Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

Legjislatura V

RAPORT
I
PUNËS SË KUVENDIT
PËR PERIUDHËN 8 DHJETOR 2014 - 3 GUSHT 2015

GUSHT 2015

1

Raporti i Punës së Kuvendit, për periudhën 8 dhjetor 2014-3 gusht 2015, përfshin aktivitetet e
Kuvendit të Republikës së Kosovës (Kryesia e Kuvendit, Seanca Plenare, Komisionet
Parlamentare) në ushtrimin e funksionit ligjvënës, funksionit mbikëqyrës dhe të funksionit
përfaqësues.

1. Kryesia e Kuvendit

Kryesia e Kuvendit, në kuadër të kompetencave, në bazë të nenit 67 të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës dhe të nenit 15 të Rregullores së Kuvendit, ka mbajtur 32 mbledhje,
me pjesëmarrje edhe të kryetarëve të grupeve parlamentare, në të cilat ka përgatitur agjendat
për rendin e ditës për 41 seanca plenare, ka miratuar 134 vendime, ka nxjerrë 35
përfundime, si dhe është marrë me organizimin dhe funksionimin e Kuvendit, organeve të
tij dhe të Administratës së Kuvendit.

2. Seanca Plenare

Në ushtrimin e funksionit të tij ligjvënës, funksionit të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit dhe
funksionin përfaqësues, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka mbajtur 41seanca plenare
(prej tyre 1 seancë solemne, 3 të veçanta dhe 4 jashtëzakonshme).

I. Aktiviteti ligjvënës
1. Ligjet
1. Projektligje të proceduara nga Qeveria .................................................................50
2. Projektligje të proceduara nga komisionet parlamentare ...........................................2
3. Projektligje të proceduara nga deputetët ....................................................................1
4. Projektligje të proceduara nga qytetarët .....................................................................1
5. Ligje të miratuara ...................................................................................................29
(prej tyre 3 marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara me ligj)
6. Projektligje të gatshme për shqyrtim të dytë ............................................................1
7. Projektligje në procedurën e shqyrtimit në komisione parlamentare......................12
8. Projektligje që presin për shqyrtim të parë ...............................................................6
9. Projektligje të pamiratuara - të kthyera për ripunim Qeverisë...................................6
2. Miratimi i Amendamentit nr. 24 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës
3. Rezoluta të miratuara ....................................................................................................4
4. Vendime të miratuara ................................................................................................145
5. Rekomandime të miratuara...........................................................................................3

2

II. AKTIVITETI MBIKËQYRËS I KUVENDIT
/Mbikëqyrje e punës së Qeverisë dhe e zbatimit të Ligjit/
1. Pyetjet parlamentare .......................................................................................260
(82 pyetje nuk kanë marrë përgjigje)
2. Interpelancat e mbajtura ....................................................................................3
3. Debatet parlamentare të zhvilluara ....................................................................7
4. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve .........................................................................4
5. Raporte të organeve të pavarura, të miratuara...............................................16
6. Raporte të organeve të pavarura, të pamiratuara.............................................2

Ligjet e miratuara:
1. Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2015,
2. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 04/L-035 për riorganizimin e
ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre,
3. Ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit,
4. Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim lidhur me Projektin për efiçiencën e energjisë dhe
energjinë e ripërtëritshme,
5. Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin për reformën shëndetësore,
6. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike,
7. Ligji për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të
gjykatës,
8. Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe
Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përmirësuar pajtueshmërinë e
rregulloreve tatimore në nivel ndërkombëtar dhe zbatimin e rregulloreve, FATCA,
9. Ligji për Avokatin e Popullit,
10. Ligji për barazi gjinore,
11. Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi,
12. Ligji për përgjimin e telekomunikimeve,
13. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-199 për gjykatat,
14. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës,
15. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit,
16. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të
Kosovës,
17. Ligji për kompensimin e viktimave të krimit,
18. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-001 për Buxhetin e Kosovës për vitin
2015,
19. Ligji për faljen e borxheve publike,
20. Ligji për tatimin në të ardhurat personale,
21. Ligji për tatimin në të ardhurat e korporatave,
22. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar,
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23. Ligji për armë,
24. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-246 për pajisje me armë, municion dhe
pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore për siguri,
25. Ligji për digjitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore,
26. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-029 për patenta,
27. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-026 për markat tregtare,
28. Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar,
29. Ligji për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencialë në
proceset gjyqësore në dhomat e specializuara.

Debatet e zhvilluara parlamentare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Migrimi ilegal i qytetarëve të Kosovës,
Puna dhe funksionimi i Radiotelevizionit të Kosovës,
100 ditët e Qeverisë Mustafa,
Gjendja në arsim në Luginën e Preshevës,
Peticioni kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike,
Peticioni për zbardhjen e fatit të mr. Ukshin Hoti dhe personave të tjerë të pagjetur,
Veprimtaria e misionit të BE në Kosovë dhe skandalet e publikuara në mediumet publike
vendore.

Interpelancat e mbajtura:
1. Interpelancë me kryeministrin Isa Mustafa për përgjegjësinë kushtetuese te Qeverisë për
themelimin e Gjykatës Speciale,
2. Interpelancë me kryeministrin Isa Mustafa për përgjegjësinë për ushtrimin e kompetencave
kushtetuese neni 94, paragrafi 1, pika 3 e Kushtetutës se Kosovës,
3. Interpelancë me ministrin e Jashtëm Hashim Thaçi, lidhur me procesin e demarkacionit të
kufirit Kosovë - Mali i Zi.

Rezolutat e miratuara:
1. Rezolutë për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës,
2. Rezolutë lidhur me ndalimin në Lubjanë nga autoritetet sllovene të deputetit të Kosovës,
përkatësisht ish-kryeministrit të Qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të AAK, z. Ramush
Haradinaj,
3. Rezolutë lidhur me procesin e demarkacionit të kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Malit të Zi,
4. Rezolutë lidhur me veprimtarinë e Misionit të BE në Republikën e Kosovës.
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III. ZGJEDHJA E ANËTARËVE NË ORGANET E PAVARURA

1. Propozimi i një (1) gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese,
2. Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media,
3. Zgjedhja e një (1)) anëtari të Institutit Gjyqësor të Kosovës,
4. Zgjedhja e tre (3)) anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës,
5. Zgjedhja e pesë (5)) anëtarëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës,
6. Zgjedhja e një (1)) anëtari të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,
7. Zgjedhja e një (1)) anëtari joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Kosovës,
8. Zgjedhja e katër (4) anëtarëve të Bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale,
9. Zgjedhja e kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Zyrës së Rregullatorit për Ujësjellës dhe
Kanalizim,
10. Zgjedhja e dy (2)) anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,
11. Formimi i Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës,
12. Zgjedhja e një(1)) anëtari të Institutit Gjyqësor të Kosovës,
13. Zgjedhja e Avokatit të Popullit,
14. Zgjedhja e katër (4) anëtarëve të Bordit të RTK-së,
15. Zgjedhja e shtatë (7) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore dhe
16. Zgjedhja e Kryetarit dhe dy (2) anëtarëve të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik.
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IV. Aktiviteti përmbledhës i komisioneve parlamentare
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Indikatorët
Takime të kryetarit të Kuvendit me kryetarët e komisioneve parlamentare
Mbledhje të mbajtura të komisioneve parlamentare
Procesverbale të hartuara
Amendamente të propozuara në projektligje
Amendamente të shqyrtuara nga komisionet e përhershme
Projektligje të shqyrtuara dhe të amendamentuara
Projektligje në procedurën e shqyrtimit në komisione
Raportet e hartuara me rekomandime për projektligje (në cilësi të
komisionit funksional)
Raportet e hartuara me rekomandime për projektligje (në cilësi të
komisionit të përhershëm)
Numri i grupeve punuese të formuara
Numri i takimeve të grupeve punuese
Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve në procedurë
Shqyrtimi i raporteve vjetore të agjencive të pavarura
Shqyrtimi i raporteve vjetore të audituara
Vizitat jashtë vendit
Vizitat brenda vendit
Dëgjime publike
Peticione të shqyrtuara
Tryeza të mbajtura
Raportime të ministrave

Rezultati
2
285
279
530
1943
31
18
31
85
66
115
4
12
23
27
22
65
28
8
10
33
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V. Aktivitetet sipas komisioneve parlamentare
1. KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni, ka mbajtur 24 mbledhje. Gjatë punës së vetë, Komisioni, ka zbatuar procedurat e parapara
me Rregulloren e Kuvendit, gjatë kohës së shqyrtimit dhe amendamentimit të projektligjeve,
shqyrtimit të çështjeve të parashtruara para komisionit, po ashtu edhe gjatë hartimit të raporteve dhe
rekomandimeve për Kuvendin. Në këtë drejtim, Komisioni realizoj edhe këto aktivitete:
- Formimi i grupeve të punës për shqyrtimin dhe amendamentimin e projektligjeve dhe
çështjeve tjera me interes;
- Aktivizimi i grupeve punuese në shqyrtimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit nr.05/L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015;
- Shqyrtimi i projektligjeve dhe raporteve me amendamente të komisioneve tjera funksionale,
në aspekt të vlerësimit të ndikimit buxhetor të tyre;
- Dhënia e rekomandimeve dhe mendimeve të komisioneve tjera;
- Dhënia e rekomandimeve, përfundimeve dhe njoftimeve për institucionet dhe organizatat e
caktuara buxhetore;
- Hartimi i raporteve me rekomandime, njoftimeve për Kryesinë dhe Kuvendin.
Në Komision ka mbizotëruar një frymë kolegjiale, është punuar me seriozitet dhe profesionalizëm, ku
për çështje me rëndësi dhe përmbajtjesore ka pasur konsensus në marrjen e vendimeve.
Me ftesë të Komisionit, në takime kanë prezantuar përfaqësues të ministrive (ministra,
zëvendësministra, përfaqësues të autorizuar të institucioneve), të agjencive dhe institucioneve të
pavarura dhe përfaqësues të organizatave tjera buxhetore. Për të qenë sa më efektiv në punën e tij,
Komisioni gjatë vitit 2015 ka formuar 8 grupe punuese, nga një grup për secilën çështje të parashtruar
për shqyrtim. Numri i takimeve të grupeve punuese ishin rreth 15.
Mbledhjet e Komisionit kanë qenë publike dhe janë monitoruar nga përfaqësues të organizatave
qeveritare dhe jo qeveritare vendore e ndërkombëtare. Punën e Komisionit e kanë vëzhguar
përfaqësuesit e USAID-it, Zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, OSBE-së, NDI-së, KDI-së,
organizata të shoqërisë civile, asociacione dhe organizata tjera vendore dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu, puna e Komisionit ka pasur hapësirë të mjaftueshme edhe në media të shkruara dhe
elektronike.
b. Shqyrtimi i projektligjeve
1. Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit funksional
Në cilësinë e komisionit funksional, Komisioni ka shqyrtuar 5 projektligje, për të cilat ka hartuar
raportet me rekomandime dhe ka propozuar 187 amendamente. Po ashtu Komisioni ka shqyrtuar në
parim 2 projektligje dhe 3 projektligje tjera për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, për të
cilat ka hartuar raportet me rekomandime për Kuvend. Projektligjet e shqyrtuar, në cilësinë e
komisionit funksional, janë si në vijim:


Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim lidhur me Projektin për Reformën Shëndetësore,
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Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për financim e lidhur ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin për
Efiçiencën e Energjisë dhe Energjinë e Ripërtëritshme,
Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe
Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përmirësuar pajtueshmërinë e
rregulloreve tatimore në nivel ndërkombëtar dhe zbatimin e rregulloreve FATCA,
Projektligji për Tatimin në të Ardhurat Personale,
Projektligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave,
Projektligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar,
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-001 për Buxhetin e Republikës së
Kosovës për vitin 2015,
Projektligji për Faljen e Borxheve Publike,
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave
publike dhe përgjegjësitë (Komisioni ka shqyrtuar projektligjin në lexim të parë),
Projektligji nr. 05/L-045 për Sigurimet (Komisioni e ka shqyrtuar projektligjin në lexim të
parë).

2. Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit të përhershëm
Në cilësinë e komisionit të përhershëm, Komisioni ka shqyrtuar 22 projektligje, për të cilat i ka
hartuar raportet me rekomandime për komisionet funksionale dhe për Kuvendin.
2.1. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Buxhetin e
Republikës së Kosovës për vitin 2015
Komisioni me rastin e shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar Projektligjit për ndryshimin dhe
plotësimin e Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2015, ka caktuar një grup punues. Grupi
Punues ka mbajtur një takim, në të cilin ka marrë pjesë Ministri i Financave, Zëvendës Ministri i
Financave dhe përfaqësues nga Departamenti i Buxhetit në Ministrinë e Financave, të cilët kanë janë
përgjigjur dhe kanë ofruar sqarimet e nevojshme në pyetjet e anëtarëve të komisionit. Grupi punues
ka shqyrtuar Projektligjin dhe kërkesat buxhetore të organizatave buxhetore dhe ka hartuar raportin
me rekomandime për Komisionin.
Komisioni, në mbledhjen e mbajtur më 14.07.2015, ka shqyrtuar raportin me rekomandime të grupit
punues dhe ka miratuar amendamentet e propozuara nga grupi punues me disa ndryshime, ndërkaq,
Komisioni nuk ka përkrahur amendamentet e propozuara nga deputetët, dhe grupi parlamentar 6+.
Më pas Komisioni procedoi raportin me amendamentet për vlerësim në komisionet tjera të
përhershme. Në mbledhjen e Komisionit të mbajtur më 15.07.2015, shqyrtoi amendamentet e
propozuara nga Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve dhe kthim dhe të njëjtat nuk i
përkrahu. Komisioni miratoi raportin përfundimtar me amendamente për Projektligjin për ndryshimin
dhe plotësimin e Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për 2015, dhe të njëjtin e procedoi për
shqyrtim dhe miratim për seancë, plenare.
c. Shqyrtimi i raporteve vjetore dhe financiare të institucioneve dhe agjencive raportuese
Me qëllim të përmbushjes së detyrave të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit, Komisioni, gjatë
punës së tij, ka shqyrtuar raportet vjetore të punës dhe raporte vjetore financiare të institucioneve dhe
agjencive raportuese për vitin 2014. Gjithsej janë shqyrtuar 4 raporte vjetore të punës dhe 14 raporte
vjetore financiare, 1 raport vjetor financiar i Buxhetit të Republikës së Kosovës 2 raporte financiare të
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shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës dhe atë si në vijim:
 Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për aktivitet e Prokurimit
Publik në Kosovë për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit të punës së Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit vjetor Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Agjencisë Kosovare të Pronës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të
Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin
2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Zyrës Rregullative për Energji për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Agjencia për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Agjencisë Kundër Korrupsionit për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Institutit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin
2014,
 Shqyrtimi i Raportit financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2014,
 Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e
parë të vitit 2015.
Komisioni lidhur me këto raporte nxori rekomandime, të cilat ishin objekt shqyrtimi dhe votimi në
Kuvend, respektivisht në Kryesinën e Kuvendit.
d. Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Gjatë periudhës raportues, Komisionit ka shqyrtuar kërkesa, propozim-vendime, për të cilat ka nxjerr
rekomandime për Kuvendin, përkatësisht Kryesinë e Kuvendit. Ndër rekomandimet e rëndësishme të
Komisionit drejtuar Kuvendit dhe/apo Kryesinë së Kuvendi gjatë kësaj periudhe, ishin:
- Rekomandim lidhur me Propozimin e Panelit Vlerësues të Bankës Qendrore të Kosovës për
plotësimin e dy pozitave për anëtar joekzekutiv të Bordit të BQK-së.
- Rekomandim lidhur me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së
Kosovës për vitin 2016-2018.
- Rekomandim lidhur me kërkesat buxhetore të Kuvendit të Kosovës në bazë të Qarkores së
parë buxhetore të Ministrisë së Financave 2016/01.
- Rekomandim lidhur me kërkesat e Kuvendit të Kosovës për rishikimin e buxhetit për vitin
2015.
- Rekomandim lidhur me kërkesën e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin
e tarifave vjetore për vitin 2015.
- Rekomandim lidhur me kërkesën për transferin e mjeteve nga Buxheti i Agjencisë për
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-

-

Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës në Buxhetin e Komunën e Gjakovës për
vitin 2015.
Përfundim lidhur me Propozimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndryshimin e
normave të tatimit të akcizës, datë 24.3.2015.
Rekomandim lidhur me Buxhetin e Komunës së Prishtinës për vitin 2015.
Rekomandim lidhur me Buxhetin e Komunës së Mitrovicës Veriore për vitin 2015.
Rekomandim lidhur me Buxhetin e Komunës së Leposaviqit për vitin 2015.
Rekomandim lidhur me Buxhetin e Komunës së Zubin Potokut për vitin 2015.
Rekomandim lidhur me Buxhetin e Komunës së Zveçanit për vitin 2015.
Raport me rekomandime lidhur me Rekomandimet e Komisionit për të Drejtat e Njeriut,
Barazi Gjinore, Personat e Pagjetur dhe Peticione lidhur me Peticionin kundër shtrenjtimit të
çmimit të Energjisë Elektrike.
Përfundim lidhur me Propozimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndryshimin e
normave të tatimit të akcizës, dt. 22.07.2015.

e. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni nuk ka organizuar ndonjë dëgjim publik për projektligje.
f. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
1. Monitorimi e zbatimit të rekomandimeve të Komisionit, me rastin e mbikëqyrjes së
zbatimit të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës
Komisioni në mbledhjen e mbajtur më 27.2.2015, në pajtim me Planin e punës së Komisionit për
vitin 2015, ka caktuar grupin punues për të bërë monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të
Komisionit, me rastin e mbikëqyrjes së zbatimit të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në
Republikën e Kosovës.
Grupi Punues në pajtim me planin e veprimit, ka komunikuar me institucionet përgjegjëse te cilave i
janë adresuar rekomandimet, siç janë: Kryeministria, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe
Instituti i Kosovës për Administratë Publike dhe ka arritur të mbledh informata dhe të dhëna të
mjaftueshme mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të Komisionit për Ligjin nr. 04/L-042 për e
Prokurimit Publik në Republikën e Kosovës. Bazuar në informatat dhe të dhënat e grumbulluara,
duke pasur parasysh faktin se shumica e rekomandimeve, kanë të bëjnë me nevojën për rregullimin e
çështjeve të caktuara, nëpërmjet ndryshimit dhe plotësimit të ligjit, Grupi Punues ka vlerësuar dhe i
rekomanduar Komisionit, që të pres procedimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
të Prokurimit Publik, për të parë përfshirjen e rekomandimeve nga Qeveria, në draft-ligjin e ri, që do
të procedohet për shqyrtim dhe miratim në Kuvend. Komisioni i ka miratuar rekomandimet e grupit
punues.
2. Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhanit
Komisioni për Buxhet dhe Financa në kuadër të përgjegjësisë për mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve të
përcaktuar me nenin 73 të Rregullores së punës së Kuvendit dhe në pajtim me planin vjetor të punës,
kishte vendosur të mbikëqyrë zbatimin e Ligjit nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhanit. Për
këtë qëllim, komisioni formoi një grup punues, i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë ishte angazhuar në
mbikëqyrjen e këtij ligji. Grupi Punues, ka hartuar dhe miratuar Planin e Veprimit për Mbikëqyrjen e
Zbatimit të Ligjit, në të cilin janë përcaktuar aktivitetet, institucionet që do të vizitoheshin dhe afatet
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kohore për realizimin e këtyre vizitave. Grupi Punues, ka vendosur që aktivitetet në kuadër të procesit
të mbikëqyrjes t’i vazhdojë në muajin shtator.
g. Vizitat brenda vendit dhe jashtë vendit
Komisioni nuk ka realizuar ndonjë vizitë brenda dhe jashtë vendit
h. Raportimi i ministrave dhe udhëheqësve të organizatave buxhetore
Numri i përgjithshëm i ministrave dhe udhëheqësve të organizatave buxhetore që kanë raportuar në
Komision ishte 19. Në kuadër të kësaj, në mbledhjet e Komisionit për të dhënë arsyetime në çështjet
që kanë qenë objekt shqyrtimi nga Komisioni, ka raportuar ministri i financave, zëvendësministri i
financave dhe përfaqësues të organizatave buxhetore, respektivisht të institucioneve dhe agjencive të
pavarura. Ministri i Financave ka raportuar 10 herë në komision, ndërsa zëvendësministri i financave
4 herë. Udhëheqësit e institucioneve dhe agjencive të pavarura, kanë raportuar 21 herë, me rastin e
arsyetimeve të raporteve vjetore dhe financiare të institucioneve/agjencive që udhëheqin për vitin
paraprak dhe për kërkesat tjera që janë shqyrtuar në komision. Po ashtu, në Komision ka raportuar një
herë drejtori i Doganave të Kosovës dhe një herë drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës. Me
kërkesë të Komisionit, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës e ka informuar Komisionin në
lidhje me taksën kufitare të automjeteve me targa të huaja që hyjnë në Kosovë.
1. Raportim nga drejtori i Doganave të Kosovës dhe Drejtori i Administrata Tatimore e
Kosovës, në kuadër të procesit të monitorimit të realizimin e planit të të hyrave për
tremujorin e parë të vitit 2015
Në mbledhjen e mbajtur të Komisionit më 13.5.2015 ka raportuar drejtori i Doganave dhe Drejtori i
Administratës Tatimore të Kosovës, kanë raportuar në lidhje me realizimin e plantit të të hyrave të
këtyre institucioneve për tremujorin e parë të vitit 2015. Përfaqësuesit e Doganave dhe ATK-së,
informuan për trendët në realizmin e të hyrave, masat që janë marrë dhe sfidat në të ardhmen.
2. Informatë nga guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës në lidhje me taksën kufitare
të automjeteve me targa të huaja që hyjnë në Kosovë
Në mbledhjen e mbajtur të Komisionit më 20.5.2015, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës ka
informuar Komisionin në lidhje me taksën kufitare të automjeteve me targa të huaja që hyjnë në
Kosovë. Guvernatori njoftojë për gjendjen aktuale të Kosovës, vështirësitë dhe përpjekjet
institucionale, në relacion me anëtarësimin në Byronë për Kartonin e Gjelbër në Bruksel. Guvernatori
po ashtu e informoi komisionin për angazhimin e Byrosë Kosovare të për zbritjen e taksës kufitare të
automjeteve me targa të huaja që hyjnë në Kosovë dhe me zotimin e BQK-së, për miratimin
propozimet eventuale të Byrosë Kosovar të Sigurimeve për zbritjen e taksës kufitare.
3. Raportim nga ministri e Financave lidhur Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve,
2016-2018
Në mbledhjen e mbajtur të Komisionit më 17.6.2015, ministri i Financave raportoi dhe ofroi sqarime
për anëtarët e Komisionit, lidhur me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2016-2018. Pas
diskutimeve dhe çështjeve të ngritura, Komisioni vendosi që Ministrisë së Financave, t’i dërgojë
rekomandimet konkrete me shkrim Ministrisë së Financave, që të merren parasysh me rastin e
përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, 2017-2019.
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4. Informatë lidhur me marrëveshjen e negociuar ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe
Fondit Monetar Ndërkombëtar për Programin e ri
Në mbledhjen e mbajtur të Komisionit më 8.7.2015, Ministria e Financave dhe Përfaqësuesi i
Përhershëm i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë e informuan Komisionin lidhur
pajtueshmërinë për marrëveshjen ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar
për Programin e ri 22 mujor. Anëtarët e Komisionit u njoftuar për kushtet dhe kërkesat, obligimet dhe
përgjegjësitë institucionale-shtetërore dhe benefitet, që dalin nga ky program.
i. Takimet e kryetari të Komisionit
Mbledhje konsultative dhe aktivitete të tjera të kryetarit të Komisionit, të ndërlidhura me
kompetencat e tij dhe të Komisionit:
 Takim ndërmjet zëvendëskryetares së parë të Komisionit, dhe shefit të Misionit të Fondit
Monetar Ndërkombëtar për Kosovën Mr. Jacques Miniane dhe stafit shoqërues të misionit të
FMN-së. Temë diskutimi: Buxheti dhe realizimi i tyre hyrave për vitin 2015.
 Pjesëmarrje dhe kontributi i anëtarët së Komisionit, znj. Besa Gaxherri në Konferencën e
nivelit të lartë në Transparencën Buxhetore, organizuar nga GIZ.
 Takimi me Ambasadoren e Zvicrës në Prishtinë, znj. Krystyna Marty Lang dhe Zëvendësdrejtorin e Swisscontact. Temë diskutimi: Bashkëpunimi në mes Ambasadës dhe Komisionit.
 Takim i përbashkët në mes ekspertëve të misionit të SIGMA/Departamenti për Zgjerim i
Komisionit Evropian dhe kryetareve dhe zëvendës-kryetareve te Komisionit për Buxhet dhe
Financa dhe Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Temë diskutimi: Monitorimi i
funksionimit të sistemit të financave publike në Kosovë dhe roli dhe përgjegjësitë e Kuvendit,
respektivisht të Komisionit për Buxhet dhe Financa në këtë aspekt.
 Takim ndërmjet kryetarit të Komisionit me përfaqësues të Zyrës së NDI në Kosovë. Temë
diskutimi: Përfshirja e komisioneve funksionale në shqyrtimin e buxhetit dhe raportin e
shpenzimeve në fushën që mbulojnë dhe njoftimi lidhur me iniciativën për themelimin e
Njësisë për analiza buxhetore dhe financiare.
 Takim ndërmjet kryetarit të Komisionit dhe shefit të Misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar për Kosovën Mr. Jacques Miniane dhe stafit shoqërues të misionit të FMN-së,
mbajtur më 25.2.2015. Temë diskutimi: Diskutimi i politikave fiskale: buxheti dhe të hyrat
për vitin 2015 dhe marrëveshja e mundshme ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar
Ndërkombëtar.
 Pjesëmarrja e zëvendëskryetarit të parë z. Naser Osmani në takimin e përbashkët me kryetarin
e Kuvendit Shefit të Zyrës së BE-së në Kosovë, z. Samuel Zbogar dhe anëtarët e Kryesisë së
Kuvendit, kryetarët e komisioneve parlamentare dhe shefat e grupeve parlamentare. Temë
diskutimi: Shqyrtimi i projekteve të Kuvendit lidhur me Marrëveshjen e StabilizimAssociimit.
 Takim ndërmjet kryetarit të Komisionit, me përfaqësues të Ekipit të PEFA-s. Temë disktumi:
Vlerësimit i jashtëm i Financave Publike për periudhën 2012-2014 për Qeverinë e Kosovës i
iniciuar dhe financuar nga Bashkimi Evropian dhe ofrimi i informatave dhe inputeve nga
Komisioni për Buxhet dhe Financa lidhur me këtë proces.
 Takim ndërmjet kryetarit të Komisionit dhe shefit të Misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar për Kosovën Mr. Jacques Miniane dhe stafit shoqërues të misionit të FMN-së
mbajtur më 3.6.2015. Temë diskutimi: Diskutimi i politikave fiskale: buxheti dhe të hyrat për
vitin 2015 dhe marrëveshja e mundshme ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar
Ndërkombëtar.
 Takim ndërmjet kryetarit të Komisionit, zëvendëskryetares së parë me z. Johan Ketelers dhe
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Alket Gradeci, Drejtor Ekzekutiv i Institucionit Mikrofinanciar KEP Trust. Temë diskutimi:
Draft Ligji për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, iniciuar
për hartim nga Komisioni për Buxhet dhe Financa.
Takim ndërmjet kryetarit të Komisionit dhe përfaqësuesve të Programit për Përmbarim dhe
Legjislacion Komercial ne Kosove i USAID, si dhe Këshillit Gjyqësor te Kosovës. Temë
diskutimi: Buxhetit për themelimin e Qendrave te ndërmjetësimit neper Gjykatat themelore te
Kosovës.

II. Rezyme e punës së komisionit
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit
Nr.
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara (në cilësi të komisionit funksional)
Projektligje për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare
Projektligje të shqyrtuara (në cilësi të komisionit të përhershëm)
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje (në cilësi të komisionit
funksional)
Numri i raporteve te hartuara për projektligje (në cilësi të komisionit të
përhershëm)
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve dhe agjencive të pavarura
Shqyrtimi i raporteve vjetore financiare të institucioneve dhe agjencive të
pavarura
Shqyrtimi i kërkesave te institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve (monitorimi i zbatimit të implementimit të
rekomandimeve të Komisionit për Projektligjin për Prokurimin Publik në
Republikën e Kosovës)
Shqyrtimi i raportit vjetor financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës
Shqyrtimi i raporteve financiare, kërkesave buxhetore të Administratës së
Kuvendit të Kosovës dhe raportimi për Kryesinë e Kuvendit
Raportimi i ministrave dhe udhëheqësve të organizatave buxhetore
Raporte me rekomandime për zgjedhjen e anëtarëve të bordit të
institucioneve dhe agjencive të pavarura
Rekomandime, njoftime dhe përfundime për Kryesinë e Kuvendit sipas
përfundimit të Kryesisë
Mbledhje të përbashkëta me komisionet tjera parlamentare
Takim me institucione ndërkombëtare

Rezultati
25
130
25
5
3
22
8
15
187
367
20
23
1
4
14
34
8
1

1
5
19
1
1
2
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2. KOMISIONI PËR TË DREJTAT, INTERESAT E KOMUNITETEVE DHE KTHIM
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, ka mbajtur 18 mbledhje.
Komisioni, ka organizuar takim pune, me temat si në vijim:
1. Takim me zëvendësministrin e Ministrisë së Drejtësisë , Lirak Çelaj, me temën:
Raportimi i ministrisë për strukturën e gjymëtarëve dhe prokurorëve në sistemin e gjyqësorit,
në bazë të dialogut Prishtinë- Beograd
2. Raportimi i ministrit z, Dalibor Jevtic lidhur me politikat zhvillimore të MKK-së në
integrimin e komunitetit pakicë në Kosovë, ndarja proporcionale e fondeve për komunitete
dhe struktura e punësimit në MKK-në.
1. Takim njoftues i Ambasadorit të Misionit të OSBE-së në Kosovë, z, Jean-Claude
Schlumberger.
b. Shqyrtimi i projektligjeve
Komisioni shqyrton dhe procedon të gjitha projektligjet në cilësinë e Komisionit të përhershëm nga
aspekti i mbrojtjes dhe realizimit të drejtave dhe interesave të komuniteteve.
Komisionit, ka shqyrtuar raportet me amendamente të komisioneve funksionale, dhe të njëjtat i ka
proceduar për miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
 Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit të përhershëm
Komisioni ka shqyrtuar raportet me amendamente të komisioneve funksionale, si në vijim:
1. Shqyrtimi i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015, me raport
amendamente të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-035 për riorganizimin
e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, me amendamentet e propozuar të Komisionit
funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-09 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për
Ndërmarrjet Publike me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti dhe Industri;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-03 për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u
kufizohet lëvizja me vendim të Gjykatës ose të Panelit për lirim me kusht, me amendamente
të Komisionit Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe
Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
5. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-51 për parandalimin e
konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, me amendamente të Komisionit
funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e
Agjencisë kundër Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-30 për përgjimin e telekomunikimeve, me amendamente të
Komisionit Funksional për Integrime Evropian;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-19, për Avokatin e Popullit, me amendamente të Komisionit
Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-20 për Barazi Gjinore, me amendamente të Komisionit
Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-21 për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me amendamente të
Komisionit Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe
Peticione;
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10. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-32 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-199 për
Gjykatat, me amendamente të Komisionit Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete,
Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
11. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-33 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-223 për
Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion,
Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër
Korrupsionit;
12. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-35 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-224 për
Këshillin Prokurorial të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion,
Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër
Korrupsionit;
13. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-34 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për
Prokurorin e Shtetit, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate,
Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
14. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, me
amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e
Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
15. Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-28 për Tatimin në të Ardhurat Personale, me amendamente të
Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
16. Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-29 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, me amendamente
të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
17. Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-37 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, me amendamente të
Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
18. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-27 për Digjitalizimin e transmetimeve radio difuzive
tokësore, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë,
Tregti dhe Industri;
19. Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-15 për Letërnjoftim, me amendamente të Komisionit funksional
për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
20. Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-22 për Armë, me amendamente të Komisionit funksional për
Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
21. Shqyrtimi i Projektligjit 03/L-246 për Pajisje me Armë, Municion dhe pajisje përkatëse të
Sigurisë për Institucionet e Autorizuara Shtetërore për Siguri, me amendamente të Komisionit
funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
22. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-001 për Buxhetin e
Republikës së Kosovës për vitin 2015, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet
dhe Financa;
23. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-043 për faljen e borxheve publike, me amendamente të
Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
c. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni parlamentar për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, me datën 8.07.2015, ka
organizuar dëgjime publike në kuadër të procesit të mbikëqyrjes së zbatimit të Ligjit Nr. 04/L-062 për
Fshatin Hoçë e Madhe dhe Ligjit nr. 04/L-066 për Qendrën Historike të Prizrenit, me
zëvendësministrin e Ministrisë së Financave, përfaqësues të Ministrisë të Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, Kryetarin e KK Prizren, Kryetarin e KK Rahovec, drejtorin e Drejtorisë për Urbanizëm të
KK Prizren dhe të KK Rahovec, kryetarin e Këshillit për Trashëgimin Kulturore të Prizrenit,
kryetarin e Këshillit për fshatin Hoçë e Madhe, përfaqësues të OSBE-së, përfaqësues të Ambasadës
zvicerane.
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d. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Nga fushëveprimi i kompetencave dhe përgjegjësive të veta, Komisioni është i autorizuar të bëjë
mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve nga ana e Qeverisë, përkatësisht ministrive në mënyrë të sigurimit të
transparencës, barazisë, mundësive të barabarta dhe ndarjes së barabartë të buxhetit për të gjitha
komunitetet (neni 73 i Rregullores për punën e Kuvendit të Republikës së Kosovës).
Në këtë kontekst, Komisioni realizon bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
dhe Ministrinë e Administratës Lokale dhe përfaqësuesit e tij kompetentë, duke i ftuar të njëjtit për
pjesëmarrje në mbledhjet e veta dhe vizitat në teren, për ofrimin e informatave të nevojshme,
mendimeve, sugjerimeve për çështjet në rend dite, në funksion të mbrojtjes dhe realizimin e të drejtave
dhe interesave të Komuniteteve.
Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nga Komisioni do të jetë njëra nga detyrat kryesore në vitin 2015.
Komisioni ka formuar grupet punuese në mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve:
1. Ligji për fshatin Hoçë e Madhe,
2. Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit,
3. Ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës,
4. Ligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (posaçërisht neni 11),
5. Ligji për Vetëqeverisje Lokale,
6. Ligji për financat e Pushtetit Lokal (mbikëqyrja e zbatimit të ligjit dhe mbikëqyrja
buxhetore).
 Grupet Punues
Grupi punues lidhur me monitorimin e zbatimit të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së
Kosovës (poaçërisht neni 11), ka mbajtur 3 (tri) takime
e. Vizitat e komisionit brenda vendit
Në pajtim me planin e punës për vitin 2015, Grupi Punues lidhur me procesin e monitorimit të
zbatimit të Ligjit Nr. 04/L-062 për Fshatin Hoçë e Madhe dhe Ligjit Nr. 04/L-066 për Qendrën
Historike të Prizrenit ka realizuar 2 (dy vizita) në teren, KK në Prizren dhe KK në Rahovec.
II. Rezyme – pasqyrë e përgjithshme e punës së komisionit.
Tabela:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara nga komisionet kryesore
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara si komision funksional
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave te institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Raportimi i ministrit para Komisionit kryesor

Rezultati
18
65
18
23
5
3
2
536
23
1
/
/
5
/
2
1
3
2
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3. KOMISIONI PËR LEGJISLACION, MANDATE, IMUNITETE, RREGULLOREN E
KUVENDIT DHE MBIKËQYRJEN E AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e
Agjencisë Kundër Korrupsionit, për ta ushtruar funksionin e përcaktuar me rregullat e Rregullores së
Kuvendit, në përudhen raportuese i ka shqyrtuar 7 projektligje në cilësi të Komisionit Funksional, 20
projektligje për bazë juridike në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ia ka propozuar Kuvendit
për miratim 94 amendamente. Ka mbajtur 3 dëgjime publike dhe ka formuar 9 grupe të punës. Këto
grupe, në periudhën e raportimit, mbajtën 16 takime. Komisioni ka monitoruar ligjin për ekzekutimin
e sanksioneve penale.
b. Shqyrtimi i projektligjeve
Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit kryesor
Në cilësinë e Komisionit kryesor ka shqyrtuar dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e këtyre
projektligjeve:
1. Projektligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015,
2. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve
të caktuara dhe pasurisë së tyre,
3. Projektligjin nr. 05/L-02 për ndalimin e bashkimit në konfliktet të armatosura jashtë territorit të
vendit,
4. Projektligjin nr. 05/L-09 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet
publike,
5. Projektligjin nr. 05/L-19 për Avokatin e Popullit,
6. Projektligjin nr. 05/L-20 për Barazi Gjinore,
7. Projektligjin nr. 05/L-21 për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
8. Projektligjin nr. 05/L-30 për Përgjimin e telekomunikimeve,
9. Projektligjin nr. 05/L-22 për Armë,
10. Projektligjin nr. 03/L-246 për Pajisje me Armë, Municion dhe Pajisje Përkatëse të Sigurisë për
Institucionet e Autorizuara Shtetërore për Siguri,
11. Projektligjin nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike,
12. Projektligjin nr. 05/L-28 për Tatimin në të Ardhurat Personale,
13. Projektligjin nr. 05/L-29 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave,
14. Projektligjin nr. 05/L-37 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar,
15. Projektligjin nr. 05/L-27 për digjitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore,
16. Projektligjin për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-001 për Buxhetin e Republikës së
Kosovës për vitin 2015,
17. Projektligjin nr. 05/L-15 për Letërnjoftim,
18. Projektligjin nr. 05/L-025 për Shëndetin Mendor,
19. Projektligjin nr. 05/L-23 për mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri,
20. Projektligjin nr. 05/L-039 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-029 për Patenta,
Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit funksional
Në cilësinë e Komisionit Funksional, ka shqyrtuar dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e këtyre
projektligjeve:
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1. Projektligjin për mbikëqyrjen elektronike të personave të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të
gjykatës,
2. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-199 për Gjykatat;
3. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të
Kosovës;
4. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-223 për këshillin gjyqësor të
Kosovës,
5. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit,
6. Projektligjin për kompensimin e viktimave të krimit,
7. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-51 për parandalimin e konfliktit të
interesit në ushtrimin e funksionit publik (i tërhequr nga propozuesi më datë 6.5.2015 )
c. Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese
Komisioni në përudhën raportuese i ka shqyrtuar raportet vjetore të institucioneve dhe agjencive të
pavarura, si vijon:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportin vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2014,
Raportin vjetor të Agjencisë Kundër Korrupsionit për vitin 2014,
Raportin vjetor të Institutit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2014,
Raportin vjetor të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2014
Raportin vjetor të Agjencisë së Pronave për vitin 2014
d. Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private

Komisioni në periudhën raportuese ka shqyrtuar kërkesat e subjekteve, si vijon:
1. Kërkesën e Grupit për Studime Juridike dhe Politike për formimin e një grupi të punës, për
monitorimin e zbatimit të ligjit për financimin e partive politike,
2. Kërkesën e Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për ndryshimin
dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/39, për shpalljen e Kompleksit Përkujtimor “Adem Jashari“ në
Prekaz, me interes të veçantë nacional.
3. Kërkesa e organizatës “Çohu” për sqarime rreth çështjes së vetë-deklarimit dhe vetë-kontrollit të
pasurisë nga ana e zyrtarëve të Agjencisë Kundër Korrupsionit,
4. Kërkesën e deputetes Puhie Demaku,
5. Kërkesën e Gjykatës Themelore në Prishtinë për heqjen e imunitetit për Enver Hasanin dhe Arta
Rama Hajrizi.
e. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni në periudhën raportuese ka mbajtur dëgjime publike për:
1. Krijimin e Gjykatës Speciale, procesi i përgatitjes së legjislacionit dhe kushtetutshmëria e saj,
2. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-224 për Këshillin Prokurorial të
Kosovës dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-225 për Prokurorin e
Shtetit,
3. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/l-051 për Parandalimin e Konfliktit të
Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.
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f. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Komisioni në periudhën raportuese ka bërë mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit nr. 04/L-149 për
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.
g.

Vizitat e komisionit brenda dhe jashtë vendit

Komisioni në periudhën raportuese ka bërë vizita brenda vendit në Qendrën Korrektuese në Lipjan
dhe Qendrën korrektuese në Dubravë. Kurse jashtë vendit në Republikën e Shqipërisë dhe në Mal të
Zi.
h.

Pritja e delegacioneve parlamentare të huaja (homologe)

Komisioni në periudhën raportuese nuk ka pritur ndonjë delegacion parlamentar-homolog.
i.
Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të komisionit
Komisioni në periudhën raportuese ka mbajtur takimet si vijon:
1. Takimi i Grupit të punës për mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit me Drejtorin e
Agjencisë Kundër Korrupsionit z. Hasan Preteni,
2. Takim i përbashkët i Komisionit me një grup nxënësish nga shkollat e mesme të Prishtinës,
3. Takimi i Grupit të punës për mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit me përfaqësuesin e
Këshillit Prokurorial, z. Shqipdon Fazliu-Prokuror,
4. Takimi i Grupit të punës për mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit me presidenten e
vendit, Atifete Jahjaga,
5. Takim me përfaqësuesit e Zyrës së Prokurorit Disiplinor.

7.

Rezyme e punës së Komisionit

Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara në cilësinë e komisionit funksional
Projektligje të shqyrtuara në cilësinë e komisionit kryesor
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara në cilësi të Komisionit
kryesor
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave te institucioneve publike dhe private

Rezultati
33
132
32
7
20
9
16
94
448
7
5
5
19

14
15
16
17
18

Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve

11
2
2
3
1

Tabela B – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së Nën-Komisionit për
mandate,imunitete dhe rregulloren e Kuvendit
Nr.
1
2
3

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Punëtori të mbajtura

Rezultati
9
10
1

Të gjitha çështjet e diskutuara në takimet e Nën-Komisionit i janë nënshtruar shqyrtimit në Komision
para procedimit dhe aprovimit.
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4. KOMISIONIT PËR INTEGRIME EVROPIANE
a)

Mbledhjet e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane, në sesionin pranveror ka mbajtur 25 (njëzetepesë) mbledhje.
Mbledhja e parë e Komisionit është mbajtur më 24 dhjetor 2014;
Mbledhja e fundit e Komisionit është mbajtur më 14 korrik 2015.
Në Komision kanë raportuar:
a)
Ministri i Integrimeve Evropiane;
b)
Ministri i Punëve të Brendshme;
c)
Ministri i Drejtësisë;
d)
Ministri i Administratës Publike;
e)
Zëvendësministri i Tregtisë dhe Industrisë.
Po ashtu, Komisioni për Integrime Evropiane ka zhvilluar takim me z. Samuel Zhbogar, udhëheqësin
e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovës dhe z. Primoz Vehar, ekspert për përafrim të legjislacionit
i angazhuar nga GIZ-i.
b)

Shqyrtimi i projektligjeve

c) Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit kryesor;
Komisioni ka shqyrtuar 22 (njëzetedy) projektligje me amendamente të komisioneve funksionale, në
cilësinë e Komisionit kryesore si vijon:
1.
Shqyrtimi i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015, me raport
amendamente të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa.
2.
Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-035 për
riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, me amendamentet e propozuar të
Komisionit Funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri.
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-09 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për
Ndërmarrjet Publike me amendamentet e Komisionit Funksional për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti dhe Industri;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-03 për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u
kufizohet lëvizja me vendim të Gjykatës ose të Panelit për lirim me kusht, me amendamente të
Komisionit Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe
Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
5. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-51 për parandalimin e
konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, me amendamente të Komisionit Funksional për
Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër
Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-19, për Avokatin e Popullit, me amendamente të Komisionit
Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
7.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-20 për Barazi Gjinore, me amendamente të Komisionit
Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
8.
Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-21 për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me amendamente të
Komisionit Funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
9.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-32 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-199 për
Gjykatat, me amendamente të Komisionit Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitetet,
Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
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10.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-33 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-223 për
Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me amendamente të Komisionit Funksional për Legjislacion,
Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
11.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-35 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-224 për
Këshillin Prokurorial të Kosovës, me amendamente të Komisionit Funksional për Legjislacion,
Mandate, Imunitetet, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
12.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-34 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, me amendamente të Komisionit Funksional për Legjislacion,
Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
13.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-36 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, me
amendamente të Komisionit Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e
Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
14.
Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-28 për Tatimin në të Ardhurat Personale, me amendamente të
Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa;
15.
Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-29 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, me amendamente
të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa;
16.
Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-37 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, me amendamente të
Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa;
17.
Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-27 për Digjitalizimin e transmetimeve radio- difuzive
tokësore, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti
dhe Industri;
18.
Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-15 për Letërnjoftim, me amendamente të Komisionit Funksional
për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
19.
Shqyrtimi i Projektligjit 05/L-22 për Armë, me amendamente të Komisionit Funksional për
Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
20.
Shqyrtimi i Projektligjit 03/L-246 për Pajisje me Armë, Municion dhe pajisje përkatëse të
Sigurisë për Institucionet e Autorizuara Shtetërore për Siguri, me amendamente të Komisionit
funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
21.
Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-001 për Buxhetin e
Republikës së Kosovës për vitin 2015, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe
Financa;
22.
Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-043 për faljen e borxheve publike, me amendamente të
Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa;
d) Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e Komisionit Funksional;
Komisioni ka shqyrtuar vetëm një projektligj në cilësinë e Komisionit Funksional;
Projektligjin për përgjimin e telekomunikimeve. Për këtë projektligj janë bërë 22 amendamente,
ndërsa dy propozim amendamente kanë ardhur nga dy deputetët. Këto propozim amendamente të
deputetëve nuk janë përkrahur nga Komisioni.
e) Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni ka mbajtur 1 (një) dëgjim publik me rastin e shqyrtimit të projektligjit për përgjimin e
telekomunikimeve.
f) Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Me vendim të Komisionit janë themeluar dy grupe punuese për monitorimin e zbatimit të dy ligjeve:
a)
Ligjit nr. 04/L-140 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me
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vepër penale dhe
b)
Ligjit nr. 04/L-218 për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e
viktimave të trafikimit.
g) Vizitat e Komisionit brenda dhe jashtë vendit
Komisioni gjatë Sesionit Pranveror ka realizuar 7 (shtatë) vizita brenda vendit në kuadër të
monitorimit të zbatimit të ligjeve.
Në kuadër të monitorimit të zbatimit të Ligjit nr. 04/L-140 për kompetencat e zgjeruara për
konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale janë vizituar këto institucione:
a)
b)
c)

Policia e Kosovës;
Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar;
Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike;

Ndërsa në kuadër të monitorimit të zbatimit të Ligjit Nr. 04/L-218 për parandalimin dhe luftimin e
trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit, janë vizituar këto institucione:
a)
b)
c)
d)

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës;
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;
Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore
(MVPT);
Këshilli Prokurorial i Kosovës;

Ndërsa jashtë vendit në emër të Komisionit, kryetarja me disa anëtarë ka realizuar katër vizita:
a)
b)
c)
d)

Vizitë në Senatin dhe Dhomën e Përfaqësuesve Italian;
Pjesëmarrja si mysafir special në mbledhjen Plenare të COSAC-ut- nënkryetarja me një
deputet;
Pjesëmarrja në COSAP;
Vizitë në Këshillin e Evropës.

h) Pritja e delegacioneve parlamentare të huaja (homologe)
Komisioni ka pritur Grupin e Miqësisë së Francës.
i) Takimet individuale të kryetares dhe anëtarëve tjerë të Komisionit
Duke pas parasysh natyrën e punës së Komisionit, kryetarja e Komisionit gjatë këtij sesioni ka
realizuar një sërë takimesh individuale me ambasadorët e akredituar në Kosovë dhe më përfaqësues të
tjerë ndërkombëtarë;
a)
Takim me ambasadoren franceze;
b)
Takim me ambasadoren turke;
c)
Takim me ambasadorin holandez;
d)
Takim me ambasadorin e Britanisë së Madhe;
e)
Takim me ambasadorin e Gjermanisë;
f)
Takim me përfaqësues të Misionit të OSBE-së;
g)
Takim me përfaqësues të UNDP-së;
h)
Takim me përfaqësuesit e Këshillit të Evropës;
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i)
Takim me përfaqësuesit e GIZ-it;
j)
Takim me përfaqësues nga NPC/WFD;
k)
Takim me Cindy Van den Boogert nga njësiti për Kosovën në Drejtorinë për Zgjerim në
Bruksel.
j) Organizimi i konferencës
Me datë 16 qershor 2015, Komisioni ka organizuar Konferencën gjithëpërfshirëse mbi
“Rolin e Kuvendit në procesin e integrimit evropian”.
Konferenca ka zhvilluar punimet në dy pjesë. Pjesa plenare ka qenë e dedikuar për vështrim të
përgjithshëm mbi rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa pjesa e dytë
diskutim i fushave të rëndësishme për procesin e Integrimit në BE, që ka pasur si bazë tri fusha
tematike: sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe bashkëpunimi rajonal.
k) Rezyme e punës së komisionit
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese të formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Konferencë
Raportimet e ministrave

Rezultati
25
98
25
23
3
5
22
514
1
4
/
/
4
4
7
1
2
1
5
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5. KOMISIONI PËR PUNË TË JASHTME
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni ka mbajtur gjatë kësaj periudhe gjithsej 14 mbledhje.
Në Komision ka mbizotëruar mënyra konsensuale e marrjes së vendimeve dhe shqyrtimi i çështjeve
nga aspekti profesional.
Mbledhjet e Komisionit janë zhvilluar të hapura dhe janë përcjellë nga përfaqësues të organizatave
qeveritare dhe joqeveritare.
Komisioni në raste të veçanta të përcaktuara me ligj, takimet e tija i ka zhvilluar të mbyllura për
pjesëmarrësit e tjerë dhe nuk i ka publikuar procesverbalet nga takimet e mbyllura, gjë që mund të
ndikojë në mos pasqyrimin e saktë të punës së Komisionit, nga organizatat joqeveritare.
Për çdo takim të Komisionit, janë mbajtur evidenca mbi pjesëmarrjen e vëzhguesve të punës së
Komisionit. Puna e Komisionit shpesh herë është përcjellë nga mediat e shkruara edhe ato
elektronike.
Komisioni për Punë të Jashtme gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur mbështetje nga ndonjë organizatë
joqeveritare, ekspertë apo praktikant.
Gjatë kësaj periudhe Komisioni u angazhua për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, raportimit të
ministrave në mbledhjet e Komisionit, avancimit të diplomacisë parlamentare dhe takimeve të
Komisionit me delegacione të huaja parlamentare, dëgjimin e kandidatëve të propozuar për
ambasadorë dhe ngritjen e bashkëpunimit ndërparlamentar.
Temat themelore të trajtuara në Komision:
- Konstituimi i Komisionit për Punët të Jashtme;
- Shqyrtimi i draft-planit dhe programit të punës së Komisionit për vitin 2015;
- Formimi i grupeve të miqësisë;
- Raportimi i ministrit të FSK-së, z. Haki Demolli;
- Miratimi i planit dhe programit të punës së Komisionit për vitin 2015;
- Raportimi i ministrit të MeD-së, z. Valon Murati;
- Shqyrtimi i shkresës për formimin e grupeve të miqësisë;
- Takim i Komisionit me delegacionin nga Qipro;
- Raportimi i ministres për dialog, znj. Edita Tahiri;
- Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për shërbimin konsullor të misioneve diplomatike e konsullore të
Republikës ë Kosovës;
- Njoftim rreth bashkëpunimit parlamentar;
- Takim i Komisionit me Grupin e miqësisë të Asamblesë nacionale të Francë;
- Anëtarësimi i Kuvendit në organizata parlamentare;
- Grupet e miqësisë në mes të Kuvendit të Kosovës dhe parlamenteve të tjera;
- Vizita e Komisionit jashtë vendit;
- Organizatat parlamentare ndërkombëtare;
- Shqyrtimi i shkresës së MPJ-së;
- Dëgjimi i kandidatëve të propozuar për ambasador;
- Raportimi i komisionit shtetëror për shënjimin e kufirit me Malin e Zi
b. Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit funksional
Në Programit legjislativ të Qeverisë për vitin 2015, në kompetencë të Komisionit për Punë të Jashtme
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ishte paraparë që më 30 qershor 2015 të procedohet për shqyrtim Projektligji për Ministrinë e Punëve
të Jashtme të Republikës së Kosovës.
Projektligji deri më tani nuk është proceduar për shqyrtim në Kuvend.
c. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit
Komisionit për Punë të Jashtme, formoi Grupin e punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për
shërbimin konsullor të misioneve diplomatike e konsullore të Republikës ë Kosovës në përbërje:
Puhie Demaku–kryesuese e grupit, Teuta Rugova, Blerta Deliu-Kodra, Zafir Berisha e Cerim Bajrami
i–anëtarë.
Grupi punues me qëllim të mbledhjes së informatave dhe të dhënave mbi nivelin e zbatimit të ligjit,
ka zhvilluar dy vizita zyrtare jashtë vendit dhe ka mbajtur takime me persona përgjegjës për zbatimin
e ligjit në MPJ, MPB dhe MeD
Grupi punues ka finalizuar aktivitetet për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligjit dhe pritet të miratohet
raporti për mbikëqyrje në Komision.
d. Vizitat e komisionit brenda dhe jashtë vendit
Komisioni për Punë të Jashtme, gjegjësisht delegacionet e tija, gjatë kësaj periudhe kanë pasur tri
vizita zyrtare, jashtë vendit. Një vizitë është realizuar në Çeki, dhe dy vizita janë realizuar në
funksion të zbatimit të Ligjit për shërbimin konsullor të misioneve diplomatike e konsullore të
Republikës së Kosovës, në Gjermani e Zvicër.
Po ashtu grupi punues i Komisionit ka pasur tri vizita pune jashtë Kuvendit në funksion të
mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit, dhe ato në MPJ, në MPB dhe MeD.
e. Pritja e delegacioneve parlamentare të huaja
Gjatë sesionit pranveror të këtij viti, Komisioni për Punë të Jashtme është takuar me delegacionin nga
Qipro dhe me Grupin e miqësisë të Asamblesë Nacionale të Francës. Anëtarët e Komisionit në këto
takime kanë falënderuar delegacionet për vizitat dhe kanë kërkuar mbështetjen nga vendet e tyre, për
zhvillim dhe integrim të Kosovës.
f. Dëgjimi i kandidatëve të propozuar për ambasadorë
Bazuar në Ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme të
Republikës së Kosovës, Komisioni për Punë të Jashtme ka për detyrë që të dëgjoj në seanca të
mbyllura kandidatët e propozuar nga MPJ për postin e ambasadorit.
Komisioni gjatë këtij sesioni ka dëgjuar në seanca të mbyllura dëgjimore tre kandidatë të propozuar
për ambasador dhe raportet nga dëgjimi i tyre, në besim, i janë dërguar Presidentes, Kryeministrit dhe
Ministrit të Punëve të Jashtme.
g. Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të komisionit
Kryetari i Komisionit z. Enver Hoxhaj, e në mungesë të tij nënkryetarja znj. Teuta Rugova Kanë parë
pjesë në takimet me kryetarët e komisioneve parlamentare. Kryetari i komisionit ka pasur takime të
shumta individuale.
Nënkryetarët e Komisionit për Punë të Jashtme znj. Teuta Rugova dhe z. Cerim Bajrami dhe
nënkryetarja e Komisionit për Integrime evropiane znj. Valdete Bajrami, më dt. 23 shkurt 2015, u
takuan me delegacionin nga Parlamenti suedez.
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IV. Rezyme e punës së Komisionit për Punë të Jashtme
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i raportimeve të ministrave dhe i Komisionit shtetëror
Numri i raporteve të hartuara nga puna e grupit punues
Kërkesa e njoftime Kryesisë së Kuvendit
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Shqyrtimi i kërkesave nga MPJ
Dëgjime të kandidateve për ambasador
Monitorimi i ligjeve (në pritje të miratimit të raportit mbikëqyrës)
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Raporte për Presidenten për dëgjimin e kandidatëve për
ambasador.
Raporte për Kryeministrin, për dëgjimin e kandidatëve për
ambasador.
Raporte për MPJ, për dëgjimin e kandidatëve për ambasador
Shkresa deputetëve shqiptar të Luginës së Preshevës, Malit të Zi e
të Maqedonisë
Shkresa kryetareve të komisioneve homologe për bashkëpunim
parlamentar
Ftesa për raportim të ministrave

Rezultati
14
43
14
/
1
6
4
6
8
3
3
3
3
1?
----------------3
3
3
3
35
9
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6. KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË, TEKNOLOGJI, KULTURË, RINI DHE SPORT
a.

Mbledhjet e Komisionit

Mbledhja konstituive e Komisionit është mbajtur më 23.12.2014. Komisioni ka miratuar Planin e
punës më 28.1.2015.
Gjatë punës, Komisioni ka zbatuar procedurat e parapara me Rregulloren e Kuvendit, për shqyrtimin
dhe amendamentimin e projektligjeve, si dhe gjatë hartimit të raporteve dhe të rekomandimeve për
Kuvendin.
Komisioni ka realizuar edhe këto aktivitete:
- Formimi i grupeve të punës për monitorimin e ligjeve;
- Hartimi i raporteve dhe i rekomandimeve për Kuvendin.
Pjesëmarrja e deputetëve në punën e komisionit ka qenë në nivel të duhur. Ka mbizotëruar një frymë
kolegjiale, ku për çështjet me rëndësi dhe përmbajtjesore ka pasur konsensus në marrjen e vendimeve.
Me ftesë të Komisionit, në takime kanë prezantuar ministrat, përfaqësues të ministrive si dhe
përfaqësues të organizatave të tjera vendore dhe ndërkombëtare.
Mbledhjet e Komisionit kanë qenë publike dhe janë monitoruar nga përfaqësues të organizatave
qeveritare dhe joqeveritare, vendore e ndërkombëtare. Punën e komisionit e kanë vëzhguar
përfaqësuesit e OSBE-së, NDI-së, KDI-së, GIZ-it, D4D, BIRN-it, asociacione dhe organizata të tjera.
b.

Shqyrtimi i projektligjeve

Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e Komisionit Funksional:
1. Projektligji nr. 05/L-018, për Provimin e Maturës Shtetërore (janë mbajtur gjithsej
tetë dëgjime publike dhe një punëtori dy-ditore. Projektligji është në procedurë të
finalizimit të amendamentimit);
2. Projektligji nr. 05/L-026, për Trashëgiminë Kulturore, është bërë shqyrtimi në parim
nga Komisioni - është tërhequr nga Qeveria, para leximit të parë;
3. Projektligji nr. 05/L-038, për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (në
procedurë të shqyrtimit është caktuar Dëgjim Publik);
4. Projektligji për nr. 05/L-047, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për
të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
5. Projektligji për nr. 05/L-050, për Kinematografinë.
c.

Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese.

Komisioni, në disa mbledhje, ka debatuar lidhur me Raportin e punës të Këshillit të Kosovës për
Trashëgimi Kulturore për vitin 2014. Komisioni nuk ka nxjerrë ndonjë Rekomandim për këtë Raport,
për arsye se Këshilli është jofunksional, pa mandat ligjor.
d.

Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private

Komisioni, ka shqyrtuar shkresën e MKRS-së lidhur me emërimin 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të
Kosovës për Trashëgimi Kulturore, pas përzgjedhjes së shtatë anëtarëve, në mbledhjen e mbajtur më
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8 Prill 2015, i ka rekomanduar Kuvendit të bëjë emërimin e tyre.
e.

Dëgjime publike

Komisioni ka mbajtur gjithsej tetë Dëgjime Publike, lidhur me Projektligjin nr. 05/L-018 për
Provimin e Maturës Shtetërore. Dëgjimet publike janë mbajtur në Kuvend, në Hotel Sirius, dy
Dëgjime Publike, të mbështetura nga D4D dhe KDI, si dhe në Kuvendet Komunale në Gjilan,
Mitrovicë, Prizren, Ferizaj, Gjakovë dhe Pejë.
f.

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve

Në kuadër të Planit të punës, Komisioni ka paraparë monitorimin e pesë ligjeve nga fushëveprimtaria
e tij. Në mbledhjen e mbajtur më 15.4.2015 nxori Vendim për formimin e Grupeve Punuese për
monitorim të këtyre ligjeve :
- Ligji për Arsimin Parauniversitar - është hartuar Plani i punës dhe pyetësori. Grupii Punës ka
filluar me monitorim, janë realizuar takime me përfaqësues të MASHT-it, priten përgjigjet në
pyetësor;
- Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, Grupi i Punës nuk ka filluar me monitorim;
- Ligji për Sport dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Sport, Grupi i Punës nuk
ka nisur monitorimi;
- Ligji për Diasporën dhe Mërgatën, nuk ka nisur monitorimi.
g.

Vizitat e komisionit

Komisioni, në kuadër të aktiviteteve të punës, ka realizuar 14 (katërmbëdhjetë) vizita brenda vendit,
si dhe 3 (tri) vizita jashtë vendit.
Komisioni me ftesë të MASHT-it ka mbajtur punëtori dy- ditore në Durrës, lidhur me shqyrtimin e
Projektligjit për Provimin e Maturës Shtetërore.
h.

Pritja e delegacioneve të huaja parlamentare

Me qëllim të njohjes së përafërt me legjislacionin në fushën e arsimit dhe të kulturës, Komisioni ka
ftuar në vizitë pune Komisionin homolog të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Vizita e
Komisionit homolog është realizuar nga 16-17 mars 2015.
i.
Raportimi i udhëheqësve të institucioneve në Komision
Gjatë periudhës raportuese, në Komision kanë raportuar ministri i Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë 5 (pesë) herë, ministri i Diasporës 1 (një) herë, ministri i Kulturës, Rinis dhe Sportit, 1
(një) herë, ministri i Administratës Publike, 1 (një) herë dhe kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë
1 (një) herë.
Raportimet e cekura me lartë janë realizuar si vijon :
- 26.12.2014 – Raportim i z. Arsim Bajrami, ministër MASHT-it dhe z.Valon Murati, Ministër
MD-së, lidhur me prioritetet dhe sfidat gjatë mandatit të tyre qeverisës;
- 21.1.2015 – Raportim i z. Kujtim Shala, ministër MKRS-së, lidhur me prioritetet dhe sfidat në
fushën e kulturës, rinisë dhe sportit;
- 27.1.2015 – Raportim i zj. Ferdije Zhushi – Etemi, kryetare e KSHC, lidhur me procesin e
Akreditimit të bartësve publikë dhe privat të Arsimit të lartë në Republikën e Kosovës;
- 18.3.2015 – Raportim i z. Arsim Bajrami, ministër MASHT-it, lidhur me gjendjen në Arsimin
e Lartë në Republikën e Kosovës;
- 15.4.2015 – Raportim i z. Arsim Bajrami, ministër MASHT-it, lidhur me çështjen e
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-

diplomave false të lëshuara në Pejë;
3.6.2015 – Raportim i z. Arsim Bajrami, ministër MASHT-it dhe z. Mahir Yagcilar, ministër i
MAP-së, lidhur me kolizionin e ligjeve që rregullojnë marrëdhënien e punës në fushën e
arsimit;
j.
Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të komisionit

Gjatë kësaj periudhe, janë mbajtur takime të kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit me Përfaqësues të
Bankës Botërore për sektorin e arsimit, GIZ, KDI, NDI si dhe është mbajtur një takim me bartësit e
Kolegjeve private që veprojnë në vend.
II.Rezyme
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Indikatorët
Numri i mbledhjeve të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje në procedure të shqyrtimit
Numri i grupeve punuese të formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamenteve të propozuara
Numri i amendamenteve të shqyrtuara
Numri i raporteve për projektligje për miratim në parim
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Punëtori jashtë vendit
Raportimi ministrave dhe udhëheqësve të institucioneve të pavarura

Rezultati
23
85
23
4
4
1
/
/
5
/
1
2
4
3
14
8
1
1
8
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7. KOMISIONI PËR ADMINISTRATË PUBLIKE, PUSHTET LOKAL DHE MEDIA
a. Mbledhjet e Komisionit
Mbledhja konstituive e Komisionit është mbajtur më 26 dhjetor 2014. Komisioni ka miratuar Planin e
punës, në bazë të të cilit ka zhvilluar aktivitetet e tij dhe për këtë mund të shihet edhe numri i
mbledhjeve të mbajtura dhe rezultatet e punës. Gjatë periudhës janar-korrik 2015, Komisioni ka
mbajtur gjithsej 22 mbledhje.
Me ftesë të komisionit, në 6 takime kanë prezantuar Ministra, zëvendësministra.
Për të qenë sa më efektiv në punën e tij, komisioni gjatë mandatit të tij, ka formuar grupe punuese,
nga një grup për secilën çështje.
Mbledhjet e komisionit kanë qenë publike dhe janë monitoruar nga përfaqësues të organizatave
qeveritare dhe jo qeveritare vendore e ndërkombëtare. Punën e komisionit e kanë vëzhguar
përfaqësuesit e OSCE-së, NDI-së, KDI-së, GIZ, GAP, BIRN, dhe asociacione dhe organizata të tjera.
Gjithashtu, puna e komisionit ka pasur hapësirë të mjaftueshme edhe në media të shkruara dhe
elektronike.
b. Shqyrtimi i projektligjeve
Komisioni për Administratë publike, Qeverisje Lokale dhe Media, ka shqyrtuar projektligjin për P/L
për festat zyrtare.
Komisioni për Administratë publike, Qeverisje Lokale dhe Media, ka marrë vendim për plotësimndryshimin e Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës.
Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, si komision funksional ka në
procedurë të amendamentimit Projektligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative.
Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese.
Komisioni për Administratë publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka shqyrtuar raportet vjetore
te organeve të pavarura si në vijim:
c.

1. Raporti vjetor i punës së Radiotelevizionit të Kosovës – nuk është miratuar nga Kuvendi.
2. Raporti vjetor i punës së Komisionit të Pavarur të Mediave – është miratuar nga Kuvendi.
3. Raporti vjetor i punës së Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil – është
miratuar nga Kuvendi.
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Qeverisë mbi gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së
Kosovës – është miratuar nga Kuvendi.
d. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni për Administratë publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka mbajtur 5 dëgjime
publike dhe 3 tryeza.
e. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Komisioni ka formuar grupet punuese për monitorimin e ligjeve:
Grupi Punues për monitorimin e Ligjit për kufijtë administrativ te komunave;
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Grupi Punues për monitorimin e Ligjit për OJQ;
Grupi Punues për monitorimin e Ligjit për Administratën shtetërore;
f. Vizitat e komisionit brenda dhe jashtë vendit
Komisioni ka realizuar një vizitë brenda vendit në Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe
një vizitë jashtë vendit në Shqipëri.
II. Rezyme e punës së komisionit
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve

Rezultati
22
84
19
3
3
5
/
/
1
/
4
/
1
1
1
5
3
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8. KOMISIONI PËR ZHVILLIM EKONOMIK, INFRASTRUKTURË, TREGTI DHE
INDUSTRI
a) Mbledhjet e Komisionit
Komisioni gjatë Sesionit Pranveror të Legjislaturës V i ka realizuar gjithsej 28 (njëzetë e tetë)
mbledhje të rregullta. Mbledhjen e tij të parë e ka mbajtur më 23.12.2014, që është aktiviteti i parë i
tij dhe fillimi i funksionimit të tij si Komision Funksional i Kuvendit të Kosovës për Legjislaturën V.
Ndërkaq, mbledhja e fundit e Komisionit në këtë sesion është mbajtur më 30.7.2015, që është
aktiviteti i fundit i Komisionit për sesionin pranveror.
Gjatë punës së vet, Komisioni, ka zbatuar procedurat e parapara me Rregulloren e Kuvendit Gjithnjë
në mbështetje të Rregullores së Kuvendit, Komisioni i ka realizuar mbledhjet dhe takimet e tij të
rregullta, në të cilat janë shqyrtuar njëqindekatërmbëdhjetë (114) pika të rendit të ditës. Në mbledhjet
e Komisionit, sipas ftesës, kanë marrë pjesë përfaqësues të ministrive (ministra, zëvendësministra,
etj.) dhe përfaqësues të organizatave të tjera.
Mbledhjet e Komisionit kanë qenë publike dhe janë monitoruar nga përfaqësues të organizatave
qeveritare dhe joqeveritare vendore e ndërkombëtare. Punën e Komisionit e kanë monitoruar
përfaqësuesit e OSBE-së, NDI-së, INDEP, GLPS, KDI-së, asociacione dhe organizata të tjera. Po
ashtu, puna e Komisionit ka pasur hapësirë të mjaftueshme edhe në media të shkruara dhe në ato
elektronike.
Në realizimin e punës së vet, Komisioni është mbështetur nga partnerë dhe ekspertë të ndryshëm.
Komisioni shprehë falënderim të posaçëm për Institutin INDEP-së, që ka ndihmuar Komisionin me
analizë të pavarur hulumtuese dhe po ashtu për ndihmën e dhënë në organizimin e aktiviteteve si
tryeza, punëtori, etj.
Duke i marrë parasysh aktivitetet e zhvilluara gjatë këtij sesioni, Komisioni ka arritur në masën më të
madhe të përmbush Planin e Punës për këtë sesion.
b) Shqyrtimi i projektligjeve
Gjithnjë në frymën e dispozitave kushtetuese, Kuvendi i Republikës së Kosovës përfaqëson pushtetin
ligjvënës. Komisioni si organ i Kuvendit, duke zbatuar mandatin e tij, miratimin e ligjeve apo bërjen
e ligjeve, gjatë sesionit pranveror, ka shqyrtuar Projektligjet në kuadër të fushëveprimit e tij.
Gjatë këtij sesioni, Komisioni ka arritur që falë angazhimit të tij të bëjë të mundur shqyrtimin e 7
(shtatë) Projektligjeve, ndërsa prej tyre janë miratuar nga Kuvendi gjithsej 5 (pesë) projektligje; 1
(një) është tërhequr nga Qeveria; dhe 1 (një) projektligj është në procedurë të shqyrtimit në
Komision.
Projektligjet e miratuara janë si në vijim:
8. Projektligji nr. 05/L-08 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-035 për riorganizimin e
ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre - 19.01.2015;
9. Projektligji nr. 05/L-09 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike – 07.04.2015.
10. Projektligji nr. 05/L-27 për Dixhitalizimin e transmetimeve radio difuzive tokësore – 30.07.2015.
11. Projektligjit nr. 05/L-040 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L- 026 për Markat
Tregtare – 30.07.2015;
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12. Projektligjit nr. 05/L-039 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L- 029 për Patenta –
31.07.2015;
Projektligji i tërhequr nga Qeveria është :
1. Projektligji nr. 05/L-06 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike – 19.01.2015.
Projektligjet të cilat janë në procedurë në Komision janë 1 (një) si në vijim:
1. Projektligji nr. 05/L-051 për Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës (Komisioni e ka
shqyrtuar në parim më datë 28.7.2015).
Në lidhje me shqyrtimin e projektligjeve të lartcekura, Komisioni ka formuar 5 (pesë) Grupe të punës,
për secilin Projektligj, apo pako projektligjesh nga një Grup i punës. Në grupe punuese janë trajtuar
Projektligjet nga aspekti profesional dhe teknik, ku për të cilat kryesuesi i grupit punues, ka ftuar
ministrinë e linjës, ekspertë të ndryshëm që kanë marr pjesë në hartimin e Projektligjit si dhe ka marr
opinionet e shoqërisë civile.
Gjatë shqyrtimit të këtyre Projektligjeve, Komisioni ka hartuar dhe miratuar 65 (gjashtëdhjetë e
pesë) amendamente.
c) Nisma legjislative
Njëkohësisht, Komisioni ka marrë nisma edhe të hartimit të Projektligjeve dhe, gjatë këtij sesioni ka
hartuar “Projektligjin për Sigurinë në Punë në Miniera”. Grupi punues ka bashkëpunuar ngushtë dhe
është koordinuar më Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik si dhe me ministritë përkatëse në Qeverinë e
Republikës së Kosovës dhe ekspertë të fushës, Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale –
KPMM dhe Inspektoratin e Punës.
d) Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese
Komisioni në bazë të fushëveprimit të tij, gjatë këtij sesioni i ka shqyrtuar edhe raportet vjetore të
agjencive të pavarura, të themeluara nga Kuvendi. Komisioni lidhur me këto raporte, në disa raste ka
kërkuar raport shtesë. Komisioni ka hartuar Raport me rekomandime, të cilat ishin temë diskutimi në
mbledhje plenare të Kuvendit të Kosovës.
Në këtë sesion raportet vjetore të punës të institucioneve raportuese të cilat janë shqyrtuar nga ana e
Komisionit janë si vijon:
1.
2.
3.
4.

Raporti vjetor i punës së Autoritetit të Aviacionit Civil;
Raporti vjetor i punës së Zyrës së Rregullatorit për Energji;
Raporti vjetor i punës së Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale;
Raporti vjetor i punës së Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

Për këto raporte të shqyrtuara Komisioni ka miratuar 15 (pesëmbëdhjetë) rekomandime, të cilat janë
miratuar njëzëri nga Kuvendi.
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Raportet vjetore të institucioneve raportuese në vijim, edhe pse institucionet e pavarura i kanë
dorëzuar me kohë, nuk janë shqyrtuar nga ana e Komisionit për shkak të mungesës së Bordeve në
këtë institucione:
1. Raporti vjetor i punës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit;
2. Raporti vjetor i punës së Autoritetit Rregullator të Hekurudhave;
3. Raporti vjetor i punës së Autoriteti të Konkurrencës së Kosovës.
e) Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Komisioni, gjatë kësaj periudhe ka shqyrtuar kërkesa të institucioneve publike dhe private dhe gjithat
i ka adresuar në bazë të Rregullores së Kuvendit, si ne vijim:





Shqyrtimi i Listës së kandidatëve për anëtarë të Komisionit e Pavarur për Miniera dhe
Minerale, të propozuar nga Qeveria;
Shkrese nga AKP (Njoftim lidhur me Aktvendimin e DHPGJS-së, lidhur me TREPÇËN);
Përfundim i Komisionit për te drejtat e njeriut, barazi gjinore, personat e pagjetur dhe
peticione lidhur me peticionin e Sindikatës së Grand Hotelit Prishtina;
Përfundim i Kryesisë nr. 05-P-025 datë 12.5.2015, informatë lidhur me procesin e privatizimit
të NSH Amortizatorët;

f) Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni gjatë sesionit pranveror ka realizuar gjithsej 3 (tre) dëgjime publike. Dëgjimet publike
Komisioni i ka organizuar lidhur me projektligjet e veçanta dhe për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Siç u cek edhe me lartë, dëgjimet publike legjislative janë si në vijim:
1. Projektligji nr. 05/L-09 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike (27.2.2015);
2. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për investimet e huaja (23.3.2015);
3. Projektligjin nr .05/L-27 për Digjitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore (13.5.2015).
g) Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Komisioni pati parasysh se një prej detyrimeve kushtetuese është edhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjit,
e jo vetëm nxjerrja e tij. Për shkak se ligjet shpesh nuk zbatohen ashtu siç pritet ose synohet, qoftë për
shkak të problemeve rreth zbatimit ose të ndryshimeve shoqërore dhe ekonomike, mbikëqyrja e
zbatimit të Ligjit është imperativ për një legjislativ efektiv.
Gjatë sesionit pranveror Komisioni ka mbikëqyrur zbatimin e një ligji dhe është në procedurë të
mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit të dytë.



Ligji për investimet e huaja nr. 04/L-220 (Rekomandimet e Komisionit janë miratuar në
seancë plenare);
Ligji për standardizimin nr. 03/L-144 (Komisioni ka formuar grupin punues. Grupi punues
është në proces të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit. Përkohësisht ka ndërprerë aktivitetet për të
filluar në shtator);

h) Kontrolli parlamentar
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Duke ushtruar mandatin e tij si mbikëqyrës i punës së Qeverisë/Ministrive që i raportojnë Komisionit,
ministrat e dikastereve përkatëse janë ftuar për raportim dhe seanca dëgjimore në Komision, varësisht
nga tema të cilën e ka trajtuar Komisioni.
Më poshtë kemi listën e raportimeve të ministrave në Komision gjatë kësaj periudhe, si vijon:
1. Raportim i z. Blerand Stavileci, ministër i Zhvillimit Ekonomik, në mbledhje të Komisionit
më 16.1.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr. 05/L-06 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit 03/L-087 për ndërmarrjet publike;
2. Raportimi i z. Blerand Stavileci, ministër i Zhvillimit Ekonomik, në mbledhje të Komisionit të
mbajtur më 19.1.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr. 05/L-08 për
riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre;
3. Raportimi i z. Blerand Stavileci, ministër i Zhvillimit Ekonomik, në mbledhje të Komisionit
më 27.1.2015, lidhur me gjendjen në ndërmarrjet publike dhe telekomunikacionin;
4. Raportimi i z. Blerand Stavileci, ministër i Zhvillimit Ekonomik, në mbledhje të Komisionit,
të mbajtur më 3.2.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr. 05/L-09 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike;
5. Raportimi i znj. Hykmete Bajrami, ministre e Tregtisë dhe Industrisë, në mbledhje të
Komisionit, të mbajtur më 10.2.2015, lidhur me ambientin e biznesit dhe nxitjen e
investimeve;
6. Raportimi i z. Lutfi Zharku, ministër i Infrastrukturës, në mbledhje të Komisionit të mbajtur
më 24.2.2015, lidhur me strategjinë e Zhvillimit të Rrugëve Nacionale dhe Rajonale;
7. Raportimi i znj. Hykmete Bajrami, ministre e Tregtisë dhe Industrisë, në mbledhje të
Komisionit, mbajtur më 1.4.2015, lidhur me Raportin me Rekomandime për mbikëqyrjen e
zbatimit të Ligjit për investimet e huaja;
8. Raportimi i z. Blerand Stavileci, ministër i Zhvillimit Ekonomik, në mbledhje të Komisionit,
mbajtur më 28.4.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr. 05/L-27 për
Digjitalizimin e transmetimeve radio difuzive tokësore;
9. Raportimi i znj. Hykmete Bajrami, ministre e Tregtisë dhe Industrisë, në mbledhje të
Komisionit, mbajtur më 26.5.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr.05/L-039
për patenta;
10. Raportimi i znj. Hykmete Bajrami, ministre e Tregtisë dhe Industrisë, në mbledhje të
Komisionit, mbajtur më 2.6.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr.05/L-040
për markat tregtare;
11. Raportimi i z. Blerand Stavileci, ministër i Zhvillimit Ekonomik; z. Hanefi Muharremi,
zv.ministër i Infrastrukturës; z. Avni Kastrati zv.ministër i Tregtisë dhe Industrisë, në
mbledhje të Komisionit, të mbajtur më 7.7.2015, lidhur me realizimin e rekomandimeve të
dala nga Raporti i Progresit;
12. Raportimi i z. Avni Kastrati, zv.ministër i Tregtisë dhe Industrisë, në mbledhje të Komisionit,
mbajtur më 28.7.2015, lidhur me shqyrtimin në parim të Projektligjit nr. 05/L-051 për
Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës;
j)Vizitat e komisionit brenda dhe jashtë vendit
Vizitat brenda vendit
Gjatë sesionit pranveror 2015 Komisioni i ka realizuar 5 (pesë) vizita brenda vendit, më qëllim që të
shoh për së afërmi gjendjen në institucionet dhe subjektet veprimtaria e të cilave ka të bëjë me
fushëveprimtarinë e Komisionit, si vijon:
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Më 9, 17 dhe 19 mars 2015, në AKB; OEK;MTI, në kuadër të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit
për investimet e huaja;
Më 14.4.2015 në KEK;
Më 23.6.2015, vizitë në Shoqatat e industrisë së qumështit në Prishtinë;

Vizitat jashtë vendit
Komisioni, në vazhdën e punës së tij, e ka realizuar edhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke
marrë pjesë në Konferenca rajonale dhe në seminare të Parlamentit Evropian si dhe në punëtori të
ndryshme etj. Kështu që gjatë këtij sesioni ka realizuar gjithsej 4 (katër) vizita jashtë vendit, si vijon:
Më 5-6, në Ankara Parlamenti Evropian – Kuvendi i Madh Turk;
 Më 19-21, në Tiranë, seminar WFD/NPC;
 Më 20-21 mars 2015, në Sofje/Bullgari SECCP;
 Më 6.5.2015, në Bruksel – Sekretariati i Komunitetit të Energjisë.
k) Takimet individuale të kryetarit dhe të Komisionit
Gjatë ushtrimit të detyrave dhe të përgjegjësive në mënyrë më efikase Komisioni ka organizuar
takime dhe e ka shtrirë bashkëpunimin me të gjitha subjektet, siç janë: Kryetari i Kuvendit, Kryesia e
Kuvendit, grupet parlamentare, komisionet parlamentare, Zyra e Kryeministrit, ministritë përkatëse,
institutet, pushteti lokal, përfaqësuesit e agjencive të pavarura, përfaqësuesit e odave ekonomike,
OSBE-së, UNDP-së, si dhe me sindikata të punëtoreve etj.
Gjatë sesionit pranveror, kryetari i Komisionit ka realizuar 13 (trembëdhjetë) takime si në vijim:
 Më 13.1.2015, takim me GSJP-në;
 Më 16.1.2015, takim me GAP-in;
 Më 23.1.2015, takim me WFD/NPC;
 Më 2.2.2015, takim me ekspertë për Projektligjin nr. 05/L- 09 NP e ligjit Ndërmarrjet Publike;
 Më 3.2.2015, takim me ambasadoren zvicerane;
 Më 3.2.2015, takim me ambasadorin britanik;
 Më 10.2.2015, takim me përfaqësues të Sekretariatit të Energjisë;
 Më 24.2.2015, takim me MIM Golesh;
 Më 12.3.2015, takim me OJQ PIPS;
 Më 18.3.2015, takim me investitorin për energji, Kompaninë “BILFINGER” nga Gjermania;
 Më 28.4.2015, takim me KPMM-në;
 Më 29.4.2015, takim me ambasadoren e Turqisë;
 Më 30.4.2015, takim me ambasadorin e ri britanik;
 Më 7.7.2015, takim me EIC;
 Më 29.07.2015, takim me institucionet dhe palë lidhur më projektligjin për digjitalizim;
k) Aktivitetet tjera
Sipas Planit të punës për këtë vit, Komisioni ka paraparë që ndër çështjet më me prioritet të trajtohet
krijimi i kushteve për një mjedis të përshtatshëm të të bërit biznes për investitorë të brendshëm dhe të
jashtëm, stimulimi i prodhimeve vendore, krijimi i infrastrukturës ligjore dhe mbikëqyrja e zbatimit të
ligjeve.
Në këtë fryme Komisioni ka ndërmarr hapa të rëndësishëm për adresimin e çështjeve, duke i trajtuar
përmes dëgjimeve, analizave dhe nxjerrjen rekomandimeve konkrete, si ne vijim:
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i. Mbikëqyrja e Rekomandimeve të Komisionit Hetimor, lidhur më faturimin e shpenzimeve të
rrymës elektrike (shkurt - mars 2015);
ii. Raportimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, lidhur më ambientin e biznesit dhe nxitjen e
investimeve (mars - prill 2015);
iii. Rekomandime lidhur më kontestet biznesore dhe adresimi i tyre në gjykata (të miratuara nga
Kuvendi më 25.6.2015);

IV. Rezyme e punës së komisionit
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisioni

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara dhe të amendamentuara
Projektligje në procedurën e shqyrtimit në Komision
Projektligje të tërhequra nga Qeveria dhe të mosmiratuara nga
Kuvendi
Numri i nismave legjislative
Numri i formuar i grupeve punuese
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamenteve të propozuara
Numri i amendamenteve të shqyrtuara
Numri i raporteve të hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Numri i rekomandimeve
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Punëtori/Workshop

Rezultati
29
114
29
5
1
1
1
10
13
65
2
5
1
37
4
10
10
4
5
3
1
2
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9. KOMISIONI PËR SHËNDETËSI, PUNË DHE MIRËQENIE SOCIALE
a. Mbledhjet e Komisionit
Në mbledhjet e Komisionit për Shëndetësi Punë dhe Mirëqenie Sociale, është punuar sipas
Rregullores së Kuvendit, dhe marrë në përgjithësi, është respektuar kjo Rregullore.
Komisioni ka punuar në bazë të planit të punës, të miratuar nga ky Komision, më 28 janar 2015.
Komisioni ka mbajtur deri më tani gjithsej 14 mbledhje. Mbledhjet e Komisionit janë mbajtur një
herë në javë. Mbledhja e parë e Komisionit për vitin 2015, është mbajtur më 21 janar 2015. Në të
gjitha mbledhjet e Komisionit, ka pasur kuorum. Mesatarja e pjesëmarrjes së deputetëve në mbledhje
është 7 deputetë. Kohëzgjatja e mbledhjeve mesatarisht ka qenë 1:30 minuta.
Për mbledhjet e Komisionit, rregullisht është hartuar procesverbal nga stafi mbështetës i Komisionit.
Mbledhjet e Komisionit janë thirrur nga kryetari i Komisionit, i cili edhe ka përcaktuar rendin e ditës.
Vendimet në mbledhjet e Komisionit janë marrë me konsensus ose me shumicë votash.
Mbledhjet e Komisionit, çdoherë kanë qenë të hapura për publikun.
b. Shqyrtimi i projektligjeve
1. Grupet punuese
Komisioni ka formuar 4 grupe punuese:





Grupi punues për amendamentimin e Projektligjit për mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht
gjiri: Besa Baftiu, kryesuese.
Grupi punues për amendamentimin e Projektligjit për shëndetin mendor: Shukrije Bytyçi,
kryesuese.
Grupi punues për amendamentimin e Projektligjit për shërbimin mjekësor emergjent: Hatim
Baxhaku, kryesues.
Grupi punues për monitorimin e Ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social: Time Kadrijaj,
kryesuese.

Grupet punuese kanë mbajtur gjithsej 10 mbledhje.
Rekomandimet janë përgatitur nga zyrtarët e Komisionit, në bashkëpunim me kryetaren e Komisionit.
2. Shqyrtimi i projektligjeve
Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e Komisionit funksional
Projektligjet e shqyrtuara janë:


Projektligjin për mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri (Raporti i Komisionit me
amendamente është proceduar tek komisionet e kryesore).



Projektligjin për shëndetin mendor (Raporti i Komisionit me amendamente, është proceduar
tek komisionet e kryesore).

Projektligjet në procedurë të shqyrtimit janë:
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Projektligjin për shërbimin mjekësor emergjent ( në procedurë të amendamentimit).

c. Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese
Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, nuk ka në kompetencë të mbikëqyrë asnjë
agjenci të pavarur.
d. Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Komisioni ka shqyrtuar 2 shkresa, një nga sindikalistët e Trepçës dhe një nga Dekanati i Mjekësisë.
e. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, gjatë kësaj periudhe, ka mbajtur 3 tri dëgjime
publike:
 Më 16 qershor 2015, ka mbajtur dëgjim publik për Projektligjin për shërbimin mjekësor
emergjent.
 Më 25 mars 2015, ka mbajtur dëgjim publik për monitorimin e Projektligjit për Këshillin
Ekonomiko-Social.
 Më 4 mars 2015, ka mbajtur dëgjim publik për të gjeturat e auditorit të përgjithshëm për
Ministrinë e Shëndetësisë.
f. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Në bazë të Rregullores së Kuvendit, Komisioni ka autoritetin të mbikëqyrë zbatimin e ligjeve nga
Qeveria e Kosovës ose ministria përkatëse.
Në bazë të këtij autoriteti, gjatë kësaj periudhe, Komisioni ka mbikëqyr zbatimin e 1 (një) ligji.
 Gjatë periudhës shkurt-prill 2015, Komisioni ka mbikëqyrurur zbatimin e Ligjit nr. 04/L-008,
për Këshillin Ekonomiko-Social.
g. Vizitat


Vizitat brenda vendit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar një vizitë në
Spitalin e Gjinekologjisë në Qendrën Klinike Universitare.
Komisioni ka realizuar edhe disa vizita monitoruese në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Asociacionet e Biznesit/punëdhënësve, si: Oda Ekonomike e Kosovës-OEK, Aleanca Kosovare e
Biznesit-AKB si dhe Organizatat e Punëmarrësve si: Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të KosovësBSPK.


Vizitat jashtë vendit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, gjatë kësaj periudhe, nuk ka realizuar asnjë
vizitë zyrtare jashtë vendit.
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h. Takimet dhe raportimet e ministrave në Komision
Me ftesë, para Komisionit kanë raportuar ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, z. Arban Abrashi
dhe Ministri i Shëndetësisë, z. Imet Rrahmani. Po ashtu, para Komisionit kanë raportuar edhe z.
Agim Çeku, kryetar i Komisionit Qeveritar për Njohjen e Statusit të Veteranëve të UÇK-së, z. Curr
Gjocaj, drejtor i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës, si dhe z. Arianit Jakupi,
kryeshef i Agjencisë të Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale.


Ministri, z. Arban Abrashi, ka raportuar për prioritetet dhe sfidat e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ministri, z. Arban Abrashi, ka raportuar për gjendjen sociale në Kosovë, e në mënyrë të
veçantë, për problemet me skemën pensionale, punësimin, po ashtu ka raportuar për zbatimin
e Ligjit nr. 04/L-131 për Skemat pensionale të financuara nga shteti etj.
 Ministri i Shëndetësisë, z. Imet Rrahmani, ka raportuar për prioritetet dhe sfidat e Ministrisë
së Shëndetësisë.
 Ministri i Shëndetësisë, z. Imet Rrahmani, ka raportuar për gjendjen e shëndetësisë në
Kosovë, për problemin e pronave të QKUK-së dhe objekteve rreth QKUK-së. Ka raportuar
për Ligjin për Sigurimet Shëndetësore etj.
 Z. Agim Çeku, kryetar i Komisionit Qeveritar për Njohjen e Statusit të Veteranëve të UÇK-së
ka raportuar lidhur me punën e Komisionit.
 Z. Curr Gjocaj, drejtor i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, ka raportuar
për pronat e QKUK-së dhe e objekteve rreth QKUK-së.
 Z. Arianit Jakupi, kryeshef i Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, ka
raportuar për çështjen e barnave në Kosovë.
 Z. Basri Ibrahimi, kryeinspektor i punës, ka raportuar për rastin e suspendimit nga puna të
sindikalistëve të RTK-së.
Komisioni ka mbajtur edhe disa takime me sindikatat dhe me pensionistët.
i. Tryezat dhe takimet e kryetares dhe anëtarëve të Komisionit



Tryezat :
Tryezë e organizuar në bashkëpunim me OSBE –në për mbikëqyrjen buxhetore të ministrive
të linjës.
Tryezë me koalicionin e organizatave joqeveritare-KOMF, ku u diskutua për legjislacionin
dhe të drejtat e fëmijëve në Kosovë.
Takimet e kryetares:

1. Kryetarja e Komisionit, Flora Brovina, ka mbajtur takim me përfaqësuesin e D4D, Leon
Malazogu.
2. Kryetarja e Komisionit, Flora Brovina, ka mbajtur takim me ambasadoren e Ambasadës të
Turqisë.
3. Kryetarja e Komisionit, Flora Brovina, ka mbajtur takim me KDI-në, Jetmir Bakia.
4. Kryetarja e Komisionit, Flora Brovina, ka mbajtur takim me ambasadoren e Ambasadës të
Zvicrës.
5. Kryetarja e Komisionit, Flora Brovina, ka mbajtur takim me UNICEF- in.
6. Kryetarja e Komisionit, Flora Brovina dhe anëtari Hatim Baxhaku, kanë takuar ministrin e
Shëndetësisë, Imet Rrahmani.
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III. Rezyme e punës së Komisionit
Tabela – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së Komisionit
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese të formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamenteve të propozuara
Numri i amendamenteve të shqyrtuara
Numri i raporteve të hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve për komisionet tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë Komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Tryeza

Rezultati
14
68
14
3
4
10
62
5
2
0
0
2
3
0
6
3
1
2
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10. KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE MJEDIS E PLANIFIKIM HAPËSINOR
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Mjedis e Planifikim Hapësinor, ka mbajtur 19 mbledhje të
rregullta. Në mbledhjet e Komisionit janë ftuar dhe kanë raportuar: ministrat e resorëve përkatës për
bujqësi e mjedis dhe udhëheqës të agjencive e departamenteve përkatëse si dhe udhëheqës të
agjencive të pavarura.


Ministri i MBPZHR-së z. Memli Krasniqi, ka prezantuar në dy mbledhje të Komisionit më 2
shkurt 2015 në të cilën u diskutuan për planet dhe prioritetet e ministrisë për vitin 2015 si dhe më
14 korrik 2015 për grandet dhe subvencionet në bujqësi.



Ministri i MMPH-së z. Ferid Agani, ka prezantuar gjithashtu në dy mbledhje të Komisionit. Më 2
shkurt 2015 ku janë diskutuar planet dhe prioritetet e ministrisë për vitin 2015 si dhe më 29 prill
2015 për problemet e ndotjes së mjedisit dhe gjendjen e mjedisit në zonat ku operojnë ndotësit më
të mëdhenj.



Drejtori i zyrës së rregullatorit për ujësjellës dhe kanalizim, z. Raif Preteni, në lidhje me rëndësinë
e hartimit të Ligjit për rregullimin e shërbimeve të ujit (në mbledhjen e mbajtur më 26 janar
2015).



Kryeshefi i Agjencisë së Pyjeve të Kosovës z. Ahmet Zejnullahu, ka raportuar për gjendjen e
pyjeve ( në mbledhjen e mbajtur më 27 maj 2015).



Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës, z. Idriz Blakaj, ka
prezentuar raportin vjetor të punës së Agjencisë dhe për gjendjen e Komplekseve Memoriale në
Kosovë (në mbledhjen e mbajtur më 13 maj 2015).



Drejtues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, z. Naser Krasniqi,
zëvendëskryeshef, lidhur me cilësinë e grurit të importuar (në mbledhjen e mbajtur më 25 shkurt
2015).



Shoqata e përpunuesve të qumështit, z. Ramadan Memaj, kryetar në lidhje me problemet e
fermerëve të prodhuesve dhe përpunuesve të qumështit ( në mbledhjen e mbajtur më 27 maj
2015).

Grupet punuese të Komisionit
Komisioni gjatë këtij sesioni ka ngritur 6 grupe punuese të cilat kanë mbajtur 12 takime punuese dhe
disa vizita në terren.


Grupi punues për hartimin e Projektligjit për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit.



Grupi punues për mbikëqyrjen e cilësisë së grurit të importuar .



Grupi punues për plotësim ndryshimin e Ligjit për shpalljen e Kompleksit përkujtimor “Adem
Jashari” në Prekaz me interes të veçantë kombëtar,



Grupi punues për Monitorimin e mjedisit nga ndotja prej operatorëve të mëdhenj: “Ferronikel”,
KEK, “Sharrcem” dhe “Trepça”.
Grupi punues për Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-029 për Inspektoratin Bujqësor.
Grupi punues për shqyrtimin e Projektligjit për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit.
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b. Shqyrtimi i projektligjeve
Nisma legjislative e Komisionit për hartimin e Projektligjit për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit u
përkrah në mbledhjen e mbajtur më 26 shkurt 2015 me miratimin e planit të komisionit për vitin 2015
i cili fillimisht u emërtua si Projektligji për Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit,
Ujërave të Ndotura dhe të Furnizuesve të Ujit me shumicë. Komisioni projektligjin e përfundoi më 27
mars 2015, ndërsa Kryesia e Kuvendit më 14 prill 2015 e dërgoi projektligjin për mendim në Qeveri.
Pasi që Qeveria nuk dha mendim për këtë, Projektligji iu shpërnda deputetëve më 8 qershor 2015,
ndërsa më 2 korrik 2015 u miratua në lexim të parë në seancën e Kuvendit.
Projektligji tani gjendet në grup punues të Komisionit i cili është duke e shqyrtuar.
Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese









Raporti vjetor i punës së Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për
vitin 2014. Komisioni në mbledhjen e mbajtur më 13 maj 2015, i propozoi seancës miratimin e
këtij Raporti. Raporti u shqyrtua dhe u miratua në 21 maj 2015 në seancën e Kuvendit.
Raporti vjetor i Rregullatorit për Ujëra dhe kanalizime, për vitin 2014. Komisioni në mbledhjen e
mbajtur më 13 maj 2015 e kishte në rend dite këtë raport, mirëpo nuk e miratoi për shkak të
mungesës së drejtorit, të cilit i ka skaduar mandati më 16 prill 2015.
c. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Mbikëqyrja e cilësisë së grurit të importuar. Komisioni në mbledhjen e mbajtur më 10 shkurt
2015 iniciojë mbikëqyrjen e kësaj çështje dhe formoi grupin punues në përbërje: Salih Salihukryesues dhe anëtarët: Adem Salihaj, Lahi Brahimaj, Shaip Muja dhe Haxhi Shala. Grupi punues
pas mbajtjes së disa takimeve dhe vizitave në terren përfundoi raportin me rekomandime i cili u
shqyrtua dhe u miratua në mbledhjen e Komisionit të datës 19 maj 2015. Ndërsa Raporti me
rekomandime u miratua në seancën e datës 4 qershor 2015.
Monitorimi i mjedisit nga ndotja prej operatoreve të mëdhenj: Feronikel, KEK, Sharrcem dhe
Trepça. Komisioni në mbledhjen e mbajtur më 19 maj 2015 ngriti Grupin punues për monitorim
në përbërje: Shaip Muja, kryesues dhe anëtarët: Lahi Brahimaj, Emilija Redzepi dhe Salih Salihu.
Grupi punues ka mbajtur 2 takime, ka përgatitë pyetësorët për MMPH-në dhe operatorët përkatës.
Pas marrjes së përgjegjësive në këta pyetësor, grupi punues është duke planifikuar vizitat në
terren.
Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-029 për Inspekcionin Bujqësor. Komisioni në mbledhjen
e mbajtur më 29 qershor 2015 ngriti Grupin punues për mbikëqyrjen e këtij ligji në këtë përbërje:
Sali Salihu-kryesues, Lahi Brahimaj, Adem Salihaj dhe Haxhi Shala–anëtarë. Grupi punues ka
mbajtur një takim dhe ka përgatitur planin e veprimit për mbikëqyrje si dhe ka hartuar pyetësorin
për zbatimin e këtij ligji për MBPZHR-në.
d. Vizitat e komisionit brenda vendit

Në kuadër të nismës për plotësim ndryshimin e Ligjit për shpalljen e Kompleksit përkujtimor “Adem
Jashari” në Prekaz me interes të veçantë kombëtar, grupi punues ka realizuar një vizite pune në
Prekaz, me ç’rast u takuan me përfaqësuesin e familjes Jashari, z. Murat Jasharin.
Komisioni në kuadër të mbikëqyrjes së çështjes së grurit të importuar ka realizuar disa vizita brenda
vendit:



Më 2 mars 2015 është vizituar Dogana e Kosovës në Prishtinë, Komisioni ka zhvilluar takime me
Drejtorin e Doganës dhe stafin e tij përgjegjës,
Më 9 mars 2015 është vizituar Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, është takuar kryeshefi
ekzekutiv të kësaj agjencie z.Valdet Gjinovci, si dhe përgjegjësit e sektorëve të kësaj agjencie.
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Më 11 mars 2015 është vizituar Instituti Bujqësor i Kosovës në Pejë, është takuar me drejtorin e
këtij Instituti z. Fehmi Geci dhe bashkëpunëtorë.



Më 18 mars 2015, është vizituar “M&Sillosi” në Xërxë të Rahovecit, takimi u zhvillua me
menaxhmentin e kompanisë.
e. Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të komisionit

Kryetari i Komisionit në kuadër të bashkëpunimit ka takuar me ambasadoren e Zvicrës në Kosovë
znj. Krystyna Marty, me të cilën kanë shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit dhe mbështetjes në
sektorin e ujërave.
Gjithashtu ka takuar disa organizata jo qeveritare vendore dhe ndërkombëtare: Qendra Rajonale te
Mjedisit në Kosovë (REC) për mbështetjen e mundshme në realizimin e planit të punës së Komisionit
për sektorin e mjedisit, me KDI dhe DfD për mundësinë e mbështetjes së mbikëqyrjes së ligjeve, me
CNVP (Menaxhimi i Resurseve Natyrore) organizatë ndërkombëtare, për mbështetjen rreth
projektligjit të pyjeve. Anëtarët e Komisionit janë takuar me dy profesorë nga SHBA, ku kanë
bashkëbiseduar për shërbimet këshillimore në bujqësi.
I.

Rezyme e punës së komisionit

Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve të hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave te institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Raportimi i Ministrave në komisionit (Minisitri i MMPH dhe
Ministri i MBPZHr nga 2 here)
Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale
të Kosovës
Drejtori i zyrës së rregullatorit për ujësjellës dhe kanalizim
Kryeshefi i Agjencisë së Pyjeve të Kosovës
Drejtues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës
Konkursi për zgjedhjen e Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të
Zyrës së Rregullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim

Rezultati
19
76
19
1
6
12
1
5
5
1
4
1
1
1
1
1
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11. KOMISIONI PËR PUNË TË BRENDSHME, SIGURI DHE MBIKËQYRJE TË FORCËS
SË SIGURISË SË KOSOVËS
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni gjatë periudhës janar-korrik 2015 ka realizuar gjithsej njëzet(20) ) mbledhje të rregullta.
Mbledhjen e tij të parë e ka mbajtur më 23.12.2014, që është aktiviteti i parë i tij dhe fillimi i
funksionimit të tij si komision funksional i Kuvendit të Kosovës për këtë legjislaturë. Gjatë punës së
vet, Komisioni, ka zbatuar procedurat e parapara me Rregulloren e Kuvendit. Në mbledhjet e
Komisionit, sipas ftesës, kanë marrë pjesë përfaqësues të ministrive (ministra, zëvendësministra) dhe
përfaqësues të organizatave të tjera.
Mbledhjet e Komisionit kanë qenë publike, përveç kur Komisioni ka vendosur ndryshe dhe janë
mbikëqyrur nga përfaqësues të organizatave qeveritare dhe joqeveritare vendore e ndërkombëtare.
Punën e Komisionit e kanë vëzhguar përfaqësuesit e OSBE-së, NDI-së, KDI-së DCAF-it,EULEX-it
dhe QKSS-ja. Po ashtu puna e Komisionit ka pasur hapësirë të mjaftueshme edhe në media të
shkruara dhe në ato elektronike.
Në realizimin e punës së vet, Komisioni është mbështetur nga partner, të cilët kanë organizuar tryeza
që kanë mbështetur punën e Komisionit. Komisioni për këtë periudhë është mbështetur me tryeza nga
OSBE dhe DCAF-in:
1. Tryeza me OSBE lidhur me shqyrtimin e planit vjetor të punës dhe planifikimit të
aktiviteteve, më 27 janar 2015, Pejë.
2. Tryezën nga DCAF mbi Çështjet dhe Sfidat në Llogaridhënien e Shërbimeve të Inteligjencës
në Shoqëritë Demokratike--Klasifikimi i Informacioneve dhe Verifikimi i Sigurisë”, më 1
prill 2015, Prishtinë
Duke i marrë parasysh aktivitetet e zhvilluara gjatë kësaj periudhe, Komisioni ka arritur në masën më
të madhe të përmbush Planin e Punës për gjashtë mujorin e parë të vitit 2015.
b. Shqyrtimi i projektligjeve
1. Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit funksional
Komisioni gjatë sesionit pranveror ka shqyrtuar katër (4) Projektligje. Deri tani nga Kuvendi është
miratuar një (1);
1. Projektligjin Nr. 05/L-02 për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të
vendit dhe tre (3) projektligje janë në procedurë, raporti përfundimtar është hartuar për këto tre
projektligje:
2. Projektligjin nr. 05/L-22 për Armë;
3. Projektligjin nr. 05/L-17 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-246 për Pajisje me Armë,
Municion dhe Pajisje Përkatëse të Sigurisë për Institucionet e Autorizuara Shtetërore për Siguri;
4. Projektligjin Nr. 05/L-15 për Letërnjoftim

46

c. Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese
Komisioni në bazë të fushëveprimit të tij gjatë kësaj Legjislature i ka shqyrtuar edhe raportet vjetore
të ministrive përkatëse dhe agjencive të pavarura të themeluara nga Kuvendi. Komisioni lidhur me
këto raporte ka hartuar Raport me Rekomandime, të cilat ishin temë diskutimi në mbledhje plenare të
Kuvendit të Kosovës.
Gjatë kësaj periudhe komisioni ka shqyrtuar këto raporte:




Raportin e vjetor të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës për vitin 2014;
Raportin vjetro të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2014;
Raportin e Inspektoratit Policor të Kosovës për vitin 2014;

Ndërsa në Komisioni për këtë periudhë kanë raportuar:
Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme në dy (2) takime;
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës në tre (3) takime;
Ministri i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës në një (1) takim;
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës në tre (3) takime;
Kryeshefi i Inspektoratit Policor të Kosovës në një (1) takim.
Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në një(1) takim
d. Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Komisioni gjatë kësaj periudhe ka shqyrtuar kërkesat e Njësive për Zjarrfikje dhe Shpëtim të gjithë
komunave të Kosovës, lidhur me kushtet e punës së tyre dhe ka ftuar në raportim në Komision
institucionet përgjegjëse.
e. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni për këtë periudhë ka realizuar dy(2) dëgjime publike. Me datë 21 prill 2015, ka mbajtur
dëgjimin publik lidhur me mbikëqyrjen e zbatueshmërisë së Ligjit nr. 04/L-076 për Policinë e
Kosovës, ku të ftuar kanë qenë aktorët e përfshirë dhe organizata e shoqërisë civile.
Ndërsa me datën 2 shkurt 2015 është organizuar dëgjimi publik me Ministrin e Punëve të Brendshme.
f. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve
Komisioni për këtë periudhë ka filluar mbikëqyrjen e Ligjit nr. 04/L-076 për Policinë e Kosovës, i cili
është në procedurë.
g. Vizitat e komisionit brenda dhe jashtë vendit:
Vizitë pune në Komandën e Brigadës së Reagimit të Shpejt të FSK-së, Istog, më 10 mars 2015.
Vizitë në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike ( me date 30 qershor)
Vizitë në Komandën e Trajnimit dhe Doktrinës të FSK (më datë 29 qershor)
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Vizita në Turqi e Kryetari të Komisionit për pjesëmarrjen në sesionet e Komisionit të Përgjithshëm
për Drejtësi, Punë të Brendshme dhe Bashkëpunim për Sigurinë në Asamblenë Parlamentare të
Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), datë 08-10 shkurt 2015
Pjesëmarrja e Kryetarit të Komisionit në Vizitën studimore në Slloveni me temë, “Qasja në
dokumente publike dhe Mbrojtja e të Dhënave Personale” më 12-15 prill 2015.

Vizita Studimore e Komisionit në Kroaci datë 5-8 korrik 2015, mbi Qeverisjen dhe Llogaridhënien e
Sektorit të Sigurisë
i. Pritja e delegacioneve parlamentare të huaja

Komisioni ka pritur në takim komisionarin e Parlamentit Gjerman për Forcat e Armatosura Dr. HansPeter Bartelsm, më 23 qershor 2015.
j. Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të komisionit















Takimi i kryetarit të Komisionit me përfaqësues nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në
Kosovë, më 23 janar 2015
Takimi i kryetarit me përfaqësues nga Brigada e Zjarrfikësve të Prishtinës dhe Sindikata e
Zjarrfikësve të Kosovës më 26 janar 2015
Takimi i kryetarit me përfaqësues nga DCAF (Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik)
më 26 janar 2015
Takimi i kryetarit me përfaqësues nga Kolegji ISPE më 20 janar 2015
Takimi i kryetarit me përfaqësues nga OSBE- Kosovë më 16 janar 2015
Takimi i kryetarit me përfaqësues nga KDI( Instituti Demokratik i Kosovës) më 24 dhjetor
2015
Takimi i kryetarit të Komisionit me përfaqësues të Qendrës së Gjenevës për Kontroll
demokratik(DCAF), më 3 shkurt 2015.
Takimi i kryetarit të Komisionit me Drejtorin e Ekipit Këshillues të NATO-s në MFSK, më
12shkurt 2015
Takimi i kryetarit të Komisionit me studentët ndërkombëtarë), më 16shkurt 2015
Takimi i kryetarit të Komisionit me përfaqësuesit nga ambasada Amerikane në Kosovë), më
22 shkurt 2015
Takimi i kryetarit me ambasadoren zvicerane, më 27 shkurt 2015.
Takim i kryetarit me ambasadoren e Turqisë, më 11 mars 2015
Takimi i kryetarit të Komisionit me përfaqësuesit nga OSBE-ja , më 27 shkurt 2015
Takimi i kryetarit të Komisionit me ambasadoren zvicerane në Kosovë, më 27 shkurt 2015
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II. Rezyme e punës së komisionit
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së komisionit

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave te institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Tryeza

Rezultati
20
84
20
4
5
15
74
85
4
/
3
1
7
3
6
2
1
2
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12. KOMISIONI PËR MBIKËQYRJEN E AGJENCISË SË KOSOVËS PËR INTELIGJENCË
a.

Mbledhjet e Komisionit

Mbledhja e parë konstituive e Komisionit është mbajtur më 26 dhjetor 2014. Me tej Komisioni ka
vazhduar me realizimin dhe mbajtjen e mbledhjeve të rregullta në përputhje me planin e punës për
vitin 2015 dhe në bazë të çështjeve që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me fushëveprimin e Komisionit
gjithnjë duke zbatuar procedurat e parapara me Ligjin për AKI dhe Rregulloren e Kuvendit. Në
përgjithësi, që nga konstituimi e deri në përfundim të këtij sesioni pranveror, komisioni ka mbajtur 12
(dymbëdhjetë) mbledhje të rregullta.
b.

Shqyrtimi i projektligjeve

Gjatë këtij sesioni Komisioni, në cilësinë e Komisionit kryesor, nuk ka pasur në procedurë të
shqyrtimit dhe amendamentimit ndonjë projektligj.
Në cilësinë e Komisionit Funksional, Komisioni bazuar në dispozitën e nenit 62, paragrafi 2, të
Rregullores se Kuvendit ka bërë plotësimin dhe ndryshimin e një akti nënligjor - Rregulloren e punës
se tij.
c.

Shqyrtimi i raporteve vjetore për punën e institucioneve raportuese

Gjatë këtij sesioni pranveror Komisioni nuk ka pasur për shqyrtim ndonjë raport vjetor për punën e
institucionit të cilin e mbikëqyrë, përveç raportimeve gojore të stafit drejtues të Agjencisë në bazë të
kërkesës specifike që përcaktohet me nenin 5, par. 7 pika (XIV), nenin 9, par. 6 dhe nenin 37 par. 5
dhe që ndërlidhet me ndonjë aktivitet të AKI-së.
Në përgjithësi, raportime të këtij lloji/raportime gojore të stafit menaxhues të AKI-së gjatë këtij
sesioni kanë qenë 3 (tre). Një raportim i zëvendësdrejtorit të AKI-së (06.02.2015) dhe dy raportime të
drejtorit të AKI-së (3.3.2015 dhe 8.6.2015).
Po ashtu, duhet cekur se raportimi i Inspektorit të Përgjithshëm të AKI-së rreth inspektimit dhe
auditimit të këtij institucioni, i caktuar për datën 30 qershor 2015, është shtyrë për një datë të
pacaktuar për shkak të mungesës se kuorumit në mbledhjen e Komisionit.
d.

Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private

Gjatë kësaj periudhe Komisioni nuk ka pasur për shqyrtim kërkesa të ndonjë institucioni publik apo
privat.
e.
Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur të organizuar dhe të realizuar ndonjë dëgjim publik.
f.

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve

Komisioni gjatë këtij sesioni në planin e tij të punës ka pasur të përcaktuar mbikëqyrjen e zbatimit të
Ligjit Nr. 03/L-178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë, mirëpo në
mbledhjen e komisionit të datës 12 maj 2015, procesi i mbikëqyrjes se zbatimit është shtyrë për
sesionin vjeshtor.
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g.

Vizitat e Komisionit brenda dhe jashtë vendit

Brenda vendit Komisioni ka realizuar vizitat, si vijon:
 Vizitë zyrtare në selinë qendrore të AKI-së, më 23 mars 2015;
 Vizitë zyrtare në Drejtorinë Rajonale të AKI-së në Gjilan, më 15 prill 2015;
 Vizitë zyrtare në Drejtorinë Rajonale të AKI-së në Pejë, më 27 maj 2015.
Jashtë vendit Komisioni, respektivisht një numër i anëtarëve të Komisionit kanë realizuar një vizitë
studimore me temën: “Qeverisja dhe Llogaridhënia e Sektorit të Sigurisë”
Vizita studimore është realizuar në Zagreb, Kroaci, nga data 5-8 korrik 2015.
h.

Pritja e delegacioneve parlamentare të huaja (homologe)

Gjatë kësaj periudhe Komisioni nuk ka pritur ndonjë delegacion të huaj parlamentar në cilësinë e
homologut.
i.

Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve të tjerë të Komisionit

Takime individuale të kryetarit dhe anëtarëve të tjerë të komisionit gjatë këtij sesioni pranveror nuk
ka pasur, përveç se një takim i përbashkët i Komisionit me përfaqësuesit e Qendrës së Gjenevës për
Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura – DCAF, realizuar më 3 shkurt 2015.

II.

Rezyme e punës së Komisioni
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së Komisionit.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese të formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamenteve të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Raportimi i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të AKI-së

Rezultati
12
44
10
/
1
3
/
/
/
/
/
/
4
1
3
/
/
3
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13. KOMISIONI PËR MBIKËQYRJEN E FINANCAVE PUBLIKE
a) Mbledhjet e Komisionit
Komisioni ka mbajtur dymbëdhjetë (12) mbledhje të rregullta. Mbledhjen e tij të parë në
Legjislaturën e V e ka mbajtur më 24 Dhjetor 2014. Ndërkaq mbledhja e fundit e Komisionit për
sesionin pranveror 2015 është mbajtur më 21 korrik 2015.
Në shumicën e mbledhjeve të Komisionit, sipas ftesës, kanë marrë pjesë përfaqësues të Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm, përfaqësues të ministrive (ministra, zëvendësministra, etj.) dhe përfaqësues
të organizatave të tjera.
Mbledhjet e Komisionit kanë qenë publike, përveç kur Komisioni ka vendosur ndryshe dhe janë
mbikëqyrur nga përfaqësues të organizatave qeveritare dhe joqeveritare vendore e ndërkombëtare.
Punën e Komisionit e kanë vëzhguar përfaqësuesit e OSBE-së, KDI-së, GLPS, asociacione dhe
organizata të tjera. Po ashtu puna e komisionit ka pasur hapësirë të mjaftueshme edhe në media të
shkruara dhe në ato elektronike.
b) Shqyrtimi i Raporteve të auditimit të organizatave buxhetore


Gjatë periudhës janar-korrik 2015, zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka proceduar në Kuvend
gjithsejtë 97 raporte, prej të cilave 38 janë auditime të komunave.

Në bazë të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Komisioni për Mbikëqyrjen e
Financave Publike, ka shqyrtuar raportet e auditimit të Organizatave Buxhetore, si vijon:
1. Raportin vjetor të Auditimit për vitin 2013
2. Raporti i Auditimit për sistemet e prokurimit në sektorin e shëndetësisë.
3. Raporti i auditimit të performansës mbi aktivitetet e Policisë së trafikut dhe sigurisë
në trafikun rrugor.
4. Raporti vjetor i performansës së ZAP-it, për vitin 2014
5. Raporti vjetor i Qeverisë së Republikës së Kosovës për funksionimin e sistemit të
kontrollit të brendshëm të financave publike ne sektorin publik të Kosovës, për vitin
2014
6. Raporti i auditimit për pasqyrat vjetore financiare te Komisionit të Pavarur për Media,
për vitin 2014.
7. Raporti i auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së integrimeve
Evropiane për vitin 2014.
9. Raporti i auditimit të performansës për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve
zyrtare
10. Raporti i auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ministrisë së Administratës v
Publike për vitin 2014.
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11. Raporti i auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Doganës së Kosovës për vitin
2014.
12. Raporti i auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Administratës Tatimore të
Kosovës, për vitin 2014.
13. Raporti i auditimit për pasqyrat vjetore financiare të këshillit Gjyqësor të Kosovës,
për vitin 2014.
c) Rekomandimet e Komisionit për organizatat buxhetore
Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike gjate sesionit pranveror të Legjislaturës së V, ka
nxjerr këto rekomandime për organizatat buxhetore:
1. Rekomandim për Përzgjedhjen e kompanisë audituese, për auditimin e pasqyrave vjetore
financiare të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, për vitin 2014.
2. Rekomandim në lidhje me shqyrtimin e kërkesës së Bankës Qendrore të Republikës së
Kosovës për aprovimin e auditorit të jashtëm për auditimin e BQK-së për periudhën 20142016.
3. Rekomandim për raportin e auditimin të sistemeve të prokurimit në sektorin shëndetësor.
4. Rekomandim për Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm.
5. Rekomandim lidhur me Raportin Vjetor të Auditimit për vitin 2013.
6. Rekomandim për vendimin me propozim të zonjës Atifete Jahjaga Presidente e
Republikës së Kosovës për Kryesues të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm.
7. Rekomandim për Raportin Vjetor të Qeverisë së Republikës së Kosovës për funksionimin
e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike të Kosovës për vitin 2014.
d)

Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike gjatë sesionit pranveror të Legjislaturës së V,
ka mbajtur dy dëgjime publike:
1. Dëgjim Publik, i Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike dhe i Komisionit për
Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, me Ministrin e Shëndetësisë, për Raportin e
Auditimit të Sistemeve të Prokurimit në Sektorin Shëndetësor.
2. Dëgjim Publik, me Ministrin e Financave z.Abdulla Hoti dhe Ministrin e Administratës
Publike z.Mahir Yagcilar, për Raportin Vjetor të Auditimit, për vitin 2013.

e)

Vizitat e komisionit brenda dhe jashtë vendit

Gjatë sesionit pranveror të Legjislaturës së V, Kryetari i komisionit e ka pasur një vizitë jashtë
vendit:
1.

f)

Konferencën e shteteve të Ballkanit Perëndimor, me temë: “ Parlamentet dhe Mbikëqyrja
Buxhetore Financiare në Ballkanin perëndimor”, e mbajtur në Tiranë me datë 19-22 shkurt
2015.
Pritja e delegacioneve parlamentare të huaja (homologe)
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Gjatë sesionit pranveror të Legjislaturës së V, Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike,
me datë 23.01.2015, ka pasur një takim, me delegacionin e Bundestagut Gjerman, i kryesuar nga
znj.Bettina Hagedorn, deputete dhe kryetare e Komisionit Parlamentar për Auditim në
Parlamentin gjerman.
g)

Takimet individuale të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike gjatë sesionit pranveror të Legjislaturës së
V, ka pasur disa takime tjera në kuadër të punës së komisionit:















Më 21.1.2015, Tryezë “Transparenca buxhetore në Kosovë”organizuar nga GIZ-i.
Me 23.1.2015, takim i kryetarit të komisionit, me përfaqësuesit e West Minister Fundation for
Democracy.
Më 3.2.2015, takim i kryetarit me kryetaret e tri komisioneve tjera të Kuvendit, z. Naser
Osmani, znj Teuta Sahatçiu dhe Muhamet Mustafa.
Më 12.2.2015, takim me përfaqësuesit e OECD/SIGMA
Më 13.2.2015, takim i kryetarit me Ambasadoren e Zvicrës znj. Krystyna Marty Lang.
Më 25.2.2015, punëtori e organizuar nga ZAP, për komisionin me z.Ian Rogers, përfaqësues
nga zyra Kombëtare e Auditimit të Mbretërisë së bashkuar.
Me 3.3.2015, Punëtori e organizuar nga OSBE, tema: “Prezantimi i të gjeturave nga
monitorimi i punës së KMFP-së nga OSBE-ja”.
Më 26.3.2015, Punëtori e organizuar nga GIZ, tema: “Punëtoria me misionin vlerësues në
kuadër të evaluimit të projektit të GIZ-it”.
Më 19.5.2015, tryezë, e organizuar nga GIZ-i, tema: “Reforma në financa publike, krijimi i
një sistemi të raportuesve për punën e komisioneve”.
Më 5.6.2015, zv.kryetari i komisionit, ka marr pjesë në Konferencën përmbyllëse të projektit
të binjakëzimit ne ZAP.
Më 9.6.2015, zv.kryetari është takuar me ekipin e PEFA-s.
Më 9-10 korrik, zv.kryetari, ka marrë pjesë në Konferencën e shtatë vjetore të ZAP-it.
Më 24.6.2015, zv.kryetari ka marrë pjesë në Konferencën e Kuvendit dhe Qeverisë së
Kosovës, tema:” plotësimi i vendeve të lira në bordet e Institucioneve dhe agjencive të
pavarura”.
Komisioni para të gjitha mbledhjeve të rregullta të tij, mban takime përgatitore me
përfaqësuesit e ZAP-it.
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III. Rezyme e punës së komisionit
Tabela A – Pasqyrimi në formë tabelore të indikatorëve matës të punës së komisionit

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i kërkesave te institucioneve publike dhe private
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Raportet e auditimit
Rekomandimet e komisionit

Rezultati
12
56
11
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
2
13
7
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14. KOMISIONI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, BARAZI GJINORE, PERSONAT E
PAGJETUR DHE PETICIONE
a. Mbledhjet e Komisionit
Komisioni, ka mbajtur 21 mbledhje të rregullta. Mbledhjet janë mbajtur sipas planit të punës, janë
organizuar mirë dhe kanë pasur rrjedhë demokratike.
Mbledhjet janë proceduar sipas Rregullores së Kuvendit dhe kanë përmbajtur 50 pika substanciale të
rendit të ditës.
Në mbledhjet e Komisionit, janë ftuar dhe kanë marrë pjesë përfaqësuesit e Qeverisë, respektivisht
ministrive përkatëse dhe përfaqësuesit e institucioneve tjera relevante, në vartësi prej agjendës të
mbledhjes së Komisionit.
Në mbledhjet e Komisionit, sipas ftesës, kanë marrë pjesë Avokati i Popullit.
Mbledhjet e Komisionit kanë qenë publike dhe janë përcjellur nga përfaqësuesit e organizatave
qeveritare dhe joqeveritare vendore e ndërkombëtare.
Punën e Komisionit e kanë përcjellë mediat e shkruara dhe elektronike.
b. Shqyrtimi i Projektligjeve
Shqyrtimi i projektligjeve në cilësinë e komisionit funksional
Komisioni gjatë sesionit pranveror 2015, ka shqyrtuar Projektligjet:
1. Projektligji Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit.
2. Projektligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore.
3. Projektligjin Nr. 05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Komisioni për secilin projektligj, i ka mbajtur shqyrtimet në parim, konform Rregullores së Kuvendit.
Në shqyrtimet në parim, kanë marrë pjesë përfaqësuesit e Qeverisë dhe përfaqësuesit e ministrive
përkatëse, respektivisht udhëheqësit e zyrave të tyre ligjore.
Komisioni, në fund të shqyrtimit në parim, i ka rekomanduar Kuvendit miratimin e projektligjeve në
parim.
Komisioni për secilin projektligj ka formuar grupin e veçantë punues.
Në shqyrtimin e dytë, grupet punuese i kanë propozuar amendamentet, konform Rregullores së
Kuvendit. Amendamentet i ka miratuar Komisioni dhe janë proceduar në Kuvend.
Komisioni, për këto tri projektligje, ka propozuar 24 amendamente.
Amendamentet e propozuara janë miratuar në Kuvend.
c. Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Komisioni nduke u bazuar në fushëveprimin e tij, gjatë këtij sesioni, ka shqyrtuar:
1. Raportin vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për 2014
Komisioni ka vlerësuar se Raporti i IAP ka qenë përmbajtjesor dhe gjithëpërfshirës. Sfida kryesore
për IAP është shkalla e pakënaqshme e zbatimit të rekomandimeve. Lidhur me funksionalizimin e
rekomandimeve të IAP, Komisioni do të organizojë një mbledhje zgjeruar, me subjektet përgjegjëse
për zbatimin e rekomandimeve.
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Raporti i IAP është shqyrtuar dhe miratuar në Kuvend.
2. Raportin e Agjencisë për Barazi Gjinore
Agjencia nuk është institucion raportues i Kuvendit, por Komisioni e ka shqyrtuar raportin për t’u
njoftuar me rezultatet dhe sfidat në fushën e barazisë gjinore dhe për të orientuar kahet e mëtejme të
aktivitetit të Komisionit. Mbi këtë bazë, Komisioni ka nxjerr përfundim për ta organizuar një tryezë
për barazinë gjinore, me të gjithë subjektet relevant, gjatë muajit shtator.
d. Shqyrtimi i Peticioneve
Gjatë këtij sesioni, Komisioni ka shqyrtuar gjashtë (6) Peticione, të parashtruara në formë të kërkesës
ose ankesës. Nga këto gjashtë Peticione, tri kanë qenë individuale, kurse tri kanë qenë grupore. Dy
Peticione i janë kaluar Kuvendit për miratim të rekomandimeve.
Komisioni për çdo Peticion, se pari ka formuar grupin punues, i cili ka shqyrtuar pranueshmërinë e
Peticionit dhe aktivitet që duhet t’i ndërmerr Komisioni.
e. Mbajtja e dëgjimeve publike
Komisioni nuk ka mbajtur dëgjime publike, përkundër faktit se kanë qenë të parapara me Planin e
punës, për shkak se Projektligjet kanë kaluar me procedurë të shpejtë.
f.

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve

Komisioni ka bërë mbikëqyrjen zbatimin të Ligjit, konform Planit të punës për 2015.


Ligji 04/L-092 Për Personat e Verbër.

Komisioni ka ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale dhe substanciale për mbikëqyrjen e zbatimit
të Ligjit, konform Rregullores. Është formuar grupi punues, janë kërkuar aktet nënligjore nga
ministritë përkatëse dhe janë zhvilluar vizitat monitoruese në terren. Raporti i grupit punues për
mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit, është draftuar, është ndryshuar dhe plotësuar, por nuk është miratuar
ende në Komision.
g. Aktivitetet lidhur me Institucionin e Avokatit të Popullit
1. Shqyrtimi i ecurive për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut
Komisioni ka shqyrtuar në një mbledhje të veçantë Ecuritë aktuale në fushën e mbrojtjes dhe
promovimit të të drejtave të njeriut në Kosovë.
2. Zhvillimi i procedurave për rekrutimin e kandidatëve për Avokat të Popullit
Komisioni ka zhvilluar procedurat për rekrutimin e kandidatëve për Avokat të Popullit, konform
Ligjit dhe Rregullores, dy herë rresht, respektisht deri në zgjedhjen e Avokatit të Popullit.
Paneli rekrutues për rekrutimin e kandidatëve për Avokat të Popullit ka mbajtur katër (4) mbledhje
dhe dy (2) seanca intervistuese me aplikantët për Avokat të Popullit
h. Aktiviteti për nxjerrjen e Udhëzuesit për Peticione
Komisioni është duke përgatitur një Udhëzues për dhe formularët përkatës për parashtrimin e
Peticioneve dhe mënyrën e procedimit të tyre në Komision dhe në Kuvend.
Komisioni ka mbajtur dy (2) punëtori të veçanta, në Rugovë dhe në Gjakovë, për nxjerrrjen e
Udhëzuesit për Peticione dhe formularëve përcjellës.
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i. Vizitat e Komisionit brenda dhe jashtë vendit
Vizitat brenda vendit, në:
1. Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale
2. Shoqatën e Personave të Verbër të Kosovës.
3. Ministrinë e Shëndetësisë.
4. Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë.
5. Ministrinë e Infrastrukturës
6. Ministrinë e Financave
7. Shoqatën e Personave të Verbër në Gjilan
8. Shoqata për Personat e Verbër në Pejë
9. Shkollën Speciale për Personat e Verbër në Peje.
10. Kuvendin e Komunës në Pejës.
11. Njësinë për të Drejtat e Njeriut dhe Komitetin për Komunitete në Gjakovë.
Vizitat jashtë vendit
Komisioni gjatë këtij sesioni nuk ka bërë asnjë vizitë jashtë vendit.
j. Takimet individuale të kryetares dhe anëtarëve të tjerë të Komisionit
Gjatë sesionit pranveror 2015, janë realizuar këto takime dhe pjesëmarrje :
1. Takim i kryetares së Komisionit me përfaqësuesit e Ambasadës Zvicerane, në zyrën e
kryetares, më 3.3.2015.
2. Takim i kryetares së Komisionit me shefen e UNICEF në Kosovë, në zyrën e kryetares, më
10.03. 2015.
3. Pjesëmarrja e Komisionit në Tryezën e organizuar nga UNICEF, për prezantimin e gjendjes së
fundit të fëmijëve, grave dhe burrave në Kosovë, mbajtur në hotel AFA në Prishtinë, më
31.3.2015.
4. Takim i kryetares së Komisionit me përfaqësuesit e Kryqit të Kuq Ndërkombëtar, në zyrën e
kryetares, më 7. 4. 2015.
5. Takimi me përfaqësuesit e shoqatave familjare të personave të zhdukur dhe institucioneve e
organizatave të angazhuara për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur, ka marrë pjesë
Mexhide Mjaku-Topalli- anëtare e Komisionit. Sirius-Prishtinë, më 21.04. 2015.
6. Takim i Komisionit dhe kryetares së Komisionit me shefin e Misionit të OSBE në Kosovë, në
Kuvend, më 13.5.2015.
7. Pjesëmarrja në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Mytaher Haskukaanëtar i Komisionit, më 8.6.2015.
8. Pjesëmarrja e Komisionit në konferencën e organizuar nga KOMF, në Rings- Prishtinë, më
24.6.2015,
9. Takimi i Grupi punues për shqyrtimin e Peticionit për mr. Ukshin Hoti me Komisionin
Qeveritar për Personat e Zhdukur, në zyrën e komisionit qeveritar, më 20.02.2015.
10. Takimi në Ministrinë e Integrimit Evropian,(DPSA), ka marrë pjesë Mexhide MjakuTopalli,anëtare e Komisionit, më 6.7 2015.
11. Takim në Ministrinë e Integrimit Evropian(DPSA), ka marrë pjesë Salihe
Mustafa,nënkryetare e Komisionit, më 8.7.2015.
12. Takim në Ministrinë e Integrimit Evropian(DPSA), ka marrë pjesë Lirije Kajtazi, kryetare e
Komisionit, 14.7.2015.
13. Pjesëmarrja në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Mytaher Haskuka,
anëtar i Komisionit, më
14. Takimi me zyrtarët e Agjencisë për Barazi Gjinore, Lirije Kajtazi-kryetare e komisionit, më
29.4.2015.
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15. Pjesëmarrja në tryezën e organizuar nga ABGJ-ZKM, lidhur me Udhëzimin administrativ për
regjistrimin e pronës, Lirije Kajtazi-kryetare e Komisionit, më 09.03.2015.
16. Takim me z. Thomas Melia, zv.Ndihmës Sekretar i Shtetit (SHBA), Lirije Kajtazi-kryetare e
Komisionit, 6.2.2015.
17. Takim me përfaqësuesit e USAID, lidhur me programin për të drejtat pronësore, Lirije Kajtazi
kryetare e Komisionit, më 2.2.2015.
18. Takimet e deputetëve në Beograd, Lirije Kajtazi-kryetare e Komisionit, më 1.6.2015.
19. Pjesëmarrja në Punëtorinë dy ditore në Prishtinë, për identifikimin dhe arritjen me konsensus
për çështjet kryesore që strategjia ndërkombëtare duhet të adresojë- Programi për të Drejtat
Pronësore, Lirije Kajtazi-kryetare e Komisionit, më 22-23.6.2015.
20. Takim me Raportuesen speciale të OKB për strehim adekuat- znj. Leilan Farha, Lirije Kajtazikryetare e Komisionit, 26.5.215.
21. Vizitë studimore në Kroaci, për Qeverisjen dhe Llogaridhënien në Sektorit Sigurisë, Lirije
Kajtazi-kryetare e Komisionit, më 5-8.7.2015.
22. Takim, Java e Gruas, lidhur me të drejtat pronësore të grave, organizuar nga USAID, Lirije
Kajtazi-kryetare e Komisionit, më 24.03.2015.
23. Pjesëmarrja në Qendrën George Marshall në Gjermani, tema: “Politika dhe Siguria
Nacionale”, 18-19-maj 2015.
24. Takim me shoqatat e familjarëve të personave të pagjetur në Gjilan, Lirije Kajtazi-kryetare e
Komisionit.
25. Takim me personat me sindromin Daën në Kosovë, Lirije Kajtazi-kryetare e Komisionit, më
21 maj 2015
26. IV. Rezyme e punës së Komisionit
Pasqyrimi në formë tabelore i indikatorëve matës të punës së Komisionit
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Indikatorët
Numri i mbledhje të mbajtura
Numri i pikave të rendit të ditës
Procesverbale të hartuara
Projektligje të shqyrtuara
Numri i grupeve punuese te formuara
Numri i mbledhjeve të grupeve punuese
Numri i amendamente të propozuara
Numri i amendamente të shqyrtuara
Numri i raporteve te hartuara për projektligje
Dhënia e mendimeve komisioneve të tjera
Shqyrtimi i raporteve vjetore të institucioneve raportuese
Shqyrtimi i Peticioneve dhe ankesave
Numri i vendimeve që i ka marrë komisioni
Vizitat e realizuara jashtë vendit
Vizitat e realizuara brenda vendit
Dëgjime publike
Monitorimi i ligjeve
Mbledhjet e Panelit rekrutues
Punëtori për shqyrtimin e Udhëzuesit për Peticione
Seanca intervistuese me aplikantë për Avokat të Popullit
Takimet dhe pjesëmarrjet individuale të kryetares dhe anëtarëve

Rezultati
21
50
21
3
7
11
24
0
3
0
1
8
9
0
11
0
1
4
2
2
25
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Për mbështetjen e punës së komisioneve parlamentare, në procesin ligjvënës, janë përgatitur
32 Hulumtime Parlamentare.
Për mbështetjen e punës së komisioneve parlamentare, në procesin ligjvënës, janë hartuar
raporte preliminare për standardizimin formalo-juridik, aspektin e teknikës juridike,
terminologjisë, standardizimit gjuhësor të tekstit në gjuhën shqipe, gjuhen serbe dhe gjuhen
angleze.

***
Pjesëmarrja e shoqërisë civile në aktivitetet e komisioneve parlamentare
Komisionet parlamentare, gjatë aktiviteteve te tyre(mbledhje, dëgjime publike, takime te grupeve
punuese, mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve) kanë ftuar përfaqësuesit e shoqërisë civile për të marr
pjesë në aktiviteteve të komisioneve parlamentare.
Vlen të theksohet se ka pasur raste, edhe pse janë ftuar, përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk kanë
marr pjesë në aktiviteteve të komisioneve parlamentare.
Më 22 korrik 2015, Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, ka caktuar
dëgjim publik lidhur me Projektligjin për procedurë të përgjithshme administrative, por është shtyrë
për një ditë tjetër për shkak të mospjesëmarrje të shoqërisë civile në dëgjim publik.
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