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HYRJE
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2019 – 2023 është miratuar nga Qeveria e
Republikës së Kosovës më 19 mars 2019. 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 – Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE). MIE
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.
Ky është raporti i katërt për vitin 2019 dhe mbulon tërë vitin. 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 përkatës. 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. Zbatimi i programit është vlerësuar sipas statusit të ecurisë (paraqitur në diagrame), 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 janë zbatuar plotësisht) – me të kuqe.
Ky raport, që përmban katër kapituj, ndahet në dy pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi dhe ajo mbi secilin
bllok. Kapitulli 0 jep një pasqyrë të përgjithshme mbi zbatimin e Programit gjatë vitit 2019. Ky kapitull
është i ndarë më tej në pesë pjesë: mbi Programin në tërësi, mbi kriteret politike, mbi kriteret ekonomike,
mbi standardet evropiane, dhe pjesa sipas institucioneve. Secila pjesë e këtij kapitulli përmban diagramin
dhe pjesën narrative (shpjegimin e gjetjeve). Teksti narrativ për secilin bllok përmbyllet me listën e
përmbledhur të masave që nuk kanë arritur të zbatohen.
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 përgjithshëm të zbatimit të kapitullit
përkatës gjatë vitit 2019, përkatësisht numrin dhe përqindjen e masave të zbatuara dhe atyre të pazbatuara
nga të gjitha masat e planifikuara për këtë vit. Pjesa narrative e secilit diagram jep një përmbledhje sasiore
të këtyre gjetjeve. Pjesa narrative gjithashtu jep një vlerësim të shkurtër të gjendjes së përgjithshme në
fushën përkatëse.
Raporti gjithashtu përmban një shtojcë, e cila paraqet gjendjen zbatimit të tërë Programit gjatë vitit 2019.
Sipas gjetjeve (diagrami 0.0.1., fq. 5), Programi në vitin 2019 është zbatuar në nivel prej 50.87%: 204 nga 401
masa të planifikuara janë zbatuar, ndërsa 49.13% (197 masa) nuk janë zbatuar.
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Programi përmban 401 masa: 160 (39.9%) masa legjislative dhe 241 (60.1%) masa zbatuese.
Diagrami 0.0.1. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2019: të gjitha masat

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të Programit
gjatë vitit 2019 është 50.87%, pasi që 204 nga 401 masa të planifikuara janë zbatuar.
Programi përmban 160 masa legjislative.
Diagrami 0.0.2. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2019: të gjitha masat legjislative

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të masave
legjislative gjatë vitit 2019 është 36.88%, pasi që 59 nga 160 masa të planifikuara janë zbatuar.
Programi përmban 241 masa zbatuese.
Diagrami 0.0.3. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2019: të gjitha masat zbatuese

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të masave
zbatuese gjatë vitit 2019 është 60.17%, pasi që 145 nga 241 masa të planifikuara janë zbatuar.
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0.1.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Ky bllok përmban 35 masa: 15 (42.85%) masa legjislative dhe 20 (57.15%) masa zbatuese.
Diagrami 0.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Kriteret politike

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë vitit 2019 është 42.85%, pasi që 15 nga 35 masa janë zbatuar.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të tij, masat e këtij blloku të
cilat nuk kanë arritur të zbatohen janë përmbledhur si në vijim:
 Miratimi i dy projektligjeve: për racionalizimin e agjencive dhe institucioneve të pavarura; dhe për
kontestet administrative;
 Miratimi i dhjetë (10) akteve nënligjore: UA për ekzaminimin mjeko-ligjor; rregullores së Kuvendit
të Republikës së Kosovës; rregullores për rekrutim; rregullores për disiplinë; rregullores për
klasifikimin e vendeve të punës; rregullores për shtesa në pagë dhe kompensime tjera; rregullores
për lëvizje brenda kategorisë dhe ngritje në karrierë; rregullores për standardet e organizimit të
brendshëm; rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e
pronës së paluajtshme të komunës; dhe rregullores për organizimin e brendshëm dhe
sistematizimin e Institutit për Mjekësinë Ligjore;
 Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe zbatimi në praktikë: zbatimi i rekomandimeve të Avokatit
të Popullit; përditësimi i katalogut të vendeve të punës dhe i titujve të punës; themelimi i pilopikave të kontaktit; dizajnimi i portalit e-Kosova; përfundimi i sistemit të vlerësimit të ligjshmërisë
së akteve të komunave me ministritë e linjës; dhe dizajnimi i bazës së përgjithshme të të dhënave
të IML-së.
0.2.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

Ky bllok përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese.
Diagrami 0.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Kriteret ekonomike

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë vitit 2019 është 100%, pasi që të gjitha masat e planifikuara, 5 masa, janë zbatuar.
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0.3.

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

Ky bllok përmban 361 masa: 144 (39.88%) masa legjislative dhe 261 (60.11%) masa zbatuese.
Diagrami 0.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Standardet evropiane

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë vitit 2019 është 50.97%, pasi që 184 nga 361 masa të planifikuara janë zbatuar.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të tij, masat e këtij blloku të
cilat nuk kanë arritur të zbatohen janë përmbledhur si në vijim:
 Dizajnimi dhe funksionalizimi i platformës për përafrimin e legjislacionit vendor me acquis;
 Miratimi i pesë (5) projektligjeve në fushat e tregut të brendshëm: për inspektime; për të drejtat
pronësore të shtetasve të huaj; për partneritetin publiko-privat; për bankat; dhe për sigurimin e
detyrueshëm nga autopërgjegjësia;
 Rritja e numrit të marrëveshjeve të iniciuara për eliminimin e tatimit të dyfishtë në të ardhura dhe
kapital, dhe luftimin e evazionit dhe shmangies tatimore;
 Miratimi i dhjetë (10) akteve nënligjore në fushat e tregut të brendshëm; UA për kriteret e parapara
për fitimin e të drejtës në ushtrimin e profesionit të rregulluar; UA për organizimin dhe
funksionimin e organit profesional për zhvillimin e standardeve të profesionit; UA për rregullat
për funksionimin e Komisionit të Provimit Shtetëror, kompensimin e anëtarëve të saj, si dhe
procedurat dhe mënyrën e zhvillimit të provimit shtetëror; UA për pronarin përfitues; UA për
licencimin e makinistëve; rregullores për sigurinë e makinerive; rregullores për pajisjet personale
Mbrojtëse; rregullës 17 mbi Vlerën e Benefiteve të Pensionit e aplikueshme për Fondin e Pensionit
Suplementar Punëdhënës; dhe rregullës së BPK-së mbi Mbajtjen e shënimeve në Fondet Pensionale
dhe Siguruesit e Pensioneve; dhe kodit të qeverisjes korporative;
 Miratimi i shtatë (7) dokumenteve të politikave në fushat e tregut të brendshëm: konceptdokumentit për pajisje dhe produkte mjekësore; koncept-dokumentit për Ligjin nr. 05/L-O96 për
Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit; koncept-dokumentit
për sistemimin e punëtorëve të huaj të punësuar në Republikën e Kosovës; koncept-dokumentit
për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e pagesave; koncept-dokumentit për Ligjin e
Prokurimit Publik; koncept-dokumentit mbi legjislacionin e së drejtës së autorit; dhe PV për
themelimin e Pikës së Vetme të Kontaktit;
 Zbatimi në praktikë në fushat e tregut të brendshëm: caktimi i skemave tarifore për operatorët
kabllorë përmes ndërmjetësimit ose ndërhyrjes së Qeverisë së Kosovës;
 Miratimi i tri (3) rregulloreve në fushën e politikave të konkurrencës: de minimis për ndihmë
shtetërore; për ndihmë rajonale; dhe për ndihmë horizontale;
 Miratimi i dy (2) projektligjeve në fushën e shoqërisë së informacionit dhe mediave: për
identifikimin elektronik dhe shërbimet e besueshme për transaksionet elektronike; dhe për masat
për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë;
 Miratimi i tri (3) rregulloreve në fushën e shoqërisë së informacionit dhe mediave: për pronësi të
mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave; për qasje; dhe për interkoneksion;
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Miratimi i strategjisë për digjitalizim të transmetimit tokësor;
Zbatimi në praktikë në fushën e shoqërisë së informacionit dhe mediave: nënshkrimi i
marrëveshjeve teknike për planifikimin dhe koordinimin të frekuencave në zonat kufitare (vendet
e rajonit) për brezat 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz; funksionalizimi i sistemit për monitorimin
në kohë reale të rrjeteve (sistemi ofron analizimin dhe monitorimin e rrjeteve në kohë reale në lidhje
me kërcënimet e sigurisë - Security Information and Event Management (SIEM);
Miratimi i pesë (5) projektligjeve në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural dhe atë të sigurisë së
ushqimit: për bujqësi dhe zhvillim rural; për ushqimin; për veterinarinë; për farëra; dhe ati për
materialin fidanor;
Miratimi i tri (3) dokumenteve të politikave në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural: konceptdokumentit për tokën bujqësore; koncept-dokumentit për rregullimin e tokës; dhe konceptdokumentit për plehrat artificiale;
Miratimi i tri (3) rregulloreve në fushën e sigurisë së ushqimit: për përcaktimin e rregullave
shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për
konsum njerëzor; për zbatimin e Rregullores mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;
dhe për shfrytëzimin dhe tregtimin e ujërave minerale natyrore;
Zbatimi në praktikë në fushën e sigurisë së ushqimit: funksionalizimi i fabrikës për përpunimin e
mbetjeve të kafshëve;
Miratimi i dy (2) projektligjeve në fushën e transportit: për transportin rrugor dhe për rrugët;
Miratimi i tri (3) rregulloreve në fushën e transportit: për rregullat e përbashkëta në fushën e
aviacionit civil dhe krijimin e një Agjencie Evropiane të Sigurisë së Aviacionit; për përcaktimin e
rregullave të përbashkëta të ajrit dhe operative në lidhje me shërbimet dhe procedurat në
navigacion ajror; dhe për metodat e përbashkëta të sigurisë për monitorim që zbatohen nga
ndërmarrja hekurudhore, menaxheri i infrastrukturës pas marrjes së certifikatës apo autorizimit të
sigurisë;
Miratimi i pesë (5) dokumenteve të politikave në fushën e transportit: koncept-dokumentit për
plotësim-ndryshimin e Ligjit për Aviacionin Civil; koncept-dokumentit për projektligjin për
hetimin e aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore; strategjisë së sektorit të aviacionit civil; dhe
strategjisë së rishikuar sektoriale dhe PV për transport multimodal 2015-2025;
Zbatimi në praktikë në fushën e transportit: përfundimi i studimi i fizibilitetit për vendosjen e SIT
në rrjetin kryesor (autoudhë); përmirësimi i infrastrukturës digjitale në testimin e kandidateve për
shoferë: përfundimi i vendosjes së rrjetit të internetit, pajisa me kompjuter dhe sigurimi i sallave;
përfundimi i projekt dizajnit preliminar për linjën e 7-të hekurudhore (Fushë Kosovë - Podujevë);
ofrimi i shërbimit për kontrollimin e rregullsisë së automjeteve në rrugë: autorizimi i subjekteve
për kontrolle mobile;
Miratimi i një projektligji dhe një akti nënligjor në fushën e energjisë: projektligjit për tregti me
naftë produkte të naftës dhe karburante të ripërtëritshme; dhe UA lidhur me kërkesat për
efiçiencën e energjisë për blerjen e produkteve, shërbimeve dhe ndërtesave nga institucionet e
nivelit qendror;
Miratimi i tri (3) akteve nënligjore dhe procedurale në fushën e energjisë: rregullores për etiketat e
pajisjeve që shpenzojnë energji; rregullores për kriteret minimale për auditimet e energjisë
përfshirë ato të kryera si pjesë e sistemeve të menaxhimit të energjisë; dhe udhëzuesit për mënyrën
e raportimit për raportet vjetore dhe për progresin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të
Energjisë;
Miratimi i PV për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021;
Zbatimi në praktikë në fushën e energjisë: funksionalizimi i fondit për efiçiencë të energjisë;
themelimi i Bursës së Energjisë Kosovë – Shqipëri;
Miratimi i dy (2) rregulloreve në fushën e politikave sociale dhe punësimit: për kërkesat minimale
të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe në vendin e punës; dhe për kërkesat minimale të sigurisë
dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës;
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Miratimi i dy (2) projektligjeve në fushën e ndërmarrjeve dhe politikave të industrisë: për turizëm;
dhe për inovacion dhe ndërmarrësi;
Miratimi i projektligjit për pushimin e lehonisë dhe prindëror;
Miratimi i koncept-dokumentit për avancimin e legjislacionit për siguri dhe shëndet në punë;
Zbatimi në praktikë në fushën e tatimeve: zbatimi i fazës së parë të projektit (funksioni i kontrollit,
shërbimit, shkëmbimi i informatave me palë të treta);
Zbatimi në praktikë në fushën e statistikave: publikimi i të dhënat e SILC në ueb-faqe;
Zbatimi në praktikë në fushën e punësimit: rritja e numrit të inspektorëve të punës
Përditësimi i Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore;
Miratimi i katër (4) projektligjeve në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: për Agjencinë
Kundër Korrupsionit; për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë për zyrtarë publik; për
të drejta në shërbime dhe përfitime për personat me aftësi të kufizuara; dhe projekt-kodit civil;
Miratimi i dhjetë (10) akteve nënligjore në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: UA për
tarifat për ndërmjetësues; UA për trajnimin dhe certifikimin e ndërmjetësuesve; UA me të cilin
përcaktohet procedura e vet inicimit të rasteve dhe rastet e referimit nga organi administrativ; UA
për tarifat për shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbaruesit privatë; UA për
programin, të drejtat, obligimet dhe beneficionet për të miturit në Qendrën Edukativo Korrektuese;
rregullores për sistematizimin e vendeve të Punës në Sekretariatin e KGjK-së; rregullores për
organizimin e brendshëm të gjykatave; rregullores për bashkëpunëtorë profesionalë; rregullores
për ekspertë gjyqësorë; dhe aktit normativ për zbatimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor;
Miratimi i tetë (8) dokumenteve të politikave në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore:
koncept-dokumentit për Evidencën Qendrore Penale; koncept-dokumentit përkrahjen e projekteve
për komunitete; koncept-dokumentit për ligjin për persona të zhvendosur; strategjisë së sektorit të
sundimit të ligjit; strategjisë dhe PV kundr korrupsionit 2019 – 2023; strategjisë dhe PV për të drejtat
e njeriut; strategjisë për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve; dhe PV të
rishikuar për zbatimin e strategjisë kundër dhunës në familje;
Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: rekrutimi i
katër (4) zyrtarëve në Divizionin e MD-së për Mbikëqyrjen e Profesioneve të Lira dhe mbajtja e dy
(2) trajnimeve për këtë divizion; mbajtja e katër (4) trajnimeve për ndërmjetësues;
Zbatimi në praktikë në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: certifikimi i njëzet (20)
përmbaruesve privatë dhe tridhjetë (30) ndërmjetësuesve; licencimi i tridhjetenjë (31) noterëve;
shqiptimi i gjobave ndaj subjekteve politike lidhur me mospublikimin e raportit te shpenzimeve
vjetore dhe të fushatës zgjedhore; hartimi i raporteve të monitorimi për zbatimin e strategjisë
kundër korrupsionit; hartimi i treguesit për mbrojtjen e fëmijëve të aprovuar dhe raporti i
monitorimit të Treguesve të Drejtësisë për Fëmijë; funksionalizimi i qendrës për vlerësimin dhe
klasifikimin e të burgosurve; publikimi i indeksi i përsëritshëm të barazisë gjinore dhe Profilit
Gjinor të Kosovës; zbatimi i 54 vendimeve të KKPB-së (të përcaktuara për këtë vit nga 143 vendimet
e skemës së kompensimit në lidhje me skemën e kompensimit, të trashëguara nga Drejtoria për
Çështje Pronësore Banesore, duke përfshirë edhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese; krijimi i bazës
së të dhënave për personat e zhvendosur; mbyllja e pesë (5) Qendrave kolektive në Shtërpcë dhe
njëmbëdhjete (11) syresh në Leposaviq, Zveçan dhe Graçanicë; nxjerrja e raportit mbi zbatimin e
rekomandimeve të Këshillit të Ministrave të Këshillit të Evropës për obligimet e dala nga Konventa
Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; ndarja e pesëqind (500) bursave për nxënësve të
komuniteteve romë, ashkali dhe egjitpas dhe 40 bursave për studentë të këtyre komuniteteve (sipas
vitit akademik);
Nënshkrimi i tri marrëveshjeve me Malin e Zi në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: për
ekstradim; për ekzekutim të ndërsjellë të vendimeve gjyqësore në çështjet penale; dhe për ndihmë
të ndërsjellë juridike në çështjet penale;
Miratimi i pesë (5) projektligjeve në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: për rendin dhe qetësinë
publike; për tubimet publike; për sigurinë kibernetike; për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar
në çështjet penale; dhe për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile;
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Miratimi i nëntë (9) akteve nënligjore në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: UA për kushtet dhe
procedurat e vazhdimit të vizës; UA për dokumentet e udhëtimit për të huajt; UA për themelimin
e Komisionit të Ankesave për të Huajt; UA për procedurën dhe kriteret e përcaktimit të statusit të
personit pa shtetësi, mënyrën e fitimit të shtetësisë për personin pa shtetësi dhe personin me status
të refugjatit; UA për themelimin dhe përcaktimin e rregullave të punës së Komisionit të Ankesave
për Shtetësi; UA për procedurat e fitimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës; UA për refuzimin
e hyrjes në Republikën Kosovës; rregullores për riintgrimin e personave të riatdhesuar e plotësuar
dhe ndryshuar; dhe rregullores për Autoritetin Qeveritar për Migrim;
Miratimi i dokumenteve të politikave në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: strategjisë dhe PV
për MIK 2019-2023; dhe strategjisë dhe PV për migrim 2019-2024; planeve komunale për riintegrim;
Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: mbajtja e gjashtë (6)
trajnimeve në fushën e gjendjes civile për nivelin lokal e qendror; mbajtja e dy (2) trajnimeve për
zyrtarët lidhur me teknikat e intervistimit; rekrutimi i pesë (5) zyrtarëve në kuadër të DShAM-it;
mbajtja e tre (3) trajnimeve për zyrtarët e qendrës për Mbajtjen e të Huajve për të siguruar të drejtat
dhe nevojat themelore të personave të ndaluar në Qendrën për Mbajtjen e të Huajve;
Zbatimi në praktikë në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: përfundimi i studimit për migrimin;
avancimi i programeve dhe softuerëve forenzike; blerja e pajisjeve për kontroll dhe mbikëqyrje të
kufirit, të siguruara (5 dylbi dite, nate dhe dylbi termike, 1 pajisje mobile për mbikëqyrje të kufirit,
1 x-ray për vetura); rifunksionalizimi/themelimi i tri konsullatave të reja që lëshojnë viza; zgjerimi
i KVIS – shtrirja e tij në 4 misione diplomatike; ndërtimi dhe rinovimi i QRA-ve dhe QPD-ve në
Malishevë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Lipjan, Prizren, Vushtrri dhe Mitrovicë; themelimi i sistemit
informativ për Menaxhimin e Migrimit;
Miratimi i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme (0-6 vjeç);
Miratimi i pesë (5) projektligjeve në fushën e mjedisit: për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së
mineraleve; për gjuetinë; për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes; për vlerësimin e
ndikimit në mjedis; dhe për ujërat;
Miratimi i tre (3) akteve nënligjore në fushën e mjedisit: UA për klasifikimin, etiketimin dhe
paketimin e kimikateve të rrezikshme; UA për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga
burimet e palëvizshme të ndotjes; dhe UA për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë azbest;
Miratimi i projektligjit për shëndet riprodhues;
Miratimi i gjashtë (6) dokumenteve të politikave në fushën e mjedisit: koncept-dokumentit për
ndryshime klimatike; koncept-dokumentit për rregullimin e fushës së mbeturinave; konceptdokumentit për vlerësimin strategjik mjedisor; koncept-dokumentit për “Bjeshkët e Nemuna”;
strategjisë dhe PV për menaxhimin e mbeturinave 2019-2028; dhe PV 2020 - 2022 për zbatimin e
Strategjisë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017 – 2036;
Zbatimi në praktikë në fushën e mjedisit: hartimi i raportit mbi vlerësimin e ndikimeve në aspektin
cilësor dhe sasior të ujit;
Miratimi i tri (3) UA në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe të shëndetit publik: UA për
mbrojtjen kolektive; UA për praktikat e mira për shpërndarje; dhe UA për kushtet në hapësirën
për pirjen e duhanit për institucionet ku lejohet pirja e duhanit;
Miratimi i dy (2) dokumenteve të politikave në fushën e shëndetit publik: strategjisë së KPSh-së;
dhe planit strategjik për shëndetin e nënës dhe fëmijës;
Zbatimi në praktikë në fushën e shëndetit publik: botimi i pesë (5) udhërrëfyesve klinikë.
Miratimi i projekt-kodit doganor dhe të akcizave;
Miratimi i projektligjit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare;
Miratimi i strategjisë për punë të jashtme; dhe
Miratimi i projektligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit.
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0.4.

Gjendja sipas institucioneve

Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit gjatë vitit 2019 sipas institucioneve. Me qëllim
të vlerësimit të performancës, institucionet janë ranguar sipas përqindjes së masave të zbatuara, nga ai me
performancën më të mirë deri te ai me performancën më të dobët.
Nga gjithsej 401 masa të Programit të vitit 2019, të gjitha (19) institucionet e Qeverisë të cilat kanë
planifikuar masa për të zbatuar gjatë atij viti kanë marrë përsipër të zbatojnë gjithsej 309 masa, të cilat
përbëjnë 77.06% të të gjitha masave. Marrë së bashku, ato kanë arritur të zbatojnë 145 masa, ose 46.93% të
tyre, ndërsa pjesa e mbetur prej 164 masave, ose 53.07% e tyre, nuk kanë arritur të zbatohen.
Në anën tjetër, nga gjithsej 401 masa të Programit të vitit 2019, të gjitha (20) institucionet e tjera të cilat
kanë planifikuar masa për të zbatuar gjatë atij viti kanë marrë përsipër të zbatojnë gjithsej 92 masa, të cilat
përbëjnë 22.94% të të gjitha masave. Marrë në tërësi, ato kanë arritur të zbatojnë 59 masa, ose 64.13% të
tyre, ndërsa pjesa e mbetur prej 33 masave, ose 35.87% e tyre, nuk kanë arritur të zbatohen.
Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: performanca e Qeverisë dhe e institucioneve të tjera
64.13%
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60%
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Të zbatuara

Të pazbatuara

Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre gjatë
vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Ministria e Integrimit Evropian (MIE) – 80% (8 / 10 masa të zbatuara).
 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) – 77.77% (7 / 9 masa të zbatuara);
 Ministria e Financave (MF) – 74.36% (29 / 39 masa të zbatuara);
 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) – 66.67% (4 / 6 masë e zbatuar);
 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) – 65.22% (15 / 23 masa të zbatuara);
 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) – 59.09% (13 / 22 masa të
zbatuara);
 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 58.82% (10 / 17 masa të zbatuara);
 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) – 58.33% (7 / 12 masa e zbatuara);
 Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë (MIN) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara);
 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (MPMS) – 46.13% (6 / 13 masa të zbatuara);
 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 45.45% (20 / 44 masa të zbatuara);
 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit (MKK) – 42.86% (3 / 7 masa të zbatuara);
 Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZhE) – 33.33% (4 / 12 masa të zbatuara);
 Ministria e Drejtësisë (MD) – 28.95% (11 / 38 masa të zbatuara);
 Ministria e Shëndetësisë (MSh) – 22.22% (2 / 9 masa të zbatuara);
 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) – 17.68% (3 / 17 masa të zbatuara);
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Ministria e Infrastrukturës (MI) – 9.09% (1 / 11 masa të zbatuara);
Ministria e Administratës Publike (MAP) – 7.14% (1 / 14 masa të zbatuara); dhe
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) – 0% (0 / 4 masa të zbatuara).

| 12

Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: performanca e institucioneve të Qeverisë
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Sa i përket performancës së institucioneve të tjera në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre gjatë vitit
2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Akademia e Drejtësisë (AD) – 100% (6 / 6 masa të zbatuara);
 Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) – 100% (6 / 6 masa të zbatuara);
 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) – 100% (4 / 4 masa të zbatuara);
 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRrPP) – 100% (1 / 1 masa të zbatuar).
 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) - 80% (4 / 5 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARrH) - 75% (3 / 4 masa të zbatuara);
 Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) – 75% (3 / 4 masa të zbatuara);
 Banka Qendrore e Kosovës (BQK) – 70.59% (12 / 17 masa të zbatuara);
 Kuvendi i Republikës së Kosovës– 66.67% (4 / 6 masa të zbatuara);
 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) – 60% (6 / 10 masa të zbatuara);
 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 60% (3 / 5 masa të zbatuara);
 Infrakos – 50% (1 / 2 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) – 42.86% (3 / 7 masa të
zbatuara);
 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) – 33.33% (2 / 6 masa të zbatuara);
 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) – 33.33% (1 / 3 masa të zbatuara);
 Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKKK) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh.A. (KOSTT) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); dhe
 Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara).
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Diagrami 0.4.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: performanca e institucioneve të tjera
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1.
1.1.
1.1.1.

BLLOKU 1: KRITERET POLITIKE
Demokracia dhe sundimi i projektligjit
Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese.
Diagrami 1.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 60% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 40% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës;
o Zbatimi i rekomandimeve të Avokatit të Popullit.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 60%, pasi që 3 nga 5 masa të planifikuara janë zbatuar.
1.1.2.

Administrata publike

Ky kapitull përmban 23 masa: 12 (27.6%) masa legjislative dhe 11 (25.4%) masa zbatuese.
Diagrami 1.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Administrata publike

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 34.78% e masave, 8 masa, janë zbatuar;
 65.22% e masave, 15 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i dy (2) projektligjeve: për racionalizimin e agjencive dhe institucioneve të
pavarura; dhe për kontestet administrative;
o Miratimi i shtatë (7) rregulloreve: për rekrutim; për disiplinë; për klasifikimin e vendeve
të punës; për shtesa në pagë dhe kompensime të tjera; për lëvizje brenda kategorisë dhe
ngritje në karrierë; për standardet e organizimit të brendshëm; dhe për përcaktimin e
procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;
o Zbatimi: zhvillimi i katalogut të vendeve të punës; përditësimi i titujve të punës; zhvillimi
i moduleve të reja në SIMBNj; caktimi i pilot-pikave të kontaktit; zhvillimi i Portalit eKosova; dhe zhvillimi i sistemit të vlerësimit të ligjshmërisë së akteve të komunave me
ministritë e linjës.
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Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 34.78%, pasi që 8 nga 23 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim
e sipër. Megjithatë duhet theksuar që vonesat që janë paraqitur sipër lidhen me miratimin e Projektligjit për Konfliktet
Administrative dhe Ligjin për Racionalizim të Agjencive si dhe rregulloret që burojnë nga Pako Ligjore për RAP. Tri
nga masat që ndërlidhen me SIMBNj dhe portalin e-Kosova, si dhe rregullorja për përcaktimin e procedurave të
dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës janë në fazën finale dhe para përfundimit,
edhe pse kanë kaluar afatin e planifikuar. Faktor i vonesës në zbatim të disa masave ka qenë edhe shpërbërja e Kuvendit.
1.1.3.

Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese.
Diagrami 1.1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Avokati i Popullit

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 100%, pasi që të gjitha masat, 2 masa, janë zbatuar.
Të dy masat janë masa zbatuese në këtë kapitull, pra kanë të bëjnë me rekomandimet e IAP që duhet zbatuar nga
institucionet përgjegjëse si dhe përgjigjet e pranuara nga autoritetet përgjegjëse. Këto masa vlerësohet se janë zbatuar
me kohë, ashtu siç edhe është planifikuar.
1.1.4.

Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
1.2.

Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese.
Diagrami 1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 40% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 60% e masave, 3 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
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o

o

Miratimi i dy (2) akteve nënligjore: rregullores për organizimin e brendshëm dhe
sistematizimin e Institutit për Mjekësinë Ligjore; dhe i UA për ekzaminimin mjeko-ligjor;
dhe
Digjitalizimi i bazës së përgjithshme të të dhënave të IML-së.

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 40%, pasi që 2 nga 5 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa në realizimin e disa masave deri tash. Vonesë është
paraqitur në miratimin e Projekt Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e Institutit për
Mjekësinë Ligjore cila ka qenë e paraparë të miratohet në tremujorin e parë të këtij viti.
2.
2.1.

BLLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese.
Diagrami 2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 100%, pasi që të gjitha masat e planifikuara, 5 masa, janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë realizuar plotësisht.
2.2.

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

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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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 6 masa zbatuese.
Diagrami 3.0. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me
acquis-në e BE-së

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar deri në fund të tremujorit të katërt,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 83.33% e masave, 5 masa, janë zbatuar;
 16.67% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është:
o Dizajnimi dhe funksionalizimi i platformës për përafrimin e legjislacionit vendor me
acquis të BE-së.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 masa (50%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe shumica e masave janë zbatuar brenda
afateve kohore. Vonesa serioze paraqiten në dizajnimin dhe funksionalizimin e platformës për përafrimin e
legjislacionit vendor me acquis të BE-së. Kështu, në periudhën e ardhshme institucionet përgjegjëse duhet t’i kushtojnë
më shumë rëndësi realizimit të kësaj mase.
3.1.

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

Ky kapitull përmban 11 masa: 5 (45%) masa legjislative dhe 6 (55%) masa zbatuese.
Diagrami 3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Lëvizja e lirë e mallrave

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 63.64% e masave, 7 masa, janë zbatuar;
 36.36% e masave, 4 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit për inspektime;
o Miratimi i dy (2) rregulloreve: për sigurinë e makinerive; dhe për pajisjet personale
mbrojtëse; dhe
o Miratimi i koncept-dokumentit për produktet medicinale.
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Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 63.64%, pasi që 7 nga 11 masat e planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë realizuar
sipas planit. Megjithatë, disa vonesa serioze janë shfaqur në miratimin e: projektligjit per inspektime dhe dy akteve
legjislative: Rregullores për sigurinë e makinerive, si dhe asaj për pajisjet personale mbrojtëse. Gjithashtu vonesa janë
paraqitur edhe në miratimin e Koncept-dokumentit për pajisjet dhe produktet medicinale.
3.2.

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

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masa zbatuese.
Diagrami 3.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Liria e lëvizjes së punonjësve

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të nivelit te zbatimit te të gjitha masave , të gjeturat tregojnë si në
vijim:
 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 25% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është:
o Miratimi i koncept-dokumentit për sistemimin e punëtorëve të huaj të punësuar në Kosovë.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 75%, pasi që 3 nga 4 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë realizuar
sipas planit. Megjithatë, disa vonesa serioze janë shfaqur në hartimin e Koncept-dokumentit për sistemimin e
punëtorëve të huaj të punësuar në Republikën e Kosovës.
3.3.

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

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masa zbatuese.
Diagrami 3.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të
shërbimeve

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
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Asnjë masë, 4 masa, nuk është zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i tre (3) UA: për kriteret e parapara për fitimin e të drejtës në ushtrimin e
profesionit të rregulluar; për rregullat për funksionimin e Komisionit të Provimit Shtetëror,
kompensimin e anëtarëve të saj, si dhe procedurat dhe mënyrën e zhvillimit të Provimit
Shtetëror; dhe për organizimin dhe funksionimin e organit profesional për zhvillimin e
standardeve të profesionit; si dhe i PV për themelimin e Pikës së Vetme të Kontaktit.

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 0%, pasi që asnjë nga 4 masat e planifikuara nuk është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze dhe asnjë nga masat e planifikuara nuk janë
realizuar. Këto vonesa serioze paraqiten në miratimin e legjislacioni dytësor për ligjin për profesionet e rregulluara
përkatësisht Udhëzimit Administrativ për Kriteret e parapara për fitimin e të drejtës në ushtrimin e profesionit të
rregulluar, Rregullat për funksionimin e Komisionit të Provimit Shtetëror, kompensimin e anëtarëve të saj, si dhe
procedurat dhe mënyrën e zhvillimit të Provimit Shtetëror, atij për Organizimin dhe Funksionimin e organit
profesional për zhvillimin e standardeve të profesionit, si dhe hartimin dhe miratimin e Planit të Veprimit për
themelimin e Pikës së Vetme të Kontaktit.
3.4.

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

Ky kapitull përmban 9 masa: 4 (44.44%) masa legjislative dhe 5 (55.56%) masa zbatuese.
Diagrami 3.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Lëvizja e lirë e kapitalit

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 55.56% e masave, 5 masa, janë zbatuar;
 44.44% e masave, 4 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj; dhe i UA për Pronarin
Përfitues;
o Miratimi i dy (2) koncept-dokumenteve: për amendamentimin e Ligjit për Parandalimin e
Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit; dhe për amendamentimin e
Ligjit për Sistemin e Pagesave.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 55.56%, pasi që 5 nga 9 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, janë disa vonesa në realizimin e masave të planifikuara. Në përgjithësi progresi më
i madh është shënuar në përmbushjen e masave zbatuese. Mirëpo, miratimi i legjislacionit kornizë edhe i akteve të
tjera rregullative kanë shënuar vonesa serioze. Vonesa ka sa i përket masave te lidhura me legjislacionin përfshirë
koncept-dokumentet për amendamentim Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të
Terrorizmit dhe të Ligjit për Sistemin e Pagesave. Këtu hyn edhe miratimi i Projektligjit për të Drejtat Pronësore të
Shtetasve të huaj që rregullon disa aspekte të së drejtës së pronës për shtetasit e BE të rregulluar me MSA. Megjithatë,
përveç projektligjit të lartpërmendur, duhet t’i kushtohet rëndësi të veçantë procedimit të miratimit të legjislacionit
sekondar të fushave tjera si rregullores për rregullimin e veprimtarisë së lëshimit të parasë elektronike, si dhe miratimi
i UA për Pronarin Përfitues, që ka të bëjë me zbatimin e legjislacionit për shpëlarjen e parave.
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3.5.

Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masa legjislative dhe 2 (66.67%) masa zbatuese.
Diagrami 3.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Prokurimi publik

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 33.33% e masave, 1 masë, është zbatuar;
 66.67% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i Projektligjit për Partneritetin Publiko – Privat;
o Miratimi i koncept-dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 33.33%, pasi që 1 nga 3 masa të planifikuara është zbatuar.
Siç tregojnë të gjeturat ka pasur progres sa i përket zbatimit praktik të prokurimit elektronik. Më konkretisht, është
aplikuar ofertimi elektronik për të gjitha procedurat e prokurimit ku numri i procedurave të zhvilluara ka shënuar
rritje dhe kjo masë është duke u zbatuar sipas planit. Vonesa të mëdha janë paraqitur lidhur me anën legjislative ku
hyjnë miratimin e draftit për plotësim ndryshimin e Projektligjit për Partneritetin Publiko – Privat si dhe miratimin
e konceptit për dokumentin për Ligjin e Prokurimit Publik. Andaj, marrë parasysh rëndësinë e këtij legjislacioni, duhet
t’i kushtohet rëndësi zbatimit të këtyre masave gjatë periudhës në vijim.
3.6.

Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masë zbatuese.
Diagrami 3.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: E drejta e kompanive

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar;;
 25% e masave, 1 masë, nuk është zbatuar. Kjo masë është:
o Miratimi i kodit të qeverisjes korporative.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 75%, pasi që 3 nga 4 masa të planifikuara janë zbatuar.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë realizuar
sipas planit. Megjithatë, ka pasur vonesa në hartimin dhe miratimin e Kodit të Qeverisjes Korporative, i cili pritet të
mbështetet përmes projektit për mbështetje për zbatimin e MSA të financuar nga Qeveria e Luksemburgut.
3.7.

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

Ky kapitull përmban 10 masa zbatuese.
Diagrami 3.7. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: E drejta e pronësisë intelektuale

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 80% e masave, 8 masa, janë zbatuar;
 20% e masave, 2 masa nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i koncept-dokumentit për legjislacionin në fushën e së drejtës së autorit;
o Caktimi i skemave tarifore për operatorët kabllorë përmes ndërmjetësimit ose ndërhyrjes
së Qeverisë së Kosovës.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 80%, pasi që 8 nga 2 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka pasur shumë vonesa. Një aspekt i rëndësishëm që nuk ka
arritur të realizohet ka të bëjë me caktimin e tarifave për përdorimin e materialit të mbrojtur me të drejtën e autorit,
si rezultat i mungesës së qeverisë.
3.8.

Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës

Ky kapitull përmban 14 masa: 3 (21.24%) masa legjislative dhe 11 (78.57%) masa zbatuese.
Diagrami 3.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politikat e konkurrencës

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 78.57% e masave, 11 masa, janë zbatuar;
 21.43% e masave, 3 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i tri (3) rregulloreve: de minimis për ndihmë shtetërore; për ndihmë rajonale; dhe
për ndihmë horizontale.
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Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 78.75%, pasi që 11 nga 14 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë realizuar
sipas planit sa i përket pjesës së korrupsionit. Ndërsa vonesat janë paraqitur sa i përket masave të legjislacionit
sekondar në fushën e ndihmës shtetërore.
3.9.

Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare

Ky kapitull përmban 11 masa: 9 (81.82%) masa legjislative dhe 2 (18.18%) masa zbatuese.
Diagrami 3.9. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Shërbimet financiare

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 63.64% e masave, 7 masa, janë zbatuar;
 36.36% e masave, 4 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i dy (2) projektligjeve: për bankat; dhe për sigurimin e detyrueshëm nga
autopërgjegjësia;
o Miratimi i dy (2) akteve nënligjore: rregullës 17 mbi vlerën e benefiteve të pensionit të
aplikueshme për fondin e pensionit suplementar punëdhënës; dhe rregullës së BPK-së mbi
Mbajtjen e shënimeve në Fondet Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 63.64%, pasi që 7 nga 11 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka pasur vonesa lidhur me 4 masa përfshirë projektligjin për bankat dhe atë
për sigurimin e detyrueshëm nga auto përgjegjësia, Rregullën 17 mbi Vlerën e Benefiteve të Pensionit të aplikueshme
për Fondin e Pensionit Suplementar Punëdhënës si dhe Rregullën e BPK-së mbi Mbajtjen e shënimeve në Fondet
Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve. Prandaj, duhet t’i kushtohet më shumë vëmendje në veçanti projektligjit për
bankat.
3.10.

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

Ky kapitull përmban 14 masa: 8 (57.14%) masa legjislative dhe 6 (42.86%) masa zbatuese.
Diagrami 3.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të Programit gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
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42.86% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
57.14% e masave, 8 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i dy (2) projektligjeve: për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besueshme
për transaksionet elektronike; dhe për masat për uljen e kosotos së shtrirjes së rrjeteve të
komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë;
o Miratimi i tri (3) rregulloreve: për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të
mediave; për qasje; dhe për interkoneksion;
o Miratimi i strategjisë për digjitalizim të transmetimit tokësor;
o Nënshkrimi i Marrëveshjeve Teknike për Planifikimin dhe Koordinimin të Frekuencave
në zonat kufitare (vendet e rajonit) për brezat 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz;
o Funksionalizimi i sistemit për monitorimin në kohë reale të rrjeteve (sistemi ofron
analizimin dhe monitorimin e rrjeteve në kohë reale në lidhje me kërcënimet e sigurisë Security Information and Event Management (SIEM)).

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të Programit
gjatë vitit 2019 është 42.86%, pasi që 6 nga 14 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze, ku numri më i madh i masave të planifikuara
nuk janë realizuar. Vonesa serioze ka pasur në miratimin e masave legjislative primare dhe sekondare, si dhe në disa
masa zbatuese.
3.11.

Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Ky kapitull përmban 16 masa: 10 (62.5%) masa legjislative dhe 6 (37.5%) masa zbatuese.
Diagrami 3.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të vitit, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 75% e masave, 12 masa, janë zbatuar;
 25% e masave, 4 masa nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit për bujqësi dhe zhvillim rural; dhe
o Miratimi i tri (3) koncept-dokumenteve: për tokën bujqësore; për rregullimin e tokave
bujqësore; dhe për plehrat artificiale.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 75%, pasi që 12 nga 16 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, zbatimi i masave në këtë sektor është i kënaqshëm, 75% të masave janë realizuar
plotësisht. Megjithatë vonesa ka në miratimin e Projektligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Koncept-dokumentit për
tokën bujqësore, Koncept-dokumentit për rregullimin e tokave bujqësore dhe Koncept-dokumentit për plehrat
artificiale.
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3.12.

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

Ky kapitull përmban 10 masa: 8 (80%) masa legjislative dhe 2 (20%) masa zbatuese.
Diagrami 3.12. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të
fitosanitarisë

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 20% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 80% e masave, 8 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i katër (4) projektligjeve (amendamentime): për ushqimin; për veterinarinë; për
farëra; dhe për materialin fidanor;
o Miratimi i tri (3) rregulloreve: për përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet
e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor; për
zbatimin e rregullores për përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e
kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor; dhe për
shfrytëzimin dhe tregtimin e ujërave minerale natyrore; dhe
o Funksionalizimi i fabrikës për përpunimin e mbetjeve të kafshëve.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 20%, pasi që 2 nga 10 masa të planifikuara janë zbatuar.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 6 masa (60) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt: 5
masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi përballet me vonesa serioze në realizim. Pavarësisht zbatimit të
dy masave, vonesa serioze paraqiten në miratimin e Projektligjit për ushqimin, Projektligjit për veterinarinë,
Projektligjit për farëra, Projektligjit për materialin fidanor, Rregullores për nënproduktet shtazore, Rregullores për
implementimin e Rregullores për nënprodukte shtazore, Rregullores për shfrytëzimin dhe tregtimin e ujërave minerale
natyrore dhe funksionalizimin e fabrikës për përpunimin e mbetjeve të kafshëve. Pothuajse të gjitha këto masa, në
veçanti aktet ligjore e nënligjore, janë masa që përcillen si të pazbatuara nga viti në vit, andaj duhet që në vitin 2020
të intensifikohet puna drejt miratimit të këtyre akteve, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në reformimin e këtij sektori.
3.13.

Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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3.14.

Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 22 masa: 12 (54.54%) masa legjislative dhe 10 (45.45%) masa zbatuese.
Diagrami 3.14. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politikat e transportit

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të Programit gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 36.36% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
 63.64% e masave, 8 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i dy (2) projektligjeve: për transportin rrugor; dhe për rrugët;
o Miratimi i katër (4) akteve nënligjore: UA për licencimin e makinistëve; rregullores mbi
rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe krijimin e një Agjencie Evropiane
të Sigurisë së Aviacionit; rregullores që përcakton rregullat e përbashkëta të ajrit dhe
operative në lidhje me shërbimet dhe procedurat në navigacion ajror; dhe rregullores 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;
o Miratimi i katër (4) dokumenteve të politikave: strategjisë së sektorit të aviacionit civil;
Strategjisë së rishikuar Sektoriale dhe PV për Transport Multimodal 2015-2025; konceptdokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Aviacionin Civil; dhe konceptdokumentit për projektligjin për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore;
o Vendosja e rrjetit të internetit, pajisa me kompjuter dhe sigurimi i sallave;
o Përfundimi i studimit të fizibilitetit për vendosjen e SIT në rrjetin kryesor (autoudhë); dhe
i projekt-dizajnit preliminar për linjën e 7-të hekurudhore (Fushë Kosovë - Podujevë); dhe
o Autorizimi i subjekteve për kontrolle mobile.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të Programit
gjatë vitit 2019 është 36.36%, pasi që 8 nga 22 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze, ku numri më i madh i masave të planifikuara
nuk janë realizuar. Vonesa serioze ka pasur në miratimin e masave legjislative si dhe në disa masa zbatuese.
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3.15.

Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia

Ky kapitull përmban 10 masa: 5 (50%) masa legjislative dhe 5 (50%) masa zbatuese.
Diagrami 3.15. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Energjia

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 20% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 80% e masave, 8 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit për tregti me naftë produkte të naftës dhe karburante të
ripërtëritshme në Kosovë;
o Miratimi i katër (4) akteve nënligjore dhe procedurale: rregullores për kriteret minimale
për auditimet e energjisë përfshirë ato të kryera si pjesë e sistemeve të menaxhimit të
energjisë; rregullores për etiketat e pajisjeve që shpenzojnë energji; UA lidhur me kërkesat
për efiçiencën e energjisë për blerjen e produkteve, shërbimeve dhe ndërtesave nga
institucionet e nivelit qendror; dhe udhëzuesit për mënyrën e raportimit për raportet
vjetore dhe për progresin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë;
o Miratimi i Planit Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021;
o Funksionalizimi i fondit për efiçiencë të energjisë; dhe
o Themelimi dhe funksionalizimi i Bursës së Energjisë Kosovë–Shqipëri.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 20%, pasi që 2 nga 10 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze, ku numri më i madh i masave të planifikuara
nuk janë realizuar. Vonesa serioze ka pasur në miratimin e masave legjislative si dhe disa masa zbatuese.
3.16.

Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Ky kapitull përmban 7 masa: 2 (28.57%) masa legjislative dhe 5 (71.43%) masa zbatuese.
Diagrami 3.16. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Tatimet

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 71.43% e masave, 5 masa ( 2 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese), janë zbatuar;;
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28.57% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Rritja e numrit të marrëveshjeve të iniciuara për eliminimin e tatimit të dyfishtë në të
Ardhura dhe Kapital, Luftimin e Evazionit dhe Shmangien tatimore; dhe
o Zbatimi i fazës së parë të projektit të sistemit të ri të TIK.

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 71.43%, pasi që 5 nga 7 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim e sipër. Një
nga aspektet ku ka pasur vonesa ka të bëjë me fazën e parë të krijimit të funksioneve të përbashkëta të tatimeve dhe
doganave.
3.17.

Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
3.18.

Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat

Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese.
Diagrami 3.18. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Statistikat

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 80% e masave, 4 masa, janë zbatuar;;
 20% e masave, 1 masë, nuk është zbatuar. Kjo masë është:
o Publikimi i të dhënave të SILC në ueb-faqe.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 80%, pasi që 4 nga 5 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa dhe shumica e masave të planifikuara janë
realizuar. Çfarë nuk është realizuar është publikimi i të dhënave të Anketës së të Hyrave dhe Kushteve të Jetesës (SILC)
në ueb-faqe.
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3.19.

Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi

Ky kapitull përmban 8 masa: 3 (35.5%) masa legjislative dhe 5 (62.5%) masa zbatuese.
Diagrami 3.19. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politikat sociale dhe punësimi

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 37.50% e masave, 3 masa, janë zbatuar;;
 62.50% e masave, 5 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit të lehonisë dhe prindëror;
o Miratimi i dy (2) rregulloreve (plotësim-ndryshim): për kërkesat minimale të sigurisë dhe
shëndetit në punë dhe në vendin e punës; dhe për kërkesat minimale të sigurisë dhe
shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës;
o Miratimi i koncept-dokumentit për avancimin e legjislacionit nga fusha e sigurisë dhe
shëndetit në punë; dhe
o Rritja e numrit të inspektorëve.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 37.50%, pasi që 3 nga 8 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë zbatuar në masë
të konsiderueshme. Vonesat e rëndësishme kanë të bëjnë me ligjin për lehoninë i cili ka rëndësi sa i përket rregullimit
të këtij aspekti me ndikim në punësim sidomos në sektorin privat, rregulloren për kërkesat minimale të sigurisë dhe
shëndetit në punë dhe në vendin e punës dhe rregulloren për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin
e pajisjeve të punës në vendin e punës. Gjithashtu, vonesa të konsiderueshme janë hasur edhe në miratimin e konceptdokumentit për avancimin e legjislacionit nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë.
3.20.

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

Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese.
Diagrami 3.20. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 60% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 40% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i dy projektligjeve: për turizëm; dhe për inovacion dhe ndërmarrësi.
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Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 60%, pasi që 3 nga 5 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka pasur progres, por ka disa vonesa në masat që janë planifikuar.
Vonesat e paraqitura sipër janë të lidhur me miratimin e Projektligjit për Turizëm dhe Projektligjit për Inovacion dhe
Ndërmarrësi. Andaj, marrë parasysh rëndësinë e këtij legjislacioni, duhet t’i kushtohet rëndësi zbatimit të këtyre
masave gjatë periudhës në vijim.
3.21.

Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
3.22.

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

Ky kapitull përmban 5 masa, nga të cilat 20% (1 masë) është masë legjislative, ndërsa 80% (masa) janë masa
zbatuese.
Diagrami 3.22. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar deri në fund të tremujorit të katërt,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 80% e masave, 4 masa janë zbatuar;
 20% e masave, 1 masë nuk është zbatuar. Kjo masë është:
o Përditësimi i Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 80%, pasi që 4 nga 5 masa të planifikuara janë zbatuar.
3.23.

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

Ky kapitull përmban 82 masa: 25 (30.48%) masa legjislative dhe 57 (69.52%) masa zbatuese.
Diagrami 3.23. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 48.78% e masave, 40 masa, janë zbatuar;
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51.22% e masave, 42 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Hartimi i kodit civil; dhe miratimi i pesë (5) projektligjeve (plotësim-ndryshim): për
Agjencinë Kundër Korrupsionit; për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë për
zyrtarë publik; për të drejta në shërbime dhe përfitime për personat me aftësi të kufizuara,
i hartuar; për rendin dhe qetësinë publike, i miratuar; dhe për tubimet publike;
o Miratimi i dhjetë (10) akteve nënligjore: UA për tarifat për ndërmjetësues; UA për trajnimin
dhe certifikimin e ndërmjetësuesve, i miratuar; UA me të cilin përcaktohet procedura e vet
inicimit të rasteve dhe rastet e referimit nga organi administrativ; UA për tarifat për
shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbaruesit privatë; UA për
programin, të drejtat, obligimet dhe beneficionet për të miturit në Qendrën Edukativo
Korrektuese; rregullores për sistematizimin e vendeve të Punës në Sekretariatin e KGjKsë; rregullores për organizimin e brendshëm të gjykatave; rregullores për bashkëpunëtorë
profesionalë; rregullores për ekspertë gjyqësorë; dhe aktit normativ për zbatimin e
buxhetimit të përgjegjshëm gjinor;
o Miratimi i nëntë (9) dokumenteve të politikave: strategjisë sektoriale për sundimin e ligjit;
Strategjisë dhe PV për Luftimin e Korrupsionit 2019 – 2023; Strategjisë dhe PV për të Drejtat
e Njeriut; Programit për Barazi Gjinore 2019-2023; strategjisë për promovimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve; PV të Strategjisë Kundër Dhunës në Familje;
koncept-dokumentit për Evidencën Qendrore Penale; koncept-dokumentit për përkrahjen
e projekteve për komunitete; dhe koncept-dokumentit për ligjin për persona të
zhvendosur;
o Funksionalizimi i qendrës për vlerësimin dhe klasifikimin e të burgosurve;
o Certifikimi i njëzetë (20) përmbaruesve privatë dhe tridhjetë (30) ndërmjetësuesve; dhe
licencimi i tridhjetenjë (31) noterëve;
o Zhvillimi i bazës së të dhënave për personat e zhvendosur;
o Rekrutimi i katër (4) zyrtarëve në Divizionin për Mbikëqyrjen e Profesioneve të Lira (MD);
o Mbajtja e dy (2) trajnimeve për zyrtarë të Divizionit për Mbikëqyrjen e Profesioneve të Lira
dhe katër (4) trajnimeve për ndërmjetësues;
o Zhvillimi dhe miratimi i treguesve për mbrojtjen e fëmijëve dhe hartimi i raportit të
monitorimit të Treguesve të Drejtësisë për Fëmijë; dhe publikimi i indeksit të pjesshëm të
barazisë gjinore dhe Profilit Gjinor të Kosovës;
o Hartimi i raporteve të monitorimit për zbatimin e Strategjisë Kundër Korrupsionit;
o Hartimi i raportit mbi zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave të Këshillit të
Evropës për obligimet e dala nga Konventa Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;
o Shqiptimi i gjobave ndaj subjekteve politike lidhur me mospublikimin e raporteve të
shpenzimeve vjetore dhe të fushatës zgjedhore; dhe gjobave gjatë fushatave zgjedhore;
o Zbatimi i 54 vendimeve të KKPB-së (të përcaktuara për këtë vit nga 143 vendimet e skemës
së kompensimit) në lidhje me skemën e kompensimit të trashëguara nga Drejtoria për
Çështje Pronësore Banesore, përfshirë vendimet e Gjykatës Kushtetuese
o Mbyllja e pesë (5) qendrave kolektive në Shtërpcës dhe 11 Leposaviq, Zveçan e Graçanicë;
o Ndarja e pesëqind (500) bursave për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptas,
dhe dyzet (40) syresh për studentë të këtyre komuniteteve (sipas vitit shkollor/akademik).

Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 48.78%, pasi që 40 nga 82 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara nuk janë realizuar në
kohë. Vonesa ka në miratimin e Kodit Civil, pakon e ligjeve të rishikuara të luftës kundër korrupsionit si dhe ligjeve
në fushën e të drejtave themelore. Vonesa ka edhe në miratimin e legjislacionit sekondar për ndërmjetësim dhe
përmbarim. Vonesa janë paraqitur edhe në miratimin e strategjive në fushën e të drejtave themelore dhe në tregues të
masave zbatuese që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës për minoritete. Zbatimi i 54 vendimeve të KKPB-
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së ( të përcaktuara për këtë vit nga 143 vendimet e skemës së kompensimit) në lidhje me skemën e kompensimit, të
trashëguara nga Drejtoria për Çështje Pronësore Banesore mbetet sfidë për tu zbatuar tani e disa vite.
3.24.

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

Ky kapitull përmban 51 masa: 14 (27.45%) masa legjislative dhe 37 (72.55%) masa zbatuese.
Diagrami 3.24. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Drejtësia, liria dhe siguria

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 43.14% e masave, 22 masa, janë zbatuar;;
 56.86% e masave, 29 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i tri (3) projektligjeve: për sigurinë kibernetike; për bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në çështjet penale; dhe për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet
civile;
o Nënshkrimi i tri (3) marrëveshjeve me Malin e Zi: për ekstradim; për ekzekutim të
ndërsjellë të vendimeve gjyqësore në çështjet penale; dhe për ndihmë të ndërsjellë juridike
në çështjet penale;
o Miratimi i nëntë (9) akteve nënligjore: rregullores për ri-integrimin e personave të
riatdhesuar; rregullores për Autoritetin Qeveritar për Migrim (AQM); UA për kushtet dhe
procedurat e vazhdimit të vizës; për dokumentet e udhëtimit për të huajt; për Themelimin
e Komisionit të Ankesave për të Huajt; UA për procedurën dhe kriteret e përcaktimit të
statusit të personit pa shtetësi, dhe mënyrën e fitimit të shtetësisë për personin pa shtetësi
dhe personin me status të refugjatit; UA për themelimin dhe përcaktimin e rregullave të
punës së Komisionit të Ankesave për Shtetësi; UA për procedurat e fitimit të shtetësisë së
Republikës së Kosovës; dhe UA për refuzimin e hyrjes në Republikën Kosovës;
o Miratimi i dokumenteve të politikave: strategjisë dhe PV për MIK 2019-2023; strategjisë
dhe PV për migrim 2019-2024; dhe planeve komunale të ri-integrimit;
o Kryerja e studimit për migrimin në Kosovë;
o Ri-funksionalizimi/themelimi i tri konsullatave të reja që lëshojnë viza; dhe shtrirja e
Sistemit Informativ të Kosovës për Viza (KVIS) në katër (4) misione diplomatike;
o Ndërtimi dhe rinovimi i QRA-ve dhe QPD-ve (në Malishevë, Fushë Kosovë, Ferizaj,
Lipjan, Prizren, Vushtrri dhe Mitrovicë);
o Rekrutimi i pesë (5) zyrtarëve në DShAM;
o Mbajtja e gjashtë (6) trajnimeve në fushën e gjendjes civile për nivelin lokal e qendror; dy
(2) trajnimeve për zyrtarët lidhur me teknikat e intervistimit; dhe tre (3) trajnimeve për
zyrtarët e qendrës për Mbajtjen e të Huajve për të siguruar të drejtat dhe nevojat themelore
të personave të ndaluar aty;
o Sigurimi i pajisjeve për kontroll dhe mbikëqyrje të kufirit; si dhe
o Zhvillimi Sistemit informativ për Menaxhimin e Migrimit; dhe avancimi i programeve dhe
softuerëve forenzikë.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 43.14%, pasi që 22 nga 51 masa të planifikuara janë zbatuar.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, Kapitulli 24 has në vonesa seriozë sa i përket zbatimit të zotimeve të ndërmarra në vitin
2019. Vështirësitë hasen më së shumti në miratimin e masave legjislative, gjegjësisht legjislacionit sekondar në fushat
e azilit, të huajve dhe politikës së vizave pasi që ka pasur vonesa në procesin e hartimit të këtyre masave, duke përfshirë
edhe mungesën e konsolidimit të institucioneve gjatë kësaj periudhe. Si gjatë tërë vitit, pengesat vazhdojnë të hasen
në miratimin e projektligjit për Sigurinë Kibernetike dhe atyre për bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Për më tepër,
nevojitet shtytje institucionale për zbatimin e indikatorëve të planifikuar për këtë periudhë për shkak se vonesat në
zbatim janë sistematike dhe janë hasur edhe gjatë tremujorëve të kaluar.
3.25.

Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative.
Diagrami 3.25. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban vetëm 1 masë legjislative e cila është planifikuar të zbatohet në tremujorin e dytë dhe
është zbatuar brenda afatit.
3.26.

Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura

Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese.
Diagrami 3.26. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Arsimi dhe kultura

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar;;
 25% e masave, 1 masa, nuk janë zbatuar. Kjo masë është:
o Miratimi i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme në Republikën e Kosovës.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 37.5%, pasi që 3 nga 8 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka disa vonesa sa i përket miratimit te legjislacionit primar si
Projektligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme 0-6 vjeç në Republikën e Kosovës, me të cilin rregullohet i tërë
sistemi parashkollor.
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3.27.

Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi

Ky kapitull përmban 19 masa: 9 (47.37%) masa legjislative dhe 10 (52.63%) masa zbatuese.
Diagrami 3.27. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Mjedisi

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 21.05% e masave, 4 masa, janë zbatuar;
 78.95% e masave, 15 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i pesë (5) projektligjeve: për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së mineraleve;
për gjuetinë; për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes; për ujërat; dhe për
vlerësimin e ndikimit në mjedis;
o Miratimi i tri (3) UA: për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë azbest; për rregullat
dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes; dhe për
klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e kimikateve të rrezikshme;
o Miratimi i gjashtë (6) dokumenteve të politikave: strategjisë dhe PV për menaxhimin e
mbeturinave 2019-2028; PV 2020 – 2022 për zbatimin e Strategjisë Shtetërore të Ujërave
2017 – 2036; koncept-dokumentit për vlerësimin strategjik mjedisor; koncept-dokumentit
për ndryshime klimatike; koncept-dokumentit për rregullimin e fushës së mbeturinave;
dhe koncept-dokumentit për “Bjeshkët e Nemuna”;
o Përgatitja e raportit për vlerësimin e ndikimeve në aspektin cilësor dhe sasior të ujit.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 21.05%, pasi që 4 nga 19 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor gjatë kësaj periudhe në përgjithësi përballet me vonesa serioze. Këto vonesa
serioze të cilat kërkojnë vëmendje gjatë kësaj periudhe janë gati të gjitha masat e planifikuara të kornizës legjislative
siç janë: Ligji për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrjes së Mineraleve, Ligji për Gjuetinë, Ligji për Parandalimin dhe
Kontrollin e Integruar të Ndotjes, Ligji për Ujërat e Kosovës, UA për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë azbest,
UA për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e kimikateve të rrezikshme, UA për rregullat dhe normat e shkarkimeve
në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes si dhe nga korniza e politikave Strategjia dhe PLV për menaxhimin e
Mbeturinave 2019-2028 dhe PLV për 2020 - 2022 për zbatimin e Strategjisë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017 –
2036. Vonesa janë paraqitur kryesisht lidhur me Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Koncept-dokumentin
për Vlerësimin Strategjik Mjedisor.
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3.28.

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

Ky kapitull përmban 10 masa: 7 (70%) masa legjislative dhe 3 (30%) masa zbatuese.
Diagrami 3.28. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 30% e masave, 3 masa, janë zbatuar;;
 70% e masave, 7 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit për shëndet riprodhues;
o Miratimi i tri (3) UA: për praktikat e mira te shpërndarjes; për kushtet ne hapësirat për
pirjen e duhanit për institucionet ku lejohet pirja e duhanit; dhe për mbrojtjen kolektive.
o Miratimi i dy (2) dokumenteve të politikave: strategjisë për KPSh; dhe planit strategjik për
shëndetin e nënës dhe fëmijës; dhe
o Publikimi i pesë udhërrëfyesve klinikë.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 30%, pasi që 3 nga 10 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa sa i përket miratimit të legjislacionit primar dhe
sekondar me rëndësi për kapitullin dhe sektorin e shëndetësisë.
3.29.

Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor

Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese.
Diagrami 3.29. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Unioni doganor

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar;;
 25% e masave, 1 masë, nuk është zbatuar. Kjo masë është:
o Plotësim-ndryshimi i projekt-kodit doganor dhe të akcizave në Kosovë.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 75%, pasi që 3 nga 4 masat e planifikuara janë zbatuar.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa dhe shumica e masave të planifikuara janë
realizuar. Megjithatë, mos miratimi i Kodit Doganor të rishikuar është çështje me rëndësi duke pasur parasysh rolin
e tij në tregtinë me BE nga perspektiva e MSA-së.
3.30.

Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
3.31.

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

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legjislative dhe 2 (66.67%) masa zbatuese.
Diagrami 3.31. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 66.67% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë:
o Miratimi i projektligjit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare (plotësim-ndryshim);
dhe i strategjisë për punë të jashtme.
Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 33.33% pasi që 1 nga 3 masa të planifikuara është zbatuar.
3.32.

Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar

Ky kapitull përmban 9 masa: 2 (22.22%) masa legjislative dhe 7 (77.78%) masa zbatuese.
Diagrami 3.32. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2019: Kontrolli financiar

Sa i përket statusit të ecurisë së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2019, gjetjet tregojnë si në vijim:
 88.89% e masave, 8 masa, janë zbatuar;;
 11.11% e masave, 1 masë, nuk është zbatuar. Kjo masë është:
o Miratimi i projektligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të
Republikës së Kosovës (plotësim-ndryshim).
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Bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2019 është 88.89%, pasi që 8 nga 9 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull në përgjithësi nuk ka vonesa të mëdha dhe masat e planifikuara janë
zbatuar me përjashtim të plotësim-ndryshimit të Projektligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të
Auditimit të Republikës së Kosovës i cili nuk ka arritur të realizohet në 2019.
3.33.

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

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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Shtojcë: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2019
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 ligji
1.1.1.
Kushtetuta, Parlamenti dhe sistemi zgjedhor
1.1.1.
Legjislacioni kornizë
1.1.1.1
Neni 120
Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës (rregullore e
Asnjë akt
re), e miratuar
1.1.2.
Administrata publike
1.1.2.
Legjislacioni kornizë
1.1.2.1
Neni 120
Ligji për Racionalizimin e Agjencive dhe Institucioneve të
Asnjë akt
Pavarura (ligji i ri), i miratuar
1.1.2.2
Neni 120
Ligji për Kontestet Administrative, i miratuar
Asnjë akt
1.1.2.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
1.1.2.3
Neni 120
Plotësim ndryshimi i UA nr. 2008/08 për marrëveshjet e
Asnjë akt
bashkëpunimit të komunave me fshatrat, vendbanimet dhe
lagjet urbane
1.1.2.4
Neni 120
Plotësim ndryshimi i UA nr. 2012/01 për monitorimin e punës
Asnjë akt
së organeve të komunave përmes teleprezencës
1.1.2.5
Neni 120
Rregullore për rekrutim
Asnjë akt
1.1.2.6
Neni 120
Rregullorja për disiplinë
Asnjë akt
1.1.2.7
Neni 120
Rregullorja për klasifikimin e vendeve të punës
Asnjë akt
1.1.2.8
Neni 120
Rregullorja për shtesa në pagë dhe kompensime tjera
Asnjë akt
1.1.2.9
Neni 120
Rregullorja për lëvizje brenda kategorisë dhe ngritje në karrierë
Asnjë akt
1.1.2.10
Neni 120
Rregullorja për standardet e organizimit të brendshëm
Asnjë akt
1.1.2.11
Neni 120
Rregullorja për përcaktimin e procedurave të dhënies në
Asnjë akt
shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës,
e ndryshuar
1.1.2.12
Neni 120
Plotësim ndryshimi i Rregullores për shqyrtimin administrativ
Asnjë akt
të akteve të komunës
1.2.
Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare
1.2.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
1.2.1
Nenet 3, 4, 5, 6, 7,
Projekt Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe
Asnjë akt
8, 10, 11, 12, 13,
sistematizimin e Institutit për Mjekësinë Ligjore
14, 16, 17, 19
1.2.2
Nenet 3, 4, 5, 6, 7,
UA për ekzaminimin mjeko-ligjor, i miratuar
Asnjë akt
8, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 19
2. BLLOKU II - KRITERET EKONOMIKE
2.1.
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut
2.1.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative

Institucionet
përgjegjëse

Afatet
kohore

Statusi i
ecurisë

Kuvendi

K4 2019

E pazbatuar

MAP

K1 2019

E pazbatuar

MAP

K1 2019

E pazbatuar

MAPL

K2 2019

E zbatuar

MAPL

K1 2019

E zbatuar

MAP
MAP
MAP
MAP
MAP
MAP
MAPL

K4 2019
K4 2019
K4 2019
K4 2019
K4 2019
K4 2019
K3 2019

E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar

MAPL

K2 2019

E pazbatuar

MD

K3 2019

E pazbatuar
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2.1.1

Nenet 25, 43, 75,
UA për kriteret përzgjedhëse dhe prioritizimin e projekteve
Asnjë akt
93, 94, 96, 98, 106,
kapitale, i aprovuar
107, 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.
Legjislacioni kornizë
3.1.1
Nenet 20, 80 dhe
Ligji për Inspektime
Asnjë akt
74, pika 3
3.1.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.1.2
Nenet 20, 80 dhe
Rregullorja për Sigurinë e Makinerive
Direktiva 2006/42/BE dhe amandamenti 2009/127/BE
74, pika 3
3.1.3
Nenet 20, 80 dhe
Rregullorja për Pajisjet Personale Mbrojtëse (PPE)
Rregullorja 2016/425/BE
74, pika 3
3.1.4
Nenet 20, 80 dhe
UA për Kërkesat themelore për punët e ndërtimit, sistemin e
Dispozita te caktuara te Rregullores Nr.305/2011/EU për Produktet e
74, pika 3
vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës
Ndërtimit
dhe deklaratën e performancës së produkteve të ndërtimit.

MF

K4 2019

E zbatuar

MTI

K2 2019

E pazbatuar

MTI

K4 2019

E pazbatuar

MTI

K3 2019

E pazbatuar

MTI

K1 2019

E zbatuar

3.1.5

Direktiva 89/105/EEC/ Për transparencën e masave të rregullimit të
çmimeve të produkteve mjekësore për përdorim njerëzor dhe përfshirja
e tyre në sferën e sistemit të sigurimeve shëndetësore

MSh

K1 2019

E zbatuar

Asnjë akt

MPMS

K4 2019

E zbatuar

Asnjë akt

MPMS

K4 2019

E zbatuar

Asnjë akt

MPMS

K4 2019

E zbatuar

Asnjë akt

MAShT

K3 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MAShT

K4 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MAShT

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva 88 / 361 /EEC për implementimin e artikullit 67 të Traktatit
për Themelimin e Komunitetit Ekonomik Evropian.

MD

K2 2019

Direktiva 2015/2366 për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm

BQK

K2 2019

Nenet 20, 80 dhe
74, pika 3

UA për Rregullimin e çmimit të produkteve dhe pajisjeve
medicinale

3.2. Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve
3.2.
Legjislacioni kornizë
3.2.1
Neni 79, Paragrafi
Inicimi/negocimi marrëveshjes bilaterale me Holandën
9
3.2.2
Neni 79, Paragrafi
Inicimi/negocimi marrëveshjes bilaterale me Slloveninë
9
3.2.3
Neni 79, Paragrafi
Inicimi/negocimi marrëveshjes bilaterale Kroacinë
9
3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve
3.3.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.3.1
Nenet 51, 56, 58
UA për Kriteret e parapara për fitimin e të drejtës në ushtrimin
e profesionit të rregulluar
3.3.2
Nenet 51, 56, 58
UA për Rregullat për funksionimin e Komisionit të Provimit
Shtetëror, kompensimin e anëtarëve të saj, si dhe procedurat
dhe mënyrën e zhvillimit të Provimit Shtetëror
3.3.3
Nenet 51, 56, 58
UA për Organizimin dhe funksionimin e organit profesional për
zhvillimin e standardeve të profesionit
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
3.4.
Legjislacioni kornizë
3.4.1
Neni 65
Ligji për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj, i miratuar
3.4.
3.4.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 64
Rregullorja për licencimin dhe rregullimin e operatorëve të
sistemeve të pagesave
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E zbatuar

3.4.3

Neni 64

Rregullorja për rregullimin e veprimtarisë së lëshimit të parasë
elektronike

3.4.4

Neni 89

UA për Pronarin Përfitues

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
3.5.
Legjislacioni kornizë
3.5.1
Neni 79
Plotësim ndryshimi i Projektligjit për Partneritetin Publiko Privat, i miratuar
3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive
3.6.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.6.1
Neni 51, pika 1, 2,
Hartimi i UA për Pavaresinë e Auditorit
4 e MSA-së
3.6.2

Neni 51, pika 1, 2,
5 e MSA-së

Hartimi i UA për mbikeqyrjen e kontrollit të cilësisë

3.6.3

Neni 51, pika 1, 2,
3 e MSA-së

UA që përcakton kërkesat, kushtet dhe procedurat për krijimin
e Numrit Unik Identifikues

3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës
3.8.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.8.
Ndihma shtetërore
3.8.1
Neni 75, pika 1a
Rregullorja De Minimis për Ndihmë Shtetërore (Rregullore e
dhe 1b
re), e miratuar
3.8.2
3.8.3

Neni 75, pika 1a
dhe 1b
Neni 75, pika 1a
dhe 1b

Rregullorja për Ndihmë Rajonale, e miratuar
Rregullorja për Ndihmë Horizontale, e miratuar

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare
3.9.
Legjislacioni kornizë
3.9.1
Nenet 50, 96 dhe
Ligji për Bankat (Plotësim/ndryshim)
aneksit 6

Direktiva 2009/110 / KE e Parlamentit dhe Këshillit e 16 shtatorit 2009
mbi marrjen, ndjekjen dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së institucioneve
të parasë elektronike që ndryshojnë direktivat 2005/60 /KE dhe
2006/48 /KE dhe shfuqizojnë Direktivën 2000/46 /KE (versioni i
konsoliduar CELEX:02009L0110-20180113)
Direktiva 2015/849 mbi Parandalimin e përdorimit të sistemit financiar
për qëllime të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (versioni
i konsoliduar CELEX:02015L0849-20180709)

BQK

K3 2019

E pazbatuar

MF

K2 2019

E pazbatuar

Direktiva e BE-së 2014/23 për dhënien e kontratave të koncesionit
(versioni i konsoliduar CELEX:02014L0023-20180101)

MF

K2 2019

E pazbatuar

Direktiva 2013/34/EU mbi Kontabilitetin (versioni i konsoliduar
CELEX:02013L0034-20141211) dhe Direktiva 2014/56/EC mbi
Auditimin
Direktiva 2013/34/EU mbi Kontabilitetin (versioni i konsoliduar
CELEX: 02013L0034 -20141211), dhe Direktiva 2014/56/EC mbi
Auditimin.
Direktiva (EU) 2017/1132 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës
14 qershor 2017 në lidhje me aspekte të caktuara të së drejtës së
kompanive.

MF

K1 2019

E pazbatuar

MF

K1 2019

E pazbatuar

MTI

K4 2019

E zbatuar

Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1407/2013 mbi zbatimin e neneve 107
dhe 108 të Traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian për
Ndihmën De Minimis (18/12/2013- 2020)
Nenet 101 deri 109 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian
(TFEU)
Rregullorja e Këshillit nr. 2018/1911 e 26 nëntorit 2018 që ndryshon
Rregulloren e Këshillit (BE) 2015/1588 të datës 13 korrik 2015 mbi
aplikimin e neneve 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e
Bashkimit Evropian për kategoritë e caktuara të ndihmës shtetërore
horizontale

MF

K2 2019

E pazbatuar

MF

K4 2019

E pazbatuar

MF

K4 2019

E pazbatuar

DIREKTIVA 2013/36 / BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E
KËSHILLIT TË 26 Qershorit 2013 mbi aksesin në veprimtarinë e
institucioneve të kreditit dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të
institucioneve kreditore dhe firmave investuese, duke ndryshuar
Direktivën 2002/87 /KE dhe duke shfuqizuar Direktivat 2006/48 /KE
dhe 2006/49 /KE e PARLAMENTAR DHE KËSHILLIT e 15 majit 2014,
i cili krijon një kornizë për rimëkëmbjen dhe zgjidhjen e institucioneve
të kreditit dhe firmave investuese dhe ndryshimin e Direktivës së

BQK

K4 2019

E pazbatuar
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3.9.2

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Plotësim ndryshim i Projektligjit për sigurimin e detyrueshëm
nga autopërgjegjësia

3.9
3.9.3

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Nenet 50, 96 dhe
Përgatitja e udhëzimit administrativ për zbatimin e Rregullores
aneksit 6
për adekuatshmërinë e kapitalit

3.9.4

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Përgatitja e udhëzimit administrativ për zbatimin e Rregullores
për treguesit e leverazhit

3.9.5

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Rregulla 17 mbi Vlerën e Benefiteve të Pensionit e aplikueshme
për Fondin e Pensionit Suplementar Punëdhënës

3.9.6

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Rregulla 18 mbi Benefitet e Pensionit - Programet e
Aplikueshme të Pensioneve Suplementare Individuale

3.9.7

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Rregulla e BPK-s mbi Mbajtjen e shënimeve në Fondet
Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve

3.9.8

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Rregullorja për Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për
Shpalosje për Institucionet Financiare Jobankare

Këshillit 82/891 / EEC dhe Direktivave 2001/24 /KE, 2002/47 /KE,
2004/25 (KE) Nr. 1093/2010 dhe (EU) Nr. 648/2012 , të Parlamentit
Evropian dhe të Këshillit ( (versioni i konsoliduar CELEX:02013L003620180709)
Direktiva 2009/103/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16
shtator 2009, për sigurimin e përgjegjësisë civile në lidhje me
përdorimin e mjeteve motorike dhe për zbatimin me forcë të detyrimit
për të marrë një sigurim të tillë
Direktiva 2013/36 / BE e PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E
KËSHILLIT TË 26 Qershorit 2013 për aksesin në veprimtarinë e
institucioneve të kreditit dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të
institucioneve kreditore dhe të firmave investuese, duke ndryshuar
Direktivën 2002/87 /KE dhe duke shfuqizuar Direktivat 2006 / 48 /KE
dhe 2006/49 /KE;
Rregullorja 575/2013 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE KËSHILLIT
TË 26 qershorit 2013 mbi kërkesat e kujdesshme për institucionet e
kreditit dhe firmat e investimeve dhe ndryshimin e Rregullores (EU)
Nr. 648/2012
Direktiva 2013/36 / BE e PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E
KËSHILLIT TË 26 Qershorit 2013 për aksesin në veprimtarinë e
institucioneve të kreditit dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të
institucioneve kreditore dhe të firmave investuese, duke ndryshuar
Direktivën 2002/87 /KE dhe duke shfuqizuar Direktivat 2006 / 48 /KE
dhe 2006/49 /KE.
Rregullorja 575/2013 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE KËSHILLIT
TË 26 qershorit 2013 mbi kërkesat e kujdesshme për institucionet e
kreditit dhe firmat e investimeve dhe ndryshimin e Rregullores (EU)
Nr. 648/2012
Direktiva 2003/41/KE e parlamentit Evropian dhe e Këshillit te 3
Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe mbikëqyrjen e institucioneve te
pensioneve profesionale" (versioni i konsoliduar CELEX:02003L004120130620)
Direktiva 2003/41/KE e parlamentit Evropian dhe e Këshillit te 3
Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe mbikeqyrjen e instutucioneve te
pensioneve profesionale" (versioni i konsoliduar CELEX:02003L004120130620)
Direktiva 2003/41/KE e parlamentit Evropian dhe e Këshillit te 3
Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe mbikëqyrjen e institucioneve te
pensioneve profesionale" (versioni i konsoliduar CELEX:02003L004120130620)
Direktiva 2008/48 /KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 23
prillit 2008 mbi marrëveshjet e kredisë për konsumatorët dhe
shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 87/102 / KEE (versioni i
konsoliduar CELEX:02008L0048-20180101)

BQK

K3 2019

E pazbatuar

BQK

K1 2019

E zbatuar

BQK

K1 2019

E zbatuar

BQK

K2 2019

E pazbatuar

BQK

K3 2019

E zbatuar

BQK

K4 2019

E pazbatuar

BQK

K4 2019

E zbatuar
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3.9.9

Nenet 50, 96 dhe
aneksit 6

Hartimi i rregullativës për zbatim të IFRS 9 (Bankat)

3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
3.10.
Legjislacioni kornizë
3.10.1
Nenet 109, 110
Ligji për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besueshme
dhe 111
për transaksionet elektronike (Ligj i ri), i miratuar
3.10.2
Nenet 109, 110
Ligji për masat për uljen e kosotos së shtrirjes së rrjeteve të
dhe 111
komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë (Ligj i ri), i
miratuar
3.10.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.10.3
Nenet 109, 110
Rregullorja për pronësi të mediave dhe parandalim të
dhe 111
koncentrimit të mediave (akt nënligjor i ri), miratuar
3.10.4
3.10.5

Nenet 109, 110
dhe 111

Rregullorja për krijimin e fondit për stimulim të programeve
(akt nënligjor i ri), e miratuar

Nenet 109, 110
Rregullorja për të drejtën për shteg dhe shfrytëzimin e
dhe 111
përbashkët të infrastrukturës (akt nënligjor i ri), e miratuar
3.10.6
Nenet 109, 110
Rregullorja për Analizat e tregut (ndryshim-plotësim), e
dhe 111
miratuar
3.10.7
Nenet 109, 110
Rregullorja për Qasje (ndryshim-plotësim), e miratuar
dhe 111
3.10.8
Nenet 109, 110
Rregullorja për Interkoneksion (ndryshim-plotësim),e miratuar
dhe 111
3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
3.11.
Legjislacioni kornizë
3.11.1
Neni 102
Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Ligji i ri)

RREGULLORE E KOMISIONIT (EU) 2016/2067 e 22 nëntorit 2016 për
ndryshimin e rregullores (KE) Nr. 1126/2008 për miratimin e disa
standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në përputhje me
Rregulloren (KE) Nr 1606/2002 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit
në lidhje me Raportimin Financiar Ndërkombëtar Standardi 9

BQK

K4 2019

E zbatuar

Rregullorja e BE-së për Identifikimin elektronik dhe shërbimet e
besueshme për transaksionet elektronike
Direktiva e BE-së nr. 2014/61/EU

MZhE

K4 2019

E pazbatuar

MZhE

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuele - AVMSD

KPM

K2 2019

E pazbatuar

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuele - AVMSD

KPM

K2 2019

E pazbatuar

Direktiva e BE-së Nr. 2014/61 /BE mbi masat për reduktimin e kostos
për shtrirjen e rrjetit të komunikimeve elektronike
Direktiva nr.2009/140/KE për rregullim më të mirë dhe Rekomandimi i
KE 2014/710/EU
Direktiva nr.2009/140/KE për rregullim më të mirë

ARKEP

K2 2019

E pazbatuar

ARKEP

K3 2019

E pazbatuar

ARKEP

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva nr.2009/140/KE për rregullim më të mirë

ARKEP

K4 2019

E pazbatuar

Rregullore (EU) nr. 1305/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
të datës 17 dhjetor 2013, për mbështetjen e zhvillimit rural nga Fondi
Bujqësor Evropian për Zhvillim Rural (FBEZHR) dhe që shfuqizon
Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 1698/2005;
Rregullore (EU) nr. 1306/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
të datës 17 dhjetor 2013, për financimin, menaxhimin dhe monitorimin
e politikës së përbashkët bujqësore dhe që shfuqizon rregulloret e
Këshillit (EEC) nr. 352/78, (KE) nr. 165/94, (KE) nr. 2799/98, (KE); nr.
814/2000, (KE) nr. 1290/2005 dhe (KE) nr. 485/2008;
Rregullore (EU) nr. 1307/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
të datës 17 dhjetor 2013, që përcakton rregullat për pagesat direkte për
fermerët sipas skemave të mbështetjes në kuadër të politikës së
përbashkët bujqësore dhe që shfuqizon Rregulloren e Këshillit (KE) nr.
637/2008 dhe Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 73/2009;
Rregullore (EU) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
të datës 17 dhjetor 2013, që themelon organizatën e përbashkët të
tregjeve në produktet bujqësore dhe që shfuqizon rregulloret e Këshillit
(EEC) nr. 922/72, (EEC) nr. 234/79, (KE) nr. 1037/2001 dhe (KE) nr.

MBPZhR

K2 2019

E pazbatuar
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1234/2007;
Rregullore zbatuese të Komisionit (EE) nr. 447/2014, të datës 2 maj
2014, për rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (EU) nr.
231/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për krijimin e
Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II);
Rregullore e Këshillit (KE) nr. 21/2004 të datës 17 dhjetor 2003 që krijon
sistemin për identifikimin dhe regjistrimin e dhenve dhe dhive dhe që
ndryshon Rregulloren (KE) nr. 1782/2003 si dhe Direktivën
92/102/EEC dhe Direktivën 64/432/EEC;
Rregullore (EU) nr. 1144/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
të datës 22 tetor 2014, për masat e ofrimit dhe promovimit të
informacionit në lidhje me produktet bujqësore të zbatuara në tregun e
brendshëm dhe në vendet e treta dhe që shfuqizon Rregulloren e
Këshillit (KE) nr. 3/2008;
Rregullore e Këshillit (KE) nr. 834/2007 të datës 28 qershor 2007 për
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe që
shfuqizon Rregulloren (EEC) nr. 2092/91;
Rregullore (EU) nr. 1151/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
të datës 21 nëntor 2012, për skemat e cilësisë për produktet bujqësore
dhe produktet ushqimore;
Rregullore e Këshillit (KE) nr. 1217/2009 të datës 30 nëntor 2009 për
krijimin e një rrjeti për mbledhjen e të dhënave të kontabilitetit mbi të
ardhurat dhe operimin e biznesit të fermave bujqësore në Komunitetin
Evropian.
3.11.
3.11.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 102
UA për detyrat, përgjegjësitë dhe përbërjen e komisionit për
bujqësinë organike, i miratuar.

3.11.3

Neni 102

UA për sistemin e kontrollit, autoritetin e kontrollit, trupat e
kontrollit dhe rregullat për zbatimin e tyre në prodhimtarinë
organike, i miratuar.

3.11.4

Neni 102

UA për përcaktimin e rregullave për prodhimin bimor organik,
i miratuar.

Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.
Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.
Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar
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3.11.5

Neni 102

UA për prodhimin blegtoral dhe ushqimin organik, i miratuar.

3.11.6

Neni 102

UA për prodhimin e akuakulturës organike, i miratuar.

3.11.7

Neni 102

UA për kriteret, standardet dhe kushtet e importimit të
produkteve organike në Kosovë, i miratuar.

3.11.8

Neni 102

UA për përcaktimin e logos së prodhimit organik dhe kërkesat
specifike për etiketim, i miratuar.

3.11.9

Neni 102

UA për rregullat dhe metodat e prodhimit të produktve
organike të përpunuara, i miratuar.

3.11.10

Neni 102

UA për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim
rural për vitin 2019, i miratuar.

Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.
Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.
Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.
Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 834/2007 e datës 28 qershor 2007 mbi
prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe
shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 2092/91;
Rregullore e Komisionit Nr. 889/2008 e datës 5 shtator 2008 që
përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit
(KE) Nr.834/2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve
organike në lidhje me prodhimin organik, etiketimin dhe kontrollin.
Rregullorja (KE) Nr. 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që
përcakton rregullat e përbashkëta dhe procedurat për implementimin e
instrumenteve të Unionit për financimin e veprimeve të jashtme
Rregullorja (KE) Nr. 231/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që
përcakton Instrumentin e Asistencë së Para–Anëtarësimit
Rregullorja implementuese e Këshillit (EU) Nr. 447/2014 2 Maj 2014 për
rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (EU) Nr. 231/2014 e
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që përcakton Instrumentin e
Asistencës së Para–Anëtarësimit (IPA II).

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

MBPZhR

K1 2019

E zbatuar

MBPZhR

K1 2019

E pazbatuar
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3.11.11

Neni 102

UA për pagesat direkte në bujqësi për vitin 2019, i miratuar.

3.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinës
3.12.
Legjislacioni kornizë
3.12.1
Neni 102
Ligji nr. 03/L-016 për ushqimin (plotësim-ndryshim)

3.12.2
3.12.3

Neni 102
Neni 102

Ligji nr. 2004/21 për veterinarinë (plotësim-ndryshim)
Ligji nr. 2003/5 për farëra, i miratuar (plotësim-ndryshim)

3.12.4

Neni 102

Ligji nr. 2004/13 për materialin fidanor, i miratuar (plotësimndryshim)

Rregullorja (KE) Nr. 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që
përcakton rregullat e përbashkëta dhe procedurat për implementimin e
instrumenteve të Unionit për financimin e veprimeve të jashtme
Rregullorja (KE) Nr. 231/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që
përcakton Instrumentin e Asistencë së Para–Anëtarësimit
Rregullorja implementuese e Këshillit (EU) Nr. 447/2014 2 Maj 2014 për
rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (EU) Nr. 231/2014 e
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që përcakton Instrumentin e
Asistencës së Para–Anëtarësimit (IPA II).

MBPZhR

K1 2019

E pazbatuar

Rregullorja nr. 178/2002 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian për
përcaktimin e parimeve dhe kërkesave të përgjithshme të projektligjit
për ushqimin, krijimin e Autoritetit Evropian për Siguri Ushqimore dhe
parashtrimin e procedurave qe i përkasin sigurisë ushqimore;
Direktiva 2001/83/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 6
nëntorit 2001 mbi kodin e Komunitetit në lidhje me produktet
medicinale për përdorim njerëzor;
Rregullorja (KE) Nr 1223/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e
datës 30 nëntor 2009 për produktet kozmetike;
Direktiva 2014/40 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 3
prill 2014 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave
administrative të Shteteve Anëtare lidhur me prodhimin, paraqitjen
dhe shitjen e duh7anit dhe produkteve të tij, që shfuqizon Direktiva
2001/37 /KE; 5. Konventa e Vetme për Drogat narkotike 1961; 6.
Konventa për Substancat Psikotrope 1971 7. Direktiva e Këshillit Nr.
98/83/EC për cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor.
Rregullorja e BE 2016/429 për sëmundjet shtazore të transmetueshme
Direktiva e Këshillit 66/402/KEE mbi marketingun e farërave të
drithërave
Direktiva e Këshillit 66/401/KEE mbi marketingun e farërave të
bimëve foragjere
Direktiva e Këshillit 66/402/KEE mbi marketingun e farërave të
drithërave 3. Direktiva e Këshillit 2002/53/KE mbi katalogun e
përbashkët të varieteteve të specieve të bimëve bujqësore
Direktiva e Këshillit 2002/54/KE mbi marketingun e farërave të
panxharit
Direktiva e Këshillit 2002/55/KE mbi marketingun e farërave të
perimeve
Direktiva e Këshillit 2002/56/KE mbi marketingun e patateve për farë
Direktiva e Këshillit 2002/57/KE mbi marketingun e farërave të bimëve
vajore dhe bimët fijore
Direktiva e Këshillit 68/193/KEE mbi marketingun e materialit për
shumëzim vegjetativ të hardhisë
Direktiva e Këshillit 1998/56/KE mbi marketingun e materialit për
shumëzimin e bimëve dekorative.

MBPZhR

K2 2019

E pazbatuar

MBPZhR
MBPZhR

K4 2019
K4 2019

E pazbatuar
E pazbatuar

MBPZhR

K4 2019

E pazbatuar
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3.13.
3.12.5

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 102
Rregullorja 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)

3.12.6

Neni 102

Rregullorja për implementimin e Rregullores 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)

3.12.7

Neni 102

Rregullorja për shfrytëzimin dhe tregtimin e ujrave minerale
natyrore (akt nënligjor i ri)

3.12.8

Neni 102

UA për kërkesat e higjienës së ushqimit të kafshëve (akt
nënligjor i ri)

3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit
3.14.
Legjislacioni kornizë
3.14.1
Neni 113
Ligji nr. 04/L-179 mbi transportin rrugor (plotësim-ndryshim), i
miratuar

3.14.2

Neni 113

Ligji mbi rrugët, imiratuar

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
nenproduktet shtazore).
Rregullorja e Komisionit nr. 142/2011 qe zbaton Rregulloren nr.
1069/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e cila parashtron
rregullat e shëndetit në lidhje me nënproduktet shtazore dhe
produkteve që rrjedhin nga to jo të destinuara për konsum njerëzor dhe
zbatimin e Direktivës se Këshilli 97/78/KE në lidhje me mostra të
caktuara dhe artikuj të cilet përjashtohen nga kontrollet veterinare në
kufi nën këtë direktivë.
Direktiva 2009/54/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18
qershor 2009 mbi shfrytëzimin dhe marketingun e ujërave minerale
natyrale.
Rregullorja (KE) nr 183/2005 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e
datës 12 janar 2005 që parashtron kërkesat për higjienën e ushqimit për
kafshë.

AUV

K2 2019

E pazbatuar

AUV

K4 2019

E pazbatuar

AUV

K4 2019

E pazbatuar

AUV

K2 2019

E zbatuar

Direktiva nr.1071/2009/KE për qasje në profesion të operatoreve të
transportit rrugor
Direktiva nr.1072/2009/KE për rregullat e përbashkëta në qasje në
transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave
Direktiva nr.1073/2009/KE për rregullat e përbashkëta për qasje në
tregun ndërkombëtar për ekuipazhin e automjetit dhe shërbimet e
transportit të udhëtarëve Rregullorja 2016/68 mbi procedurat dhe
specifikimet e përbashkëta të nevojshme për ndërlidhjen e regjistrave
elektronikë të kartave të shoferëve
Rregullroja 165/2014 e BE e cila rregullon kohën e ngasjes dhe pushimit
Direktiva 2004/52 /KE mbi sistemet e taksave rrugore, ndërveprimin e
sistemeve elektronike të taksave rrugore.
Direktiva 2010/40 /KE mbi kornizën për vendosjen e sistemeve të
transportit inteligjent në fushën e transportit rrugor dhe për ndërlidhjet
me mënyrat e tjera të transportit.
Direktiva 2004/54 /KE mbi kërkesat minimale të sigurisë për tunelet në
rrjetin rrugor trans-evropian
Direktiva 2008/96 /KE mbi menaxhimin e sigurisë së infrastrukturës
rrugore
Direktiva e Këshillit 96/53 /KE që përcakton për disa automjete
rrugore dimensionet maksimale të autorizuara në trafikun kombëtar
dhe ndërkombëtar dhe peshat maksimale të autorizuara në trafikun
ndërkombëtar.
Direktiva 1999/62 /KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi

MI

K4 2019

E pazbatuar

MI

K4 2019

E pazbatuar
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ngarkimin e automjeteve të mallrave të rënda për shfrytëzimin e disa
rrugëve të caktuara.
3.14.
3.14.3
3.14.4

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 113
UA për licencimin e makinistëve, i miratuar
Neni 113
Rregullorja mbi rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit
civil dhe krijimin e një Agjencie Evropiane të Sigurisë së
Aviacionit (akt nënligjor i ri), e miratuar

3.14.5

Neni 113

Rregullorja që përcakton rregullat e përbashkëta të ajrit dhe
operative në lidhje me shërbimet dhe procedurat në navigacion
ajror (akt nënligjor i ri), e miratuar

3.14.6

Neni 113

Rregullorja që përcakton rregullat e hollësishme për operimin e
balonave (akt nënligjor i ri), e miratuar

3.14.7

Neni 113

Rregullorja për heqjen e shablloneve për autorizimet e lëshuara
për operatorët e vendeve të treta dhe për specifikimet e
ndërlidhura (plotësim-ndryshim), e miratuar

3.14.8

Neni 113

Rregullorja që parashtron kërkesat për hapësirat e kanaleve
zanore për qiellin e vetëm evropian (akt nënligjor i ri), e
miratuar

3.14.9

Neni 113

Rregullorja për certifikimin e entiteteve përgjegjëse të
mirëmbajtjes (akt nënligjor i ri), e miratuar

3.14.10

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 (akt nënligjor i ri), e miratuar

3.14.11

Neni 113

Rregullorja për Specifikacionet Teknike për Interoperabilitet për
nënsistemin ‘’mjetet lëvizëse- lokomotivat dhe mjetet lëvizëse
për pasagjer’’(akt nënligjor i ri), e miratuar

Direktiva 049/2004 për licencimin e operatorëve hekurudhorë
Rregullorja (BE) 2018/1139 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e
datës 4 korrik 2018 mbi rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit
civil dhe krijimin e një Agjencie Evropiane të Sigurisë së Aviacionit, dhe
për ndryshimin e Rregulloreve (KE) Nr. 2111/2005, (BE) Nr. 996/2010,
(KE) 1008/2008, (BE) Nr. 376/2014 dhe Direktivave 2014/30/BE dhe
2014/53/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, dhe shfuqizimin e
Rregulloreve (KE) Nr 552/2004 dhe (KE) Nr 216/2008 të Parlamentit
Evropian dhe të Këshillit dhe Rregullorës së Këshillit (KEE) Nr 3922/91

MI
AAC

K2 2019
K2 2019

E pazbatuar
E pazbatuar

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 923/2012 e 26 shtatorit 2012 që
përcakton rregullat e përbashkëta të ajrit dhe operative në lidhje me
shërbimet dhe procedurat në navigacion ajror dhe ndryshon
Rregulloren Zbatuese (BE) Nr. 1035/2011 dhe Rregulloret (KE) Nr 1265
/ 2007, (KE) Nr 1794/2006, (KE) Nr 730/2006, (KE) Nr 1033/2006 dhe
(BE) Nr 255/2010
Rregullorja e Komisionit (BE) 2018/395 e datës 13 mars 2018 që
përcakton rregullat e hollësishme për operimin e balonave në përputhje
me Rregulloren (KE) Nr 216/2008 të Parlamentit Evropian dhe të
Këshillit
Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2016/1158 për ndryshimin e
Rregullores (BE) Nr 452/2014 për heqjen e shablloneve për autorizimet
e lëshuara për operatorët e vendeve të treta dhe për specifikimet e
ndërlidhura.
Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 1079/2012 e datës 16 nëntor
2012 që përcakton kërkesat për ndarjen e kanaleve zanore për qiellin e
vetëm Evropian Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 657/2013 e
datës 10 korrik 2013 për ndryshimin e Rregullores Zbatuese (BE) Nr.
1079/2012 për përcaktimin e kërkesave për ndarjen e kanaleve zanore
për qiellin e vetëm evropian Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE)
2017/2160 e 20 nëntorit 2017 për ndryshimin e Rregullores Zbatuese
(BE) 1079/2012 lidhur me disa referenca në dispozitat e ICAO-s
Rregullorja e Komisionit (EU) Nr. 445/2011 mbi sistemin e certifikimit
të subjekteve përgjegjëse për mirëmbajtje

AAC

K4 2019

E pazbatuar

AAC

K3 2019

E pazbatuar

AAC

K4 2019

E zbatuar

AAC

K2 2019

E zbatuar

ARH

K2 2019

E zbatuar

Rregullorja e Komisionit (EU) Nr. 1078/2012 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 dhe nga subjektet përgjegjëse për
mirëmbajtje
Rregullorja e Komisionit (EU) Nr. 1302/2014 mbi specifikimet teknike
për interoperabilitet për nënsistemin ‘’mjetet lëvizëse- lokomotivat dhe
mjetet lëvizëse për pasagjer’’me nënsistemet e sistemit hekurudhor në
Bashkimin Evropian

ARH

K4 2019

E pazbatuar

ARH

K3 2019

E zbatuar
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3.14.12

Neni 113

Rregullorja për Specifikacionet Teknike për Interoperabilitet për
nënsistemin ’’mjetet lëvizëse -vagonët e mallrave’’ (akt nënligjor
i ri), e miratuar
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Legjislacioni kornizë
3.15.1
Neni 114
Ligji për tregti me naftë produkte të naftës dhe karburante të
ripërtritshme në Kosovë (ligj i ri), i miratuar

3.15.
3.15.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 114
UA lidhur me kërkesat për efiçiencën e energjisë për blerjen e
produkteve, shërbimeve dhe ndërtesave nga institucionet e
nivelit qendror

3.15.3

Neni 114

Rregullore për Etiketat e pajisjeve që shpenzojnë energji

3.15.4

Neni 114

Rregullore për kriteret minimale për auditimet e energjisë
përfshirë ato të kryera si pjesë e sistemeve të menaxhimit të
energjisë

3.15.5

Neni 114

Udhëzues për mënyrën e raportimit për raportet vjetore dhe për
progresin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të
Energjisë

3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet
3.16.
Legjislacioni kornizë
3.16.1
Nenet 39, 40, 70
Plotësim ndryshimi i Projektligjit për Administratën Tatimore
dhe 105
dhe Procedurat, i miratuar
3.16.2
Nenet 39, 40, 70
Plotësim ndryshimi i Projekt Projektligjit për Trajtimin e
dhe 105
Legjislacionit për Lojërat e Fatit, i miratuar

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
3.19.
Legjislacioni kornizë
3.19.1
Nenet 82 dhe 106
Projekti Ligji i Lehonisë dhe Prindëror, i miratuar

Rregullorja e Komisionit (EU) Nr. 321/2013 mbi Specifikacionet
Teknike për Interoperabilitet për nënsistemin "mjetet lëvizëse -vagonët
e mallrave" të sistemit hekurudhor në Bashkimin Evropian

ARH

K4 2019

E zbatuar

Direktiva nr. 2009/30/KE që amandamenton 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 amandamenton Direktivën e Këshillit 1999/32/EC në lidhje me
specifikimet e karburantit të përdorur nga anijet e ujrave të brendshme
dhe shfuqizimi i Direktivës 93/12/EEC
Direktiva nr. 2009/28/KE mbi promovimin e shfrytëzimit të energjisë
nga burimet e ripërtëritshme

MTI

K4 2019

E pazbatuar

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
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

MZhE

K4 2019

E pazbatuar

MZhE

K4 2019

E pazbatuar

MZhE

K2 2019

E pazbatuar

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

MZhE

K4 2019

E pazbatuar

Kodi i mirësjelljes për Tatimin e Biznesit

MF

K1 2019

E pazbatuar

Opinion i Avokatit të përgjithshëm Mazák i dhënë me 23 shkurt 2010,
Rregullat kombëtare që krijojnë një sistem koncesionesh për
veprimtarinë e lojërave të fatit në kazino - Konçesionet e mundshme
vetëm nga shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar të themeluara në
territorin kombëtar;
Aktgjykimet në fushën e lojërave të fatit

MF

K4 2019

E zbatuar

Direktivën e Këshillit 2010/18/EC të 8 marsit 2010 për zbatimin e
Marrëveshjes kornizë të rishikuar për pushimin prindëror të
nënshkruar nga BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP dhe ETUC dhe e

MPMS

K1 2019

E pazbatuar
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cila e shfuqizon Direktivën 96/34/EC;
Direktivën e Këshillit 92/85/EEC të 19 tetorit 1992 për futjen e masave
për inkurajimin e përmirësimeve në sigurinë dhe shëndetin në punë të
punëtoreve shtatzënë dhe të punëtoreve që kanë lindur rishtazi apo
janë duke ushqyer me gji (Direktiva e dhjetë individuale në kuptim të
Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC).
Direktiva 2006/54 /KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5
korrik 2006 mbi zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe
trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe
profesionit (rifillimi) (OJ L204, 26.7.2006, fq.23).
3.19.
3.19.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Nenet 82 dhe 106
Projekt-Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullorës
nr.04/2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në
punë dhe në vendin e punës, e miratuar

3.19.3

Nenet 82 dhe 106

Projekt-Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores
nr.05.2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në
përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës, e miratuar

3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë
3.20.
Legjislacioni kornizë
3.20.1
Nenet 99 dhe 100
Ligji për Turizëm, i miratuar

3.20.2

Nenet 99 dhe 100

Ligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi, i miratuar

3.22. Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore
3.22.
Legjislacioni kornizë
3.22.1
Nenet 121, 122,
Projektligji për ratifikimin e "Marrëveshjes financiare për IPA
123, 124 dhe 125
2018, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian"
i 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
Kodi Civil, i hartuar

Direktiva e BE-së Nr. 89/654/KEE të datës 30 nëntor 1989, për kërkesat
minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës (direktiva e parë
individuale e bazuar në nenin 16 parag.1. të Direktivës kornizë Nr.
89/391/KEE) e amendamentuar me Direktivën 2007/30/EC te
Parlamentit dhe Këshillit Evropian me 20 Qershor 2007;

MPMS

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva 2009/104/EC E Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e dt.16
shtator 2009 në lidhje me kërkesat e sigurisë minimale dhe të shëndetit
për përdorimin e pajisjeve të punës nga ana e punëtorëve në punë
(Direktiva e dytë individuale brenda kuptimit të nenit 16 (1) të
Direktivës 89/391.

MPMS

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva (EU) 2015/2302 e Parlamentit Evropian dhe e këshillit të
datës 25 nëntor 2015 mbi udhëtimin e paketës dhe marrëveshjet e
udhëtimit të lidhur.
Referencë: Komunikata nga Komisioni mbi investimin në industrinë e
mençur inovative dhe të qëndrueshme (Strategjia e BE-së për politika
industriale), 13 Shtator 2017

MTI

K2 2019

E pazbatuar

MIN

K3 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

Kuvendi

K4 2019

E zbatuar

Rregullorja e quajtur Bruksel II apo Bruksel II bis njihet rregullorja e
UE-se nr.2201/2003 e cila rregullon kompetencën e gjykatave dhe
njohjen e vendimeve nga ana e shteteve anëtare të bashkimit evropian
në çështjet familjare;
Rregullorja nr. 1347/200/EC e datës 29 Maj 2000 mbi juridiksjonin,
njohjen dhe zbatimin e vendimeve në çështjet e përgjegjësisë prindërore
për fëmijët e përbashkët është zëvendësuar me një rregullore tjetër me
Rregulloren 2201/2003/EC;

MD

K4 2019

E pazbatuar
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Rregullorja Romë III 1259/2010 ( shkurorëzim dhe ndarje)
Regjimi pasuror martesor, Rregullorja 2016\1103;
Rregullorja Nr. 650/2012 mbi juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen
dhe zbatimin e vendimeve, pranimin dhe zbatimin e instrumenteve
autentike në çështjet e trashëgimisë dhe në krijimin e një Certifikate
Evropiane të Trashëgimisë
3.23.
3.23.2

Politikat kundër korrupsionit
Nenet 83 dhe 91
Projektligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit (plotësim ndryshim)

3.23.3

Nenet 83 dhe 91

3.23.
3.23.4

Të drejtat themelore
Nenet 3 dhe 4
Projektligji për të drejta në shërbime dhe përfitime për personat
me aftësi të kufizuara, i hartuar
Nenet 3 dhe 4
Projektligji për Rendin dhe Qetësinë Publike, i miratuar
Nenet 3 dhe 4
Projektligji për Tubimet Publike, i miratuar
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Sistemi gjyqësor
Neni 83
UA për tarifat për ndërmjetësues, i miratuar
Neni 83
UA për trajnimin dhe certifikimin e ndërmjetësuesve, i miratuar
Neni 83
UA për licencimin e ndërmjetësuesve, i miratuar
Neni 83
UA për mbikëqyrjen, përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore
të ndërmjetësuesve, i miratuar
Neni 83
UA me të cilin përcaktohet procedura e vet inicimit të rasteve
dhe rastet e referimit nga organi administrativ, i miratuar
Neni 83
UA për regjistrin e ndërmjetësuesve, i miratuar
Neni 83
Kodi i Mirësjelljes së Ndërmjetësuesve, i miratuar
Neni 83
UA për ndryshim-plotësimin e UA për tarifat për shpërblimet
dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbaruesit privat, i
miratuar
Neni 83
Regullore për sistematizimin e vendeve të Punës në
Sekretariatin e KGjK-së, e miratuar
Neni 83
Rregullore për organizimin e brendshëm të gjykatave, e
miratuar
Neni 83
Rregullorja për gjyqtar porotë, e miratuar
Neni 83
Rregullore për bashkëpunëtor profesional, e miratuar

3.23.5
3.23.6
3.23.
3.23.
3.23.7
3.23.8
3.23.9
3.23.10
3.23.11
3.23.12
3.23.13
3.23.14

3.23.15
3.23.16
3.23.17
3.23.18

Projektligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë
për zyrtarë publik (plotësim ndryshime)

Konventa evropiane për të drejtat e njeriut
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
Konventa e të drejtës civile mbi korrupsionin
Rezoluta (97) 24 në lidhje me njëzet parimet mbi luftimin e korrupsionit
Konventa evropiane për të drejtat e njeriut
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
Konventa e të drejtës civile mbi korrupsionin
Rezoluta (97) 24 në lidhje me njëzet parimet mbi luftimin e korrupsionit

MD

K4 2019

E pazbatuar

MD

K4 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPMS

K3 2019

E pazbatuar

Asnjë akt
Asnjë akt

MPB
MPB

K4 2019
K4 2019

E pazbatuar
E pazbatuar

Asnjë akt
Asnjë akt
Asnjë akt
Asnjë akt

MD
MD
MD
MD

K1 2019
K1 2019
K1 2019
K1 2019

E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar

Asnjë akt

MD

K1 2019

E pazbatuar

Asnjë akt
Asnjë akt
Asnjë akt

MD
MD
MD

K1 2019
K1 2019
K1 2019

E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar

Asnjë akt

KGjK

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

KGjK

K4 2019

E pazbatuar

Asnjë akt
Asnjë akt

KGjK
KGjK

K3 2019
K3 2019

E zbatuar
E pazbatuar
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3.23.19
3.23.20
3.23.21

Neni 83
Neni 83
Neni 83

3.23.
3.23.22

Të drejtat themelore
Nenet 3 dhe 4
Akt normativ për zbatimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor,
i hartuar
Nenet 3 dhe 4
UA nr 04/2017 për plotësim-ndryshimin e UA nr 03/3016 për
masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të
përbashkët në emër të të dy bashkëshortëve
Nenet 3 dhe 4
UA që përcakton kushtet dhe procedurat e veçanta për dhënien
e lejes për të dënuarit që punojnë jashtë institucionit Korrektues
dhe procedurat për punën e të dënuarve jashtë institucionit
Korrektues, i miratuar
Nenet 3 dhe 4
UA për Programin, të drejtat, obligimet dhe beneficionet për të
miturit në Qendrën Edukativo Korrektuese, i miratuar

3.23.23

3.23.24

3.23.25

Rregullorja për ekspertë gjyqësor, e miratuar
Rregullorja për interpret gjyqësor, e miratuar
Rregullore për procedurë disiplinore për prokurorë, e miratuar

3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Legjislacioni kornizë
3.24.
Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
3.24.1
Neni 91
Ligji për Sigurinë Kibernetike, i miratuar

3.24.
3.24.2

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile
Neni 83
Plotësim ndryshimi i Projektligjit për Bashkëpunimin Juridik
Ndërkombëtar në Çështjet Penale

3.24.3

Neni 83

Ligji për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështjet
Civile

Asnjë akt
Asnjë akt
Asnjë akt

KGjK
KGjK
KPK

K4 2019
K4 2019
K4 2019

E pazbatuar
E zbatuar
E zbatuar

Asnjë akt

ZKM

K4 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

ZKM

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MD

K3 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MD

K3 2019

E pazbatuar

Direktiva e BE 2013/40/EU e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 12
gushtit 2013 mbi sulmet kundër sistemit informativ dhe zëvendësimit
te vendimit kornize 2005/222/JH të këshillit.

MPB

K3 2019

E pazbatuar

Direktiva 2014/41/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 3
prill 2014 për Urdhrin Evropian Hetimor për çështje penale.

MD

K3 2019

E pazbatuar

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

MD

K3 2019

E pazbatuar
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datës 11 korrik 2007 për Krijimin e procedurës evropiane për kërkesat e
vogla;
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 pa kontestuara;
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;
3.24.
3.24.
3.24.4

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Migracioni
Neni 85
Rregullorja për Integrimin e të Huajve, e miratuar

3.24.5

Nenet 85, 86, 87
dhe 88
Nenet 85, 86, 87
dhe 88
Nenet 85, 86, 87
dhe 88

Rregullorja QRK nr.13/2017 për riintgrimin e personave të
riatdhesuar, e plotësuar dhe ndryshuar
Rregullorja për Autoritetin Qeveritar për Migrim, e miratuar

Nenet 85, 86, 87
dhe 88
Nenet 85, 86, 87
dhe 88

3.24.6
3.24.7
3.24.8
3.24.9

3.24.10
3.24.11

Nenet 85, 86, 87
dhe 88
Nenet 85, 86, 87
dhe 88

Komunikata COM/2011/0455 e Komisionit Evropian dhe Parlamentit
Evropian, Këshillit dhe komitetit Evropian Ekonomik dhe Social dhe
Komitetit te Regjioneve - Agjenda Evropiane per Integrimin e shtetasve
te vendeve te treta
Komunikata COM/2005/0389 e Komisionit Evropian dhe Parlamentit
Evropian, Këshillit dhe komitetit Evropian Ekonomik dhe Social dhe
Komitetit te Regjioneve - Agjenda e perbashket per Integrim - Korniza
per integrimin e shtetasve te vendeve te treta.
Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

MPB

K3 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K1 2019

E pazbatuar

UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 22/2013 për Kushtet dhe
procedurat e vazhdimit të vizës, i miratuar

Rregullorja e KE Nr 810/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e
datës 13 korrik 2009 për krijimin e një Community Code per Viza

MPB

K2 2019

E pazbatuar

UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 02/2014 për Dokumentet
e Udhëtimit për të Huajt, i miratuar
UA për Plotësim-ndryshimin e UA nr. 26/2013 për Procedurën
e Humbjes së Shtetësisë së Kosovës me Lirim dhe Privim, i
miratuar
UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 01-2015 për Themelimin
e Komisionit të Ankesave për të Huajt, i miratuar
UA për Plotësim-ndryshimin e UA Nr. 05/2015 për Procedurën
dhe kriteret e përcaktimit të statusit të personit pa shtetësi,
mënyra e fitimit të shtetësisë për personin pa shtetësi dhe
personin me status të refugjatit, i miratuar

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar
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3.24.12

Nenet 85, 86, 87
dhe 88

UA për Plotësim-ndryshimin e UA nr.06/2014 për Themelimin
dhe përcaktimin e rregullave të punës së Komisionit të
Ankesave për Shtetësi, i miratuar
3.24.13
Nenet 85, 86, 87
Projekt UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 04/2014 për
dhe 88
Procedurat e fitimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës
3.24.14
Nenet 85, 86, 87
UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 24/2013 për Refuzimin e
dhe 88
hyrjes në Republikën Kosovës, i miratuar
3.25. Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore
3.25.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.25.1
Neni 107
UA për Këshilli për inovacion shkencor, transfer të dijës dhe
teknologjisë, i miratuar
3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura
3.26.
Legjislacioni kornizë
3.26.1
Neni 118
Projektligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme 0-6 vjeç në
Republikën e Kosovë (projektligj i ri)
3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
3.27.
Legjislacioni kornizë
3.27.1
Nenet 115, 116
Ligji për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrjes së Mineraleve
dhe 117
3.27.2
Nenet 115, 116
Ligji nr. 02/L-53 për Gjuetinë (plotësim-ndryshim)
dhe 117

3.27.3

Nenet 115, 116
dhe 117

Ligji nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës (plotësim-ndryshim)

3.27.4

Nenet 115, 116
dhe 117
Nenet 115, 116
dhe 117
Nenet 115, 116
dhe 117

Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes
(plotësim-ndryshim)
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (plotësim-ndryshim)

3.27.5
3.27.6

Ligji për Ujërat e Kosovës (plotësim-ndryshim)

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MAShT

K2 2019

E zbatuar

Asnjë akt

MAShT

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva 2006/21/KE për Mbeturinat nga Minierat

MMPH

K2 2019

E pazbatuar

Direktiva 92/43/KEE për ruajtjen e vendbanimeve natyrore, florës dhe
faunës së egër;
Direktiva 2009/147/KEE për shpezët;
Konventa e Bonit-për mbrojtjen e llojeve shtegëtuese të kafshëve të
egra;
Konventa e Bernit për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe
habitateve natyrore Evropiane;
Konventa e Rios për Biodiversitet;
Rregullorja (BE) nr. 691/2011 e Parlamentit dhe e Këshilli Evropian e
datës 6 korrik 2011 mbi llogaritë ekonomike mjedisore evropiane;
Rregullorja (BE) nr. 995/2010 e Parlamentit dhe e Këshilli Evropian e
datës 20 tetor 2010 për detyrimet e operatorëve të cilët vendosin drurin
dhe produktet e drurit në treg;
Direktiva nr. 2010/75/BE (IED) për Emisione Industriale

MBPZhR

K2 2019

E pazbatuar

MBPZhR

K2 2019

E zbatuar

MMPH

K3 2019

E pazbatuar

Direktiva 2011/92/EEC për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva Kornizë për Ujëra 2000/60/KE;
Direktiva nr. 2007/60/KE e 23 Tetor 2007 për vlerësimin e menaxhimit
të rrezikut nga vërshimet (Teksti me relevantë të EEA);
Direktiva e Këshillit nr. 91/271/KEE e 21.05.1991 që ka të bëjë me
“trajtimin e ujërave të ndotura” e amandamentuar nga Direktiva nr.
98/15/KE dhe Rregulloret nr. KE/1882/2003 dhe KE/1137/2008;
Direktiva e Këshillit nr. 91/676/KEE e 12.12.1991 “që ka të bëjë me
mbrojtjen e ujërave nga ndotja të shkaktuar nga nitratet nga burimet
bujqësore”, të amandamentuar nga rregulloret nr. KE/1882/2003 dhe
KE/1137/2008;

MMPH

K3 2019

E pazbatuar
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Direktiva nr. 2006/118/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e
12.12.2006 “për mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe
shkatërrimi”;
3.27.
3.27.7

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Nenet 115, 116
UA Nr.17/2014 për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e
dhe 117
kimikateve të rrezikshme (plotësim-ndryshim)
3.27.8
Nenet 115, 116
UA nr. 06/2007 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër
dhe 117
nga burimet e palëvizshme të ndotjes (plotësim-ndryshim)
3.27.9
Nenet 115, 116
UA nr. 22/2015 për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë
dhe 117
azbest (plotësim-ndryshim)
3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik
3.28.
Legjislacioni kornizë
3.28.
Mbrojtja e shëndetit publik
3.28.1
Neni 106
Projektligji për substanca psikotrope dhe prekusor i miratuar;

3.28.2

Neni 106

Projektligji për Shëndet Riprodhues

3.28.
3.28.
3.28.3

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Mbrojtja e konsumatorit
Neni 81
UA për Mbrojtjen Kolektive

3.28.4

Neni 81

UA për Produktet Afatgjata

CLP Reach

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva 2010/75/BE për emisionet industriale

MMPH

K2 2019

E pazbatuar

Direktiva nr. 87/217/KEE e Këshillit të Evropës për reduktimin e
ndotjes nga azbesti në mjedis

MMPH

K3 2019

E pazbatuar

Direktiva (BE) 2017/2103 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës
15 nëntor 2017 për ndryshimin e Vendimit të Këshillit 2004/ 757/ JHA
me qëllim përfshirjen e substancave të reja psikoaktive në përkufizimin
e "drogës" dhe shfuqizimin e Vendimit 2005/ 387/ JHA.;
Vendimi 2003/641/KE
Vendimi C (2005) 1452;
Vendimi C (2005) 1502 BE;
Direktiva 2004/23/EC e plotësuar dhe ndryshuar me Rregulloren (KE)
No 596/2009 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit datë 18 qershor
2009.Direktivën nr.2006/86 lidhur me kushtet e gjurmimit, njoftimin
për reaksionet dhe ngjarjet serioze te padëshirueshme dhe kushtet
teknike për kodim, procesim, ruajtje, magazinim të qelizave dhe indeve
njerëzore e ndryshuar dhe plotësuar me Direktivën e Komisionit
Evropian Nr. 2015/565
Direktiva e Komisionit 2006/17 /KE e 8 shkurtit 2006 e zbatimit të
Direktivës 2004/23 / KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në
lidhje me kërkesat e caktuara teknike për dhurimin, prokurimin dhe
testimin e indeve dhe qelizave njerëzore
Direktiva e Komisionit 2006/86 / KE e 24 tetorit 2006 për zbatimin e
Direktivës 2004/23 / KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në
lidhje me kërkesat e gjurmimit, njoftimin e reaksioneve dhe ngjarjeve të
padëshirueshme serioze dhe kërkesat e caktuara teknike për kodimin,
përpunimin, ruajtjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e indeve dhe qelizave
njerëzore

MSh

K4 2019

E zbatuar

MSh

K4 2019

E pazbatuar

Direktiva 2009/22/EC mbi vendimet
gjyqësore për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve.
Direktiva 2008/122/EC për mbrojtjen e konsumatorëve në lidhje me
aspekte të caktuara te kontratat e shfrytëzimit me afat të
paluajtshmërive me qëllim të pushimit, shfrytëzimit afatgjatë të
produkteve të pushimit, të rishitjes dhe shkëmbimit.

MTI

K4 2019

E pazbatuar

MTI

K2 2019

E zbatuar
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3.28.5

Neni 81

UA për Hartimin dhe miratimin e formularit mbi kredit e
konsumatoreve

3.28.
3.29.6

Mbrojtja e shëndetit publik
Neni 81
UA për Praktikat e mira për shpërndarje, i miratuar

3.29.7

Neni 81

UA për kushtet në hapësirën për pirjen e Duhanit për
institucionet ku lejohet pirja e duhanit, i miratuar
3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor
3.29.
Legjislacioni kornizë
3.29.1
Nenet 77 dhe 104
Plotesim ndryshimi i Projektligjit për Kodin doganor dhe të
akcizave në Kosovë
3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë
3.31. Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashhtme, e sigurise dhe e mbrojtjes
3.31.
Legjislacioni kornizë
3.31.1
Nenet 11 - 15
Ligji për plotësimin ndryshimin e Projektligjit nr. 03/ L-183 për
Zbatimin e Sanksioneve Ndërkombëtare
3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar
3.32.
Legjislacioni kornizë
3.32.1
Neni 97
Plotësim ndryshimi i Projektligjit për Auditorin e Përgjithshëm
dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës
3.32.
3.32.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 97
Hartimi dhe miratimi i rregulloreve për zbatimin e Projektligjit
për KBFP

Dispozitat e
Objektivat
MSA-së
1. BLLOKU I - KRITERET POLITIKE
1.1. Demokracia dhe sundimi i projektligjit
1.1.1.
Kushtetuta, Parlamenti dhe sistemi zgjedhor
1.1.1.
Korniza e politikave
1.1.1.1
Neni 120
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
administratës së Kuvendit, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
1.1.1.2
Neni 120
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
administratës së Kuvendit, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
1.1.1.
Zbatimi në praktikë
Nr.

Direktiva 2008/48/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 23 Prill
2008 mbi Marrëveshjet e Kredisë për Konsumatorët

BQK

K2 2019

E zbatuar

Direktiva 2001/83/KE Kodin Komunitar në lidhje me produktet
mjekësor për përdorim të njerëzve;
Direktiva 2011/62 KE që plotëson Direktiva 2001/83/KE Kodin
Komunitar në lidhje me produktet mjekësor për përdorim të njerëzve
për parandalimin e futjes brenda rrjetit ligjor të furnizimit të
produkteve mjekësore të falsifikuara/ tekst relevantë me EEA
Asnjë akt

MSh

K4 2019

E pazbatuar

MSh

K4 2019

E pazbatuar

Rregullorja e BE-së nr. 952/2013 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e
9 dhjetorit 2013 për Kodin Doganor të Unionit

MF

K2 2019

E pazbatuar

Asnjë akt

MPJ

K4 2019

E pazbatuar

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, dhe
në pajtim me Deklaratën e Limas dhe të Meksikos

ZKA

K4 2019

E pazbatuar

MF

K2 2019

E zbatuar

Institucionet
përgjegjëse

Afatet
kohore

Statusi i
ecurisë

Strategjia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndër-parlamentar, e
miratuar

Kuvendi

K4 2019

E zbatuar

Strategjia për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun, e miratuar

Kuvendi

K4 2019

E zbatuar

Udhëzimet e INTOSAI për Qeverisje të Mirë, Standardet dhe
Udhëzimet (IPPF) - Korniza Ndërkombëtare e Praktikës Profesionale,
Korniza COSO e kontrollit të brendshëm
MASAT ZBATUESE
Treguesit

| 56

1.1.1.3

Nenet 120 dhe 132

1.1.1.4

Nenet 120 dhe 132

1.1.2.
1.1.2.

1.1.2.7

Administrata publike
Korniza e politikave
Në këtë pjesë nuk është planifikuar ndonjë masë.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucional
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 PA
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 PA
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 PA
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 PA
Neni 120
Krijimi i Portalit të shërbimeve elektronike "e-Kosova"
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 PA
Neni 120
Studimi i fizibilitetit për vetëqeverisjen lokale në Kosovë

1.1.2.8

Neni 120

Matja e Nivelit të transparencë së komunave;

1.1.2.9

Neni 120

1.1.2.10

Neni 120

Mbështetja e komunave në funksionalizimin e mekanizmave të
transparencës
Zgjerimi i platformës online të vlerësimit të ligjshmërisë

1.1.2.11

Neni 120

1.1.3.
1.1.3.
1.1.3.1

Avokati i Popullit
Zbatimi në praktikë
Nenet 3, 4 dhe 7
Ngritja e shkallës së zbatimit të rekomandimeve të Institucionit
të Avokatit të Popullit
Nenet 3, 4 dhe 7
Rritja e pergjegjshmerise se autoriteteve perkatese karshi
kerkesave, rekomandimeve ose propozimeve për ndërmarrjen e
veprimeve konkrete brenda afateve ligjore te parapara me ligjin
per Avokatin e Popullit.
Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare
Korniza e politikave

1.1.2.
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5
1.1.2.6

1.1.3.2

1.2.
1.2.

Të sigurohet funksionimi i rregullt në përmbushjen e agjendës
legjislative
Vazhdimi i monitorimit të ligjeve

Avancimi i standardeve minimale të konsultimit publik ne
komuna

Numri i projekt ligjeve të pranuara nga Qeveria dhe të miratuara në
Kuvendi
Numri i rekomandimeve të lëshuara dhe zbatueshmëria e tyre

Kuvendi

K4 2019

E zbatuar

Kuvendi

K4 2019

E pazbatuar

Katalogu i vendeve të punës, i përditësuar

MAP

K4 2019

E pazbatuar

Module të reja në SIMBNj, të zhvilluara

MAP

K4 2019

E pazbatuar

Numri i titujve të punës të, i përditësuar

MAP

K4 2019

E pazbatuar

Pilot Pikat e Kontaktit, të themeluara

MAP

K4 2019

E pazbatuar

Portali e-Kosova, i dizajnuar
Mekanizmat institucional për të Dhënat te Hapura, të themeluar;

MAP
MAP

K1 2019
K1 2019

E pazbatuar
E zbatuar

Raporti për studimin e fizibilitetit të sistemit të vetëqeverisjes lokale, i
përfunduar;
% e nivelit të respektimit të mekanizmave për transparencë të punës së
organeve të komuanve, te raportuara;
Ueb faqet e komunave Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviq, të
ridizajnuara dhe të funksionalizuara;
Sistemi i vlerësimit të ligjshmërisë së akteve të komunave me ministritë
e linjës, i përfunduar
Manuali për standardet minimale për konsultim publik, i hartuar;

MAPL

K4 2019

E zbatuar

MAPL

K4 2019

E zbatuar

MAPL

K4 2019

E zbatuar

MAPL

K4 2019

E pazbatuar

MAPL

K3 2019

E zbatuar

Numri i rekomandimeve të IAP të zbatuara nga autoritetet përgjegjëse

ZKM

K4 2019

E zbatuar

Numri i pergjigjeve të pranuara nga autoritetet përgjegjëse, brenda
afatit ligjor të përcaktuar në ligjin e Avokatit të Popullit

ZKM

K4 2019

E zbatuar

| 57

1.2.1

Nenet, 3, 4, 5, 6, 7,
Vazhdimi i reformave institucionale në fushën e bashkëpunimit
Koncept-dokumenti për Persona të Zhdukur, i miratuar
8, 10, 11, 12, 13,
rajonal dhe obligimeve ndërkombëtare
14, 16, 17, 19
1.2.2
Nenet, 3, 4, 5, 6, 7,
Vazhdimi i reformave institucionale në fushën e bashkëpunimit
1 (një) antropolog mjekoligjorë, të trajnuar
8, 10, 11, 12, 13,
rajonal dhe obligimeve ndërkombëtare
14, 16, 17, 19
1.2.3
Nenet, 3, 4, 5, 6, 7,
Vazhdimi i reformave institucionale në fushën e bashkëpunimit
Databaza e përgjithshme e IML-së, e digjitalizuar.
8, 10, 11, 12, 13,
rajonal dhe obligimeve ndërkombëtare
14, 16, 17, 19
2. BLLOKU II - KRITERET EKONOMIKE
2.1.
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut
2.1.
Korniza e politikave
2.1.1
Nenet 25, 43, 75,
Zbatimi i Strategjisë së Reformës së menaxhimit të financave
Raporti vjetor 2018, i hartuar
93, 94, 96, 98, 106,
publike (SRMFP 2016-2020)
107, 121, 123
2.1.2
Nenet 25, 43, 75,
Zbatimi i strategjisë së reformës së menaxhimit të financave
Raporti gjashtëmujor për vitin 2019, i hartuar
93, 94, 96, 98, 106,
publike (SRMFP 2016-2020)
107, 121, 123
2.1.3
Nenet 25, 43, 75,
Zbatimi i strategjisë së reformës së menaxhimit të financave
Mbajtja e Takimit të Dialogut për MFP në kuadër të RAP
93, 94, 96, 98, 106,
publike (SRMFP 2016-2020)
107, 121, 123
2.1.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
2.1.4
Nenet 25, 43, 75,
Forcimi i kapaciteteve të njësisë së makroekonomisë
Mbajtja e 3 trajnimeve profesionale në vend të punës
93, 94, 96, 98, 106,
107, 121, 123
3. BLLOKU III - STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI i LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.0. Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së
3.0.
Korniza e politikave
3.0.1
Neni 74
Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të legjislacionit
Kalendari vjetor i Përkthimit, i hartuar.
vendor me acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të MSA-së
3.0.2
Neni 74
Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të legjislacionit
2 udhërrëfyes afatmesëm për kapitujt prioritarë të acquis (23 dhe 24)
vendor me acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të MSA-së
sipas MSA-së, të hartuara.
3.0.3
Neni 74
Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të legjislacionit
Së paku 120 Opinione Ligjore të Përputhshmerise (OLP) me acquis të
vendor me acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të MSA-së
BE-së, të lëshuara.
3.1.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.0.4
Neni 74
Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të legjislacionit
Së paku 4 cikle të trajnimeve për përafrim të legjislacionit, të mbajtura.
vendor me acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të MSA-së
3.0.5
Neni 74
Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të legjislacionit
Lansimi i pilot-projektit për rishikimin e akteve të përkthyera.
vendor me acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të MSA-së
3.0.6
Neni 74
Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të legjislacionit
Dizajnimi dhe funksionalizimi i platformës për përafrimin e
vendor me acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të MSA-së
legjislacionit vendor me acquis të BE-së.
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
3.1.
Korniza e politikave
3.1.1
Neni 80
Zhvillimi i mëtutjeshëm i rregullave dhe politikave për pajisje
Miratimi i koncept-dokumentit për pajisje dhe produkte mjëksore
dhe produkte mjekësore

ZKM

K2 2019

E zbatuar

MD

K4 2019

E zbatuar

MD

K4 2019

E pazbatuar

MF

K2 2019

E zbatuar

MF

K3 2019

E zbatuar

MF

K2 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

MIE

K2 2019

E zbatuar

MIE

K2 2019

E zbatuar

MIE

K4 2019

E zbatuar

MIE

K4 2019

E zbatuar

MIE

K2 2019

E zbatuar

MIE

K4 2019

E pazbatuar

MSh

K4 2019

E pazbatuar
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3.1.2

Neni 80

Vlerësimi i mëtutjeshëm i legjislacionit vendor me atë të BE-së,
në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave

3.2.
3.1.3

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Nenet 20, 80 dhe
Ngritja e kapaciteteve administrative në Agjencinë Kosovare
74 pika 3
për Metrologji
3.1.4
Nenet 20, 80 dhe
Ngritja e kapaciteteve profesionale e Trupave të Vlerësimit të
74 pika 3
Konformitetit
3.1.5
Nenet 20, 80 dhe
Thellimi i bashkëpunimit me Organizata Ndërkombëtare në
74 pika 3
fushën e Infrastrukturës së Cilësisë
3.1.6
Nenet 20, 80 dhe
Adresimi i të gjeturave nga ekipi i vlerësimit të EA-së
74 pika 3
3.2. Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve
3.2.
Korniza e politikave
3.2.1
Neni 79, paragrafi
Hartimi i Koncept-dokumentit për sistemimin e punëtorëve të
9
huaj të punësuarë në Republikën e Kosovës (posting of ëorkers)
3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve
3.3.
Korniza e politikave
3.3.1
Nenet 51, 56, 57,
Përgatitjet për themelimin e pikës së vetme të kontaktit
58, 59 dhe 74
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
3.4.
Korniza e politikave
3.4.1
Neni 89
Zhvillimi i legjislacionit në fushën e luftimit të pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit
3.4.2

Neni i 64

Zhvillimi i legjislacionit në fushën e sistemit të pagesave

3.4.3

Neni 89

3.4.4

Neni i 64

3.4.5

Neni i 64

Zhvillimi i politikave në luftën kundër pastrimit të parave,
parandalimit të ekonomisë jo-formale, dhe financimit të
terrorizimit
Harmonizimi i Politikave dhe Standardeve për Mbikëqyrje të
Sistemeve të Pagesave, sipas Parimeve të CPSS-IOSCO,
Rregullores së BQE-së për mbikëqyrjen e sistemet e pagesave,
dhe Kornizës për mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave me
pakicë
Manuali për Mbikëqyrjen e Sistemit të Pagesave

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
3.5.
Korniza e politikave
3.5.1
Neni 79
Koncept-dokumenti për Ligjin për Prokurimin Publik, i
miratuar
3.5.
Zbatimi në praktikë
3.5.2
Neni 79
Aplikimi i ofertave elektronike për të gjitha procedurat e
prokurimit përveç atyre me vlera minimale nën 1000 euro
3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

Analizë për legjislacionin kombëtar që mbulon grupet të cakuara të
produkteve për plotësimin e obligimeve nga fusha e Pa-harmonizuar
(34-36 TFEU)

MTI

K3 2019

E pazbatuar

Zyrtarë të rekrutuar në Agjencinë Kosovare për Metrologji

MTI

K2 2019

E pazbatuar

Trajnimet e mbajtura për Trupat e Vlerësimit të Konformitetit

MTI

K4 2019

E zbatuar

Aplikimi për anëtarësim në Byronë ndërkombëtare të Peshave dhe
Masave (BIPM) i dërguar nga Agjencinë Metrologjisë së Kosovës
Rishikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë së akreditimit

MTI

K2 2019

E zbatuar

MTI

K3 2019

E zbatuar

Koncept-dokumenti për sistemimin e punëtorëve të huaj të punësuarë
në Republikën e Kosovës (posting of ëorkers) , i hartuar

MPMS

K4 2019

E pazbatuar

Hartimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për themelimin e Pikës së
Vetme të Kontaktit

MTI

K3 2019

E pazbatuar

Koncept-dokumenti për plotësim-ndryshimin e Projektligjit për
Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të
Terrorizmit, i aprovuar
Koncept-dokumenti për plotësim-ndryshimin e Projektligjit për
Sistemin e pagesave, i miratuar
Strategjia dhe Plani i Veprimit për luftimin dhe parandalimin e
ekonomisë jo-formale, pastrimit të parave, financimit të terrorizimit dhe
krimeve financiare 2019-2023, i aprovuar
Politikat dhe Standardet për mbikqyerjen e Sistemeve të Pagesave, të
harmonizuara

MF

K4 2019

E pazbatuar

BQK

K4 2019

E pazbatuar

MF

K2 2019

E zbatuar

BQK

K3 2019

E zbatuar

Manuali për Mbikëqyrjen e Sistemit e Pagesave bazuar në Rregulloren
BE nr. 795/2014, i miratuar.

BQK

K3 2019

E zbatuar

Miratimi i koncept-dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik

MF

K3 2019

E pazbatuar

Numri i procedurave të zhvilluara

KRPP

K4 2019

E zbatuar
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3.6.
3.6.1

Korniza e politikave
Neni 51 , pikat 1, 2 Zhvillimi i politikave të qeverisjes korporative
dhe 3
3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
3.7.
Korniza e politikave
3.7.1
Nenet 77 dhe 78
Avancimi i legjislacionit në fushën e së drejtës së autorit

Kodi i Qeverisjes Korporative, i miratuar

MTI

K4 2019

E pazbatuar

MKRS

K4 2019

E pazbatuar

3.7.2

Koncept-Dokumenti për Legjislacionin e të Drejtës së Autorit, i
miratuar
Strategjia dhe Plani i veprimit, i miratuar

MKRS

K1 2019

E zbatuar

Rekrutim i stafit në Agjencinë për Pronësi Industriale

MTI

K2 2019

E zbatuar

Së paku 1 trajnim i organizuar për gjyqtarët, prokurorët, policinë në
fushën e Pronësisë Industriale
Së paku 1 trajnim i organizuar për gjyqtarët, prokurorët, policinë në
fushën e të Drejtave të Autorit
Së paku 4 trajnime të organizuara për zyrtarët e Agjencisë së Pronësisë
Industriale, të realizuara

MTI

K4 2019

E zbatuar

MKRS

K4 2019

E zbatuar

MTI

K4 2019

E zbatuar

Caktimi i skemave tarifore për operatorët kabllorë përmes
ndërmjetësimit ose ndërhyrjes së Qeverisë së Kosovës
Numri i aktivitete të organizuara me qytetarët dhe bizneset me qëllim
të vetëdijesimit për rëndësinë e pronësisë industriale.
Numri i aktiviteteve të Doganës në luftën kundër shkelësve të PI-së, i
rritur me vitin paraprak
Sasia e konfiskuar e mallrave që shkelin të drejtën e Pronësisë
Intelektuale

MKRS

K4 2019

E pazbatuar

MTI

K4 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

Koncept-dokumenti për Ligjin për Konkurrencën, i miratuar
Raporti me të gjeturat nga analiza në sektorin e telekomunikimit
Raporti me të gjeturat nga analizat në sektorin e homologimit
Planit për Politikën e Konkurrencës i miratuar

MTI
AKK
AKK
AKK

K2 2019
K1 2019
K2 2019
K3-2019

E zbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar

Rekrutimi i stafit shtesë në AKK sipas planit dhe buxhetit

AKK

K4 2019

E zbatuar

Udhëzuesi për krijimin e Inventarit të Ndihmës Shtetërore, i hartuar

MF

K2 2019

E zbatuar

Sesionet informuese (Trajnime, punëtori me dhënesit e ndihmës
shtetërore). Plotësimi i formulareve të Njoftimit nga Institucionet
dhënëse të NSh me informatat përkatëse

MF

K4 2019

E zbatuar

3.7.
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.
3.7.7

Nenet 77 dhe 78

Miratimi i Strategjisë Kombëtare për forcimin e Sistemit të
Drejtës së Autorit dhe Planit të Veprimit
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucional
Nenet 77 dhe 78
Rekrutimi i stafit të përhershëm në Agjencinë e Pronësisë
Industriale
Nenet 77 dhe 78
Ngritja e kapaciteteve të institucioneve relevante për zbatim të
legjislacionit
Nenet 77 dhe 78
Ngritja e kapaciteteve të institucioneve relevante për zbatim të
legjislacionit në fushen e së drejtës së autorit
Nenet 77 dhe 78
Ngritja e kapaciteteve të Agjencisë për Pronësi Industriale

3.7.8

Zbatimi në praktikë
Nenet 77 dhe 78
Tarifat për operatorët kabllorë për shfrytëzimin e lëndës së
mbrojtur me Ligjin për të Drejtat e Autorit.
Nenet 77 dhe 78
Informimi i palëve relevant me fushën e pronësisë industriale

3.7.9

Nenet 77 dhe 78

Vazhdimi i luftimit të shkeljeve të së drejtës së pronësisë
intelektuale
3.7.10
Nenet 77 dhe 78
Vazhdimi i luftimit të shkeljeve të së drejtës së pronësisë
intelektuale
3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës
3.8.
Korniza e politikave
3.8.
Konkurrenca
3.8.1
Nenet 74 dhe 75
Hartimi i koncept-dokumenti për Ligjin për Konkurrencën
3.8.2
Nenet 74 dhe 75
Analiza e tregut në sektorin e telekomunikimeve
3.8.3
Nenet 74 dhe 75
Analiza e tregut në sektorin e homologimit
3.8.4
Nenet 74 dhe 75
Plani për Politikën e Konkurrencës 2019-2021
3.8.
3.8.
3.8.5
3.8.
3.8.6
3.8.7

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Konkurrenca
Nenet 74 dhe 75
Fuqizimi i procedurave dhe kapaciteteve të brendshme në
Autoritetin Kosovar të Konkurrencës për realizimin e hetimeve
Ndihma shtetërore
Nenet 74 dhe 75
Fillimi i inicimit të Udhëzuesit për Krijimin i Inventarit të
Ndihmës Shtetërore
Nenet 74 dhe 75
Ngritja e vetedijes për Rregullat e ndihmës shetërore për
dhënësit dhe avokimi
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3.8.8

Nenet 74 dhe 75

Ngritja e vetedijes për Rregullat e ndihmës shtetërore për
dhënësit dhe avokimi
3.8.9
Nenet 74 dhe 75
Ngritja e vetëdijes për Rregullat e ndihmës shtetërore për
dhënësit dhe avokimi
3.8.10
Nenet 74 dhe 75
Ngritja e vetedijes për Rregullat e ndihmës shtetërore për
dhënësit dhe avokimi
3.8.11
Nenet 74 dhe 75
Krijimi i Inventarit për Ndihmë Shtetërore
3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare
3.9.
Korniza e politikave
3.9.1
Nenet 50, 96 dhe
Aprovimi i Manualit për mbikëqyrjen on-site të pensioneve
aneksi 6
3.9.2
Nenet 50, 96 dhe
Manuali për menaxhimin e riskut
aneksi 6
3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
3.10.
Korniza e politikave
3.10.1
Nenet 109, 110
Koncept-dokumenti për masat e sigurisë se rrjeteve dhe
dhe 111
sistemeve te informacionit, i miratuar
3.10.2
Nenet 109, 110
Krijimi i kushteve të përshtatshme për kalim në transmetim
dhe 111
digjital tokësor
3.10.
Zbatimi në praktikë
3.10.3
Nenet 109, 110
Shtrirja e Infrastrukturës telekomunikuese brezgjerë në viset e
dhe 111
pambuluara përmes programit KODE
3.10.4
Nenet 109, 110
Dhënia e kapaciteteve frekuencore për shërbimet International
dhe 111
Mobile Technology (IMT - telefoni mobile 3G dhe 4G) për
ofruesit e shërbimeve mobile të komunikimeve elektronike
3.10.5
Nenet 109, 110
Koordinimi i shfrytëzimit të radio frekuencave në eliminim të
dhe 111
interferencave dhe ofrim kualitative të shërbimeve -Zbatim i
rekomandimeve evropiane ECC/Rec (11) 04; ECC/Rec (08) 02;
ECC/Rec (01) 01
3.10.6
Nenet 109, 110
Ngritja dhe përmirësimi i kapaciteteve KOS-CERT
dhe 111

3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
3.11.
Korniza e politikave
3.11.1
Neni 102
Përmirësimi i politikave për tokën bujqësore
3.11.2
Neni 102
Përmirësimi i politikave për rregullimin e tokës
3.11.3
Neni 102
Përmirësimi i politikave për përdorimin e plehrave artificiale, i
miratuar
3.11.
Zbatimi në praktikë
3.11.4
Neni 102
Mbështetja e Sektorit të Drithërave, Hortikulturës dhe
Blegtorisë
3.11.5

Neni 102

Mbështetja e sektorit të zhvillimit rural

Plotësimi i formulareve të Njoftimit nga Institucionet dhënese të NSH
me informatat përkatëse
Trajnime në vend pune për de paku 7 zyrtarë

MF

K4 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

Mbajtja e se paku 2 punëtorive me Institucionet dhënëse të Ndihmës
Shtetërore.
Inventarizimi i Ndihmës Shtetërore për fusha të caktuara

MF

K4 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

Manuali për mbikëqyrjen on-site të pensioneve, i miratuar

BQK

K1 2019

E pazbatuar

Hartimi dhe miratimi i Manualit

BQK

K2 2019

E pazbatuar

MZhE

K1 2019

E zbatuar

Strategjia për Digjitalizim të Transmetimit Tokësor, e miratur

KPM

K4 2019

E pazbatuar

Infrastruktura brezgjerë me shpejtësi të lartë (në dhjetë lote/zona rurale
të përcaktuara), e vendosur
Autorizimet individuale për operatorë për dhënien e kapaciteteve
frekuencore 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbime IMT
përfshirë edhe shërbimet IoT, të miratuara
Marrëveshjet Teknike për Planifikimin dhe Koordinimin të
Frekuencave në zonat kufitare (vendet e rajonit) për brezet 800 MHz,
900 MHz dhe 1800 MHz, të nënshkruara

MZhE

K4 2019

E zbatuar

ARKEP

K2 2019

E pazbatuar

ARKEP

K4 2019

E pazbatuar

Sistemi për monitorimin në kohë reale të rrjeteve (sistemi ofron
analizimin dhe monitorimin e rrjeteve në kohë reale në lidhje me
kërcënimet e sigurisë - Security Information and Event Management
(SIEM)), i funksionalizuar

ARKEP

K4 2019

E pazbatuar

Koncept-dokumenti për tokën bujqësore, i miratuar
Koncept-dokumenti për rregullimin e tokës, i miratuar
Koncept-dokumenti për plehrat artificiale, i miratuar

MBPZhR
MBPZhR
MBPZhR

K2 2019
K2 2019
K4 2019

E pazbatuar
E pazbatuar
E pazbatuar

12,000 fermerë në sektorin e drithërave;
8,000 fermerë në sektorin e hortikulturës; dhe 9,200 fermerë në sektorin
e blegtorisë, të përkrahur
400 projekte të përkrahura (per fermer dhe agrobiznese) sipas masave

MBPZhR

K4 2019

E zbatuar

MBPZhR

K4 2019

E zbatuar

3.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinë
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3.12.
3.12.1

Zbatimi në praktikë
Neni 102
Përmirësimi i mbrojtjes së shëndetit publik dhe shëndetit të
kafshëve
3.12.2
Neni 102
Përmirësimi i mbrojtjes së shëndetit publik dhe shëndetit të
kafshëve
3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit
3.14.
Korniza e politikave
3.14.1
Neni 113
Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të
aviacionit civil
3.14.2
Neni 113
Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik sektorial të
transportit
3.14.3
Neni 113
Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik sektorial të
transportit
3.14.4
Neni 113
Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik sektorial të
transportit
3.14.
Zbatimi në praktik
3.14.5
Neni 113
Përmirësimi i shërbimeve me qëllim të krijimit të lehtësirave në
transportin ajror
3.14.6
Neni 113
Përmirësimi i infrastukturës digjitale në testimin e kandidateve
për shofer
3.14.7
Neni 113
Vendosja e sistemit inteligjent të transportit dhe krijimi i
qendrës kontrolluese për menaxhimin e trafikut
3.14.8
Neni 113
Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së transportit
hekurudhor
3.14.9
Neni 113
Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së transportit
hekurudhor
3.14.10
Neni 113
Ofrimi i shërbimit për kontrollimin e rregullsisë së automjeteve
në rrugë (kontrollat mobile) me qëllim të ngritjes së sigurisë në
rrugë
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Korniza e politikave
3.15.1
Neni 114
Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e efiçiencës së
energjisë me qëllim të zbatimit të dispozitave dhe acquis-së së
transpozuar
3.15.2
Neni 114
Lehtësimi i procedurave për BRE përmes Implementimit të
rregullores për One Stop Shop
3.15.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.15.3
Neni 114
Përmirësimi i mekanizmit financues për projektet ne fushën e
efiçiencës se energjisë
3.15.4
Neni 114
Krijim i tregut të përbashkët të energjisë elektrike me
Shqipërinë
3.15.
Zbatimi në praktikë
3.15.5
Neni 114
Procesi i dekomisionimit të objekteve të gazifikimit, azotikut
dhe ngrohtores në lokacionin e TC Kosova 'A'
3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Fabrika për përpunimin e mbetjeve të kafshëve, e funksionalizuar.

AUV

K4 2019

E pazbatuar

Vlerësimi dhe kategorizimi i operatorëve të biznesit me ushqim, i
përfunduar.

AUV

K2 2019

E zbatuar

Strategjia e sektorit të aviacionit civil, e miratuar

MI

K4 2019

E pazbatuar

Rishikimi i Strategjisë Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015-2025
dhe plani i veprimit, i përfunduar
Koncept-dokumenti për plotësim ndryshimin e Projektligjit nr.03/L 051
për Aviacionin Civil, i miratuar
Koncept-dokumenti për projekt ligjin për hetimin e aksidenteve dhe
incidenteve hekurudhore (akt nënligjor i ri), i miratuar

MI

K4 2019

E pazbatuar

MI

K2 2019

E pazbatuar

MI

K2 2019

E pazbatuar

Ngritja e sistemit instrumental të aterimit (ndriqimit) nga kategoria 2 në
kategorinë 3b, e përfunduar
Vendosja e rrjetit të internetit, pajisa me kompjuter dhe sigurimi i
sallave, të përfunduara
Studimi i fizibilitetit për vendosjen e SIT në rrjetin kryesor (auto udhë),
i përfunduar
Projekt dizajni detaj teknik për fazën e dytë për linjën e 10-të
hekurudhore (Fushë Kosovë - Mitrovicë), i përfunduar
Projekt dizajni preliminar për linjën e 7-të hekurudhore (Fushë Kosovë Podujevë), i përfunduar
Subjektet për kontrolla mobile, të përfunduara dhe autorizuara

MI

K4 2019

E zbatuar

MI

K4 2019

E pazbatuar

MI

K4 2019

E pazbatuar

INFRAKOS

K4 2019

E zbatuar

INFRAKOS

K4 2019

E pazbatuar

MI

K4 2019

E pazbatuar

Plani Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021, i
miratuar

MZhE

K2 2019

One Stop Shop-i për BRE, i funksionalizuar

MZhE

K4 2019

E zbatuar

Fondi per EE, i funksionalizuar

MZhE

K4 2019

E pazbatuar

Bursa e Energjisë Kosovë - Shqipëri, e themeluar

KOSTT

K4 2019

E pazbatuar

Studimi për vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social, i përgatitur

MZhE

K3 2019

E pazbatuar
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3.16.
3.16.1

Korniza e politikave
Nenet 39, 40, 70
Inicimi i marrëveshjeve për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë në
dhe 105
të Ardhura dhe Kapital, Luftimin e Evazionit dhe Shmangien
tatimore
3.16.
Zbatimi në praktikë
3.16.2
Nenet 39, 40, 70
Luftimi i ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies
dhe 105
tatimore
3.16.3
Nenet 39, 40, 70
Reduktimi i borxhit tatimor
dhe 105
3.16.4
Nenet 39, 40, 70
Shkurtimi i kohës për rimbursimin e TVSH-së
dhe 105
3.16.5
Nenet 39, 40, 70
Fillimi i implementimit të Sistemit të ri të Teknologjisë
dhe 105
Informative dhe Komunikimit
3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat
3.18.
Korniza e politikave
3.18.1
Neni 95
Monitorimi i Planit të veprimit nga raporti Peer Review për
vitin 2019
3.18.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.18.2
Zbatimi i nenit 95
Rritja e kapaciteteve administrative
3.18.
Zbatimi në praktikë
3.18.3
Neni 95
Parapërgatitjet për regjistrimin e popullsisë dhe banesave 2021
3.18.4

Neni 95

3.18.5

Neni 95

Diseminimi i anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës
(SILC)
Zhvillimi i Statistikave të R&D

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
3.19.
Korniza e politikave
3.19.1
Nenet 82 dhe 106
Koncept-dokumenti për avancimin e legjislacionit nga fusha e
sigurisë dhe shëndetit në punë
3.19.2
Nenet 82 dhe 106
Ndërmarrja e masave për rritjen e pjesëmarrjes së grave në
tregun e punës
3.19.3
Nenet 82 dhe 106
Ndërmarrja e masave për rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në
tregun e punës
3.19.4
Nenet 82 dhe 106
Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në Inspektoratin e punës
3.19.
3.19.5

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Nenet 82 dhe 106
Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në Inspektoratin e Punës

3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë
3.20.
Korniza e politikave
3.20.1
Nenet 99 dhe 100
Përmirësimi i politikave për Inovacion dhe Ndërmarrësi
3.20.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.20.2
Nenet 99 dhe 100
Zhvillimi i mëtejmë i kapaciteteve të KIESA për të përmirësuar
performancën e saj në zhvillimin e sektorit privat dhe
zhvillimin e NVM-ve

Numri i marrëveshjeve të iniciuara për eliminimin e tatimit të dyfishtë
në të Ardhura dhe Kapital, Luftimin e Evazionit dhe Shmangien
tatimore, i rritur

MF

K4 2019

E pazbatuar

Numri i vizitave dhe kontrolleve të realizuara bazuar në vlerësimin e
rrezikut i rritur në krahasim me vitin paraprak
Përqindja e inkasimit të borxhit ndaj borxhit të përgjithshëm të
mbledhshëm, i rritur
Koha e rimbursimit e TVSH, e shkurtuar në maksimum 30 ditë

MF

K4 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

MF

K4 2019

E zbatuar

Zbatimi i fazës së parë të projektit (Funskioni i kontrollit, shërbimit,
shkembimi i infromatave me palë të treta)

MF

K4 2019

E pazbatuar

Raporti mbi zbatimin e rekomandimeve nga procesi "peer review", i
përgatitur

ASK

K2 2019

E zbatuar

Dhjete (10) pozita të reja të rekrutuara

ASK

K4 2019

E zbatuar

Udhërrëfyesi 2019-2022, Plani i aktiviteteve 2019-2022 dhe buxheti i
Regjistrimit te popullsisë 2019-2021, i përgatitur
Të dhënat e SILC në ueb-faqe, të publikuara

ASK

K4 2019

E zbatuar

ASK

K4 2019

E pazbatuar

Statistikat e R& D të përfshira në anketën strukturore të ndërmarrjeve
(në baza vjetore)

ASK

K4 2019

E zbatuar

Koncept-dokumenti për avancimin e legjislacionit nga fusha e sigurisë
dhe shëndetit në punë, i miratuar
Numri i grave të përfshira në masat aktive të tregut të punës

MPMS

K3 2019

E pazbatuar

MPMS

K4 2019

E zbatuar

Numri i të rinjve të përfshirë në masat aktive të tregut të punës

MPMS

K4 2019

E zbatuar

Rritja e numrit të inspektimeve në sektorët me rrezikshmëri të lartë

MPMS

K4 2019

E zbatuar

Numri i inspektorëve, i rritur

MPMS

K4 2019

E pazbatuar

Strategjia për Inovacion dhe Ndërmarrësi, e miratuar

MIN

K2 2019

E zbatuar

Zyrtarët e rinj të rekrutuar në KIESA

MTI

K4 2019

E zbatuar
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3.20.3

Nenet 99 dhe 100

Mbështetja e certifikimit të produktit për të përmirësuar
konformitetin e produktit dhe internacionalizimin e biznesit
3.22. Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore
3.22.
Korniza e politikave
3.22.1
Nenet 121, 122,
Programimi dhe zbatimi i instrumenteve financiare të BE-së.
123, 124 dhe 125
3.22.2

Nenet 121, 122,
123, 124 dhe 125

Programimi dhe zbatimi i instrumenteve financiare të BE-së.

3.22.3

Nenet 121, 122,
123, 124 dhe 125

Programimi dhe zbatimi i instrumenteve financiare të BE-së.

3.22.
3.22.4

Zbatimi në praktikë
Nenet 121, 122,
Programimi dhe zbatimi i instrumenteve financiare të BE-së
123, 124 dhe 125
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Korniza e politikave
3.23.
Sistemi gjyqësor
3.23.1
Neni 83
Rishikimi Funksional i Sektorit të Sundimit të Projektligjit
3.23.2
Neni 83
Përmirësimi i Sistemit të sundimit të projektligjit
3.23.
Lufta kundër korrupsionit
3.23.3
Nenet 83 dhe 91
Avancimi i luftës kundër korrupsionit, si dhe zbatimi i
reformave kyçe për drejtësi
3.23.
Të drejtat themelore
3.23.4
Nenet 3 dhe 4
Avancimi i kornizës së politikave për mbrojtjen dhe zbatimin e
të drejtave të njeriut
3.23.5
Nenet 3 dhe 4
Përmirësimi i qeverisjes së mirë për realizimin e të drejtave të
fëmijëve
3.23.6
3.23.7
3.23.
3.23.8
3.23.9
3.23.10

3.23.
3.23.
3.23.11

Nenet 3 dhe 4
Nenet 3 dhe 4

Zbatimi i projektligjit dhe Strategjisë kundër dhunës në familje
Administrimi efikas i sistemit të ekzekutimit të sanksioneve
penale
Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore
Nenet 3 dhe 4
Përmirësimi i politikave për minoritetet dhe projektet
mbështetëse që dalin drejtpërdrejt nga këto politika
Nenet 3 dhe 4
Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve strategjikë për
komunitete, kthim dhe integrim
Nenet 3 dhe 4
Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve strategjikë për
komunitete, kthim dhe integrim

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Sistemi gjyqësor
Neni 83
Avancim i mëtejshëm i performancës së sistemit të
përmbarimit privat

Numri i bizneseve të mbështetura për certifikim të produkteve

MTI

K4 2019

E zbatuar

Marrëveshja financiare trepalëshe mes Bashkimit Evropian, Kosovës
dhe Maqedonisë për vitin 2018, për programin e bashkëpunimit
ndërkufitar IPA II mes Kosovës dhe Maqedonisë, e miratuar
Marrëveshja financiare trepalëshe mes Bashkimit Evropian, Kosovës
dhe Malit të Zi për vitin 2018, për programin e bashkëpunimit
ndërkufitar IPA II mes Kosovës dhe Malit të Zi, e miratuar
Marrëveshja financiare trepalëshe mes Bashkimit Evropian, Kosovës
dhe Shqipërisë për vitin 2018, për programin e bashkëpunimit
ndërkufitar IPA II mes Kosovës dhe Shqipërisë, e miratuar

MIE

K4 2019

E zbatuar

MIE

K4 2019

E zbatuar

MIE

K4 2019

E zbatuar

Përditësimi i Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore

MIE

K4 2019

E pazbatuar

Strategjia Sektoriale e Sundimit të Projektligjit, e miratuar
Koncept-dokument për Evidencën Qendrore Penale, i miratuar

MD
MD

K4 2019
K4 2019

E pazbatuar
E pazbatuar

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Luftimin e Korrrupsionit 2019 - 2023,
e miratuar

AKK

K2 2019

E pazbatuar

Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e
Kosovës , e miratuar
Treguesit për mbrojtjen e fëmijëve të aprovuar dhe raporti i
monitorimit të Treguesve të Drejtësisë për Fëmijë, i hartuar;

ZKM

K2 2019

E pazbatuar

ZKM

K4 2019

E pazbatuar

Plani i Veprimit të Strategjisë Kundër Dhunës në Familje, i rishikuar
Qendra për vlerësimin dhe klasifikimin e të burgosurve, e
funksionalizuar

MD
MD

K3 2019
K2 2019

E pazbatuar
E pazbatuar

Strategjia për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve,
e miratuar
Koncept-dokument për përkrahjen e projekteve për komunitete

ZKM

K4 2019

E pazbatuar

MKK

K2 2019

E pazbatuar

Koncept-dokument për Ligjin për persona të zhvendosur

MKK

K2 2019

E pazbatuar

20 kandidatë për përmbarues privat, të certifikuar

MD

K3
2019

E
pazbatuar
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3.23.12

3.23.13
3.23.14

3.23.15

3.23.16
3.23.17
3.23.18
3.23.19

3.23.
3.23.20
3.23.21
3.23.
3.23.22

3.23.23

3.23.
3.23.
3.23.24
3.23.25

Neni 83

Forcimi i mëtejshëm i performancës së gjyqësorit në
çështje administrative, tatime dhe dogana dhe i
profesioneve të lira ligjore, që rezulton me uljen e
ngarkesës në gjyqësor
Neni 83
Forcimi i mëtejshëm i performancës së divizionit për
mbikëqyrjen e profesioneve të lira ligjore
Neni 83
Sigurimi i zbatimit të vendimeve civile dhe penale dhe
mekanizmave për zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të
gjyqësorit
Neni 83
Avancimi i zbatimit të mekanizmave për zgjidhjen
alternative të mosmarrëveshjeve përmes fuqizimit të
mëtejmë të ndërmjetësimit pas ndryshimeve ligjore
Neni 83
Forcimi i mëtejshëm i performancës së divizionit për
mbikëqyrjen e profesioneve të lira ligjore
Neni 83
Ngritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve për
Etikën gjyqësore
Neni 83
Ngritja e kapaciteteve profesionale e gjyqtarëve të sapo
emëruar për etikën gjyqësore
Neni 83
Ngritja e kapaciteteve profesionale e stafit administrativ
gjyqësor dhe prokurorial për përmirësimin e cilësisë së
shërbimeve në gjykata dhe prokurori
Lufta kundër korrupsionit
Nenet 83 dhe 91 Fuqizimi i kapaciteteve të gyqtarëve dhe prokurorëve
në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike
Nenet 83 dhe 91 Ngritja e kapaciteteve të prokurorëve të sapo emëruar në
luftën kundër korrupsionit
Të drejtat themelore
Nenet 3 dhe 4
Avancimi i koordinimit ndërinstitucional në fushën e të
drejtave të njeriut në nivel qendror dhe ndërmjet
organeve qendrore dhe komunale
Nenet 3 dhe 4
Ngritja e kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në
fushën e të drejtave të njeriut, veçanërisht me theks të
veçantë për KEDNj
Zbatimi në praktikë
Sistemi gjyqësor
Neni 83
Reduktimi i vazhdueshëm i numrit të lëndëve të
grumbulluara në sistemin prokurorial
Neni 83
Reduktimi i vazhdueshëm i numrit të lëndëve të
grumbulluara në sistemin prokurorial

31 noterë të licencuar

MD

K3
2019

E
pazbatuar

4 zyrtarë të rekrutuar në Divizionin për Mbikëqyrjen e
Profesioneve të Lira
4 trajnime për noterë dhe 5 trajnime për përmbarues, të
mbajtura

MD

K3
2019
K4
2019

E
pazbatuar
E zbatuar

4 trajnime për ndërmjetësues

MD

K4
2019

E
pazbatuar

2 trajnime te realizuara për zyrtarë të Divizionit për
mbikëqyrjen e profesioneve të lira
394 gjyqtarët të trajnuar (sipas Rregullores per Trajnime te
KGjK)
37 gjyqtarët e sapo emëruar, që jane në trajnim fillestar, të
trajnuar
80 staf mbështetës i gjykatave dhe 50 staf mbështetës të
prokurorive, të trajnuar

MD

K4
2019
K4
2019
K4
2019
K4
2019

E
pazbatuar
E zbatuar

Trajnimet të mbajtura për 15 gjyqtarë dhe 10 prokurorë të
departementit për krime të rënda
10 prokurorët e sapo emëruar, qe janë në trajnim fillestar, të
trajnuar

AD

K4
2019
K4
2019

E zbatuar

Grupi Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut , i
funksionalizuar

ZKM

K2
2019

E zbatuar

15 gjyqtarë dhe 10 prokuror të trajnuar

AD

K4
2019

E zbatuar

10% e numrit të lëndëve të reduktuara me procedura
alternative
10% numrit të lëndëve të reduktuara përmes rritjes së normës
vjetore të lëndëve

KPK

K4
2019
K4
2019

E zbatuar

MD

AD
AD
AD

AD

KPK
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E zbatuar
E zbatuar

E zbatuar

E zbatuar

3.23.26

Neni 83

Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe
fuqizimi i administratës

Raporti i Prokurorit të Shtetit, i publikuar

KPK

K4
2019

E zbatuar

3.23.27

Neni 83

1/3 e prokurorëve dhe prokurorive të vlerësuar

KPK

Neni 83

KPK

3.23.29

Neni 83

5% më tepër të aseteve të sekuestruara dhe te konfiskuara të
fituara përmes veprës penale
1/3 e gjyqtarëve të vlerësuar

3.23.30

Neni 83

KGjK

3.23.31

Neni 83

Zgjerim i vënies në zbatim të Sistemit (SMIL) në Regjionin e
Prishtinës dhe Mitrovicës duke përfshirë edhe Lëndët Civile
Vazhdimi i popullimit të bazës qendrore të të dhënave penale
në Databazën e evidencën Qendrore të të Dhënave Penale

K4
2019
K4
2019
K4
2019
K4
2019
K4
2019

E zbatuar

3.23.28

Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe
fuqizimi i administratës
Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit në sekuestrimin dhe
konfiskimin e pasurisë së fitur me vepër penale
Administrimi më efikas i sistemit gjyqesor dhe fuqizimi i
administratës
Avansimi i mëtejmë i sistemit elektronik të menaxhimit
të lëndëve
Sigurimi i zbatimit të vendimeve penale përmes
funksionalizimit të Databazës së evidencës Qendrore të
të Dhënave Penale

3.23.32

Neni 83

30 Ndërmjetesues te certifikuar

MD

K4
2019

E
pazbatuar

Numri gjobave ndaj subjekteve politike lidhur me
mospublikimin e raportit te shpenzimeve vjetore dhe të
fushatës zgjedhore
Subjekte politike të gjobitura dhe gjobat e shqiptuara gjatë
fushatave zgjedhore

KQZ

K4
2019

E
pazbatuar

PZAP

K4
2019

E
pazbatuar

Numri i aktgjykimeve për raste të korrupsionit

KGjK

E zbatuar

Raporte monitorimi për zbatimin e Strategjisë kundër
korrupsionit
Vlera e pasurive në administrim dhe 8 ankande për shitjen e
pasurisë të konfiskurara
80 inspektime nga Inspektorati i MD per ShKK, të realizuara

AKK

K4
2019
K4
2019
K4
2019
K4
2019

Indeksi i pjesërishëm i barazisë gjinore dhe Profili gjinor i
Kosovës të publikuar

ZKM

K3
2019

E
pazbatuar

Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2019-2023 i miratuar

ZKM

K2
2019

E
pazbatuar

3.23.
3.23.33

3.23.34

3.23.35
3.23.36
3.23.37
3.23.38
3.23.
3.23.39

3.23.40

Avancimi i zbatimit të mekanizmave për zgjidhjen
alternative të mosmarrëveshjeve përmes fuqizimit të
mëtejmë të ndërmjetësimit pas ndryshimeve ligjore
Lufta kundër korrupsionit
Nenet 83 dhe 91 Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore, me fokus në
zbatimin e rekomandimeve të misioneve të BE-së për
monitorimin e zgjedhjeve
Nenet 83 dhe 91 Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore, me fokus në
zbatimin e rekomandimeve të misioneve të BE-së për
monitorimin e zgjedhjeve
Nenet 83 dhe 91 Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit për hetimin dhe
ndjekjen e veprave penale të korrupsionit
Nenet 83 dhe 91 Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit për hetimin dhe
ndjekjen e veprave penale të korrupsionit
Nenet 83 dhe 91 Avancimi i sistemit të administrimit të pasurisë së
administruar dhe konfiskuar
Nenet 83 dhe 91 Luftimi i korrupsionit, kontrabandës, nepotizmit dhe
diskriminimit në sistemin e burgjeve
Të drejtat themelore
Nenet 3 dhe 4
Përhapja e vlerave dhe praktikave që promovojnë
barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave, fuqizimin e
rolit dhe pozitës së grave dhe vajzave ne shoqëri
Nenet 3 dhe 4
Përhapja e vlerave dhe praktikave që promovojnë
barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave, fuqizimin e rolit
dhe pozitës së grave dhe vajzave në shoqëri

KGjK

KGjK

MD
MD
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E zbatuar
E zbatuar
E zbatuar
E zbatuar

E
pazbatuar
E zbatuar
E zbatuar

3.23.41

Nenet 3 dhe 4

3.23.42

Nenet 3 dhe 4

3.23.43

Nenet 3 dhe 4

3.23.44

Nenet 3 dhe 4

3.23.45

Nenet 3 dhe 4

Përhapja e vlerave dhe praktikave që promovojnë
barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave, fuqizimin e rolit
dhe pozitës së grave dhe vajzave ne shoqëri
Përmirësimi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe
atyre administrative në fushën e të drejtave pronësore

Ofrimi i mundësive të barabarta për fëmijë me nevoja të
vecanta
Mbështetja dhe fuqizimi i mekanizmave për adresimin e
problemeve të dhunës dhe sigurisë në shkolla

3.23.50

Mbështetja dhe fuqizimi i mekanizmave për
parandalimin e braktisjes
Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore
Nenet 3 dhe 4
Ofrimi i mundësive për kthim për personat e
zhvendosur, dhe perkrahja e projekteve në funksion të
kthimit, riintegrimit dhe stabilizimit të komuniteteve
Nenet 3 dhe 4
Ofrimi i informacionit për të zhvendosurit rreth
kushteve, kritereve dhe procedurave të kthimit përmes
vizitave shko-shiko dhe shko-informohu
Nenet 3 dhe 4
Ndarja e pakove të harmonizuara të ndihmave, me
rastin e kthimit të PZH-ve
Nenet 3 dhe 4
Ofrimi i mundësive për kthim për personat e
zhvendosur
Nenet 3 dhe 4
Mbyllja e qendrave kolektive

3.23.51

Nenet 3 dhe 4

3.23.52

Nenet 3 dhe 4

Zbatimi i rekomandimeve të Këshillit të Ministrave të
Këshillit të Evropes për zbatimin e Konventes Kornizë
për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare
Përmirësimi i zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve

3.23.53

Nenet 3 dhe 4

Përmirësimi i zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve

3.23.
3.23.46

3.23.47

3.23.48
3.23.49

Numri i iniciativave të mbështetura nga ABGJ që fuqizojnë
pozitën e gruas në shoqëri përmes subvencioneve.

ZKM

K4
2019

E zbatuar

Zbatimi i 54 vendimeve të KKPB-së (të përcaktuara për këtë vit
nga 143 vendimet e skemës së kompensimit) në lidhje me
skemën e kompensimit, të trashëguara nga Drejtoria për
Çështje Pronësore Banesore, duke përfshirë edhe vendimet e
Gjykatës Kushtetuese
Organizimi i nivelit të V të kualifikimit 65 asistentë për të
punuar me fëmijët me nevoja të veçanta, të certifikuar
Punëtori dhe aktivitete senzibilizuese me shkolla dhe DKA për
zbatim të protokollit për parandalim dhe referim të dhunës në
arsim parauniversitar

AKKVP

K4
2019

E
pazbatuar

MAShT

K2
2019
K4
2019

E zbatuar

Ekipet për parandalimin e braktisjes të monitoruara në nivel
shkolle dhe komune

MAShT

K4
2019

E zbatuar

Projekte të implementuara në përkrahje të personave të
zhvendosur dhe integrim të komuniteteve

MKK

K4
2019

E zbatuar

Deri 20 vizita të realizuara

MKK

K4
2019

E zbatuar

Deri në 200 përfitues të pakove të harmonizuara, të përkrahur

MKK

E zbatuar

Baza e të dhënave për personat e zhvendosur, e krijuar

MKK

5 Qendrat kolektive në Komunën e Shterpcës dhe 11 Qendrat
kolektive në Komunat Leposaviq, Zveqan dhe Graqanicë, të
mbyllura
Raport i Zbatimit të rekomandimeve të Këshillit të Ministrave
të Këshillit të Evropes për obliigimet e dala nga Konventa
Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare
Furnizimi me pajisje të reja dhe me programe elektronike –
aplikacion softuer; Trajnimet e mbajtura
Numri i projekteve të mbështetura për promovimin e drejtave
gjuhësore dhe zhvillimin e diversitetit gjuhësor

MKK

K4
2019
K4
2019
K4
2019

ZKM

K4
2019

E
pazbatuar

ZKM

K2
2019
K4
2019

E zbatuar

MAShT

ZKM
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E zbatuar

E
pazbatuar
E
pazbatuar

E zbatuar

3.23.54

Nenet 3 dhe 4

Përkrahja e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve

3.23.55

Nenet 3 dhe 4

Mbështetje e vazhdueshme për komunitetet

3.23.56

Nenet 3 dhe 4

Avancimi i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore përmes
Zbatimit të Strategjisë Kombëtare për trashëgimi
kulturore

3.23.57

Nenet 3 dhe 4

Avancimi i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore përmes
Zbatimit të Strategjisë Kombëtare për trashëgimi
kulturore

3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Korniza e politikave
Menaxhimi i kufirit
3.24.
3.24.1
Neni 85
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
menaxhimit të kufirit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të
MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
3.24.
Migracioni
3.24.2
Nenet 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
dhe 88
migracionit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe
të legjislacionit të përafruar
3.24.3
Nenet 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
dhe 88
migracionit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe
të legjislacionit të përafruar
3.24.4
Nenet 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
dhe 88
migracionit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe
të legjislacionit të përafruar
3.24.5
Nenet 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
dhe 88
migracionit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe
të legjislacionit të përafruar
3.24.6
Nenet 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
dhe 88
migracionit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe
të legjislacionit të përafruar
3.24.7
Nenet 85, 86, 87
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
dhe 88
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
3.24.8
Neni 91
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
luftës kundër krimit të organizuar, me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
3.24.
Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile

500 nxënës të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian
përfitues të bursave për nxënës dhe 40 studentë përfitues të
bursave (sipas vitit akademik)
100 studentë të angazhuar për mbajtjen e praktikës në
institucionet e nivelit qendror dhe lokal, numri i këshilltarëve të
angazhuar në Komunat në Veri të Kosovës
Përditësimi i databazës së të dhënave dhe hartimi i planeve të
menaxhimit për asetet e Trashëgimisë Kulturore.
Realizimin e projekteve të Restaurimit dhe Konservimit në
fushën e Trashëgimisë Kulturore
30 projekte të Restaurimit dhe Konservimit në fushën e
Trashëgimisë Kulturore, te realizuara

MAShT

K4
2019

E
pazbatuar

ZKM

K4
2019

E zbatuar

MKRS

K4
2019

E zbatuar

MKRS

K4
2019

E zbatuar

Strategjia e re shtetërore dhe plani i veprimit për MIK 2019-2023, e
miratuar

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Strategjia e re shtetërore për Migrim dhe Plani i Veprimit 2019-2024, e
miratuar

MPB

K2 2019

E pazbatuar

Profili i Lehtë i Migrimit për 2018, i miratuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Profili i zgjeruar i migrimit 2013-2017, i miratuar

MPB

K1 2019

E zbatuar

Studimi për Migrimin, i përfunduar

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Plani i Reagimit për Menaxhimin e Fluksit të Mundshëm të Migrantëve,
i përditësuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Planet Komunale të Riintegrimit, të aprovuara

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Strategjia shtetërore dhe plani i veprimit kundër Kundër Krimit të
organizuar 2018-2023, e miratuar

MPB

K2 2019

E zbatuar
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3.24.9

Neni 83

Të intensifikohet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

3.24.10

Neni 83

Të intensifikohet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

3.24.11

Neni 83

Të intensifikohet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

3.24.12

Neni 83

Të intensifikohet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

3.24.
3.24.
3.24.13

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Menaxhimi i kufirit
Neni 85
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e menaxhimit të kufirit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar
Neni 85
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e menaxhimit të kufirit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar
Neni 85
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e menaxhimit të kufirit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar
Vizat
Neni 85
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e politikës së vizave, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar në këtë fushë
Neni 85
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e politikës së vizave, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar në këtë fushë
Neni 85
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e politikës së vizave, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar në këtë fushë
Siguria e dokumenteve
Neni 85
Të përmirësohet siguria dokumenteve, duke ngritur kapacitetet
institucionale dhe siguruar zbatimin e dispozitave të MSA-së
dhe legjislacionit vendor
Neni 85
Të përmirësohet siguria dokumenteve, duke ngritur kapacitetet
institucionale dhe siguruar zbatimin e dispozitave të MSA-së
dhe legjislacionit vendor
Neni 85
Të përmirësohet siguria dokumenteve, duke ngritur kapacitetet
institucionale dhe siguruar zbatimin e dispozitave të MSA-së
dhe legjislacionit vendor

3.24.14

3.24.15

3.24.
3.24.16

3.24.17

3.24.18

3.24.
3.24.19

3.24.20

3.24.21

Marrëveshja për Ekstradim mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi,
e nënshkruar
Marrëveshja për Ekzekutim të Ndërsjellë të Vendimeve gjyqësore në
Çështjet Penale mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, e
nënshkruar
Marrëveshje për Ndihmë Juridike të Ndërsjellë në Çështjet Penale mes
Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, e nënshkruar
Marrëveshje për Transferim të Personave të Dënuar mes Republikës së
Kosovës dhe Italisë, e nënshkruar

MD

K4 2019

E pazbatuar

MD

K4 2019

E pazbatuar

MD

K4 2019

E pazbatuar

MD

K4 2019

E zbatuar

Aplikacioni i të dhënave të integruara në Qendrën Kombëtare për
Menaxhimin e Kufirit, i funksionalizuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Pikëkalimet e përbashkëta të kontrollit kufitar në Mutivodë dhe
Vërmicë, të ndërtuara

MPB

K4 2019

E zbatuar

Pajisjet për kontroll dhe mbikëqyrje të kufirit, të siguruara (5 dylbi dite,
nate dhe dylbi termike, 1 pajisje mobile për mbikëqyrje të kufirit, 1 xray për vetura), të siguruara

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Tri Konsullata të reja që lëshojnë viza, të rifunksionalizuara/
themeluara

MPJ

K4 2019

E pazbatuar

Instalimi I Regjistrit Qendror Civil i ARC-së në të gjitha misionet
konsullore për regjistrimin e fakteve të lindjes, martesës dhe vdekjes
direkt në sistem i përfunduar.

MPB

K4 2019

E zbatuar

Zgjerimi i KVIS: Shtrirja e KVIS në 4 misione diplomatike

MPJ

K4 2019

E pazbatuar

Nderlidhja e sistemit të ARC me sistemet e institucioneve tjera përmes
Government Gateëay

MPB

K4 2019

E zbatuar

Ndertimi dhe rinovimi i QRA-ve dhe QPD-ve në Malishevë, Fushë
Kosovë, Ferizaj, Lipjan, Prizren, Vushtrri dhe Mitrovicë

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Gjashtë (6) trajnime në fushën e Gjendjes Civile për nivelin lokal e
qendror

MPB

K4 2019

E pazbatuar
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3.24.
3.24.22

Azili
Neni 85

3.24.23

Neni 85

3.24.24

Neni 85

3.24.
3.24.25

Migracioni
Nenet 85, 86, 87
dhe 88

3.24.26

3.24.27

3.24.28

3.24.29

3.24.
3.24.30

3.24.31

3.24.32

3.24.33

3.24.34

Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e azilit, me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e azilit, me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e azilit, me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar

Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e migracionit me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Nenet 85, 86, 87
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
dhe 88
institucionale në fushën e migracionit me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Nenet 85, 86, 87
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
dhe 88
institucionale në fushën e migracionit me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Nenet 85, 86, 87
Ofrimi i shërbimeve të riintegrimit për personat e ripranuar me
dhe 88
mjete të mjaftueshme, duke u përqendruar ek ri-integrimi i
qëndrueshëm
Nenet 85, 86, 87
Ofrimi i shërbimeve të riintegrimit për personat e ripranuar me
dhe 88
mjete të mjaftueshme, duke u përqendruar ek ri-integrimi i
qëndrueshëm
Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
Neni 91
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar
dhe bashk;punimit policor, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Neni 91
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar
dhe bashkëpunimit policor, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Neni 91
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar
dhe bashkëpunimit policor, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Neni 91
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar
dhe bashkëpunimit policor, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
Neni 91
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar

Dy (2) trajnime për zyrtarët lidhur me teknikat e intervistimit

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Dy (2) trajnime për zyrtarët përgjegjës për mbështetjen psikosociale,
ligjore, ndihma për zhvillimin e fëmijës dhe mbështetja nga shërbimet
sociale në Qendrën për Azilkërkues
Dy (2) trajnime për zyrtarët përgjegjës kthimin e migrantëve të
parregullt në vendin e tyre të origjinës në përputhje me standardet dhe
praktikat e BE-së

MPB

K4 2019

E zbatuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Sistemi informativ për Menaxhimin e Migrimit, i themeluar

MPB

K4 2019

E pazbatuar

5 zyrtarë të rekrutuar në kuadër të DShAM-it

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Dy (2) trajnime për zyrtarët përgjegjës për sistemin e këshillimit dhe
referimit në Zyrën Pritjes të Riintegrimit, në Pikat e Kalimit Kufitar dhe
në qendrën e akomodimit
Tre (3) trajnime për zyrtarët e qendrës për Mbajtjen e të Huajve për të
siguruar të drejtat dhe nevojat themelore të personave të ndaluar në
Qendrën për Mbajtjen e të Huajve
Tre (3) trajnime për zyrtarët përgjegjës për referimin e rasteve në kufi

MPB

K4 2019

E zbatuar

MPB

K4 2019

E pazbatuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Pajisjet e sigurisë kibernetike dhe hetimin e krimeve kibernetike, të
avancuara

MPB

K4 2019

E zbatuar

Pajisjet laboratorike në departamentin e Kimisë, Biologjisë forenzike
dhe në Departamentin për teknologji informative forenzike, të
avancuara

MPB

K4 2019

E zbatuar

Programet dhe softuerët forenzike, të avancuara

MPB

K4 2019

E pazbatuar

Riakreditimi i laboratorëve, i realizuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Furnizimi me softuer dhe harduer si dhe mjete tjera të punës për
ekzaminime forenzike të pajisjeve TI-së.

MPB

K4 2019

E zbatuar
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dhe bashkëpunimit policor, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
3.24.35
Neni 91
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
institucionale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar
dhe bashkëpunimit policor, me qëllim të zbatimit të dispozitave
të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar
3.24.
Lufta kundër terrorizmit
3.24.36
Neni 92
Të përforcohen strukturat e Kosovës në parandalimin dhe
eliminimin e akteve terroriste dhe financimit të tyre
3.24.37
Neni 92
Rritja e efikasitetit të mekanizmave të zbatimit të projektligjit
në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar,
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit;
3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura
3.26.
Korniza e politikave
3.26.1
Neni 118
Permiresimi i cilësisë në arsimin paruniversitar

Akreditimi i metodave te reja shkencore, i realizuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

Procesi i rekrutimit të tre zyrtarëve në Divizionin për Parandalim dhe
Riintegrimin e Personave të Radikalizuar, i përfunduar
Programi i rehabilitimit për të burgosurit e dënuar për vepra të
terrorizmit, i aplikuar

MPB

K4 2019

E zbatuar

MD

K4 2019

E zbatuar

Zbatimi i programeve mësimore për klasat: 3, 8 dhe 12, si dhe për
lëndën e Gjuhës Shqipe për nxënësit e komuniteteve joshqiptare për
klasat 3, 6 dhe 10 dhe në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës
Hartimi i draft programeve mësimore, për klasat 4 dhe 9 në gjuhën
shqipe, turke dhe boshnjake
Koncept-dokumenti për Ligjin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim
(AKA), i miratuar

MAShT

K4 2019

E zbatuar

MAShT

K4 2019

E zbatuar

MAShT

K2 2019

E zbatuar

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedis
3.27.
Korniza e politikave
3.27.1
Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave në fushën e Ndryshimeve Klimatike
dhe 117
3.27.2
Nenet 115, 116
Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë
dhe 117
3.27.3
Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave në fushën e Ujërave
dhe 117

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Ndryshime Klimatike 2019 2028/2019-2021, e miratuar
Strategjia dhe Plani i Veprimit për menaxhinmin e Mbeturinave 20192028, e miratuar
Plani i veprimit 2020 - 2022 për zbatimin e Strategjise Shtetërore të
Ujërave në Kosovë 2017 - 2036, i miratuar

MMPH

K1 2019

E zbatuar

MMPH

K2 2019

E pazbatuar

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

3.27.4

Koncept-dokumenti për Ndryshime Klimatike

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

Koncept-dokumenti për rregullimin e fushës së Mbeturinave

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

Koncept-dokumenti për Vlerësimin Strategjik Mjedisor

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

Koncept-dokumenti për "Bjeshkët e Nemuna"

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

Shpimi i 25 puseve për pikat e monitorimit të ujërave nëntokësor, i
përfunduar
Raporti mbi vlerësimin e ndikimeve në aspektin cilësor dhe sasior të
ujit, i përgatitur
Përgatitja e dy raporteve mbi zbatimin e Vendimit të Qeverisë për
ndalim të përdorimit të thëngjillit në institucionet publike

MMPH

K1 2019

E zbatuar

MMPH

K4 2019

E pazbatuar

MMPH

K4 2019

E zbatuar

3.26.2

Neni 118

Permiresimi i cilësisë në arsimin paruniversitar

3.26.3

Neni 118

Zhvillimi i Legjislacionit në fushën e Arsimit të Lartë

Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave në fushën e Ndryshimeve Klimatike
dhe 117
3.27.5
Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave në fushën e Mbeturinave
dhe 117
3.27.6
Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave në fushën e Vlerësimit Strategjik
dhe 117
Mjedisor
3.27.7
Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave për mbrojtjen e territorit të Parkut
dhe 117
Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”
3.27.
Zbatimi në praktikë
3.27.8
Nenet 115, 116
Hulumtimi i ujërave nëntokësor në Pellgun e Drinit të Bardhë
dhe 117
3.27.9
Nenet 115, 116
Hulumtimi i ujërave nëntokësor në Pellgun e Drinit të Bardhë
dhe 117
3.27.10
Nenet 115, 116
Përmirësimi i politikave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit
dhe 117
3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik
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3.28.
Korniza e politikave
3.28.
Mbrojtja e shëndetit publik
3.28.1
Neni 106
Zhvillimi i politikave ne fushën e shëndetit publik
3.28.2
Neni 106
Zhvillimi i politikave për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit
3.28.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.28.
Mbrojtja e shëndetit publik
3.28.3
Neni 106
Zhvillimi i standardeve dhe procedurave shëndetësore
3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor
3.29.
Korniza e politikave
3.29.1
Nenet 17, 18, 19,
Vazhdimi i parandalimit dhe luftimit të korrupsionit
39, 48, 75, 93, 104
dhe Prot 3
3.29.
Zbatimi në praktikë
3.29.2
Nenet 17, 18, 19,
Vazhdimi i luftimit të ekonomisë joformale
39, 48, 75, 93, 104
dhe Prot. 3
3.29.3

Nenet 17, 18, 19,
Vazhdimi i luftimit të ekonomisë joformale
39, 48, 75, 93, 104
dhe Prot 3
3.31. Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurise dhe e mbrojtjes
3.31.
Korniza e politikave
3.31.1
Nenet 11 - 15
Zbatimi i obligimeve në kuadër të Dialogut Politik Kosovë-BE
3.31.2
Nenet 3 dhe 12
Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e
mbikëqyrjes demokratike civile të Forcave të armatosura
3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar
3.32.
Korniza e politikave
3.32.1
Neni 97
Zhvillimi i mëtejmë i kornizës rregullative
3.32.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.32.2
Neni 97
Ngritja e kapaciteteve për menaxhim financiar dhe kontroll
bazuar në kërkesat e reja të Projektligjit për KBFP
3.32.
Zbatimi në praktikë
3.32.3
Neni 97
Përmirësimi i vazhdueshëm i rishikimit të cilësisë në Kontrollin
e Brendshëm të Financave Publike

3.32.4
3.32.5
3.32.6

Neni 97
Neni 97
Neni 97

Rishikimi i pyetësorit vet-vlerësues në institucione
Monitorimi i aktiviteteve të auditimit të brendshëm
Zhvillimi i Auditimeve të performancës

3.32.7

Neni 97

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

Strategjia e KPSh, e miratuar
Plani strategjik për shëndetin e nënës dhe fëmijës, i miratuar;

MSh
MSh

K4 2019
K2 2019

E pazbatuar
E pazbatuar

5 udhërrëfyes klinikë, të botuar

MSh

K4 2019

E pazbatuar

Planit të Veprimit kundër korrupsionit, i miratuar

MF

K2 2019

E zbatuar

Numri i operacioneve të përbashkëta të Doganës me instucionet tjera
vendore si PK, Prokuroria, ATK dhe akter tjerë të zbatimit të
projektligjit, i rritur në krahasim me vitin paraprak

MF

K4 2019

E zbatuar

Numri i aktiviteteve (inspektimeve, ndalo&kërko dhe patrullë) kundër
kontrabandës bazuar në analizën e rrezikut i rritur në krahasim me
periudhën paraprake

MF

K4 2019

E zbatuar

Strategjia për Punë të Jashtme e miratuar
Strategjia Kombëtare e Sigurisë, e miratuar

MPJ
ZKM

K4 2019
K4 2019

E pazbatuar
E zbatuar

Doracaku për auditimet e pajtueshmërisë, i hartuar

ZKA

K2 2019

Trajnimi në fushën për Llogaridhënien menaxheriale, për 70 Zyrtarë në
OB

MF

K4 2019

E zbatuar

Raporti i konsoliduar vjetor për KBFP për sektorin publik për Qeverinë
(analiza për aplikimin e menaxhimit të rrezikut me qëllim identifikimin
dhe marrjen e veprimeve që mund të rrisin pranimin/përdorimin në
praktikë), i finalizuar
Pyetësori vetë-vlerësues, i rishikuar
10 Njësi të auditimit të brendshëm të monitoruara
Numri i Auditimeve të Performancës, i rritur në krahasim me
periudhën paraprake
Numri i rekomandimeve të zbatuara nga OB-të i rritur në krahasim me
vitin paraprak

MF

K4 2019

E zbatuar

MF
MF
ZKA

K2 2019
K4 2019
K4 2019

E zbatuar
E zbatuar
E zbatuar

ZKA

K4 2019

E zbatuar
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