ-ve ishte kthyer nga presidenti për
shqyrtim të tretë. Prej ligjeve të miratuara, përmes
procedurave të përshpejtuara janë miratuar dy ligje.
Më 25 Qershor, Qeveria ka tërhequr Projektligjin për
Financimin e Subjekteve Politike, pasi versioni i saj i
dorëzuar në Kuvend kishte pësuar shumë ndryshime të cilat
kishin dëmtuar frymën e ligjit. Kjo kishte shkaktuar reagime
të shumta nga organizatat jo-qeveritare dhe ambasadat e
huaja të përfaqësuara në Kosovë, që kishin kërkuat tërheqjen
e ligjit.30

Qeveria tërheq Projektligjin për Financimin e subjekteve politike. Zyra e
Kryeministrit. Qasur më 25.06.2019 në: http://kryeministri-ks.net/qeveria-terheqprojektligjin-per-financimin-e-subjekteve-politike-dhe-miraton-nismen-permarreveshjen-financiare-per-sigurimin-e-grantit-financiar-ne-shumen-prej-95milione-euro-me-banken-gjermane-kf/
30

-----------------------------------------------------------56

Analizë mbi veprimtarinë e Kuvendit të Kosovës në periudhën 2019-2020
------------------------------------------------------------

Figura 5. Miratimet e ligjeve, marrëveshjeve ndërkombëtare
dhe rezolutave 2019
Ligje

Marrëveshje Ndër.
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Qeveria Kurti nuk ishte arritur që brenda mandatit të saj të
shkurtë të dorëzojë në Kuvend Programin Legjislativ për vitin
2020, pasi në muajin mars ishte përballur me mocion të
mosbesimit. Kurse Qeveria Hoti Programin Legjislativ e
kishte miratuar më 15 qershor 2020, i cili parasheh qe deri në
fund të vitit të dorëzohen në Kuvend 129 projektligje. 29 prej
projektligjeve është dashur të dorëzohen në Kuvend nga
Qeveria deri më datën 14 gusht, kur edhe kanë përfunduar
punimet e sesionit pranveror. Ministria e Financave ka
paraparë numrin më të madh të projektligjeve në Programin
Legjislativ të Qeverisë për vitin 2020, me 26 gjithsej, pastaj
Ministria e Drejtësisë 19 dhe ajo e Ekonomisë dhe Ambientit
17. Brenda sesionit pranveror Kuvendi nuk ka miratuar
ndonjë plan të vetin të punës, përkundër që Rregullorja e
Punës parasheh një gjë të tillë.
Brenda sesionit pranveror 2020, Kuvendi ka miratuar
dhjetë ligje, prej të cilave shtatë janë ratifikim i
marrëveshjeve ndërkombëtare, dy ligje për buxhetin dhe një
ligj për pandeminë. Pesë nga dhjetë ligjet e miratuara janë
proceduar në Kuvend përmes procedurave të përshpejtuara.
Në procedurë të shqyrtimit në Kuvend, në kohën e
përmbylljes së sesionit pranveror më 14 gusht 2020, në
Kuvend kanë qenë të dorëzuara edhe 13 projektligje të tjera
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të cilat nuk kanë arritur të shqyrtohen. Shumica prej këtyre
projektligjeve kanë qenë iniciativa të vet grupeve
parlamentare, më saktësisht tetë prej tyre kurse pesë kanë
qenë projektligje të dorëzuara nga qeveria. Miratimi i vetëm
tri ligjeve, duke përjashtuar marrëveshjet ndërkombëtare,
është periudhë dukshëm më shterpe në krahasim me sesionin
e kaluar të vitit paraprak kur ishin miratuar 22 ligje. Mirëpo,
duke pasur në konsideratë se në vitin 2020 Qeveria ishte
zgjedhur në muajin mars, për dy muaj të tjerë kishte
funksionuar si qeveri në detyrë, si dhe vendi ishte përballur
me pandeminë COVID-19.
Figura 6. Miratimet e ligjeve, marrëveshjeve ndërkombëtare
dhe rezolutave 2020
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Afatet për shqyrtimin e projektligjeve
E gjithë procedura e paraparë me Rregulloren e Kuvendit për
shqyrtimin e projektligjeve nga data e pranimit deri në
shqyrtim të dytë, duhet të zgjasë rreth tre deri në katër muaj.
Afatet dhe procedurat nëpër të cilat duhet të kalojë një
projektligj në Kuvend para se të bëhet ligj, janë si më poshtë:

→ Pas pranimit të projektligjit, Kryesia e Kuvendit obligohet
që në mbledhjen e parë të radhës, të ngarkojë njërin prej
komisioneve të Kuvendit si komision funksionalraportues për shqyrtimin e projektligjit në parim.
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→ Komisioni funksional-raportues e shqyrton projektligjin
në parim dhe ia paraqet Kuvendit raportin për miratim
ose mos miratim të projektligjit në parim. Shqyrtimi i
parë i projektligjit nuk mund të bëhet pa kaluar dy javë
pune dhe as më vonë se katër javë pune, nga dita e
shpërndarjes së tij.

→ Pas

miratimit në shqyrtim të parë, deputetët, grupi
parlamentar, komisioni parlamentar dhe Qeveria, në afat
prej dy javësh pune nga miratimi në parim mund të
parashtrojnë amendamente.

→ Komisionet

e përhershme raportet e veta duhet t’ia
paraqesin komisionit funksional, në afat prej dhjetë ditë
pune, nga dita e pranimit të amendamenteve nga
komisioni funksional - raportues.

→ Komisioni

funksional-raportues, obligohet t’ia paraqes
Kuvendit raportin me rekomandime për projektligjin
brenda dy muajve, nga shqyrtimi i parë.

→ Në

raste të veçanta, komisioni mund të kërkojë nga
Kuvendi afat shtesë, deri në një muaj, për ta paraqitur
raportin.

Projektligjet në procedurë parlamentare
Në momentin e shpërndarjes së legjislaturës së gjashtë, kanë
mbetur në procedurë të shqyrtimit 45 projektligje prej 46
nismave ligjore (për Projektligjin për automjete janë dy
nisma të ndryshme nga deputetët), prej të cilave tri janë
marrëveshje ndërkombëtare. Nga numri i përgjithshëm i
projektligjeve të mbetura në procedurë, 22 veçse kanë qenë
të miratuara në shqyrtim të parë, ndërsa shtatë të tjera as që
kanë arritur të shpërndahen tek deputetët.
Projektligji për lirinë fetare në Kosovë është shpërndarë tek
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deputetët që nga viti 2017, 25 projektligje tjera janë
shpërndarë që nga viti 2018, kurse në vitin 2019 janë
shpërndarë 13 projektligje. Të gjitha punët e pambaruara të
Kuvendit do të konsiderohen si të përfunduara.
Tabela 2. Projektligjet të cilat kanë qenë në procedurë në
Kuvend për një periudhë mbi një vjeçare

Projektligji

Koha e kaluar nga data e
shpërndarjes te
deputetët

Projektligji për N/P e Ligjit pë r lirinë
fetare në Kosovë

21 muaj

Projektligji për miniera dhe minerale

17 muaj

Projektligji për amnistinë

15 muaj

Projektligji pë r Institucionet
mikrofinanciare dhe Institucionet
financiare jo bankare

14 muaj

Projektligji pë r N/P e Ligjit pë r
automjete

13 muaj

Pesë projektligje kanë qenë në procedurë parlamentare për
periudhë më të gjatë se një vjeçare, që ka dëmtuar efikasitetin
e Kuvendit në trajtimin e ligjeve. Përderisa në njërën anë
Kuvendi ka zvarritur shqyrtimin e projektligjeve, në anën
tjetër ka miratuar projektligje në seanca të jashtëzakonshme
përmes procedurave të përshpejtuara. Ligji për mbrojtjen e
fëmijës ka qenë në procedurë për më shumë se një vit, i njëjti
është miratuar në seancë të jashtëzakonshme e cila ishte
thirrur për shqyrtimin e një projektligjit krejt tjetër.
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Marrëveshjet ndërkombëtare
Ratifikimi
i
marrëveshjeve
ndërkombëtare
është
kompetencë e Kuvendit e përcaktuar me Kushtetutë, dhe e
rregulluar me Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare.
Ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Kuvendi
është sfidues pasi kërkon të bëhet me votat e dy të tretave
(2/3) e të gjithë deputetëve. Kuvendi ratifikon marrëveshje
ndërkombëtare për këto çështje:

→ territori,

paqja,

aleancat,

çështjet

politike

dhe

ushtarake;

→ të drejtat dhe liritë fundamentale;
→ anëtarësimi

i Republikës së Kosovës në organizata
ndërkombëtare;

→ marrja

e obligimeve financiare nga Republika e

Kosovës.
Në seancën e parë të vitit 2019, janë ratifikuar gjashtë
marrëveshje ndërkombëtare:

→ Ligji

për ratifikimin e Marrëveshjes për kredi midis
Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG për
Projektin e sistemit për largimin e ujërave të zeza për
Komunën e Podujevës;

→ Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin
e bursave në nivel të studimeve master ndërmjet
Ambasadës së Francës në Prishtinë dhe Ministrisë së
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;

→ Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës
së Kosovës dhe Raiffeisen Bank International AG për
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Projektin e ndërtimit të sistemit të furnizimit me ujë të
pijshëm për Komunën e Ferizajt;

→ Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në
lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit
të kanalizimit për Komunën e Shtimes;

→ Ligji

për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes
Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG si
huadhënës lidhur me financimin e Projektit ndërtimi i
sistemit të funizimit me ujë për Komunën e Graçanicës;

→ Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në
lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit
të ujësjellësit për Komunën e Istogut.
Marrëveshja e shtatë ndërkombëtare e ratifikuar gjatë vitit
2019 është bërë në ditën e shpërndarjes së Kuvendit, që ka të
bëjë me Marrëveshjen Financiare për IPA 2018 ndërmjet
Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në faktë kjo është çështja
e vetme për të cilën të gjitha grupet parlamentare janë pajtuar
që të diskutohet në seancë plenare pas dorëheqjes së
Kryeministrit Haradinaj, që është tregues i mbështetjes ndër
partiake që në përgjithësi kanë pasur marrëveshjet
ndërkombëtare. Prej të shtatë marrëveshjeve të ratifikuara në
vitin 2019, vetëm njëra prej tyre ka marrë tre abstenime dhe
asnjë votë nuk ka qenë kundër. Një marrëveshje
ndërkombëtare është tërhequr nga Qeveria në seancë
plenare, ndërsa një tjetër nuk është miratuar. Shqyrtimi i
marrëveshjeve ndërkombëtare ka qenë më tepër formalitet,
pasi në këto seanca deputetë kanë vendosur që të shkohet
drejtë në votim pas pasur nevojë për debat.
Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi në
sesionin pranveror të vitit 2020 janë:
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→ Marrëveshja

për financim ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për
Projektin e fuqizimit të sektorit financiar

→ Marrëveshja për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për
Projektin e zhvillimit të ujërave të zeza në Gjilan

→ Marrëveshja

ndërmjet Bashkimit Evropian dhe
Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në
Programin e Bashkimit “Fiscalis 2020”

→ Marrëveshja

për financimin e Projektit për kadastër të
patundshmërisë dhe infrastrukturë gjeohapësinore
ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit
Ndërkombëtar për Zhvillim

→ Marrëveshja

ndërmjet Bashkimit Evropian dhe
Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në
Programin e Bashkimit “Dogana 2020”

→ Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës
dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim lidhur me
financimin e Projektit Emergjent COVID -19 për Kosovën

→ Marrëveshja

e huasë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe
Kosovës për ndihmën makro financiare për Kosovën

Pesë marrëveshjet e para ndërkombëtare të listuara më sipër
hasën në vështirësi për votim nga Kuvendi pasi deputetët e
partive opozitare nuk merrnin pjesë në votim, duke
pamundësuar kuorumin prej 80 votave që kërkohen për
ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare. Këto marrëveshje
kryesisht ishin të natyrës financiare të cilat do të ndihmonin
Kosovën në përballimin e situatës shëndetësore dhe
ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Sipas një
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vlerësimi të Ministrisë së Financave, vlera e këtyre
marrëveshjeve është prej 253 milionë euro.31 Të pesë
marrëveshjet ndërkombëtare u ratifikuan nga Kuvendi në
seancën e mbajtur më 23 korrik 2020, në përpjekjen e katërt.

Rezolutat
Në mesin e kompetencave të Kuvendit të përcaktuara me
Kushtetutë është edhe miratimi i rezolutave së bashku me
ligjet dhe aktet e tjera të përgjithshme.32 Ndërsa, në parimet
e përgjithshme të Qeverisë, Kushtetuta përcakton detyrimet
e qeverisë përballë akteve të miratuara nga ana e Kuvendit,
duke i dalluar aktet juridike të formës së ligjit, dhe të gjitha
aktet tjera juridike të miratuara nga ana e Kuvendit.33 Në
këtë kuadër, përveç ligjeve, Qeveria është e detyruar të
zbatojë të gjitha aktet tjera pavarësisht formës juridike që
kanë, duke përfshirë këtu rezolutat, dhe nuk ka asnjë
hapësirë autoriteti prej nga mund t’i ikë një detyrimi të tillë.
Në vitin 2019, Kuvendi ka arritur të miratojë pesë Rezoluta,
që është numër dukshëm më i vogël në krahasim me vitin e
kaluar ku Kuvendi kishte miratuar 15 rezoluta.

→ Rezoluta për pezullimin e aktiviteteve te lojërave te fatit,
me kërkesë të të gjitha grupeve parlamentare;

→ Rezoluta në lidhje me mos caktimin dhe rritjen e pagës
minimale në Republikën e Kosovës, me kërkesë të PSDsë;

→ Rezoluta për krijimin e Këndit të Kurajos, me kërkesë të
AAK-së;

“Kuvendi pa kuorum për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare financiare”.
Radio Evropa e Lirë. Qasur në: https://www.evropaelire.org/a/30715883.html
32 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 65.1.
33 Po aty, neni 92.3
31
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→ Rezoluta

për gjenocidin e kryer serb në Kosovë, me
kërkesë të komisionit ad-hoc; dhe

→ Rezoluta për heqjen e monopolit lidhur me shërbimet e
homologimit të veturave, me kërkesë të LDK dhe VV.
Rezoluta për ndalimin e lojërave të fatit është zbatuar nga
Qeveria duke iniciuar me procedura të përshpejtuara
projektligjin që ndalon veprimtarinë e lojërave të fatit. Për
rezolutat e tjera mbetet të shihet nëse Qeveria dhe Kuvendi
do të ndërmarrin veprime për realizimin e tyre.
Dhjetë rezoluta të tjera të propozuara nga debatet
parlamentare kanë mbetur pa u votuar në Kuvend, kryesisht
si pasojë e mos pjesëmarrjes së deputetëve në votime apo
mungesës së kuorumit. Këto propozim-rezoluta janë:

→ Propozim-rezoluta

nga debati lidhur me dështimet dhe
skandalet në politikën e jashtme të Republikës së
Kosovës;

→ Propozim-rezoluta

nga debati parlamentar lidhur me
angazhimet e Presidentit të Kosovës për përfshirjen e
“shkëmbimit të territoreve” apo “korrigjim të kufijve” në
dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë;

→ Propozim-rezoluta

nga debati parlamentar lidhur me
dështimet e koalicionit qeverisës, të cilat kulmuan me
mosliberalizim të vizave;

→ Propozim-rezoluta

nga debati parlamentar lidhur me
vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve
financiare nga shpenzimet e paparashikuara;

→ Propozim-rezoluta nga debati parlamentar në lidhje me
bllokimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga
Presidenti;
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→ Propozim-rezoluta nga debati parlamentar për situatën e
krijuar në arsim pas vendimit të SBASHK-ut për të
refuzuar kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës 3javore;

→ Propozim-rezoluta

nga debati parlamentar lidhur me
zbrazjen e vendit nga të rinjtë, si rreziku më i madh që i
kanoset vendit që nga paslufta;

→ Propozim-rezoluta nga debati parlamentar në lidhje me të
drejtat e pensionistëve kontributdhënës;

→ Propozim-rezoluta nga debati parlamentar, në lidhje me
mosekzekutimin e aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Kosovës;

→ Propozim-rezoluta nga debati parlamentar, në lidhje me
situatën aktuale të shqiptareve në Preshevë, Bujanoc dhe
Medvegjë - angazhimi i institucioneve të Republikës së
Kosovës për të drejtat dhe vështirësitë̈ e tyre.
Siç mund të shihet më lartë, Kuvendi kryesisht ka miratuar
rezolutat të cilat kanë të iniciuara apo në të cilat kanë pasur
përkrahjen e grupeve parlamentare të partive në pushtet,
përderisa ato të propozuara nga grupet parlamentare në
opozitë nuk janë miratuar. Numri i madh i rezolutave të pa
miratuara, përveçse ka konsumuar kohë të deputetëve për të
përgatitur
propozim-rezolutat,
gjithashtu
debatet
parlamentare të zhvilluara për këto tema kanë mbetur pa
epilog.
Në sesionin pranveror 2020, Kuvendi ka miratuar tri
rezoluta, duke përfshirë Rezolutën për dialogun Kosovë–
Serbi, Rezolutën për të drejtat e pensionistëve kontributdhënës, si dhe Rezolutën për unitetin politik për mbrojtjen e
vlerave të popullit të Kosovës.
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Krahas miratimit të këtyre tri rezolutave, partitë opozitare
tentuan edhe votimin e pesë rezolutave të tjera, por që nuk
kaluan. Rezolutat të cilat nuk u votuan në Kuvend janë:

→ Propozim-rezoluta

për vendosjen e reciprocitetit në
fushën e marrëdhënieve tregtare;

→ Propozim-rezoluta

për formimin e platformës për
dialogun Kosovë – Serbi;

→ Propozim-rezoluta për situatën financiare në Telekomin e
Kosovës;

→ Propozim-rezoluta

për votimin e ligjit për pandeminë

COVID-19;

→ Propozim-rezoluta

me rekomandime
menaxhimin e pandemisë COVID-19.

lidhur

me

Katër rezolutat e para të listuara më sipër janë propozuar nga
LVV, kurse e fundit nga PDK.

Ligjbërja:
Identifikimi i
problemit
Mos përmbushje e
agjendës
legjislative

Shkaktarët

Zgjidhja

Mos respektimi i
afateve nga
Qeveria për
dorëzimin e
projektligjeve;
Mungesa e
shumicës
parlamentare për
të votuar
projektligjet e
Qeverisë;

Qeveria duhet të jetë
më realiste në
planifikimin e
programit legjislativ;
Duhet t’i përmbahet
afateve të caktuara.
Kuvendi, duhet të
hartojë plane mujore
dhe të koordinohet me
Qeverinë lidhur me
projektligjet të cilat
planifikohen të
dorëzohen në Kuvend
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Mos zbatimi i
rezolutave

Rezolutat e
miratuara nga
Kuvendi
shpeshherë janë të
paqarta dhe bien
jashtë mandatit të
saj.

Ligje me dispozita
në kundërshtim
me njëra-tjetrën

Amendamentimi i
projektligjeve në
seancë plenare
gjatë shqyrtimit të
dytë.

Projektligjet nuk
miratohen brenda
afateve ligjore

Neglizhenca e
punës së
Komisionit.

të shqyrtim;
Shefat e grupeve
parlamentare duhet të
angazhohen që
deputetët e tyre të
marrin pjesë në
seanca.
Kuvendi duhet të
ndjek një format të
qartë të hartimit të
rezolutave ku
përshkruhen qartë
veprimet e
institucioneve të cilat
obligohen për
zbatimin e tyre, dhe
masat të cilat duhet të
ndërmerren. Si model
i mirë mund të merret
ai i rezolutave të
Parlamentit Evropian.
Kryetari i Kuvendit të
respektojë
Rregulloren e
Kuvendit për të mos
lejuar
amendamentimin e
projektligjeve gjatë
shqyrtimit të dytë në
seancë
Respektimi i afateve
për shqyrtimin e
projektligjeve të
parapara në
Rregulloren e Punës së
Kuvendit;
Shefat e grupeve
parlamentare duhet të
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Konsultimi publik

Shpërthimi i
pandemisë ka
vështirësuar
organizimin e
konsultimeve
publike për
projektligjet që
kanë qenë në
shqyrtim në
Kuvend.

angazhohen në
arritjen e konsensusit
politik në mes vete;
Kryesia e Kuvendit
duhet t’i rendis në
rend të ditës
projektligjet për
shqyrtim;
Rregullorja e Kuvendit
duhet të parashoh që
të mos kalohet në pika
të reja të rendit të
ditës, pa i mbyllur ato
parapraket.
Kuvendi duhet të
shfrytëzojë platformat
online për të
organizuar konsultime
publike.
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Shtojca 1: Periudha kohore e shqyrtimit dhe miratimit të ligjeve në sesion
pranveror të vitit 2019 (Legjislatura e gjashtë)
Muaji

1

2

3

2018
4 5 6

7

Pagat në sektorin publik
Administratën Shtetërore
Zyrtarët Publik
Ndarjet buxhetore
Statusi i punëtorëve të arsimit
Këshillin Prokurorial të Kosovës
Pronëne e paluajtshme të komunës
Sport
Sponzorizimet
Dhuna në ngjaret sportive
Ndalimin e lojrave të fatit
Qasjen në dokumente publike
Dhoma e Posaçme për AKP
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Shërbimet e ujit
Kodi i procedurës penale
Kinematografinë
Të drejtat e autorit
Bibliotekat
Mbrojtjen e fëmijës
OJQ
Mbrojtja e të dhënave personale
Tatimin në të ardhurat e korporateve

Pranimi i projektligjit

Shqyrtimi i parë

Miratimi
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Shtojca 2: Periudha kohore e shqyrtimit dhe miratimit të ligjeve në sesionin
pranveror të vitit 2020 (Legjislatura e shtatë)
Mars

Prill

Ndarjet buxhetore të Buxhetit të
Republikës së Kosovës për vitin
2020
P/N Ndarjet buxhetore për
Buxhetin e Republikës së
Kosovës për vitin 2020
Parandalimin dhe luftimin e
pandemisë COVID 19

Pranimi i projektligjit

Shqyrtimi i parë

Miratimi
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Shtojca 3. Shqyrtimi marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvend në sesionin
pranveror të vitit 2020
Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Marrëveshja
për
financim
ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe Asociacionit
Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e
fuqizimit të sektorit financiar
Marrëveshja për hua ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim
dhe Zhvillim për Projektin e zhvillimit të
ujërave të zeza në Gjilan
Marrëveshja ndërmjet Bashkimit Evropian
dhe Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e
Kosovës në Programin e Bashkimit “Fiscalis
2020”
Marrëveshja për financimin e Projektit për
kadastër
të
patundshmërisë
dhe
infrastrukturë
gjeohapësinore
ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe Asociacionit
Ndërkombëtar për Zhvillim
Marrëveshja ndërmjet Bashkimit Evropian
dhe Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e
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Kosovës në Programin e Bashkimit “Dogana
2020”
Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës
së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për
Zhvillim lidhur me financimin e Projektit
Emergjent COVID -19 për Kosovën
Marrëveshja e huasë ndërmjet Bashkimit
Evropian dhe Kosovës për ndihmën makro
financiare për Kosovën

Pranimi i projektligjit

Miratimi
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Lista e publikimeve
Zgjedhjet dhe partitë politike:
#1 Instituti D4D. Shtator 2011 Zbërthimi i trendeve zgjedhore
2000-2010.
#2 Instituti D4D. Mars 2012. Reformë sa për adet: Si të
rikthejmë besimin në zgjedhje?
#3 Malazogu, Leon, Visar Sutaj dhe Drilon Gashi. Nëntor
2012. Auditim i listës së votuesve të Kaçanikut: Mostër për
Kosovën
#4 Malazogu, Leon dhe Selatin Kllokoqi. Shkurt 2013.
Mësimet e nxjerra për zgjedhjet e ardhshme – Analizë e
zgjedhjeve për kryetar komune në Ferizaj dhe Kaçanik?
#5 Malazogu, Leon dhe Selatin Kllokoqi. Shtator 2013.
Interpretimi i besimit – Përceptimi i përfaqësimit dhe
pjesëmarrjes.
#6 Malazogu, Leon dhe Selatin Kllokoqi. Shtator 2013.
Deforma zgjedhore – Dy vite pas, reforma në pikën zero
#7 Leon Malazogu dhe Brenna Gautam; Me kontribut nga
Rezarta Delibashzade dhe Ngadhnjim Halilaj. 26 nëntor
2014. Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të
partive politike
#8 Dardan Berisha me kontributin e Driton Qeriqi, Mjellma
Hapçiu-Alijaj dhe Rina Vokshi, korrik 2015. Vendosja e
drejtësisë në zgjedhje
#9 Leon Malazogu me kontributin e Ngadhnjim Halilaj dhe
Rezarta Delibashzade, korrik 2015 Trendet zgjedhore 20002014-Analizë numerike e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit
#10 Thomas Atherton, Driton Qeriqi dhe Rina Vokshi, Shkurt
2016 Doracak për barazi gjinore në procesin zgjedhor
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#11 Dr. Besnik Pula, maj 2018. Demokracia e Kosovës në
rrezik? Paqëndrueshmëria e sistemit partiak, kohëzgjatja e
qeverisë dhe kriza institucionale në Kosovë.
#12 D4D, shtator 2018. Agjendë për reformën zgjedhore:
Drejt përfaqësimit të vërtetë.
#13 D4D dhe Demokraci Plus (D+), tetor 2018. Votimi nga
jashtë vendit: Shqyrtimi i politikave dhe rekomandimeve
praktike.
#14 Dardan Berisha, shtator 2020. Vendosja e Drejtësisë në
Zgjedhje: Çfarë është vendosur për ankesat, apelet dhe lëndët
penale të zgjedhjeve.
Rekomandimet e Forumit Reforma
#1 Instituti D4D. 29 nëntor 2011. Struktura e KQZ-së
#2 Instituti D4D. 17 janar 2011. Sistemi zgjedhor
#4 Instituti D4D. 29 nëntor 2011. Riparimi i listës së votuesve
#5 Instituti D4D. 12 dhjetor 2011. Rekomandimet për
Zgjedhjen e Presidentit të Kosovës
#6 D4D, KIPRED, INPO, KMDLNJ, INDEP, DT, KHK, QPA,
dhe NOMP. Reformë të mirëfilltë zgjedhore
Marrëdhëniet ndëretnike
#1 Malazogu, Leon dhe Vladimir Todorić. Nëntor 2011.
Dialogu Beograd – Prishtinë: Nevojitet transformim i
interesit vetanak. PER-K/D4D Institute and NPC-Belgrade
#2&3 Malazogu, Leon, Viktor Popović dhe Shpend Emini.
Mars 2012. Perspektiva e një të riu serb në Kosovë/Jeta
urbane në vendbanime me shumicë serbe në Kosovë. PERK/D4D.
#4 Malazogu, Leon dhe Florian Bieber. Raportet në mes të
Beogradit dhe Prishtinës në të ardhmen. PER-K/Instituti
D4D
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#5 Malazogu, Leon dhe Alex Grigorev. Shtator 2012. Nga
paqartësia kreative në proces konstruktiv – Si ti qasemi
veriut të Kosovës? PER-K/Instituti D4D
#6 Ejdus, Filip, Leon Malazogu dhe Milan Nic. Tetor 2013.
Zgjedhjet komunale në veri të Kosovës: Drejt një ekuilibri të
ri? Publikuar bashku CEPI, BCSP dhe D4D. (Vetëm në gjuhën
angleze)
#7 Mjellma Hapçiu-Alijaj dhe Ajete Kërqeli. Me kontribut
nga: Shpend Emini, Rezarta Delibashzade dhe Ferid Murseli.
Tetor 2016. Gratë e fuqizuara: çelës për transformimin e
komuniteteve
#8 Instituti D4D. Dhjetor 2016. Peer-2-Peer: Ndarja e
përvojave
Interesi Publik
#1 Sejdiu, Dardan dhe Kastriot Jahaj. Janar 2013. ‘Taksa’ e
fshehur: pse kosovarët paguajnë më shumë?
#2 Gashi, Drilon and Shoghi Emerson. Maj 2013. Klasë në
vete: Patronazhi dhe ndikimi i tij në mobilitetin shoqëror në
Kosovë
#3 Sutaj, Visar and Leon Malazogu. Janar 2013. Le të ngrihet
shoqëria civile e vërtetë: Roli i shoqatave me anëtarësi në
formësimin e vendimmarrjes në shërbim të interesit publik
#4 Miftari, Naser. Shtator 2013. Sfida e konsolidimit –
Fuqizimi i pavarësisë së institucioneve të medias në Kosovë
#5 Ardiana Gashi dhe Artane Rizvanolli; Me kontribut nga
Natalya Wallin, Rezarta Delibashzade dhe Ngadhnjim
Halilaj. 25 shkurt 2015. Sa kushton patriarkati?
#6 Rezarta Delibashzade, Laura Flemming, Ramadan
Klisurica, Agon Maliqi dhe Rina Abazi. 11 Nëntor 2015
Rëndësia e grupeve të interesit: Praktikat, rastet studimore
dhe mësimet e nxjerra
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#7 Dukagjin Pupovci dhe Gersi Gashi. Nëntor, 2015
Reformimi i Universiteti të Prishtinës – mission i mundur?
#8 Leon Malzogu dhe Bernard Nikaj; Me kontribut nga
Gulliver Brady. Nëntor, 2016. Nxitje për llogaridhënie dhe
performancë më të mirë në arsimin e lartë
#9 Jehona Serhati, me kontribut redaktues nga Abby Riley.
Janar, 2017. Stimujt për reformë: Rritja e mundësive për
nxënësit/et dhe të diplomuarit/at e AAP-së në tregun e punës
#10 Isuf Zejna. Korrik 2017. Zhvillimi i turizmit përmes
politikave dhe legjislacionit efikas.
#11 Visar Sutaj. Tetor 2017. Sa të pavarura janë autoritetet
rregullatore në Kosovë?
#12 Linda Abazi Morina dhe Rezarta Delibashzade. Me
contribute nga Ajete Kërqeli dhe Valëza Zogiani. Nëntor
2017. Joaktiviteti i grave në tregun e punës.
#13 Ajete Kërqeli. Me kontribute nga Ardiana Gashi. Dhjetor
2017. Ndryshimi i paradigmës – Barazi përmes lejes
prindërore.
#14 Vjollca Krasniqi. Mars 2018. Gjendja e vullnetarizmit në
Kosovë: Sfidat dhe perspektivat.
#15 Xhavit Rexhaj. Me kontribut nga Rasim Alija. Prill 2018.
Funksionimi i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës:
Analizë e punës dhe vendimeve.
#16 Krenar Gashi dhe Gersi Gashi. Rishikuar nga Dr. Besnik
Pula. Nëntor 2018. Zanafilla plus dhjetë: Analizë e dekadës së
pare të shtetësisë së Kosovës.
#17 Aliriza Arenliu dhe Gersi Gashi, me contribute nga
Elmedina Bajgora. Mars 2019. Matja dhe vlerësimi i
politikave të riintegrimit: Politika të bazuara në dëshmi për
të siguruar riintegrim të qëndrueshëm.
#18 Alba Boshnjaku dhe David JJ Ryan. Qershor 2019.
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Parental Rights in Kosovo: Legal analysis regarding the
proposed amendments to maternity and parental leave
(vetëm në anglisht).
#19 Kaltrina Temaj. Rishikuar nga: Valëza Zogjani. Shtator
2019. Inclusion of Women in decision-making and local
governance in Kosovo (vetëm në gjuhën angleze).
Memorandume Reaguese
#1 Instituti D4D. Nëntor 2012. Memorandumi reagues Nr. 1
– Reagimi i tepruar i policisë
#2 Instituti D4D. Dhjetor 2012. Memorandumi reagues Nr. 2
– Modeli i dy Gjermanive
#3 Instituti D4D. 12 Korrik 2013. Memorandumi reagues Nr.
3 – Kritere të qarta për komuna të reja
#4 Instituti D4D & Qëndrim Gashi. Janar 2013.
Memorandum reagues nr. 4 – Universiteti i Prishtinës në
rreth vicioz
#5 Instituti D4D dhe Kushtrim Palushi. Janar 2013.
Memorandum reagues nr. 5 – Reforma zgjedhore
#6 Instituti D4D. Nëntor 2016. Memorandum reagues nr.6 –
Reforma zgjedhore
Indikatorët & skenaret
#1 Instituti D4D. Nëntor 2010. Para dhe Pas-Performanca e
bazuar në indikatorë: Vlerësimi vjetor 2010
#2 Instituti D4D. Qershor 2011. Shteti në Pasqyrë:
Indikatorët e Bazuar në Performancë
#3 Malazogu, Leon. Nëntor 2013. “As për emër nuk janë
pajtuar: Shtyrja e problemit nuk do të afrojë palët në lidhje
me asociacionin/bashkësinë”. (Vetëm në gjuhën angleze)
#4 Malazogu, Leon. Janar 2014. Parashikime dhe skenare:
Kosova dhe Bota në 2014
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#5 Agon Nixha. Nëntor 2017. “Analizë e shkurtër e politikave.
Investimet e huaja direkte dhe eksportet: Kosova dhe
Ballkani Perëndimor.”
Publikime të tjera
#1 Valëza Zogjani, Gentiola Madhi dhe Boris Žerjav, nëntor
2018. Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit
ekonomik.
#2 Visar Xhabazi, dhjetor 2019. EU Initiatives Signal No
Breakthrough in Kosovo-Serbia Dialogue (English version
only).
#3 Valëza Zogjani, Ana Nenezić, dhe Nirvana Deliu.
Redaktuar nga: Shpend Emini. Janar 2020. Evoluojnë apo
sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti
demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi.
#4 Valëza Zogjani, mars 2020. Implikimet e mundshme
gjinore të COVID-19 në Kosovë.
#5 Dita Dobranja, korrik 2020. Përtej barazisë numerike:
Fuqizimi i grave anëtare të Kuvendeve të Komunave në
qeverisje locale.
#6 Demush Shasha, tetor 2020. Udhërrëfyesi për anëtarësim
në Bashkimin Evropian: Dy skenarë për Kosovën.
#7 Valëza Zogjani, nëntor 2020. Raport mbi performancën e
komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e.
Seritë e editorialeve dhe rekomandimeve mund gjithashtu të
gjinden në ueb-faqen tone.
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Demokraci për Zhvillim (D4D) është një institut hulumtues i
themeluar në vitin 2010 me besimin se demokracia është parakusht
për zhvillim. Misioni i D4D-së është të ndikojë në proceset e zhvillimt
të politikave publike në mënyrë që të përshpejtojë zhvillimin socioekonomik të vendit, përmirësimin e qeverisjes dhe për të përforcuar
kulturën demokratike në Kosovë.
Vizioni i D4D-së është të promovojë një shoqëri aktive dhe të
arsimuar, e cila merr pjesë në hapësirën publike dhe e përdor atë
për përfaqësim dhe vendim-marrje për të diskutuar dhe ndërtuar
konsensus për shpërndarjen e burimeve të cilat janë efiçiente, të
shpejta, afat-gjate dhe që sjellin zhvillim të paanshëm.
Për më shumë informata rreth aktiviteteve të D4D-së vizitoni faqen
tonë elektronike: www.d4d-ks.org.
Ky punim është publikuar me përkrahje nga:

