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HYRJE
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2021-2025 është miratuar nga Qeveria e Republikës
së Kosovës më 14 korrik 2021 dhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 4 tetor 2021. Ai është dokument
ligjërisht i detyrueshëm për të gjitha organet e administratës shtetërore, të cilat obligohen të zbatojnë masat
afatshkurtra nën përgjegjësinë e tyre, siç janë planifikuar, dhe të monitorojnë zbatimin e tyre. Qeveria, si
mekanizmi qendror kombëtar përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e
PKZMSA-së përmes institucionit të mandatuar ligjërisht për koordinimin e procesit të integrimit në BE –
Zyrës së Kryeministrit (ZKM).
ZKM, përmes departamenteve përgjegjëse për integrim evropian, monitoron zbatimin e PKZMSA-së,
respektivisht të masave afatshkurtra, në baza tremujore, përmes raporteve të rregullta. Këto raporte
shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin e këtij programi, dhe për qëllim të llogaridhënies e
transparencës brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të interesuara dhe publikut të gjerë. Gjetjet,
mes tjerash, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet e stabilizim-asociimit BE – Kosovë,
përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së.
Pasi që Programi është miratuar nga Qeveria në korrik dhe nga Kuvendi në tetor, ky është raporti i parë
për vitin 2021. Ai mbulon periudhën 1 korrik-30 shtator. Të dhënat janë raportuar nga secili institucion
përgjegjës përmes Platformës Online për Monitorim dhe Raportim për Integrim Evropian, sipas matricës së
masave afatshkurtra dhe bazuar në udhëzuesin për këtë qëllim. Në kapitujt ku të dhënat janë raportuar me
vonesë ose në mënyrë joadekuate, ato nuk janë përfshirë në raport, dhe masat përkatëse janë vlerësuar si
të pazbatuara, përkatësisht që përballen me vonesa serioze. Zbatimi i programit është vlerësuar sipas
statusit të ecurisë (paraqitur në diagrame) dhe atë në dy nivele: për të gjitha masat e këtij viti dhe për masat
e planifikuara për t’u zbatuar brenda periudhës raportuese (korrik-shtator).
Zbatimi i të gjitha masave është vlerësuar sipas pesë niveleve të statusit të ecurisë:
 Masat e përfunduara (ato të cilat janë zbatuar plotësisht) – me të kaltër;
 Masat në zbatim e sipër, pa vonesa (ato që kanë filluar së zbatuari dhe pritet të zbatohen në tërësi
brenda afateve të parapara) – me të gjelbër;
 Masat me vonesa të vogla (ato që kanë filluar së zbatuari, por përballen me vonesa e probleme të
vogla) – me të verdhë;
 Masat me vonesa serioze (ato të parapara për t’u zbatuar gjatë periudhës raportuese, por që akoma
nuk kanë filluar së zbatuari, dhe përballen me vonesa serioze) – me të kuqe; dhe
 Masat e planifikuara në të ardhmen (ato që akoma nuk kanë filluar së zbatuari dhe janë planifikuar
të zbatohen në tremujorin e fundit të vitit)– me ngjyrë të hirtë.
Zbatimi i masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda periudhës raportuese është vlerësuar sipas dy
niveleve të statusit të ecurisë:
 Masat e zbatuara (ato të cilat janë zbatuar plotësisht) – me të kaltër; dhe
 Masat e pazbatuara (ato të cilat nuk kanë arritur të zbatohen) – me të kuqe.
Tutje, ky raport, përmban katër kapituj dhe ndahet në dy pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi dhe ajo mbi
secilin bllok. Kapitulli 0 jep një pasqyrë të përgjithshme mbi gjendjen aktuale, deri në fund të shtatorit, në
zbatimin e Programit në tërësi, në raport me tërë vitin dhe brenda periudhës raportuese. Ky kapitull është
i ndarë më tej në pesë pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa mbi kriteret politike, pjesa mbi kriteret
ekonomike, pjesa mbi standardet evropiane, dhe pjesa sipas institucioneve. Secila pjesë e këtij kapitulli
përmban diagramin dhe pjesën narrative (shpjegimin e gjetjeve). Teksti narrativ mbi secilin bllok
përmbyllet me një vlerësim cilësor të gjendjes, ku përmblidhen masat që nuk kanë arritur të zbatohen
brenda periudhës raportuese dhe ato që pritet të përballen me sfida gjatë periudhës në vijim.
Kapitujt 1, 2 dhe 3 janë uniformë – secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të Programit: diagramin
dhe pjesën narrative. Diagramet paraqesin gjetjet mbi nivelin e zbatimit të kapitullit përkatës, dhe atë njëri
deri në fund të periudhës raportuese – në raport me të gjitha masat e kapitullit dhe tjetri gjatë periudhës raportuese
– për masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda periudhës korrik-shtator. Pjesa narrative e secilit diagram
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jep një përmbledhje sasiore të këtyre gjetjeve. Pjesa mbi nivelin e zbatimit deri në fund të periudhës
raportuese jep numrin dhe përqindjen e masave të zbatuara dhe atyre me statuse të tjera të ecurisë nga të
gjitha masat e planifikuara për këtë vit. Pjesa mbi nivelin e zbatimit brenda tremujorit të tretë jep numrin
dhe përqindjen e masave të zbatuara nga masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda këtij tremujori. Pjesa
narrative gjithashtu jep një vlerësim të shkurtër cilësor të gjendjes së përgjithshme në fushën përkatëse.
Raporti gjithashtu përmban dy shtojca. Shtojca 1 paraqet gjendjen e zbatimit të të gjitha masave të
Programit të planifikuara për t’u zbatuar për tremujorin e tretë. Shtojca 2 paraqet listën e masave të
zbatuara deri në fund të tremujorit të tretë, po që janë planifikuar për tremujorin e katërt, dhe rrjedhimisht
janë zbatuar para afateve kohore.
Gjetjet tregojnë se brenda tremujorit të tretë 2021 Programi është zbatuar në nivel prej 43.75%: 28 nga 64
masa të planifikuara për këtë tremujor janë zbatuar plotësisht, ndërsa 56.27% e tyre, 36 masa, akoma nuk
janë zbatuar (shihni diagramin 0.2., fq. 6). Për më tepër, deri në fund të tremujorit të tretë i tërë Programi
është zbatuar në shkallë prej 19.59%: 48 nga 245 masa të planifikuara janë zbatuar, ndërsa 80.41% e tyre
(204 masa) akoma nuk janë zbatuar plotësisht. Nga këto 48 masa, 20 masa janë zbatuar para afateve të
parapara.
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0.

PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS KORRIK-SHTATOR 2021

Programi përmban 245 masa: 111 (45.30%) masa legjislative dhe 134 (54.70%) masa zbatuese.
Diagrami 0.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të Programit deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se
në vijim:
 19.59% e masave, 48 masa, janë zbatuar;
 40% e masave, 98 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 16.33% e masave, 40 masa, përballen me vonesa të vogla;
 23.67% e masave, 58 masa, përballen me vonesa serioze;
 0.41% e masave, 1 masë, janë planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Nga të gjitha masat e Programit, 64 (26.12%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë:
38 masa legjislative dhe 26 masa zbatuese.
Diagrami 0.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të Programit të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 43.75% e masave, 28 masa, janë zbatuar;
 56.25% e masave, 36 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga të gjitha masat e Programit, 111 (45.30%) prej tyre janë masa legjislative.
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Diagrami 0.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: të gjitha masat legjislative

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të masave legjislative deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se në vijim:
 20.72% e masave, 23 masa, janë zbatuar;
 32.43% e masave, 36 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 21.62% e masave, 24 masa, përballen me vonesa të vogla;
 25.23% e masave, 28 masa, përballen me vonesa serioze.
Nga të gjitha masat legjislative, 38 (34.23%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 0.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: masat legjislative të planifikuara për këtë
tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave legjislative të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të
tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 44.74% e masave, 17 masa, janë zbatuar;
 55.26% e masave, 21 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga të gjitha masat e Programit, 134 (54.70%) prej tyre janë masa zbatuese.
Diagrami 0.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: të gjitha masat zbatuese
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Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të masave zbatuese deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se në vijim:
 18.65% e masave, 25 masa, janë zbatuar;
 46.26% e masave, 62 masa janë në zbatim e sipër, sipas planit;
 11.94% e masave, 16 masa, përballen me vonesa të vogla;
 22.38% e masave, 30 masa, përballen me vonesa serioze;
 0.74% e masave, 1 masë, janë planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Nga të gjitha masat zbatuese, 26 (19.4%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 0.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: masat zbatuese të planifikuara për këtë
tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave zbatuese të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të
tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 42.31% e masave, 11 masa, janë zbatuar;
 57.69% e masave, 15 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
0.1.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Ky bllok përmban 21 masa: 8 (38%) masa legjislative dhe 13 (62%) masa zbatuese.
Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kriteret politike – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se
në vijim:
 14.29% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 52.38% e masave, 11 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 19.05% e masave, 4 masa, përballen me vonesa të vogla;
 14.29% e masave, 3 masa, përballen me vonesa serioze.
Nga të gjitha masat e këtij blloku, 4 (19%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 1
masë legjislative dhe 3 masa zbatuese.
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Diagrami 0.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kriteret politike – masat e planifikuara
për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 25% e masave, 1 masë është zbatuar;
 75% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk
kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë janë si në vijim:
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për valën e parë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të
pavarura;
 Hartimi i udhëzuesit për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e ligjit për
organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura;
 Zhvillimin e bankës së pyetjeve për pranim në shërbim civil.
Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur
të vitit janë si në vijim:
 Miratimi i rregullores së re të Kuvendit;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për paga;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zyrtarët publikë;
 Zbatimi i rekomandimeve të Avokatit të Popullit, sipas treguesit 7.3.1. të Kontratës Buxhetore Sektoriale
IPA II për Reformën e Administratës Publike.
0.2.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

Ky bllok përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese.
Diagrami 0.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kriteret ekonomike – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se
në vijim:
● 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 25% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla;
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●

25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat e këtij blloku, 1 (25%) prej tyre, masë zbatuese, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 0.2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kriteret ekonomike – masat e planifikuara
për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat, 1 masë, janë zbatuar.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk
kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë janë si në vijim:
● Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndërmarrjet publike.
Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur
të vitit janë si në vijim:
 Miratimi i strategjisë për reforma të menaxhimit të financave publike 2022-2026.
0.3.

Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquisnë e BE-së

Ky bllok përmban 220 masa: 102 (46.36%) masa legjislative dhe 118 (53.64%) masa zbatuese.
Diagrami 0.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Standardet evropiane – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se
në vijim:
 20% e masave, 44 masa, janë zbatuar;
 39.09% e masave, 86 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 15.91% e masave, 35 masa, përballen me vonesa të vogla;
 24.55% e masave, 54 masa, përballen me vonesa serioze;
 0.45% e masave, 1 masë, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Nga të gjitha masat e këtij blloku, 59 (26.81%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë:
37 masa legjislative dhe 22 masa zbatuese.
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Diagrami 0.3.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Standardet evropiane – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 44.07% e masave, 26 masa, janë zbatuar;
 55.93% e masave, 33 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk
kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë janë si në vijim:
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndërmarrjet publike;
 Miratimi i UA për hetim dhe disiplinë;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bankat;
 Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e Pagesave;
 Miratimi i rregullës në fushën e pensioneve dhe siguruesit;
 Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet KRPP-së dhe Autoritetit të Konkurrencës;
 Miratimi i UA mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre
të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;
 Miratimi i dy (2) akteve nënligjore në fushën e transportit: UA për kushtet teknike të pjesëmarrjes së
automjeteve në rrugë; dhe rregullores për specifikacione teknike për interoperabilitet në lidhje me qasshmërinë
për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar;
 Miratimi i UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe të amvisërisë,
 Rritja e numrit të inspektorëve të punës;
 Miratimi i strategjisë së turizmit;
 Miratimi i rregullores për organizimin e KIESA-së;
 Miratimi nga Qeveria i katër (4) projektligjeve në kapitullin e gjyqësorit dhe të të drejtave themelore: për
deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë për zyrtarë publik; për liritë fetare në Kosovë; për
ekzekutimin e sanksioneve penale; dhe për kompensimin e viktimave të krimit;
 Miratimi i UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve;
 Miratimi i tre (3) dokumenteve të politikave në kapitullin e gjyqësorit dhe të të drejtave themelore: Strategjisë
dhe PV për Luftimin e Korrupsionit 2021 – 2023; programit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të
njeriut (2021-2025); dhe koncept dokumentit për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë;
 Emërimi i dy (2) anëtarëve të KPK-së;
 Emërimi i një (1) anëtari të KGjK-së nga komuniteti pakicë;
 Ofrimi i mbështetjes financiare për fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë;
 Miratimi i UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit;
 Miratimi i katër (4) dokumenteve të politikave në kapitullin e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: strategjisë
shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024; strategjisë për migrim 2021-2025 dhe planit të punës; koncept
dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit; koncept dokumentit për vetingun në MPB dhe agjencitë
vartëse; dhe rishikimi i Programit të Riintegrimit dhe Deradikalizimit;
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Hartimi i raporteve për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit BE – Ballkan Perëndimor kundër
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit; dhe raportit të vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i
organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA);
Miratimi i strategjisë për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 2021-2030;
Kryerja e studimit të fizibilitetit për deponinë e Mirashit në Obiliq;
Miratimi i strategjisë sektoriale shëndetësore 2022-2032.

Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur
të vitit janë si në vijim:
 Miratimi i koncept dokumentit për plotësim ndryshimin e ligjit për shoqëritë tregtare;
 Miratimi nga Qeveria i dy (2) projektligjeve në kapitullin e së drejtës së pronësisë intelektuale: për patenta;
dhe për markat tregtare;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për konkurrencë;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jobankare;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit;
 Miratimi i rregullores për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave;
 Krijimi dhe funksionalizimit i sistemit të bartshmërisë së numrave;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bujqësi dhe zhvillim rural;
 Miratimi i tre (3) koncept dokumenteve në fushën e bujqësisë: për verërat; për organizimin e tregut të
përbashkët; dhe për rregullimin e tokës;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin për ligjin për ushqimin;
 Miratimi i dy (2) akteve nënligjore në fushën e sigurisë së ushqimit: UA mbi përcaktimin e rregullave
shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum
njerëzor; dhe UA për zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e
kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;
 Miratimi nga Qeveria i dy (2) projektligjeve në fushën e transportit: për rrugët; dhe për transportin rrugor;
 Miratimi i strategjisë sektoriale të transportit multimodal 2015-2025 dhe plani i veprimit;
 Miratimi i katër (4) akteve nënligjore në fushën e transportit: UA për homologim të automjeteve; UA për
kontrollin teknik të automjeteve; UA për kontrollin teknik mobil; dhe rregullores për ndryshimin e
Rregullores (AAC) nr. 5/2015 në lidhje me kërkesat për kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat
e trajnimit, dhe në lidhje me raportimin, analizën dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin civil;
 Krijimi i bazës së të dhënave të aksidenteve rrugore;
 Miratimi i katër (4) dokumenteve të politikave në fushën e energjisë: strategjisë së rishikuar të energjisë;
planit kombëtar për energji dhe klimë 2021-2030; koncept dokumentit për burimet e ripërtëritshme të
energjisë; dhe planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm (energjia elektrike);
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit të punës;
 Miratimi nga Qeveria i tre (3) projektligjeve në kapitullin e gjyqësorit dhe të të drejtave themelore: për
Këshillin Prokurorial të Kosovës; për Prokurorin e Shtetit; dhe për sistemin qendror të evidencës penale;
 Zhvillimi i bazës elektronike të të dhënave për regjistrimin e ankesave dhe kërkesave për fillimin e hetimeve
disiplinore dhe informacionin e paraqitur nga autoriteti kompetent për gjyqtarë;
 Mbyllja e qendrave kolektive në komunat e Leposaviqit, Zveçanit dhe Graçanicës;
 Miratimi i strategjisë kundër trafikimit me qenie njerëzore;
 Miratimi i planit të përbashkët ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza;
 Miratimi i UA për transferin e teknologjisë dhe dijes, dhe format e transferit të teknologjisë;
 Miratimi nga Qeveria i pesë (5) projektligjeve në fushën e mjedisit: për parandalimin dhe kontrollin e
integruar të ndotjes; për ujërat e Kosovës; për mbeturinat; për kimkikate; dhe për pyjet;
 Miratimi i UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në
rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor;
 Miratimi i tre (3) dokumenteve të politikave në fushën e mjedisit: koncept dokumentit për vlerësimin
strategjik mjedisor; koncept dokumentit për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor,
ndërtimit dhe banimit; dhe planit të veprimit për luftimin e prerjes ilegale të pyjeve;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin e asistuar mjekësor;
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0.4.

Miratimi i dy (2) UA në fushën e shëndetësisë: për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit të duhanit;
dhe për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit
Miratimi i Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2022-2032
Miratimi nga Qeveria i projekt-kodit doganor dhe të akcizave në Kosovë.
Gjendja sipas institucioneve

Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit për institucionet cilat kanë planifikuar zbatim
të aktiviteteve gjatë periudhës korrik-shtator. Me qëllim të vlerësimit të performancës, institucionet janë
ranguar sipas përqindjes së masave të zbatuara, nga ai me performancën më të dobët deri te ai me
performancën më të mirë.
Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: performanca e institucioneve të Qeverisë
Institucionet e Qeverisë
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Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre të
planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës korrik-shtator, gjetjet tregojnë se në vijim:
 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) – 20% (2 / 10 masa të
zbatuara);
 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 30.76% (4 / 13 masa të zbatuara);
 Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) – 37.5% (3 / 8 masa të zbatuara);
 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) – 50% (2 / 4 masa të zbatuara);
 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 60% (3 / 5 masa të zbatuara);
 Ministria e Drejtësisë (MD) – 70% (7 / 10 masa të zbatuara);
 Ministria e Ekonomisë (ME) – 75% (3 / 4 masa të zbatuara).
Performanca e pjesës së mbetur të institucioneve të Qeverisë gjatë periudhës korrik-shtator nuk mund të
matet, pasi që asnjë masë nën përgjegjësinë e tyre nuk është planifikuar të zbatohet brenda kësaj periudhe.
Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: performanca e institucioneve të tjera
Institucionet e tjera
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Në anën tjetër, sa i përket performancës së institucioneve të tjera në zbatimin e masave nën përgjegjësinë
e tyre të planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës korrik-shtator, gjetjet tregojnë se në vijim:
 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Banka Qendrore e Kosovës (BQK) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Kuvendi – 0% (0/2 masa të zbatuara);
 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 75% (3/ 4 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) - 100% (1 / 1 masa të zbatuara).
Performanca e pjesës së mbetur të institucioneve të tjera gjatë periudhës korrik-shtator nuk mund të matet,
pasi që asnjë masë nën përgjegjësinë e tyre nuk është planifikuar të zbatohet brenda kësaj periudhe.
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1. BLLOKU 1: KRITERET POLITIKE
1.1.
Demokracia dhe sundimi i ligjit
1.1.1. Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor
Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, e planifikuar për t’u zbatuar në tremujorin e fundit të vitit.
Diagrami 1.1.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi
zgjedhor – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, përballen me vonesa të vogla.
Kjo masë ka të bëjë me Rregulloren e re të Kuvendit. Sipas të dhënave në dispozicion, edhe pse ka edhe rreth 3 muaj
kohë për zbatim të kësaj mase, deri tash kjo rregullore ende nuk është proceduar për shqyrtim në seancë plenare.
Shoqërohet me disa vonesa të cilat mund të ndikojnë në zbatim me vonesë. Megjithatë, gjatë tremujorit të fundit të
vitit, kësaj mase duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë në përshpejtimin e procesit nga ana e Kuvendit në mënyrë të
kryhet në kohë.
1.1.2.

Administrata publike

Ky kapitull përmban 18 masa: 7 (38%) masa legjislative dhe 11 (62%) masa zbatuese.
Diagrami 1.1.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Administrata publike – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 16.67% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 55.56% e masave, 10 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 11.11% e masave, 2 masa përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për paga në sektorin publik;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zyrtarët publik;
 16.67% e masave, 3 masa përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për valën e parë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve
të pavarura;
o Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e ligjit për
organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura;
o Banka e pyetjeve për pranim në shërbim civil.
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Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 4 (22%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë:
1 masë legjislative dhe 3 masa zbatuese.
Diagrami 1.1.2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Administrata publike – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 25% e masave, 1 masë është zbatuar;
 75% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka disa vonesa në zbatim edhe pse vlen të theksohet se shumica
e masave të planifikuara janë në realizim e sipër. Vonesat kryesore që duhet theksuar lidhen me ligjin për paga dhe atë
për shërbim civil, ligje për të cilat është duke u punuar me intensitet të shtuar për t’u kryer gjatë afatit të paraparë.
Edhe pse me pak vonesë në raport me afatin e dakorduar, ligji për valën e parë të racionalizimit është kryer dhe
njëkohësisht kanë nisur procedurat për valën e dytë. Duke ditur rëndësinë e kornizës ligjore në RAP, duhet theksuar
që mjedisi ligjor për këtë fushë do të plotësohet edhe më tej gjatë muajve të fundit të vitit.
1.1.3.

Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese, të planifikuara për t’u zbatuar në tremujorin e fundit të vitit.
Diagrami 1.1.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Avokati i Popullit – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 50% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 50% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla.
Pasi që ende ka kohë për raportimin final rreth gjendjes së tyre, rëndësia e këtyre masave duhet theksuar pasi që lidhen
me zbatim të obligimeve të cilat dalin nga Kontrata Sektoriale Buxhetore për RAP, specifikisht indikatorët 7.3.1 dhe
7.3.2. të Kontratës. Duke pasur parasysh caqet e caktuara në kontratë, vlerësojmë se është e nevojshme të intensifikohet
puna gjatë tremujorit të fundit për arritjen e caqeve të dakorduara në mënyrë të evitohen penalizimet sipas termave
të Kontratës. Sipas të gjeturave të raportit, numri i përgjigjeve të pranuara nga autoritetet përgjegjëse bazuar në pikën
7.3.1. të kontratës ka arritur shifrën prej 61%, pra relativisht larg cakut prej 80% të dakorduar në kontratë.
Rekomandohet vëmendje e veçantë për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit në mënyrë
që të arrihen në kohë dhe me sukses caqet e dakorduara në Kontratë.
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1.1.4.

Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
1.2.

Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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2.
2.1.

BLLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Ky kapitull përmban 3 masa zbatuese.
Diagrami 2.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të
tregut – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 33.33% e masave, 1 masë, është në zbatim e sipër, pa vonesa;
 33.33% e masave, 1 masë përballet me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i strategjisë për reforma të menaxhimit të financave publike 2022-2026.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (33.33%) prej tyre, masë zbatuese, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 2.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të
tregut – masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar.
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se masa e planifikuar është zbatuar. Siç tregojnë gjetjet e raportit, masat e planifikuara
janë në realizim e sipër por ka mundësi që të ketë vonesa në realizimin e plotë të tyre. Një vonesë është e lidhur me
Hartimin e Strategjisë për Reforma të Menaxhimit të Financave Publike 2022-2026. Megjithatë, grupi punues për
këtë strategji ka mbajtur takimin iniciues për fillimin e hartimit të strategjisë dhe planit të saj të veprimit, dhe synohet
që të përfundohet deri në fund të këtij viti.
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2.2.

Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 2.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kapaciteti për t’u përballur me presionin
e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë pjesë ka vonesa serioze në realizimin e masës së planifikuar – miratimin e
projektligjit për ndërmarrjet publike (plotësim-ndryshim). Në raportimin e institucionit përgjegjës thuhet se nuk ka
zhvillime për këtë ligj gjatë periudhës raportuese dhe pritet të hartohet në vitin 2022.
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3.

BLLOKU 3: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BESË

3.0.

Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese, të gjitha të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të
vitit.
Diagrami 3.0.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Korniza ligjore për përafrimin e
legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 60% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 40% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Hartimi i kalendarit vjetor të përkthimit;
o Numri i akteve të acquis-së të përthyer, rishikuar dhe certfikuar që janë të përkthyera në gjuhë
zyrtare të Kosovës.
3.1.

Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave

Ky kapitull përmban 6 masa: 1 (16.66%) masë legjislative dhe 5 (83.33%) masa zbatuese.
Diagrami 3.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Lëvizja e lirë e mallrave – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 50% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (16.66%) prej tyre, masë legjislative, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
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Diagrami 3.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Lëvizja e lirë e mallrave – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka shënuar progres në realizimin e masave të planifikuara si dhe
sipas planit janë duke u realizuar edhe masat e mbetura.
3.2.

Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese, e planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Liria e lëvizjes së punonjësve – të gjitha
masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar deri në
fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë në zbatim e sipër,
pa vonesa.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka shënuar progres në realizimin e masës së planifikuar, dhe
pritet të realizohet gjate vitit 2021.
3.3.

Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 (50%) masa legjislative dhe 2 (50%) masa zbatuese; të gjitha janë planifikuar
të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: E drejta e themelimit të kompanive dhe
liria e ofrimit të shërbimeve – të gjitha masat
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Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 75% e masave, 3 masa janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka shënuar ecuri të mirë në realizimin e masave të planifikuara
për vitin 2021.
3.4.

Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit

Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese.
Diagrami 3.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Lëvizja e lirë e kapitalit – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 50% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e ligjit për sistemin e pagesave.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 (50%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë:
1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Lëvizja e lirë e kapitalit – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 50% e masave, 1 masë është zbatuar;
 50% e masave, 1 masë nuk është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vetëm një vonesë serioze dhe masat tjera të planifikuara janë
në realizim e sipër. UA për pronarin përfitues është miratuar gjatë periudhës së raportimit, që shërben për
identifikimin dhe verifikimin e pronarëve përfitues me qëllim të menaxhimit efektiv të rrezikut të pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit. Masa për koncept dokumentin për plotësim-ndryshimin e ligjit për sistemin e pagesave
nuk është realizuar, pasi që Banka Qendrore e Kosovës ka proceduar drejtpërdrejtë me ligjin per sistemin e pagesave,
ndërsa koncept dokumenti nuk është hartuar asnjëherë. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë procedimit
me koncept dokumentin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit dhe me
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metodologjinë e rishikuar për vlerësime sektoriale të rrezikut, sipas listës së konsoliduar të rekomandimeve, të cilat po
planifikohen të realizohen në dhjetor të vitit 2021.
3.5.

Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 (50%) masa legjislative dhe 2 (50%) masa zbatuese.
Diagrami 3.5.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Prokurimi publik – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 75% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 25% e masave, 1 masë përballet me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimi ndërmjet KRPP-së dhe Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (25%) prej tyre, masë zbatuese, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 3.5.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Prokurimi publik – masat e planifikuara
për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa në lidhje me miratimin e MM në mes të KRPP dhe Autoritetit të
Konkurrencës, për arsye të mungesës së menaxhmentit më të lartë të AKK-së. Po ashtu, duhet t’i kushtohet rëndësi e
veçantë procedimit të projektligjit për partneritetin publiko-privat (plotësim-ndryshim), projektligjit për prokurim
publik (plotësim-ndryshim), dhe aplikimit të modulit për menaxhim të kontratave nëpërmes sistemit të e-prokurimit,
ku të gjitha këto masa po planifikohen të realizohen deri në fund të vitit 2021.
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3.6.

Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 (50%) masa legjislative dhe 2 (50%) masa zbatuese.
Diagrami 3.6.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: E drejta e kompanive – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i koncept dokumentit për plotësim ndryshimin e ligjit për shoqëritë tregtare;
 25% e masave, 1 masë, përballet me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i UA për hetim dhe disiplinë.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 (50%) prej tyre, të dyja masa legjislative, janë planifikuar të zbatohen
gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.6.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: E drejta e kompanive – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 50% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka progres në zbatimin e masave. Një vonesë serioze është
evidentuar lidhur me mosmiratimin e UA për hetim dhe disciplinë. Ky UA është draftuar, por mungesa e Këshillit të
ri të KKRF-së ka stagnuar procedurat e mëtejmë ligjore për aprovim dhe publikim. Progres ka pasur ne masat tjera,
ku UA për përfaqësuesit e huaj është aprovuar në Qeveri me datën 08.06.2021, ndërsa Kodi i Qeverisjes Korporative
është aprovuar me date 03.06.2021. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë miratimit të koncept dokumentit
për plotësim ndryshimin e ligjit për shoqëritë tregtare, i cili po planifikohet të realizohet deri në dhjetor të vitit 2021.
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3.7.

Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale

Ky kapitull përmban 8 masa: 6 (75%) masa legjislative dhe 2 (25%) masa zbatuese.
Diagrami 3.7.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik - shtator 2021: E drejta e pronësisë intelektuale – të
gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 12..5% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 4 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 25% e masave, 2 masa përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për patenta;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për markat tregtare;
● 12.5% e masave, 1 masë, kanë mbetur për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 (25%) prej tyre, të dyja masa legjislative, janë planifikuar të zbatohen
gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.7.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021 E drejta e pronësisë intelektuale – masat
e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se asnjëra nga 2 masat e planifikuara nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet
më vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa vonesa sepse masat e planifikuara për këtë tremujor nuk janë realizuar
ende. Megjithatë, duhet të sqarohet se 2 nga masat të cilat janë plotësim-ndryshime të projektligjeve për patenta dhe
marka tregtare tashmë janë miratuar nga qeveria por nuk janë reflektuar në raport pasi janë miratuar pas kalimit të
tremujorit të tretë. Ato do të pasqyrohen në raportin e radhës statistikor.
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3.8.

Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 (50%) masë legjislative dhe 1 (50%) masë zbatuese.
Diagrami 3.8.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e konkurrencës – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 50% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për konkurrencë.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (50%) prej tyre, masë legjislative, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 3.8.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e konkurrencës – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa
serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka pasur ecuri të mirë edhe pse në këtë raportim figuron se ka vonesa sepse
masa e planifikuar për tremujorin e tretë është realizuar me vonës në tremujorin e katërt prandaj nuk është reflektuar
në këtë raport por do të përfshihet në raportin e periudhës së ardhshme. Kjo ka të bëjë me projektligjin për mbrojtjen e
konkurrencës i cili tashmë është miratuar nga Qeveria.
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3.9.

Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare

Ky kapitull përmban 6 masa: 4 (66.67%) masa legjislative dhe 2 (33.33%) masa zbatuese.
Diagrami 3.9.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Shërbimet financiare – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 50% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 16.67% e masave, 1 masë përballet me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jo-bankare;
● 33.33% e masave, 2 masa përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bankat;
o Rregulla në fushën e pensioneve dhe siguruesit.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (16.67%) prej tyre, masë legjislative, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 3.9.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Shërbimet financiare – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa
serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa masa që janë në realizim e sipër dhe disa që përballen me vonesa serioze.
Një vonesë e vogël është lidhur me miratimin e projektligjit për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jobankare, ndërsa vonesa serioze ka në miratimin e projektligjit për bankat i cili synohet të procedohet vitin e ardhshëm
si dhe në miratimin e rregullores për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit, e cila është planifikuar të miratohet në
tremujorin e tretë të këtij viti mirëpo aktualisht është në fazën e konsultimeve brenda BQK-së.
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3.10.

Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Ky kapitull përmban 8 masa: 7 (87.5%) masa legjislative dhe 1 (12.5%) masë zbatuese.
Diagrami 3.10.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik- shtator 2021: Shoqëria e informacionit dhe mediat –
të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, të gjeturat
tregojnë se në vijim:
 25% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 37.50% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 37.50% e masave, 3 masë përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit;
o Miratimi i rregullores për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave; dhe
o Krijimi dhe funksionalizimit i sistemit të bartshmërisë së numrave.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (12.5%) prej tyre, masë legjislative, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 3.10.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Shoqëria e informacionit dhe mediat –
masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, të gjeturat tregojnë se të gjitha masat, 1 masë, janë zbatuar.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi përballet me disa vonesa serioze të cilat janë hasë tek masat
legjislative përkatësisht tek projektligji për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit, miratimi i
rregullores për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave si dhe masa zbatuese krijimi dhe
funksionalizimit i sistemit të bartshmërisë së numrave. Sidoqoftë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë procedimit të
hartimit të ligjeve dhe rregulloreve, si dhe masës zbatuese të cilat planifikohen të miratohen/zbatohen deri në fund të
vitit 2021. Prandaj, marrë parasysh se institucionet kanë edhe shumë pak kohë në dispozicion, duhet që në tremujorin
në vazhdim të intensifikojnë punën drejt zbatimit të të gjitha masave të parapara në kuadër të këtij kapitulli.
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3.11.

Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Ky kapitull përmban 6 masa: 1 (16.67%) masë legjislative dhe 5 (83.33%) masa zbatuese; të gjitha janë
planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.11.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Bujqësia dhe zhvillimi rural – të gjitha
masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 33.33% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 50% e masave, 3 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bujqësi dhe zhvillim rural;
o Miratimi i koncept dokumentit për verërat;
o Miratimi i koncept dokumentit për organizimin e tregut të përbashkët;
 16.67% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i koncept dokumentit për rregullimin e tokës.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, masat e planifikuara në këtë sektor janë kryesisht në realizim e sipër. Sidoqoftë, ka vonesa
serioze në hartimin e koncept dokumentit për rregullimin e tokës edhe pse kjo masë planifikohet të përfundojë në
tremujorin e katërt të vitit 2021. Gjithashtu, vonesa të vogla janë paraqitur në tri masat që kanë të bëjnë me miratimin
e koncept dokumentit për organizimin e tregut të përbashkët; koncept dokumentit për verërat; si dhe miratimin e
projektligjit të ri për bujqësi dhe zhvillim rural. Vlen të theksohet se të gjitha masat e kapitullit 11-të janë të parapara
të miratohen në tremujorin e katërt 2021.
3.12.

Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë

Ky kapitull përmban 4 masa legjislative.
Diagrami 3.12.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e sigurisë së ushqimit, të
veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 25% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 50% e masave, 2 masa përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
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Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ushqimin;
Miratimi i UA për zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e
kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;
25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i UA mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet
e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;
o
o



Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (25%) prej tyre, masë legjislative, është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 3.12.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e sigurisë së ushqimit, të
veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë – masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa
serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi përballet me vonesa, si të vogla, ashtu edhe serioze në realizim.
Një vonesë serioze e paraqitur sipër është lidhur me miratimin e UA mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre që nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, e cila së bashku me UAnë tjetër zbatuese të lartpërmendur, e që po ashtu përballet me vonesa të vogla në miratim, përbëjnë bazën e nevojshme
ligjore për operimin e fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Andaj, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë
miratimit të këtyre akteve nënligjore gjatë tremujorit në vazhdim. Një masë tjetër që përballet me vonesa të vogla në
realizim është plotësim/ndryshimi i Ligjit nr. 03/L-016 për Ushqimin, i cili është i rëndësisë më të lartë në fushën e
politikave të sigurisë së ushqimit, e që rrjedhimisht duhet të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur.
3.13.

Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.13.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Peshkatari – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, masa e paraparë për këtë sektor është duke u zbatuar sipas planit, pa vonesa serioze dhe
planifikohet që në tremujorin e katërt të këtij viti kjo masë të miratohet.
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3.14.

Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 22 masa: 14 (87.5 %) masa legjislative dhe 2 (12.5%) masa zbatuese.
Diagrami 3.14.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e transportit – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, të gjeturat
tregojnë se në vijim:
 25% e masave, 4 masa, janë zbatuar;
 12.50 % e masave, 2 masa, janë duke u zbatuar sipas planit;
 12.50 % e masave, 2 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i UA për kushtet teknike të pjesëmarrjes së automjeteve në rrugë;
o Miratimi i rregullores për specifikacione teknike për interoperabilitet në lidhje me qasshmërinë për
personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar;
 50% e masave, 8 masa përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për rrugë;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për transportin rrugor;
o Miratimi i UA për homologim të automjeteve;
o Miratimi i UA për kontrollin teknik të automjeteve;
o Miratimi i UA për kontrollin teknik mobil;
o Miratimi i rregullores për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 5/2015 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat e trajnimit, dhe në lidhje me raportimin,
analizën dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin civil;
o Miratimi i strategjisë sektoriale të transportit multimodal 2015-2025 dhe plani i veprimit;
o Krijimi i bazës së të dhënave të aksidenteve rrugore.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 7 (31.82%) prej tyre, të gjitha masa legjislative, janë planifikuar të
zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.14.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e transportit – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, të gjeturat tregojnë se në vijim:
 57.14% e masave, 4 masa, janë zbatuar;
 42.86% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
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Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor përballet me vonesa serioze të cilat rrjedhin nga korniza e politikave dhe
masat zbatuese, të përmendura më lartë. Rrjedhimisht, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë procedimit të hartimit të
ligjeve, UA-ve dhe rregulloreve, si dhe masave zbatuese të cilat planifikohen të miratohen/zbatohen deri në fund të
vitit 2021. Prandaj, marr parasysh se institucionet respektive kanë edhe shume pak kohë në dispozicion, duhet që në
tremujorin në vazhdim të intensifikojnë punën drejt zbatimit të të gjitha masave të parapara në kuadër të këtij
kapitulli.
3.15.

Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia

Ky kapitull përmban gjithsej 9 masa: 4 (44.44%) masa legjislative dhe 5 (55.56%) masa zbatuese.
Diagrami 3.15.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Energjia – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, të gjeturat
tregojnë se në vijim:
 33.33% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 11.11% e masave, 1 masë, është në zbatim e sipër, pa vonesa;
 33.33% e masave, 3 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i strategjisë e rishikuar e energjisë;
o Plani kombëtar për energji dhe klimë 2021-2030;
o Miratimi i UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe të amvisërisë,
 22.23% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i koncept dokumentit për burimet e ripërtëritshme të energjisë,
o Plani për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm (energjia elektrike).
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 (33.33%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë:
2 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.15.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Energjia – masat e planifikuara për këtë
tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, të gjeturat tregojnë se në vijim:
 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht;
 33.33% e masave, 1 masë nuk është zbatuar, pra përballet me vonesa serioze.
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Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor gjatë kësaj periudhe në përgjithësi përballet me vonesa tek korniza e
politikave si në: hartimin dhe miratimin e strategjisë së energjisë si dhe planit kombëtar për klimë dhe energji si dhe
Koncept dokumenti për burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e
cenueshëm. Ky sektor në përgjithësi karakterizohet me disa vonesa të cilave duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë
hartimit dhe miratimit të dokumenteve strategjike të sipërpërmendura. Duke pasur parasysh se ka mbetur edhe pak
kohë sipas planit, duhet që në tremujorin në vazhdim të intensifikohet puna drejt zbatimit të të gjitha masave të
parapara në kuadër të këtij kapitulli.
3.16.

Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese, e planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.16.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Tatimet – të gjitha masat.

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masa e planifikuar është në realizim
e sipër.
3.17.

Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban asnjë masë.
3.18.

Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.3%) masë legjislative dhe 2 (66.7%) masa zbatuese; të gjitha janë
planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.18.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Statistikat – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 66.67%e masave, 2 masa, janë zbatuar;
● 33.33% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa dhe dy masa janë përfunduar para afatit të
planifikuar. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë procedimit të ligjit për regjistrimin e popullsisë dhe
banesave 2021.
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3.19.

Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi

Ky kapitull përmban 5 masa: 4 (80%) masa legjislative dhe 1 (20%) masë zbatuese; të gjitha janë planifikuar
për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.19.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat sociale dhe punësimi – të gjitha
masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 60% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 20% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit të punës:
● 20% e masave, 1 masë zbatuese ka vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
o Numri i inspektorëve.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka ecuri të përzier pasi në njërën anë janë dy masa që janë përfunduar para
afatit të planifikuar, ndërsa në anën tjetër është një masë (rritja e numrit të inspektorëve të punës) që ka vonesa
përkatësisht ngecje në zbatim. Rritja e kapaciteteve të Inspektoratit do të kontribuonte në mbikëqyrjen më të mirë të
tregut të punës.
3.20.

Kapitulli 20 i acquis-së: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.3%) masë legjislative dhe 2 (66.7%) masa zbatuese.
Diagrami 3.20.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të
industrisë – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 33.33% e masave, 1 masë, është në zbatim e sipër, pa vonesa;
 66.67% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i rregullores për organizimin e KIESA-së;
o Miratimi i strategjisë e Turizmit.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 (66.67%) prej tyre, masa zbatuese, janë planifikuar për t’u zbatuar
gjatë tremujorit të tretë.
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Diagrami 3.20.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të
industrisë – masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor përballet me vonesa. Vonesat e paraqitura sipër kanë të bëjnë me Rregulloren
për organizimin e KIESA-së dhe Strategjinë e Turizmit. Andaj, për të përmirësuar zbatueshëmrinë, Ministria mundet
së paku të fokusohet në miratimin e strategjisë gjatë këtij viti.
3.21.

Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
3.22.

Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.22.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Politikat rajonale dhe koordinimi i
instrumenteve strukturore – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, përballen me vonesa ë vogla.
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3.23.

Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Ky kapitull përmban 58 masa: 27 (46.55%) masa legjislative dhe 31 (53.44%) masa zbatuese.
Diagrami 3.23.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Gjyqësori dhe të drejtat themelore – të
gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 18.97 % e masave, 11 masa, janë zbatuar;
 51.72% e masave, 30 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 8.62% e masave, 5 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Projektligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Prokurorin e Shtetit (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sistemin qendror të evidencës penale (projektligj i ri);
o Baza elektronike e të dhënave, e cila do të regjistrojë të gjitha ankesat dhe kërkesat për fillimin e
hetimeve disiplinore dhe informacionin e paraqitur nga autoriteti kompetent për gjyqtarë, e
themeluar;
o Mbyllja e qendrave kolektive në komunat e Leposaviqit, Zveçanit dhe Graçanicës;
 20.69% e masave, 12 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për kompensimin e viktimave të krimit;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë për zyrtarë
publik (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i UA për ekipet e përbashkëta të hetimit;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për liritë fetare në Kosovë (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i koncept dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit;
o Dy (2) anëtarë të KPK-së;
o Një (1) anëtar i KGjK-së nga komuniteti pakicë;
o Miratimi i strategjisë dhe Plani i Veprimit për Luftimin e Korrupsionit 2021 - 2023;
o Miratimi i programit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut (2021-2025);
o Koncept dokument për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë;
o Ofrimi i mbështetjes financiare për fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 16 (27.59) prej tyre janë planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të
tretë: 8 masa legjislative dhe 8 masa zbatuese.
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Diagrami 1.1.2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Gjyqësori dhe të drejtat themelore –
masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 50% e masave, 8 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 8 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim
e sipër. Vonesa të vogla janë paraqitur gjatë miratimit të pakos së ligjeve të gjyqësorit. Kurse vonesa serioze janë
paraqitur në miratimin dhe implementimin e kornizës ligjore kundër korrupsionit, si ligjit për deklarimin e pasurisë,
UA për ekipet e përbashkëta të hetimit, si dhe strategjisë e planit të veprimit kundër korrupsionit. Vëmendje e e veçantë
duhet ti kushtohet kornizës së politikave në fushën e të drejtave themelore, duke siguruar miratimin e programi për
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut brenda vitit, si dhe ofrimin e ndihmës si financiare ashtu edhe
mbylljen e qendrave kolektive të komuniteteve.
3.24.

Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria

Ky kapitull përmban 30 masa: 4 (13.4%) masa legjislative dhe 26 (86.6%) masa zbatuese.
Diagrami 3.24.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Drejtësia, liria dhe siguria – të gjitha
masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
 26.67 % e masave, 8 masa, janë zbatuar;
 43.33% e masave, 13 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 6.67% e masave, 2 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i strategjisë kundër trafikimit me qenie njerëzore;
o Plani i përbashkët në mes të policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza;
 23.33% e masave, 7 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
o Rishikimi i Programit të Riintegrimit dhe Deradikalizimit;
o Raportet për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit BE – Ballkan Perëndimor kundër
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit;
o Miratimi i UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve;
o Miratimi i strategjisë shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024;
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o
o
o

Raporti i vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA);
Miratimi i koncept dokumentit për vettingun në MPB dhe agjencitë vartëse;
Miratimi i strategjisë për migrim 2021-2025 dhe plani i punës.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 16 (53.33%) prej tyre janë planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të
tretë: 8 masa legjislative dhe 8 masa zbatuese.
Diagrami 3.24.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Drejtësia, liria dhe siguria – masat e
planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, gjetjet tregojnë se në vijim:
 50% e masave, 5 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 5 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze si dhe masat e planifikuara janë në realizim
e sipër. Vonesa të vogla janë paraqitur gjatë miratimit të strategjisë kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe planit të
përbashkët në mes të policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza. Kurse vonesa serioze janë paraqitur në hartimin dhe
miratimin e akteve nënligjore siç është UA dhe POS për trajtimin e informatorëve, raportet për zbatimin e planit të
përbashkët të Veprimit BE – Ballkan Perëndimor kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit dhe raportit të
vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA). Vëmendje e veçantë duhet ti
kushtohet kornizës së politikave në fushën e të sigurisë kibernetike, të terrorizmit dhe migrimit, duke siguruar
miratimin e strategjisë shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024, strategjisë për migrim 2021-2025 si dhe
hartimit të koncept dokumenti për vetingun në MPB dhe agjencitë vartëse.
3.25.

Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, e planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.25.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Shkenca dhe kërkimet shkencore – të
gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, përballen me vonesa të vogla.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa te mëdha sepse masa është e planifikuar për
realizim deri në fund të vitit.
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3.26.

Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masë zbatuese; të gjitha janë planifikuar
për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.26.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Arsimi dhe kultura – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 25% e masave, 1 masë, është zbatuar;
● 75% e masave, 3 masa, përballen me vonesa të vogla:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç në Republikën e
Kosovës (projektligj i ri);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (plotësim-ndryshim).
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe 1 masë është përfunduar para afatit
të planifikuar. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë procedimit te tri projektligjeve ne Qeveri: Projektligjit
për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim), Projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç në Republikën e
Kosovës (projektligj i ri), dhe Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (plotësim-ndryshim).
3.27.

Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi

Ky kapitull përmban 14 masa: 8 (57.1 %) masa legjislative dhe 6 (42.8%) masa zbatuese.
Diagrami 3.27.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Mjedisi – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, të gjeturat
tregojnë se në vijim:
 14.29% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 7.14% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 21.43% e masave, 3 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Ligji për pyjet;
o Miratimi i strategjisë për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 2021-2030;
o Studimi i fizibilitetit për deponinë e Mirashit në Obiliq.
 57.14% e masave, 8 masa përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes;
Ligji për ujërat e Kosovës;
Ligji për Mbeturinat;
Ligji për Kimkikate;
Miratimi i UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të
ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor;
Plani i Veprimit për luftën kundër prerjeve ilegale;
Miratimi i koncept dokumentit për vlerësimin strategjik mjedisor; dhe
Miratimi i koncept dokumentit për inspektoratin e mjedisit, ujrave, natyrës, planifikimit hapësinor,
ndërtimit dhe banimit.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 8 (57.14%) prej tyre janë planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të
tretë: 7 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.27.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Mjedisi – masat e planifikuara për këtë
tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, të gjeturat tregojnë se në vijim:
 25 % e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 75% e masave, 6 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor gjatë kësaj periudhe në përgjithësi përballet me vonesa serioze. Këto vonesa
serioze të cilat kërkojnë vëmendje gjatë kësaj periudhe janë masat e planifikuara të kornizës legjislative dhe nga korniza
e politikave siç janë: Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes; Ligji për ujërat e Kosovës; Ligji për
Mbeturinat; Ligji për Kimkikate; UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave
të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor; Plani i Veprimit për luftën kundër prerjeve ilegale;
Koncept dokumenti për vlerësimin strategjik mjedisor; dhe Koncept dokumenti për inspektoratin e mjedisit, ujrave,
natyrës, planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit. Vonesa të vogla janë paraqitur tek ligji për pyjet; Strategjia
për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 2021-2030; dhe Studimi i fizibilitetit për deponinë e Mirashit në Obiliq. Duke
pasur parasysh se ka mbetur edhe pak kohë sipas planit, duhet që në tremujorin në vazhdim të intensifikohet puna
drejt zbatimit të të gjitha masave të parapara në kuadër të këtij kapitulli.
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3.28.

Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit

Ky kapitull përmban 7 masa: 3 (42.8%) masa legjislative dhe 4 (57.2%) masa zbatuese.
Diagrami 3.28.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit
publik – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 14.29% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 14.29% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 57.13% e masave, 4 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin e asistuar mjekësor;
o Miratimi i UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit të duhanit;
o Miratimi i UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit;
o Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së shëndetit publik.
● 14.29% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
○ Miratimi i strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2022-2032;
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 (14.28) prej tyre, masë zbatuese, është planifikuar për t’u zbatuar gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 3.28.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit
publik – masat e planifikuara për këtë tremujor

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit
të tretë, të gjeturat tregojnë të gjitha masat, 1 masë, janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave ende nuk janë përfunduar. Për disa nga masat ka vonesa. Për të
siguruar performancë pozitive në arritjen e këtyre synimeve në këtë sektor, kërkohet së paku të ketë progres në
realizimin e masave legjislative të planifikuara. Ngjashëm, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë miratimit te
Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2022-2032.
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3.29.

Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 (50%) masë legjislative dhe 1 (50%) masë zbatuese; të gjitha janë planifikuar
për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.29.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Unioni Doganor – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 50% apo 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 50% apo 1 masë përballet me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projekt-kodit doganor dhe të akcizave në Kosovë (plotësim-ndryshim).
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë sektor ka disa vonesa jo të mëdha në kuptim të kohës por aspekti më i rëndësishëm
në kuadër të këtij kapitulli ka të bëjë me miratimin e Projekt-kodit doganor dhe akcizave.
3.30.

Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.30.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Marrëdhëniet me jashtë – të gjitha
masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar.
Përtej të gjeturave statistikore, miratimi në Qeveri i projektligjit për tregtinë e jashtme është me rëndësi nga
këndvështrimi i integrimit pasi që ky ligj rregullon aspekte të rëndësishme të marrëdhënieve me BE. Tani për t’u
materializuar impakti pozitiv duhet që projektligji të jetësohet përmes miratimin nga Kuvendi i Republikës.
3.31.

Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes

Ky kapitull nuk përmban asnjë masë.
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3.32.

Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese, të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Diagrami 3.32.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2021: Kontrolli Financiar – të gjitha masat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
se në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Përtej gjetjeve të raportit, masat e planifikuara në këtë sektor edhe pse pak në numër, kanë rëndësi të madhe për nga
pesha. Një nga masat adreson zbatimin më të mirë të rekomandimeve të auditorit duke ndikuar kështu edhe në
përmirësimin e llogaridhënies dhe menaxhimit më të mirë të financave publike. Masa tjetër ka të bëjë me kornizën
strategjike për kontrollin e brendshëm të financave publike për periudhën e ardhshme. Në konsultime dhe me
Komisionin Evropian Dokumenti i Politikave i planifikuar në kuadër të këtij kapitulli do të jetë pjesë integrale e
strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike 2022-2026 që pritet të finalizohet në muajt në vijim. Pra, kërkohet
vëmendje e shtuar në realizimin e kësaj mase në periudhën në vijim.
3.33.

Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe ato buxhetore

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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Shtojca 1: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2020: Gjendja e zbatimit të masave të planifikuara për periudhën korrik-shtator 2021
Masat legjislative
Dispozitat e
Nr.
Aktet kombëtarë që do të harmonizohen
Aktet e acquis-së së BE-së që do të transpozohen
MSA-së
1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE
1.1.
Demokracia dhe sundimi i ligjit
1.1.2.
Administrata publike
1.1.2.
Legjislacioni kornizë
1.1.2.3
Neni 120
Projektligji për valën e parë të racionalizimit të Asnjë akt
agjencive dhe institucioneve të pavarura
(projektligj i ri), i miratuar
3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
3.4.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative

Institucioni
përgjegjës

Afatet
kohore

Statusi i
ecurisë

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

3.4.1
Neni 89
UA për Pronarin Përfitues, i miratuar
3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive
3.6.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative

Direktiva 2018/843

MFPT

K3 2021

Zbatuar

3.6.1

Neni 51, pika 1, 2,
UA për përfaqesuesit e huaj, i miratuar
4 e MSA-së
3.6.2
Neni 51, pika 1, 2,
UA për hetim dhe disciplinë, i miratuar
4 e MSA-së
3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
3.7.
Legjislacioni kornizë

Direktiva 2017/1132/KE, e amendamentuar

MINT

K3 2021

Zbatuar

Direktiva 2006/43/KE, e amendamentuar

MFPT

K3 2021

Vonesa
serioze

3.7.2

Direktiva (BE) 98/44; Rregullorja 469/2009; Rregullorja 1610/96;
Rregullorja 816/2006; Rregullorja 2019/933; Direktiva (BE) 48/2004
Rregullorja 2017/1001; Direktiva(BE)2015/2436
Direktiva (BE) 48/2004

MINT

K3 2021

MINT

K3 2021

Vonesa
serioze
Vonesa
serioze

Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 1/2003;
Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 773/2004;
Rregullorja e Komisionit (BE) 330/2010

MINT

K3 2021

Vonesa
serioze

Rregullore e Deleguar nga Komisioni (BE) 2015/61

BQK

K3 2021

Vonesa
serioze

Nenet 77 dhe 78

Projektligji për patenta (plotësim-ndryshim), i
miratuar
3.7.3
Nenet 77 dhe 78
Projektligji për markat tregtare (plotësimndryshim), i miratuar
3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës
3.8.
Legjislacioni kornizë
3.8.
Konkurrenca
3.8.1
Nenet 74 dhe 75
Projektligji për konkurrencë (plotësimndryshim), i miratuar
3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare
3.9
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.9.4
Neni 50, 96 dhe
Rregullorja për menaxhimin e rrezikut të
aneksit 7
likuiditetit (plotësim-ndryshim), e miratuar
3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
3.10.
Legjislacioni kornizë
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3.10.2

Neni 109, 110 dhe
111

Projektligji për masat për uljen e kostos së
Direktiva e BE-së nr. 2016/61/BE
shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve
elektronike të shpejtësisë së lartët (projektligj i
ri), i miratuar
3.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinës
3.12.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative

ME

K3 2021

Zbatuar

3.12.3

Neni 102

Rregullorja nr. 1069/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që
parashtron rregullat e shëndetit në lidhje me nënproduktet shtazore dhe
produkteve që rrjedhin nga to jo të destinuara për konsum njerëzor qe
shfuqizon Rregulloren (KE) nr. 1774/2002 (Rregullorja mbi
nënproduktet shtazore).

AUV

K3 2021

Vonesa
serioze

Direktiva 2007/46/EC për krijimin e një kornize për miratimin e
automjeteve dhe rimorkiove te tyre, te sistemeve komponentëve dhe
njësive te veçanta teknike te destinuara për automjete të tilla
Direktiva 2014/45 për kontrollimin periodik të rregullt.

MMPHI

K3 2021

Vonesa
serioze

MMPHI

K3 2021

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2020/587 e 29 Prillit 2020 për
ndryshimin e Rregullores Zbatuese (BE) nr. 1206/2011 që përcakton
kërkesat për identifikimin e avionëve për mbikëqyrje për qiellin e vetëm
Evropian dhe Rregulloren Zbatuese (BE) nr. 1207/2011 që përcakton
kërkesat për performancë dhe interoperabilitiet të mbikëqyrjes për
qiellin e vetëm evropian
Draft Rregullore e Deleguar e Komisionit (BE) /… që ndryshon
Rregulloren e Komisionit (BE) Nr. 139/2014, Rregulloren Zbatuese (BE)
2017/373 dhe Rregulloren Zbatuese (BE) Nr. 923/2012 (titulli i
rregullores që transpozohet ende nuk është përcaktuar nga BE)

AAC

K3 2021

Vonesa
serioze
Zbatuar

AAC

K3 2021

Zbatuar

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2020/2193 e 16 Dhjetorit 2020 për
ndryshimin e Rregullores (BE) Nr. 1178/2011 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat e trajnimit, dhe në
lidhje me raportimin, analizën dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin
civil

AAC

K3 2021

Vonesa
serioze

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2020/2036 e 9 Dhjetorit 2020 për
ndryshimin e Rregullores (BE) Nr. 965/2012 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat e trajnimit dhe
shtyrjen e datave të zbatimit të masave të caktuara në kontekstin e
pandemisë COVID-19

AAC

K3 2021

Zbatuar

UA mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore
për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e
tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum
njerëzor (akt nënligjor i ri), i miratuar

3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit
3.14.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.14.3

Neni 113

UA për homologim të automjeteve (plotësimndryshim), i miratuar

3.14.4

Neni113

3.14.7

Neni 113

UA për kontrrollim teknik të automjeteve
(plotësim-ndryshim), i miratuar
Rregullorja për përcaktimin e kërkesave për
performancën dhe interoperatibilitetin e
mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm
evopian (plotësim-ndryshim), e miratuar

3.14.9

Neni 113

3.14.11

Neni 13

3.14.12

Neni 13

Rregullore për ndryshimin e Rregullores
1/2020 dhe 17/2017 sa i përket lëvizjes së
automjeteve në aerodrome, formatit global të
raportimit dhe aktiviteteve tjera në aerodrom,
e miratuar
Rregullore për ndryshimin e Rregullores
(AAC) Nr. 5/2015 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe
metodat e trajnimit, dhe në lidhje me
raportimin, analizën dhe ndjekjen e ngjarjeve
në aviacionin civil
Rregullore për ndryshimin e Rregullores
(AAC) Nr. 1/2019 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe
metodat e trajnimit dhe shtyrjen e datave të
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zbatimit të masave të caktuara në kontekstin e
pandemisë COVID-19
3.14.14 Neni 113
Rregullorja për metodat e përbashkëta të
sigurisë për monitorim, e cila aplikohet nga
ndërmarrja hekurudhore, menaxheri i
infrastrukturës pas marrjes së certifikatës apo
autorizimit të sigurisë, e miratuar
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Aktet nën-ligjore
3.15.3
Neni 114
UA për kriteret e efiçiencës së energjisë për
rregullimin e rrjetit të energjisë dhe për tarifat
e rrjetit të energjisë elektrike, i miratuar
3.15.4
Neni 114
UA për kërkesat e efiçiencës së energjisë për
operatorët e sistemit të bartjes dhe operatorët e
sistemit të shpërndarjes, i miratuar
3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë
3.20.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.20.1
Neni 99 dhe 100
Rregullorja për organizimin e KIESA-së, e
miratuar
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Legjislacioni kornizë
3.23.
Sistemi gjyqësor
3.23.1
Neni 83 dhe 91
Projekt-kodi i procedurës penale (plotësimndryshim), i miratuar
3.23.5
Neni 83 dhe 91
Projektligji për kompensimin e viktimave të
krimit, i miratuar
3.23.
Politikat kundër korrupsionit
3.23.7
Neni 83 dhe 91
Projektligji për deklarimin prejardhjen dhe
kontrollin e pasurisë për zyrtarë publik
(plotësim-ndryshim), i miratuar

3.23.8

Neni 83 dhe 91

3.23.

Të drejtat themelore

Projektligji për Agjencinë Kundër
Korrupsionit (plotësim-ndryshim), i miratuar

Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1078/2012 e datës 16 nëntor 2012 mbi
metodat e përbashkët sigurie për monitorimin, e cila aplikohet në
ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës pasi kanë marrë
certifikatën e sigurie ose autorizim sigurie dhe nga subjektet e ngarkuara
me mirëmbajtje.

ARH

K3 2021

Zbatuar

Direktiva nr. 2012/27/KE për efiçiencë të energjisë e cila amendamenton
direktivën nr. 2009/125/KE dhe direktivën nr. 2010/30/KE dhe
shfuqizon direktivën nr. 2004/8/KE dhe direktivën nr. 2006/32/KE
Direktiva nr. 2012/27/KE për efiçiencë të energjisë e cila amendamenton
direktivën nr. 2009/125/KE dhe direktivën nr. 2010/30/KE dhe
shfuqizon direktivën nr. 2004/8/KE dhe direktivën nr. 2006/32/KE

ME

K3 2021

Zbatuar

ME

K3 2021

Zbatuar

Asnjë akt

MINT

K3 2021

Vonesa
serioze

Asnjë akt

MD

K3 2021

Zbatuar

Asnjë akt

MD

K3 2021

Vonesa
serioze

Konventa evropiane për të drejtat e njeriut (neni 8)
Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e individëve në lidhje me
përpunimin automatik të të dhënave personale
Konventa e të drejtës penale mbi korrupsionin (ets 173)
Konventa e të drejtës civile mbi korrupsionin (ets 174)
Rezoluta (97) 24 në lidhje me njëzet parimet mbi luftimin e korrupsionit
Konventa evropiane për të drejtat e njeriut (neni 8)
Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e individëve në lidhje me
përpunimin automatik të të dhënave personale
Konventa e të drejtës penale mbi korrupsionin (ets 173)
Konventa e të drejtës civile mbi korrupsionin (ets 174)
Rezoluta (97) 24 në lidhje me njëzet parimet mbi luftimin e korrupsionit

MD

K3 2021

Vonesa
serioze

MD

K3 2021

Zbatuar
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3.23.10

Neni 3 dhe 4

Projektligji për AKKVP-në (projektligj i ri), i
miratuar
3.23.11 Neni 3 dhe 4
Projektligji për liritë fetare në Kosovë
(plotësim-ndryshim), i miratuar
3.23.13 Neni 3 dhe 4
Projektligji për ekzekutimin e sanksioneve
penale (plotësim-ndryshim), i miratuar
3.23.14 Neni 3 dhe 4
Projektligji për ndihmë juridike falas
(plotësim-ndryshim), i miratuar
3.23.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.23.
Politikat kundër korrupsionit
3.23.25 Neni 83 dhe 91
UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit, e
miratuar
3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Legjislacioni kornizë
3.24.
Bashhkëpunimi juridik ndërkombëtar në cështje penale dhe civile
3.24.3
Neni 83
Projektigji për bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në çështjet penale (plotësimndryshim), i miratuar
3.24.4
Neni 83
Projektigji për bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në çështjet civile (plotësimndryshim), i miratuar

Asnjë akt

ZKM

K3 2021

Zbatuar

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut – neni 9: Liria e mendimit,
ndërgjegjes dhe fesë

ZKM

K3 2021

Zbatuar

MD

K3 2021

MD

K3 2021

Vonesa
serioze
Zbatuar

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

Direktiva 2014/41/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 3
prill 2014 për urdhrin evropian hetimor për çështje penale.

MD

K3 2021

Zbatuar

Konventa e Hagës për Zgjedhjen e Gjykatave;
Rregullorja (BE) Nr. 1215/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e
datës 12 dhjetor 2012 për juridiksionin dhe ekzekutimin e aktgjykimeve
në çështjet civile dhe komerciale (ndryshim);
Rregullorja (BE) Nr. 606/2013 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e
datës 12 qershor 2013 për njohjen e dyanshme për masat mbrojtëse në
çështjet civile;
Rregullorja (KE) Nr. 4/2009 e datës 18 dhjetor 2008 për Juridiksionin, të
drejtën e zbatueshme, njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve dhe
bashkëpunimin në çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet e mbajtjes;
Rregullorja (BE) Nr. 650/2012 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e
datës 4 korrik 2012 për Juridiksionin, drejtën e zbatueshme, njohjen dhe
ekzekutimin e vendimeve dhe njohjen dhe ekzekutimin e instrumenteve
autentike në çështjet e trashëgimisë dhe krijimin e Certifikatës Evropiane
për Trashëgiminë;
Rregullorja (BE) 2015/848 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës
20 maj 2015 për procedurat e falimentimit;
Rregullorja (KE) Nr. 1896/2006 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e
datës 12 dhjetor 2006 për krijimin e rregullit evropian për procedurat e
pagesës;
Rregullorja (KE) Nr. 861/2007 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e
datës 11 korrik 2007 për Krijimin e procedurës evropiane për kërkesat e
vogla;

MD

K3 2021

Zbatuar
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Rregullorja (KE) Nr. 805/2004 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e
datës 21 prill 2004 për Krijimin e rregullit evropian të zbatimit për
kërkesat e pakontestuara;
Rregullorja (BE) Nr. 655/2014 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e
datës 15 maj 2014 për Procedurën e krijimi të rregullit evropian për
ruajtjen e llogarisë për lehtësimin e kthimit të borxhit ndërkufitar në
çështjet civile dhe komerciale;
Rregullorja (BE) Nr. 1215/2012 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e
datës 12 dhjetor 2012 për Juridiksionin dhe njohjen dhe ekzekutimin e
aktgjykimeve në çështjet civile dhe komerciale;
Rregullorja (KE) Nr. 1393/2007 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e
datës 13 nëntor 2007 për Shërbimin e Shteteve Anëtare me dokumente
gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile dhe komerciale
(shërbimin e dokumenteve), dhe shfuqizimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr. 1348/2000.
3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
3.27.
Legjislacioni kornizë
3.27.1
Neni 115, 116 dhe
Projektligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, i
117
miratuar

Direktiva 2004/70/KE për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe
hidrokarburet aromatike policiklike në ajrin mjedisor
Direktiva 2001/81/KE për kufijtë kombëtarë të emisioneve për disa
ndotës atmosferik
Direktiva 2003/87/KE krijimit të një skeme për tregtimin e kuotave të
emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit me të cilën
amendamentohet Direktiva 96/61/KE për parandalimin dhe
kontrollimin e ndotjes industriale
Direktiva 2004/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva
2003/87/KE e krijimit të një skeme për tregimin e kuotave të emisioneve
të gazrave serë brenda komunitetit lidhur me mekanizmat e Protokollit
të Kiotos
Direktiva 2008/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva
2003/87/KE krijimit të një skeme për tregimin e kuotave të emisioneve
të gazrave serë brenda komunitetit
Direktiva 2009/29/KE me të cilën amendamentohet Direktiva
2003/87/KE për të përmirësuar dhe zgjeruar sistemin e tregtimit të
emisioneve brenda komunitetit
Direktiva 2009/30/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 98/70/KE
e në lidhje me specifikimet e benzinës dhe naftës si dhe naftës së gazit si
dhe prezantimin e një mekanizmi për monitorimin dhe reduktimin e
emisioneve të gazrave serë si dhe amendamentimi i Direktivës
199/32/KE për specifikimin e karburantit të përdorur nga anijet për
lundrim të brendshëm si dhe shfuqizimin e Direktivës 93/12/KEE rreth

MMPHI

K3 2021
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Zbatua
r

3.27.2

Neni 115, 116 dhe
117

Projektligji për parandalimin dhe kontrollin e
integruar të ndotjes, i miratuar

përmbajtës së sulfurit në karburantet e lëngshme të caktuar;
Vendimi 406/2009/KE për përpjekjet e shteteve anëtare në zvogëlimin e
emetimeve e gazrave serë që ti plotësojnë obligimet e Komunitetit për
zvogëlimin e gazrave serë deri më 2020
Vendimi i Komisionit nr. 2011/278/BE për përcaktimin e rregullave
kalimtare në nivel të Bashkësisë për shpërndarjen pa pagesë të kuotave
të njësive të emisioneve në përputhje me nenin 10, të Direktivës
2003/87/BE për krijimin e një skeme për tregtimin emisioneve të
gazrave serrë me kuota
Rregullorja nr. 1005/2009 për materiet të cilat e dëmtojnë shtresën e
ozonit
Rregullorja nr. 842/2006 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për gazrat
serë të fluoruara të caktuara
Vendimi i Këshillit nr. 97/101/BE me të cilën vendoset shkëmbimi
reciprok i informatave dhe shënimeve të marra nga rrjetet dhe stacionet
e veçanta të cilat matin papastërtinë e ajrit mes shteteve anëtare
Vendimi i Këshillit nr. 2001/752/BE me të cilën ndërrohen shtojcat e
Vendimit të Këshillit 97/101/BE për shkëmbim të informatave për të
dhënat mbi ajrin
Vendimi i Komisionit nr. 2004/224/BE me të cilën përcaktohet mënyra e
dhënies së informatave për planet ose programet të cilat kërkohen sipas
Direktivës 96/62/BE për vlerat kufitare për materiet e veçanta ndotëse
në ajrin mjedisor
Vendimi i Këshillit nr. 2004/461/BE me të cilën përcaktohet pyetësori
për paraqitjen e raportit vjetor për cilësinë e ajrit sipas Direktivës së
Këshillit 96/62/BE dhe 1999/30/BE si dhe sipas Direktivave
2000/69/BE dhe 2002/3/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian (ka
zëvendësuar vendimin 2001/839/BE)
Vendimi nr. 280/2004/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për
mekanizmin e përcjelljes së gazrave serë në Bashkësi dhe për zbatimin e
Protokollit të Kiotos
Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 031/2010 për ndarjen, udhëheqjen dhe
aspektet tjera të ndarjes së kuotave të emisioneve të gazrave serë sipas
Direktivës 2003/87/BE për vendosjen e sistemit të tregtimit me kuota të
emisioneve të gazrave serë brenda Bashkësisë
Vendimi i Komisionit nr. 2007/589/BE me të cilën merren vendimet për
përcjelljen dhe raportimin e emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës
2003/87/BE, e cila është ndryshuar dhe plotësuar me Vendim të
Komisionit 2011/540/BE
Direktiva nr. 2010/75/BE (IED) për Emisione Industriale

MMPHI

K3 2021
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Vonesa
serioze

3.27.3

Neni 115, 116 dhe
117

Projektligji për ujërat e Kosovës (plotësimndryshim), i miratuar

Direktiva 2004/70/KE për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe
hidrokarburet aromatike policiklike në ajrin mjedisor
Direktiva 2001/81/KE për kufijtë kombëtarë të emisioneve për disa
ndotës atmosferik
Direktiva 2003/87/KE krijimit të një skeme për tregtimin e kuotave të
emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit me të cilën
amendamentohet Direktiva 96/61/KE për parandalimin dhe
kontrollimin e ndotjes industriale
Direktiva 2004/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva
2003/87/KE e krijimit të një skeme për tregimin e kuotave të emisioneve
të gazrave serë brenda komunitetit lidhur me mekanizmat e Protokollit
të Kiotos
Direktiva 2008/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva
2003/87/KE krijimit të një skeme për tregimin e kuotave të emisioneve
të gazrave serë brenda komunitetit
Direktiva 2009/29/KE me të cilën amendamentohet Direktiva
2003/87/KE për të përmirësuar dhe zgjeruar sistemin e tregtimit të
emisioneve brenda komunitetit
Direktiva 2009/30/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 98/70/KE
e në lidhje me specifikimet e benzinës dhe naftës si dhe naftës së gazit si
dhe prezantimin e një mekanizmi për monitorimin dhe reduktimin e
emisioneve të gazrave serë si dhe amendamentimi i Direktivës
199/32/KE për specifikimin e karburantit të përdorur nga anijet për
lundrim të brendshëm si dhe shfuqizimin e Direktivës 93/12/KEE rreth
përmbajtës së sulfurit në karburantet e lëngshme të caktuar;
Vendimi 406/2009/KE për përpjekjet e shteteve anëtare në zvogëlimin e
emetimeve e gazrave serë që ti plotësojnë obligimet e Komunitetit për
zvogëlimin e gazrave serë deri më 2020
Vendimi i Komisionit nr. 2011/278/BE për përcaktimin e rregullave
kalimtare në nivel të Bashkësisë për shpërndarjen pa pagesë të kuotave
të njësive të emisioneve në përputhje me nenin 10, të Direktivës
2003/87/BE për krijimin e një skeme për tregtimin emisioneve të
gazrave serrë me kuota
Rregullorja nr. 1005/2009 për materiet të cilat e dëmtojnë shtresën e
ozonit
Rregullorja nr. 842/2006 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për gazrat
serë të fluoruara të caktuara
Vendimi i Këshillit nr. 97/101/BE me të cilën vendoset shkëmbimi
reciprok i informatave dhe shënimeve të marra nga rrjetet dhe stacionet
e veçanta të cilat matin papastërtinë e ajrit mes shteteve anëtare
Vendimi i Këshillit nr. 2001/752/BE me të cilën ndërrohen shtojcat e

MMPHI

K3 2021
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Vonesa
serioze

3.27.4
3.27.5
3.27.

Neni 115, 116 dhe
Projektligji për mbeturina (plotësim117
ndryshim), i miratuar
Neni 115, 116 dhe
Projektligji për kimikate (plotësim-ndryshim),
117
i miratuar
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative

3.27.7

Neni 115, 116 dhe
117

3.27.8

Neni 115, 116 dhe
117

UA nr. 06/2007 për rregullat dhe normat e
shkarkimeve në ajër nga burimet e
palëvizshme të ndotjës (plotësim-ndryshim), i
miratuar
UA nr.30/2014 për kushtet, mënyrat,
parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit
të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit
publik dhe në trupin ujor (plotësimndryshim), i miratuar

Vendimit të Këshillit 97/101/BE për shkëmbim të informatave për të
dhënat mbi ajrin
Vendimi i Komisionit nr. 2004/224/BE me të cilën përcaktohet mënyra e
dhënies së informatave për planet ose programet të cilat kërkohen sipas
Direktivës 96/62/BE për vlerat kufitare për materiet e veçanta ndotëse
në ajrin mjedisor
Vendimi i Këshillit nr. 2004/461/BE me të cilën përcaktohet pyetësori
për paraqitjen e raportit vjetor për cilësinë e ajrit sipas Direktivës së
Këshillit 96/62/BE dhe 1999/30/BE si dhe sipas Direktivave
2000/69/BE dhe 2002/3/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian (ka
zëvendësuar vendimin 2001/839/BE)
Vendimi nr. 280/2004/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për
mekanizmin e përcjelljes së gazrave serë në Bashkësi dhe për zbatimin e
Protokollit të Kiotos
Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 031/2010 për ndarjen, udhëheqjen dhe
aspektet tjera të ndarjes së kuotave të emisioneve të gazrave serë sipas
Direktivës 2003/87/BE për vendosjen e sistemit të tregtimit me kuota të
emisioneve të gazrave serë brenda Bashkësisë
Vendimi i Komisionit nr. 2007/589/BE me të cilën merren vendimet për
përcjelljen dhe raportimin e emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës
2003/87/BE, e cila është ndryshuar dhe plotësuar me Vendim të
Komisionit 2011/540/BE
Direktiva Kornize per Mbeturina 2008/98/EC

MMPHI

K3 2021

Vonesa
serioze
Vonesa
serioze

Rregullorja REACH 1907/2006 EC
Rregullorja CLP 1272/2008/ EC

MMPHI

K3 2021

Direktiva 2010/75/BE për emisionet industriale

MMPHI

K3 2021

Zbatuar

Direktiva nr. 91/271/KEE për trajtimin e ujerave e ndotura urbane

MMPHI

K3 2021

Vonesa
serioze

Institucioni
përgjegjës

Afatet
kohore

Statusi i
ecurisë

Masat Zbatuese
Dispozitat e
Nr.
MSA-së
1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE
1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit

Objektivat

Treguesit
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1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.8

Administrata publike
Korniza e politikave
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe
ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën
e administratës publike, me qëllim të zbatimit
të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe
ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën
e administratës publike, me qëllim të zbatimit
të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP

MPB

K3 2021

Zbatuar

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

Vazhdimi i reformave institucionale dhe
Banka e pyetjeve për pranim në shërbim civil, e krijuar
ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën
e administratës publike, me qëllim të zbatimit
të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIKE
2.1.
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut
2.1.
Zbatimi në praktikë
2.1.3
Neni 25, 43, 75, 93, Sigurimi i transparencës dhe mbikëqyrjes së
Raporti për zbatimin e Pakos Fiskale Emergjente të Qeverisë, i publikuar
94, 96, 98, 106, 107, shpenzimeve publike
121, 123
3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
3.1.
Korniza e politikave
3.1.2
Neni 20, 80 dhe
Përmirësimi i kornizës rregullative të sigurisë
Koncept-dokumenti për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, i
73, pika 5
së përgjithshme të produkteve
miratuar
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
3.4.
Korniza e politikave

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

MFPT

K3 2021

Zbatuar

MINT

K3 2021

Zbatuar

3.4.2

Koncept-dokumenti për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e
pagesave, i miratuar

MFPT

K3 2021

Vonesa
serioze

Memorandum Mirëkuptimi në mes të KRPP dhe Autoritetit të
Konkurrencës në Kosovë, i nënshkruar.

KRPP

K3 2021

Vonesa
serioze

1.1.2.10

1.1.2.

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale

1.1.2.11

Neni 120

Neni i 64

Zhvillimi i mëtutjeshëm i politikave në fushën
e sistemit të pagesave
3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
3.5.
Zbatimi në praktikë
3.5.4
Neni 79
Themelimi i mekanizmave koordinues me
Autoritetin e Konkurrencës në Kosovë në
mënyrë që të promovohet një mjedis i
favorshëm për praktikat konkurruese në
prokurimin publik.
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Korniza e politikave

Plani kalimtar i Veprimit 2020-2021 për zbatimin e SMAP 2015-2020, i
miratuar

Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për
zbatimin e Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës
shtetërore dhe agjencive të pavarura, i zhvilluar dhe miratuar
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3.15.7

Neni 114

Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e
burimeve të ripërtëritshme të energjisë (BRE)
me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së
dhe acquis së transpozuar
3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë
3.20.
Korniza e politikave
3.20.2
Neni 99 dhe 100
Përmirësimi i politikave sa i përket ambientit
të biznesit dhe industrisë
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Korniza e politikave
3.23.
3.23.29

Sistemi gjyqësor
Neni 83

3.23.31

Neni 83

3.23.
3.23.33

3.23.

Të drejtat themelore
Neni 3 dhe 4
Avancimi i kornizës ligjore dhe të politikave
për mbrojtjen, promovimin dhe zbatimin e të
drejtave të njeriut
Neni 3 dhe 4
Të drejtat e personave me aftësi të kufizuara
janë prioritizuar në agjendën Qeverisëse
Neni 3 dhe 4
Zhvillimi i hulumtimeve për mbrojtje nga
diskriminimi
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale

3.23.
3.23.40

Sistemi gjyqësor
Neni 83

3.23.41

Neni 83

3.23.34
3.23.35

Finalizimi miratimi dhe zbatimi i politikave
për procesin e vettingut në sistemin e
drejtësisë
Rishikimi funksional i sektorit të sundimit të
ligjit me qëllim të identifikimit dhe përcaktimit
të objektivave strategjike dhe zhvillimore për
fushën e sundimit të ligjit, të rritjes së
efektivitetit të institucioneve në zbatimin e
ligjit

Të sigurohet që procesi i përzgjedhjes së
anëtarëve të mbetur të KGjK-së dhe KPK-së të
jetë transparent, i bazuar në merita duke
siguruar që kandidatët e përzgjedhur ti
plotësojnë kërkesat ligjore për këto pozita
Të sigurohet që procesi i përzgjedhjes së
anëtarëve të mbetur të KGjK-së dhe KPK-së të
jetë transparent, i bazuar në merita duke
siguruar që kandidatët e përzgjedhur ti
plotësojnë kërkesat ligjore për këto pozita

Koncept dokumenti për burimet e ripërtëritshme të energjisë, i miratuar

ME

K3 2021

Vonesa
serioze

Strategjia e Turizmit, e miratuar

MINT

K3 2021

Vonesa
serioze

Koncept dokumentit për zhvillimin e procesit të vettingut, i miratuar

MD

K3 2021

Zbatuar

Strategjia sektoriale e sundimit të ligjit, e miratuar

MD

K3 2021

Zbatuar

Programi për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut (20212025), i miratuar

ZKM

K3 2021

Vonesa
serioze

Plani nacional për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, i hartuar

ZKM

K3 2021

Zbatuar

Zhvillimi i hulumtimit mbi diversitetin dhe barazinë në Republikën e
Kosovës

ZKM

K3 2021

Zbatuar

Dy (2) anëtarë të KPK-së, të emëruar

Kuvendi

K3 2021

Vonesa
serioze

Një (1) anëtar i KGjK-së nga komuniteti pakicë i emëruar

Kuvendi

K3 2021

Vonesa
serioze
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3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Korniza e politikave
3.24.
Migracioni
3.24.7
Neni 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së
dhe 88
politikave në fushën e migracionit, me qëllim
të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar
3.24.
Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
3.24.17 Neni 91
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën
e sigurisë kibernetike
3.24.
Lufta kundër terrorizmit
3.24.19 Neni 92
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën
e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit
3.24.22 Neni 92
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën
e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit
3.24.
Refromat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.24.
3.24.26

Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
Nenet 89, 90, 91
Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e
krimit të organizuar
3.24.27 Neni 89, 90, 91
Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e
krimit të organizuar
3.24.28 Neni 89, 90, 91
Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e
krimit të organizuar
3.24.29 Nenet 89, 90, 91
Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e
krimit të organizuar
3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
3.27.
Korniza e politikave

Strategjia për migrim 2021-2025 dhe plani i punës, e miratuar

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

Strategjia shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024, e miratuar nga
Qeveria

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

Raportet për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit BE – Ballkan
Perëndimor kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

Programi i riintegrimit dhe deradikalizimit, i rishikuar

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

UA dhe POS për trajtimin e informatorëve, të hartuara/miratuara

MPB

K3 2021

Vonesa
serioze

Grupet punuese të koordinimit për ILP në nivelin qendror dhe lokal, të
funksionalizuara

MPB

K3 2021

Zbatuar

Gjashtëmbëdhjetë (16) zyrtarë të Policisë së Kosovës në tetë (8) drejtori
regjionale, të emëruar dhe trajnuar

MPB

K3 2021

Zbatuar

36 kompjuterë të specializuar të lidhur me Databazën e Inteligjencës për
dërgimin e raporteve të informacionit të inteligjencës për çdo stacion
policor, të instaluar

MPB

K3 2021

Zbatuar

MMPHI

K3 2021

Vonesa
serioze

MINT

K3 2021

Vonesa
serioze

3.27.11

Neni 115, 116 dhe
Përmirësimi i politikave strategjike mjedisore
Koncept dokumenti për vlerësimin strategjik mjedisor, i miratuar
117
3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik
3.28.
Korniza e politikave
3.28.
3.28.5

Mbrojtja e konsumatorit
Neni 81
Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit

Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit 2021-2025, i miratuar
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Shtojca 2: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2021: Lista e masave të zbatuara deri në fund të shtatorit, para afateve të parapara
Masat legjislative
Dispozitat e
Nr.
Aktet kombëtarë që do të harmonizohen
Aktet e acquis-së së BE-së që do të transpozohen
MSA-së
3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
3.1.
Legjislacioni kornizë
3.1.1
Neni 20, 80
Projektligji për inspektime (projektligj i ri), i miratuar
Asnjë akt
dhe 73, pika 3
3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
3.7.
Legjislacioni kornizë
3.7.4
Nenet 77 dhe
Projektligji për përcaktimin e të drejtave dhe mbrojtjen e topografisë së
Direktiva (BE) 87/54
78
qarqeve të integruara (projektligj i ri), i miratuar
Direktiva (BE) 48/2004
3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
3.10.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.10.7
Neni 109, 110
Rregullorja për kontratat e parapaguesve (plotësim-ndryshim), e miratuar
Kodi per Komunikime elektronike Direktiva (BE) 2018/1972
dhe 111
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Legjislacioni kornizë
3.15.1
Neni 114
Projektligji për tregti me naftë dhe produkte të naftës në Kosovë, i miratuar
Direktiva nr. 2009/30/KE që amendamenton Direktivën 98/70/EC
në lidhje me specifikimet e benzinës, naftës dhe gazit-vaj dhe futjen e
një mekanizmi për të monitoruar dhe për të zvogëluar emetimet e
gazit dhe amendamenton Direktivën e Këshillit 1999/32/EC në lidhje
me specifikimet e karburantit të përdorur nga anijet e ujërave të
brendshme dhe shfuqizimi i Direktivës 93/12/EEC
Direktiva nr. 2009/28/KE mbi promovimin e shfrytëzimit të
energjisë nga burimet e ripërtërishme
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.23.
Sistemi gjyqësor
3.23.23 Neni 83
Rregullorja për dosje të prokurorëve, e miratuar
Asnjë akt
3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë
3.30.
Legjislacioni kornizë
3.30.1

Nenet 11-16

Projektligji për tregtinë e jashtme (plotësim-ndryshim), i miratuar

Asnjë akt

Institucioni
përgjegjës

MINT

MINT

ARKEP

MINT

KPK

MINT

Masat zbatuese
Dispozitat e
Nr.
MSA-së
1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE
1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit
1.1.2.
Administrata publike

Objektivat

Institucioni
përgjegjës

Treguesit
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1.1.2.
1.1.2.12

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Modulet për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe
në fushën e administratës publike, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe
avancimit në kuadër të SIMBNJ, të zhvilluara
parimeve të BE-së për AP
1.1.2.
Zbatimi në praktikë
1.1.2.17 Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Të paktën 8% të lejeve dhe licencave për operatorët ekonomik, të
në fushën e administratës publike, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe
thjeshtuara, bashkuara apo të shfuqizuara
parimeve të BE-së për AP
3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
3.1.
Korniza e politikave
3.1.3
Neni 20, 80
Krijimi i politikave për fushën e pa-harmonizuar
Plani i Veprimit për fushën e pa-harmonizuar (34-36 TFEU), i
dhe 73, pika 5
miratuar
3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve
3.3.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.3.3
Neni 51, 56,
Zbatimi i reformave institucionale në fushën e së drejtës së themelimit dhe
Vendimi për Themelimin e Këshillit Shtetëror për Profesionet e
57, 58, 59 dhe
lirisë së ofrimit të shërbimeve
Rregulluara, i miratuar
74.
3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive
3.6.
Korniza e politikave
3.6.4
Neni 51, pikat
Zhvillimi i politikave të qeverisjes korporative
Kodi i Qeverisjes Korporative, i miratuar
1, 2 dhe 3
3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat
3.18.
Zbatimi në praktikë
3.18.2
Neni 95
Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë dhe banesave 2021
Burimet financiare dhe administrative adekuate (pyetësorët,
udhëzuesit, dhe materiali tjetër statistikor), të siguruara
3.18.3
Neni 95
Fuqizimi i bashkëpunimit ndër-institucional
Shfrytëzimi (qasja) në të dhënat e ARC, ISCED 2011 në dispozicion
në nivel vendi
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.23.
Politikat kundër korrupsionit
3.23.45 Neni 83 dhe
Hartimi dhe zbatimi i politikave trajnuese të specializuara për të forcuar
Dy (2) trajnime për pesëmbëdhjetë (15) prokurorë dhe dhjetë (10)
91
kapacitetin e sistemit prokurorial dhe gjyqësor për të kryer hetime financiare,
gjyqtarë në hetimet dhe gjykimet e krimit financiar, i mbajtur
ndjekjen penale, dënimet përfundimtare dhe konfiskimet përfundimtare
3.23.46 Neni 83 dhe
Hartimi dhe zbatimi i politikave trajnuese të specializuara për të forcuar
Një (1) trajnim për njëzetë (20) prokurorë dhe tridhjetë (30) gjyqtarë
91
kapacitetin e sistemit prokurorial dhe gjyqësor për të kryer hetime financiare,
për sekuestrim, i mbajtur
ndjekjen penale, dënimet përfundimtare dhe konfiskimet përfundimtare
3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Korniza e politikave
3.24.
Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
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MPB

ZKM

MINT

MAShTI

MINT

MFPT
MFPT

AD

AD

3.24.13

Neni 89, 90, 91 Ngritja e bashkëpunimit me EUROPOL
dhe 92
3.24.14 Neni 89, 90, 91 Ngritja e bashkëpunimit me EUROPOL
dhe 92
3.24.
Lufta kundër terrorizmit
3.24.20 Neni 92
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e luftës kundër ekstremizmit të
dhunshëm dhe terrorizmit
3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura
3.26.
Korniza e politikave
3.26.4
Të zbatohet
Përmirësimi i cilësisë në arsimin parauniversitar
neni 118 i
MSA-së
3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar
3.32.
Zbatimi në praktikë

Marrëveshja për zyrtarin ndërlidhës me EUROPOL, i nënshkruar

MPB

Memorandumi i Mirëkuptimit për krijimin e linjës së sigurt të
komunikimit me EUROPOL, i nënshkruar

MPB

Vlerësimi i përbashkët mbi rrezikun dhe kërcënimet nga terrorizmi, i
hartuar

MPB

Draft-kurrikulat e programeve mësimore të rishikuara për klasën e 5të për të gjitha lëndët mësimore në gjuhën shqipe dhe për lëndët
nacionale në gjuhën boshnjake dhe turke

MAShTI

3.32.2

Numri i rekomandimeve të zbatuara nga OB-të, i rritur në krahasim
me vitin paraprak

ZKA

Neni 97

Të sigurohet përcjellja sistematike e zbatimit të rekomandimeve të auditimit
të jashtëm
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