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P R O C E SV E R B A L
I SEANCËS SË JASHTËZAKONSHME TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË
KOSOVËS, E MBAJTUR MË 31 JANAR DHE 1 SHKURT 2018

Seancën e kryesoi Kadri Veseli, kryetar i Kuvendit, i ndihmuar nga Xhavit Haliti dhe
Kujtim Shala, nënkryetarë të Kuvendit.
Kryetari i hapi punimet e seancës së jashtëzakonshme, sipas rendit të ditës të përgatitur nga
Kryesia e Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur më 30. 1. 2018.
Në fillim të seancës, Kuvendi mbajti një minutë heshtje në nderim të dëshmorëve të kombit:
Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Akif Zejnullahu, në 21-vjetorin e rënies së tyre dhe për
ish-pjesëtarin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Haradin Bala, i cili kishte ndërruar jetë.
Më pas, seanca i vazhdoi punimet me të vetmen pikë të rendit të ditë:
1. Debat parlamentar lidhur me ndotjen alarmante të ajrit
Kryetari i njoftoi të pranishmit me kërkesën e tij, të mbështetur edhe nga 39 deputetë tjerë
nënshkrues, për debat parlamentar lidhur me ndotjen alarmante të ajrit.
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Kryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli, në emër të parashtruesit të kërkesës për debat
parlamentar, tha se motivi themelor i kësaj iniciative është se institucion më i lartë i shtetit
Kuvendi i Kosovës nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj krizës ambientale, të cilën e kemi
aktualisht, e cila sipas raportimeve të fundit ka marrë përmasa shqetësuese për jetën dhe
shëndetin e qytetarëve tanë.
Të gjithë jemi dëshmitarë të gjendjes së rëndë, në të cilën ndodhet kryeqyteti ynë, e nuk e
dimë fare në çfarë gjendje alarmante është edhe gjendja në Obiliq e Fushë-Kosovë, për arsye
se nuk jemi matës, as në Mitrovicë.
Fakti është se ne kemi trashëguar një gjendje të mjerueshme të faktorëve që shkaktojnë
ndotjen ambientale, industrializimi, siç është KEK-u në Obiliq, “Trepça” apo ndotja e
lumenjve janë faktorë të cilët i kemi një kohë të gjatë. Edhe pas luftës ne duhet ta pranojmë
faktin se për shkak të moskontrollit të industrisë së ndërtimit kanë lulëzuar ndërtimet e egra
dhe kaosi urbanistik, i cili i ka ndihmua gjendjes më të rëndë ambientale. Papërgjegjësia
jonë qytetare, hedhja e mbeturinave, pastaj edhe prerja e drurëve po ashtu janë shkaktarë, të
cilët e kanë keqësuar gjendjen tonë.
Kështu qytetet tona i kemi dëmtuar, i kemi helmuar, po kjo më së shumti vërehet në
kryeqytetin tonë.
Kryeqyteti dhe jeta e qytetarëve në këtë qytet pothuajse është ngufatur. Hapësirat publike
nga dita në ditë po ngushtohen dhe në shumë pjesë vitale të kryeqytetit tonë sot u ngjajnë
labirinteve të zymta.
Prishtina është bërë ambientalisht qytet i pajetueshëm, por edhe shumë qytete të tjera po
ashtu nuk janë më mirë, e ripërsëris gjendjen në Obiliq, Fushë-Kosovë dhe në Mitrovicë.
Është momenti për fokusim të përbashkët ndërsektorial në marrjen e vendimeve të shpejta
dhe efikase për tejkalimin e kësaj situate të rëndë për shëndetin e qytetarëve tanë.
Propozoj që nga kjo seancë të dalim rezolutë, këtë e vendos vetë seanca, për hapa konkretë
për të siguruar një zgjidhje afatgjate.
Diskutimi i plotë i Kryetarit është dhënë në transkript.
Më pas, kryesuesi e ftoi ministren e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, që ta merr fjalën.
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Albena Reshitaj, tha se sektori i ajrit dhe
përmirësimi i cilësisë së tij është një ndër prioritetet kryesore që kam si ministre e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor.
2

Varësisht prej gjendjes së ajrit jo vetëm në regjionin e Prishtinës, por si tërësi në nivel vendi
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka shtuar gatishmërinë për marrjen e
masave për përmirësimin, veçanërisht në këtë sezon ku shkarkimet e ndotjes janë më të
larta.
Është krijuar grupi që ka bërë identifikimin e më shumë se 100 pika ndotëse që shfrytëzojnë
thëngjillin, vajrat e përdorura apo lëndët e tjera ndotëse jomiqësore me mjedisin.
Kemi kërkuar nga komuna të hartojnë planet afatshkurtra të veprimit, ku duhet të përfshihen
masat lidhur me qarkullimin e mjeteve motorike, ngrohje në amvisëri, biznese dhe në
shërbime të tjera, me qëllim të zvogëlimit të shkallës së ndotjes së ajrit.
Me kërkesën time Qeveria e Republikës së Kosovës ka vendosur për themelimin e një taskforce ndërministrore që do të angazhohen në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Në koordinim me Komunën e Prishtinës dhe në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve
të Brendshme kemi ndërmarrë planin e veprimit afatshkurtër, i cili sot ka nisur së zbatuari,
ku përfshinë këto veprime:
Ndalimi i qarkullimit të automjeteve në zonën e parë të qytetit nga ora 6:00 deri në orën
22:00, transporti publik falas gjatë gjithë ditës për të gjithë qytetarët e Prishtinës, e cila është
subvencionuar nga Ministria e Mjedisit, gjegjësisht nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
Si ministri jemi në përgatitje të instalimit të softuerit qendror për mbledhjen e të dhënave të
cilësisë së ajrit nga 12 stacionet monitoruese dhe paraqitja e tyre në kohë reale përmes vetë
aplikacioneve në smartfonët e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Do të përkrahen projektet dhe aktivitet që kanë për qëllim promovimin e energjisë së
ripërtëritshme dhe efiçiencën e energjisë, si dhe rritjen e caqeve për energjinë solare të erës.
Ne e dimë se njëri nga ndotësit e mëdhenj të nivelit të ajrit janë edhe termocentralet,
gjegjësisht termocentrali “Kosova B”, i cili ka filtra të pandërruar që nga viti 1985.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka një projekt në bashkëpunim me Bashkimin Evropian,
projekti komplet, kostoja totale është 74 milionë euro, kurse 34 milionë euro janë nga
Bashkimi Evropian.
Të themelohet fondi për mbrojtjen e mjedisit, me qëllim të shfrytëzimit të instrumenteve
ekonomike për realizimin e projekteve për përmirësimin e gjendjes së mjedisit.
Të ngrihen kapacitetet teknike dhe humane në menaxhimin e hapësirave të gjelbra publike
dhe në parqet kombëtare.
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Të rritet niveli i vetëdijesimit dhe edukimit mjedisor përmes hartimit të programeve të
veçanta. Diskutimi i plotë i ministres është dhënë në transkript.
Pastaj, kryesuesi e hapi debatin lidhur me ndotjen alarmante të ajrit.
Lidhur me ndotjen alarmante të ajrit, diskutuan deputetët: Dardan Sejdiu, në emër të GP të
LVV-së; Besa Gaxherri, në emër të GP të LDK-së; Evgjeni Thaçi-Dragusha, në emër të GP
të PDK-së; Ahmet Isufi, në emër të GP të AAK-së; Bilall Sherifi, në emër të GP të “Nisma
për Kosovën”; Albert Kinolli, në emër të GP “6+”; Shqipe Pantina, Lumir Abdixhiku,
Mexhide Mjaku-Topalli, Islam Pacolli, Time Kadrijaj, Milaim Zeka, Liburn Aliu, Haxhi
Avdyli, Xhevahire Izmaku, Muharrem Nitaj, Sami Kurteshi, Imet Rrahmani, Driton Çaushi,
Blerta Deliu-Kodra, si dhe z. Valdrin Lluka, ministër i Zhvillimit Ekonomik; z. Pal Lekaj,
ministër i Infrastrukturës dhe z. Flamur Sefaj, ministër i Punëve të Brendshme, diskutimet e
të cilëve janë dhënë në transkript.
Kryesuesi e ndërpreu seancën në ora 18:35, për të vazhduar të nesërmen, më 1 shkurt 2018,
me fillim në orën 10:00.
***
E enjte, më 1 shkurt 2018
Vazhdimi i mbledhjes, e filluar më 31 janar 2018
Kryesuesi procedoi me vazhdimin e debatit parlamentar lidhur me ndotjen alarmante të ajrit.
Në vazhdimin e seancës së jashtëzakonshme, lidhur me ndotjen alarmante të ajrit, diskutuan
edhe këta deputet: Besa Baftiu, Mimoza Kusari-Lila, Ganimete Musliu, Albulena BalajHalimaj, Arbër Rexhaj, Korab Sejdiu, Fatmir Xhelili, Adem Mikullovci, Naser Rugova,
Hajdar Beqa, Emilija Rexhepi, Fatmire Kollçaku, Hykmete Bajrami, Elmi Reçica,
diskutimet e të cilëve janë dhënë në transkript.
Ndërkohë, kryesuesi i njoftoi deputetët se grupet parlamentare i kanë caktuan deputetët për
hartimin dhe harmonizimin e propozim-Rezolutës, si në vijim: GP i LVV-së, Dardan Sejdiu;
GP i LDK-së, Besa Gaxherri; GP i PDK-së, Evgjeni Thaçi-Dragusha; GP i AAK-së, Teuta
Haxhiu; GP i “Nisma për Kosovën”, Enver Hoti dhe GP “6+”, Albert Kinolli.
Pastaj, për diskutime lidhur me gjendjen alarmante të ajrit, u paraqiten edhe këta deputetë:
Drita Millaku, Fidan Rekaliu, Nait Hasani, Daut Haradinaj, Salih Salihu, Armend Zemaj,
Enver Hoti, Sala Berisha-Shala, Arbërie Nagavci, Driton Selmanaj, Bekim Haxhiu, Labinot
Tahiri, Fitore Pacolli, Vjosa Osmani-Sadriu, Rexhep Selimi dhe Faton Topalli, si dhe z.
Valdrin Lluka, ministër i Zhvillimit Ekonomik dhe znj. Albena Reshitaj, ministre e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor, diskutimet e të cilëve janë dhënë në transkript.
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Pas diskutimeve, kryetari e ftoi deputeten Evgjeni Thaçi-Dragusha, që në emër të Grupit
Punues ta paraqes Propozim-Rezolutën e harmonizuar me grupet parlamentare.
Deputetja Evgjeni Thaçi-Dragusha, në emër të Grupit Punues e paraqiti tekstin e
harmonizuar të propozim-rezolutës.
Kryetari e hodhi në votim propozim-Rezolutën.
Rezultati i votimit ishte, si në vijim:
Për ------------------ 73,
Kundër --------------0,
Abstenime ----------0.
Kuvendi njëzëri e miratoi këtë:
REZOLUTË
1. Mbrojtja e ambientit të shndërrohet në prioritet shtetëror të Qeverisë së Republikës
së Kosovës.
2. Kërkohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës të rishikohet dhe të plotësohet me
masa shtesë Strategjia Nacionale për Mbrojtjen e Mjedisit Burimet e Ripërtëritshme
të Energjisë brenda gjashtëmujorit të parë të vitit 2018.
3. Të vendosen elektro-filtrat e cilësisë së duhur në termocentralet e KEK-ut deri në
fund të vitit kalendarik 2018.
4. Të bëhet kontrolli i cilësisë së karburanteve dhe gazit sipas ligjeve në fuqi, si dhe të
sigurohen kapacitetet e duhura deri në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2018 për
të siguruar kontroll cilësor.
5. Të ndahet buxhet për izolimin e ndërtesave publike (me prioritet objektet
shëndetësore dhe arsimore) për të siguruar efiçiencë të energjisë dhe ngrohje të
mjaftueshme dhe ambientalisht të pranueshme.
6. Qeveria obligohet ta shikojë mundësinë që të ndajë buxhet shtesë që do t’i shtohej
mjeteve tashmë të dedikuara nga MCC (Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit të
SHBA-ve) në vlerë prej 22 milionë USD, me qëllimin që të ndihmohen projektet e
ndërlidhura me efiçiencë.
7. Të shtohen investimet kapitale për Ngrohtoren “Termokos”, duke siguruar fonde
shtesë për dyfishimin e kapacitetit të kogjenerimit, nga 140 MW energji termike të
tanishme në 280 MW energji termike, në mënyrë që të zgjerohet më shpejt rrjeti i
ngrohtores në të gjitha lagjet e kryeqytetit ku kjo është e mundur nëpërmjet projektit
të kogjenerimit. Po ashtu, të krijohen mundësitë që edhe qytetet e tjera të lidhen me
këtë projekt, në afat dy vjeçar.
8. Të koordinohet Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me Ministrinë e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, bazuar në kërkesat e komunave dhe
institucioneve përkatëse, në përputhje me Strategjinë e rishikuar Nacionale për
Mbrojtjen e Mjedisit për mbjellje të fidanëve, krijimin e hapësirave të reja
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gjelbëruese, si dhe të shikohet mundësia e implementimit të pajisjeve me teknologji
të avancuar, si drunjtë e mençur.
9. Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga komunat me ajër të ndotur që t’i
shikojnë me urgjencë politikat për subvencionimin e qytetarëve që përdorin ngrohje
me lëndë djegëse të dëmshme për ambientin dhe këtyre t’u krijohen mekanizma për
të kaluar në mënyra më të pastra për ngrohje.
10. Qeveria të marrë vendim për ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje të
ndërtesave kolektive.
11. Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga Qeveria e Kosovës, respektivisht
ministria përkatëse që investitorët e interesuar për investime në ndërtimin e
kapaciteteve me Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë t’i ndihmojë që të pajisen me
dokumentacion dhe lejet e duhura që të fillojnë ndërtimin e këtyre kapaciteteve të
reja, të bazuara në Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë.
12. Të ndërmerren hapa konkretë për lidhjen në gazsjellës nëpërmjet Shqipërisë, i cili
krijon mundësinë e përdorimit të gazit, që do të kishte përfitime mjedisore dhe
ekonomike.
13. Të ndërmerren hapa konkretë nga Qeveria e Kosovës që t’i ndihmojë qytetet e
prekura nga ndotja e ajrit në ndërtimin e flotës për transport publik, duke shikuar
edhe mundësitë për ndërtimin e kapaciteteve për transport modern elektrik.
14. Të menaxhohen efektshëm dhe të kontrollohen në mënyrë rigoroze deponitë e
mbeturinave.
15. Kërkohet nga Qeveria që të marrë masa në sigurimin e cilësisë në kontrollin teknik
të automjeteve sipas ligjeve në fuqi, direktivave të BE-së, me theks të veçantë në
kontrollin e cilësisë së gazrave që emitohen nga këto automjete.
16. Kërkohet nga Qeveria dhe institucionet përkatëse që t’i respektojnë të gjitha ligjet në
fuqi që ndërlidhen me ndotjen e ambientit, si dhe nga inspektoratet komunale dhe
shtetërore që ta monitorojnë situatën në përputhje me ligjin.
17. Të inkurajohen dhe të përkrahen projektet kreative në funksion të përmirësimit të
gjendjes aktuale shqetësuese të ndotjes së ajrit.
18. Në rast se Qeveria e Kosovës nuk i zbaton masat e propozuara, Kuvendi i Kosovës
t’i fillojë procedurat për ndryshimet e nenit 52 të Kushtetutës së Kosovës, në mënyrë
që e drejta për ajër dhe ujë të pastër të përfshihet si e drejtë e garantuar e njeriut me
Kushtetutë.
Kryetari i mbylli punimet e seancës së jashtëzakonshme më 1 shkurt 2018, në orën 14:35.

Kryetari i Kuvendit:
Kadri Veseli

Procesverbalin e hartoi:
Drejtoria për Çështje Plenare dhe Procedurale
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