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HYRJE
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2021-2025 është miratuar nga Qeveria e Republikës
së Kosovës më 14 korrik 2021 dhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 4 tetor 2021. Ai është dokument
ligjërisht i detyrueshëm për të gjitha organet e administratës shtetërore, të cilat obligohen të zbatojnë masat
afatshkurtra nën përgjegjësinë e tyre, siç janë planifikuar, dhe të monitorojnë zbatimin e tyre. Qeveria, si
mekanizmi qendror kombëtar përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e
PKZMSA-së përmes institucionit të mandatuar ligjërisht për koordinimin e procesit të integrimit në BE –
Zyrës së Kryeministrit (ZKM).
ZKM, përmes departamenteve përgjegjëse për integrim evropian, monitoron zbatimin e PKZMSA-së,
përkatësisht të masave afatshkurtra, dhe raporton mbi këtë rregullisht, përmes raporteve tremujore. Këto
raporte shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin e këtij programi dhe për llogaridhënie e
transparencë brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të interesuara e publikut të gjerë. Gjetjet, mes
tjerash, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet e stabilizim-asociimit BE – Kosovë, përgjegjëse
për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së.
Pasi që PKMZSA është miratuar nga Qeveria në korrik, ky është raporti i dytë dhe i fundit për vitin 2021.
Ai mbulon periudhën që nga miratimi i tij e deri në fund të vitit. 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), në dy nivele: për të gjitha masat e vitit 2021 dhe për masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda
tremujorit të fundit të vitit (tetor – dhjetor). Zbatimi i të gjitha masave është vlerësuar si në vijim:
 Masat e zbatuara (ato të cilat janë zbatuar plotësisht) – me të kaltër; dhe
 Masat e pazbatuara (ato të cilat nuk kanë arritur të zbatohen 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 mbi zbatimin e Programit gjatë tërë vitit 2021 dhe gjatë tremujorit të fundit
të tij. Ky kapitull është i ndarë më tej në pesë pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa mbi kriteret politike,
pjesa mbi kriteret ekonomike, pjesa mbi standardet evropiane, dhe pjesa sipas institucioneve. Secila pjesë
e këtij kapitulli përmban diagramin dhe pjesën narrative (shpjegimin e gjetjeve). Teksti narrativ mbi secilin
bllok përmbyllet me listën e masave që nuk janë zbatuar.
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 zbatimin e kapitullit përkatës, dhe atë njëri gjatë tërë
vitit – në raport me të gjitha masat e kapitullit (pra, gjatë periudhës korrik-dhjetor, sa ka qenë në fuqi
Programi), dhe tjetri gjatë tremujorit të fundit – në raport me masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda
periudhës tetor – dhjetor. Pjesa narrative e jep një përmbledhje sasiore të këtyre gjetjeve. Pjesa mbi zbatimin
gjatë tërë vitit jep numrin dhe përqindjen e masave të zbatuara dhe të pazbatuara nga të gjitha masat e
planifikuara vitin 2021. Pjesa mbi zbatimin brenda treamujorit të fundit jep numrin dhe përqindjen e
masave të zbatuara nga masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda këtij tremujori. Pjesa narrative për
secilin kapitull gjithashtu jep një vlerësim të shkurtër cilësor të gjendjes së përgjithshme në fushën
përkatëse.
Raporti gjithashtu përmban një shtojcë, e cila paraqet gjendjen e zbatimit të të gjitha masave gjatë vitit 2021.
Gjetjet tregojnë se Programi në vitin 2021 është zbatuar në nivel prej 51.43%: 126 nga 245 masa të
planifikuara janë zbatuar, ndërsa 48.57% e tyre, 119 masa, nuk janë zbatuar (shihni diagramin 0.1, fq. 5).
Niveli zbatimit gjatë tremujorit të katërt 2021 është 46.41%: 84 nga 181 masa të planifikuara janë zbatuar,
ndërsa 53.59% e tyre, 97 masa, nuk janë zbatuar (shihni diagramin 0.2, fq. 5).
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PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË VITIT 2021

Programi përmban 245 masa: 111 (45.3%) masa legjislative dhe 134 (54.7%) masa zbatuese.
Diagrami 0.1. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2021: të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të Programit gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 51.43% e masave, 126 masa, janë zbatuar;
 48.57% e masave, 119 masa, nuk janë zbatuar.
Nga të gjitha masat e programit, 181 masa (73.87% e tyre) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt: 73 masa legjislative dhe 108 masa zbatuese.
Diagrami 0.2. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2021: masat e planifikuara për tremujorin
e katërt

Sa i përket zbatimit të të gjitha masave të Programit të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt
të vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 46.41% e masave, 84 masa, janë zbatuar;
 53.59% e masave, 97 masa, nuk janë zbatuar.
Nga gjithsej 245 masa, Programi përmban 111 masa legjislative, të cilat përbëjnë 45.3% të të gjitha masave.
Diagrami 0.3. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2021: të gjitha masat legjislative

Sa i përket zbatimit të masave legjislative gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 45.95% e masave, 51 masa, janë zbatuar;
 54.05% e masave, 60 masa, nuk janë zbatuar.
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Diagrami 0.4. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2021: masat legjislative të planifikuara
për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave legjislative të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të vitit
2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 34.25% e masave, 25 masa, janë zbatuar;
 65.75% e masave, 48 masa, nuk janë zbatuar.
Nga gjithsej 245 masa, programi përmban 134 masa zbatuese, të cilat përbëjnë 54.7% të të gjitha masave.
Diagrami 0.5. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2021: të gjitha masat zbatuese

Sa i përket zbatimit të masave zbatuese gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 55.97% e masave, 75 masa, janë zbatuar;
 44.03% e masave, 59 masa, nuk janë zbatuar.
Diagrami 0.6. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë vitit 2021: masat zbatuese të planifikuara për
tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave zbatuese të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të vitit 2021,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 54.63% e masave, 59 masa, janë zbatuar;
 45.37% e masave, 49 masa, nuk janë zbatuar.
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0.1.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Ky bllok përmban 17 masa: 7 (41.18%) masa legjislative dhe 10 (58.82%) masa zbatuese. Të gjitha këto masa
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt.
Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Kriteret politike – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 41.18% e masave, 7 masa, janë zbatuar;
 58.82% e masave, 10 masa, nuk janë zbatuar.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese, masat e këtij blloku të cilat nuk kanë arritur të
zbatohen janë si në vijim:
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për paga në sektorin publik;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zyrtarët publikë;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për inspektimin administrativ;
 Miratimi i rregullores së re të Kuvendit të Republikës së Kosovës;
 Miratimi i gjashtë (6) rregulloreve për zbatimin e ligjit për zyrtarët publik;
 Miratimi i strategjisë së re kornizë për RAP;
 Zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës me
Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar për monitorimin e emërimeve të larta;
 Miratimi i udhëzuesit për zhvillimin e intervistës në procesin e rekrutimit;
 Harmonizimi me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA) i të paktën 20% të
ligjeve ekzistuese, projektligjeve dhe akteve nënligjore që përmbajnë procedura të veçanta
administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ.
 Pranimi i përgjigjeve nga autoritetet përgjegjëse mbi zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të
Popullit, bazuar në treguesin 7.3.1 të Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP.
0.2.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
● 50% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar.
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Nga të gjitha masat e këtij blloku, 3 masa (75%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt: 1
masë legjislative dhe 2 masa zbatuese.
Diagrami 0.2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Kriteret ekonomike – masat e planifikuara për tremujorin e
katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 66.67% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese, masat e këtij blloku të cilat nuk kanë arritur të
zbatohen janë si në vijim:
● Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndërmarrjet publike (plotësim-ndryshim);
● Miratimi i Strategjisë për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP) dhe Planit të
Veprimit.
0.3.

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

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

Sa i përket zbatimit të këtij blloku gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:

52.27% e masave, 115 masa, janë zbatuar;
 47.73% e masave, 105 masa, nuk janë zbatuar.
Nga të gjitha masat e këtij blloku, 161 masa (73.18%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt:
65 masa legjislative dhe 96 masa zbatuese.
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Diagrami 0.3.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Standardet evropiane – masat e planifikuara për tremujorin
e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të vitit
2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 47.2% e masave, 76 masa, janë zbatuar;
 52.8% e masave, 85 masa, nuk janë zbatuar.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese, masat e këtij blloku të cilat nuk kanë arritur të
zbatohen janë si në vijim:
 Përkthimi i akteve të acquis-së së BE-së në gjuhët zyrtare të Kosovës, dhe rishikimi e çertfikimi i
akteve të përkthyer;
 Akreditimi i laboratorit të Vëllimit dhe Rrjedhjes;
 Miratimi i rregullores për ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostos neto të ofrimit të shërbimit
universal postar;
 Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e Pagesave;
 Miratimi i koncept dokumentit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të
terrorizmit;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për partneritetin publiko-privat (plotësim-ndryshim);
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për prokurim publik (plotësim-ndryshim);
 Nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet KRPP-së dhe Autoritetit të Konkurrencës;
 Miratimi i UA për hetim dhe disiplinë;
 Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta (plotësimndryshim);
 Mbajtja e së paku një (1) trajnimi për gjyqtarë, prokurorë dhe policinë në fushën e pronësisë
industriale;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jobankare
(plotësim-ndryshim);
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bankat (plotësim-ndryshim);
 Miratimi i rregullës në fushën e pensioneve dhe siguruesit;
 Miratimi i rregullores për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit (plotësim-ndryshim);
 Përgatitja e udhëzuesit metodologjik për zbatimin e rregullores për mbulueshmërinë e likuiditetit;
 Përgatitja e udhëzuesit metodologjik për zbatimin e rregullores për financimin e qëndrueshëm
neto;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit
(projektligj i ri);
 Miratimi i rregullores për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave (akt
nënligjor i ri);
 Miratimi i rregullores për komunikimet komerciale audio-vizuale (plotësim-ndryshim);
 Miratimi i rregullores për mbrojtjen e fëmijëve dhe të të miturve në shërbimet mediale audio dhe
audio-vizuale (plotësim-ndryshim);
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Miratimi i rregullores për zgjidhjen e mosmarrëveshjes;
Krijimi dhe funksionalizimi i sistemit të bartshmërisë së numrave;
Miratimi i koncept dokumentit për rregullimin e tokës;
Miratimi i koncept dokumentit për verërat;
Miratimi i programit për bujqësi dhe zhvillim rural 2021-2027;
Miratimi i koncept dokumentit për organizimin e tregut të përbashkët;
Miratimi i UA për 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);
Miratimi i UA për implementimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor
(akt nënligjor i ri);
Miratimi i UA për mbrojtjen e peshkut në ujërat e peshkimit;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për rrugët (plotësim-ndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për transportin rrugor (plotësim-ndryshim);
Miratimi i UA për homologim të automjeteve (plotësim-ndryshim);
Miratimi i UA për kontrollim teknik të automjeteve (plotësim-ndryshim);
Miratimi i UA për kushtet teknike të pjesëmarrjes së automjeteve në rrugë;
Miratimi i UA për kontrollimin teknik mobil;
Miratimi i rregullores për ndryshimin e Rregulloreve 01/2020 dhe 17/2017 sa u përket kërkesave
për menaxhimin e trafikut ajror/shërbimet e navigacionit ajror, dizajnimit të strukturës së
hapësirës ajrore, cilësisë së të dhënave, sigurisë në pistë dhe shfuqizimin e Rregullores 08/2015;
Miratimi i rregullores për specifikacione teknike për interoperabilitet ne lidhje me qasshmërinë për
personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar;
Miratimi i strategjisë sektoriale dhe të transportit multimodal 2015-2025 dhe planit të veprimit;
Krijimi i bazës së të dhënave të aksidenteve rrugore;
Miratimi i strategjisë së rishikuar të energjisë;
Miratimi i planit kombëtar për energji dhe klimë 2021-2030;
Hartimi i planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm (energjia elektrike);
Hartimi i analizës për rishikimin e politikave aktuale tatimore;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit të punës (plotësim-ndryshim);
Rritja e numrit të inspektorëve të punës;
Rritja e numrit të të rinjve të përfshirë në masat aktive të tregut të punës;
Miratimi i rregullores për organizimin e KIESA-së;
Miratimi i strategjisë së turizmit;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zhvillim rajonal;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit nr. 06/L- 056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës (plotësimndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Prokurorin e Shtetit (plotësim-ndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sistemin qendror të evidencës penale (projektligj i ri);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për liritë fetare në Kosovë (plotësim-ndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për vlerësimin, njohjen e statusit, përfitimet dhe shërbimet për
personat me aftësi të kufizuar;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale (plotësim-ndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media (plotësim-ndryshim);
Miratimi i UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e
kryera nga noterët;
Miratimi i UA për tarifat e përmbarimit;
Miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e Sekretariatit të KGjK-së;
Miratimi i rregullores për normë standarde;
Miratimi i UA për ekipet e përbashkëta të hetimit;
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Miratimi i UA për përcaktimin e koordinimit dhe bashkëpunimit të punës të autoriteteve për të
drejtat e fëmijës në nivel qendror dhe lokal;
Miratimi i UA për përcaktimin e rregullave të punës të Këshillit për të Drejtat e Fëmijës;
Miratimi i strategjisë dhe PV për luftimin e korrupsionit 2021 – 2023;
Miratimi i strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve
të tyre;
Miratimi i koncept dokumentit për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë;
Miratimi i koncept dokumentit për përkrahjen e projekteve për komunitete;
Miratimi i koncept dokumentit për persona të zhvendosur;
Miratimi i koncept dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit;
Emërimi i dy (2) anëtarëve të KPK-së;
Emërimi i një (1) anëtari të KGjK-së nga komunitetet pakicë;
Themelimi i bazës elektronike të të dhënave për regjistrimin e ankesave dhe kërkesave për fillimin
e hetimeve disiplinore dhe informacionit të paraqitur nga autoriteti kompetent për gjyqtarë;
Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për personat e zhvendosur;
Ofrimi i mbështetjes për mbylljen e qendrave kolektive në Leposaviq, Zveçan dhe Graçanicë;
Ofrimi i mbështetjes financiare për përfshirjen në arsim të fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-072 për Kontrollin
dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sigurinë kibernetike;
Miratimi i UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve;
Miratimi i strategjisë kundër trafikimit me qenie njerëzore;
Miratimi i strategjisë shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024;
Miratimi i strategjisë për parandalim të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm;
Rishikimi i programit të riintegrimit dhe deradikalizimit;
Hartimi i koncept dokumentit për vetingun në MPB dhe agjencitë vartëse;
Hartimi i koncept dokumentit për armët;
Hartimi i planit të përbashkët ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza;
Hartimi i raportit të vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda
(SOCTA);
Funksionalizimi i Qendrës së Përkohshme e Pritjes.
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç në Republikën
e Kosovës (projektligj i ri);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ujërat e Kosovës (plotësim-ndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për pyjet (plotësim-ndryshim);
Miratimi i UA nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të
ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor (plotësim-ndryshim);
Miratimi i koncept dokumentit për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit
hapësinor, ndërtimit dhe banimit;
Përfundimi i studimit të fizibilitetit për deponinë e Mirashit në Obiliq;
Përfundimi i studimit të vlerësimit të sigurisë së digave ekzistuese;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin e asistuar mjekësor;
Miratimi i UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit të duhanit;
Miratimi i UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit;
Miratimi i Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2022-2032;
Miratimi i planit të veprimit për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse;
Miratimi nga Qeveria i projekt-kodit doganor dhe të akcizave në Kosovë (plotësim-ndryshim);
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0.4.

Miratimi i dokumentit të politikave për kontrollin e brendshëm të financave publike, përfshirë
llogaridhënien menaxheriale dhe vlerësimin e cilësisë.
Gjendja sipas institucioneve

Kjo pjesë jep një pasqyrë të zbatimit të programit sipas institucioneve. Ajo përbëhet nga tri pjesë: pjesa
krahasuese mbi performancën e institucioneve të Qeverisë dhe institucioneve të tjera; pjesa mbi
performancën e secilit institucion të Qeverisë; dhe pjesa mbi performancën e secilit prej institucioneve të
tjera. Institucionet janë ranguar nga ai me performancën më të mirë deri te ai me performancën më të dobët.
Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: performanca e institucioneve të Qeverisë dhe institucioneve
të tjera
54%
51.7%

52%

50%
50%

50%

48.3%

48%
46%
Institucionet e Qeverisë
Masa të zbatuara: 104 nga 201

Institucionet e tjera
Masa të zbatuara: 22 nga 44

Të zbatuara

Të pazbatuara

Nga gjithsej 245 masa të programit, 14 institucionet e Qeverisë të cilat kanë planifikuar masa kanë marrë
përsipër të zbatojnë gjithsej 201 sosh, të cilat përbëjnë 82.04% të të gjitha masave. Gjendja e zbatimit të
këtyre masave është si në vijim:
 51.7% e masave, 104 masa, janë zbatuar;
 48.3% e masave, 97 masa, nuk janë zbatuar.
Në anën tjetër, 13 institucionet e tjera të cilat kanë planifikuar masa kanë marrë përsipër të zbatojnë gjithsej
44 sosh, të cilat përbëjnë 17.96% të të gjitha masave. Gjendja e zbatimit të këtyre masave, të marra së bashku,
është si në vijim:
 50% e masave, 22 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 22 masa, nuk janë zbatuar.
Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2020: performanca e institucioneve të Qeverisë
Institucionet e Qeverisë

120%
100%
100%

80%

66.67% 63.16% 62.5% 60% 50%

50%

79.17%
33.33% 36.84%
37.5% 40%

60%
40%

50%

50%

51%

49%

57%

73.7%

43%
26.3%

27.78…

20%
0%

100%

100%
100%

0%

0%

Të zbatuara

0%

0%

Të pazbatuara

Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre gjatë
vitit 2020, gjetjet tregojnë si në vijim:

| 12
















Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) – 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) – 79.17% (19 / 24 masa të zbatuara);
Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 66.67% (16 / 24 masa të zbatuara);
Ministria e Drejtësisë (MD) – 63.16% (12 / 19 masa të zbatuara);
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) – 62.5% (5 / 8 masa të
zbatuara);
Ministria e Ekonomisë (ME) – 60% (6 / 10 masa të zbatuara);
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) – 50% (6 / 12 masa të zbatuara);
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara);
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 48.84% (21 / 43 masa të zbatuara);
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) – 42.86% (12 / 28 masa të zbatuara);
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) – 26.3% (5 / 19 masa të
zbatuara);
Ministria e Shëndetësisë (MSh) – 0% (0 / 5 masa të zbatuara);
Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit (MKK) – 0% (0 / 5 masa të zbatuara);
Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZhR) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara).

Diagrami 0.4.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: performanca e institucioneve të tjera
Institucionet e tjera

120%
100%

100%

100%

100%

100%
83%
57.14%

0%

KPK
7/7

0%

AD
2/2

75%

25%

17%
0%

0%

0%

ZKA
1/1

AAC
5/6

100%

50%
50% 50%

40%
20%

50%

42.86%

80%
60%

100%

100%

100%

KGjK
ARH
4/7
1/2
Të zbatuara

KRPP ARKEP
1/2
1/4
Të pazbatuara

0%

0%

BQK
0/4

KPM
0/3

0%
0%

Kuvendi
0/3

AUV
0/2

AKKK
0/1

Në anën tjetër, sa i përket performancës së institucioneve të tjera në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e
tyre gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) – 100% (7 / 7 masa të zbatuara);
 Akademia e Drejtësisë (AD) – 100% (2 / 2 masa të zbatuara);
 Zyra e Kombëtare e Auditimit (ZKA) – 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 83.33% (5 / 6 masa të zbatuara);
 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) – 57.14% (4 / 7 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara);
 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) – 25% (1 / 4 masa të
zbatuara);
 Banka Qendrore e Kosovës (BQK) – 0% ( 0 / 4 masa të zbatuara);
 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) – 0% (0 / 3 masa të zbatuara);
 Kuvendi i Republikës së Kosovës – 0% (0 / 3 masa të zbatuara);
 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKKK) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara).
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1.
1.1.
1.1.1.

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

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese, e planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 1.1.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor – të gjitha
masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se asnjë masë e planifikuar, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë
është si në vijim:
 Miratimi i rregullores së re të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull përmban vetëm një masë legjislative, miratimi i rregullores së re të Kuvendit
të Republikës së Kosovës, e cila nuk është miratuar. Prandaj, kësaj rregulloreje duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë
gjatë vitit 2022, dhe parashihet të realizohet në tremujorin e parë të këtij viti.
1.1.2.

Administrata publike

Ky kapitull përmban 14 masa: 6 (42.86%) masa legjislative dhe 8 (57.14%) masa zbatuese. Të gjitha këto
masa janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 1.1.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Administrata publike – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
 42.86% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
 57.14% e masave, 8 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për paga në sektorin publik;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zyrtarët publikë;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për inspektimin administrativ;
o Miratimi i gjashtë (6) rregulloreve për zbatimin e ligjit për zyrtarët publik;
o Miratimi i strategjisë së re kornizë për RAP;
o Zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës me
Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar për monitorimin e emërimeve të larta;
o Miratimi i udhëzuesit për zhvillimin e intervistës në procesin e rekrutimit;
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o

Harmonizimi me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA) i të paktën
20% të ligjeve ekzistuese, projektligjeve dhe akteve nënligjore që përmbajnë procedura të
veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, disa masa në këtë sektor nuk kanë arritur të zbatohen. Këto masa janë miratimi i
projektligjit për paga në sektorin publik, atij për zyrtarët publikë dhe atij për inspektimin administrativ.
Gjithashtu nuk janë zbatuar këto masa: miratimi i gjashtë (6) rregulloreve për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë,
zbatimi i MM me Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar për emërimet e larta, miratimi i udhëzuesit për zhvillimin e
intervistës në procesin e rekrutimit; dhe harmonizimi me LPPA i të paktën 20% ligjeve ekzistuese, projektligjeve dhe
akteve nënligjore që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ.
Si përfundim, gjatë këtij viti duhet t’i kushtohet rëndësi të veçantë procedimit të projektligjeve të lartcekura, të cilët
përbëjnë pako të reformës së administratës publike ku planifikohen të miratohen në mars të këtij viti.
1.1.3.

Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese. Të gjitha këto masa janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit.
Diagrami 1.1.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Avokati i Popullit – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
o Pranimi i përgjigjeve nga autoritetet përgjegjëse mbi zbatimin e rekomandimeve të
Avokatit të Popullit, bazuar në treguesin 7.3.1 të Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull i ka gjithsej dy masa ku njëra masë, është zbatuar plotësisht, ndërsa masa e
pazbatuar është pranimi i përgjigjeve nga autoritetet përgjegjëse për rekomandimet e Avokatit të Popullit, sipas
treguesit 7.3.1 të Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP. Nga caku i paraparë sipas këtij treguesi, prej të paktën
80%, është arritur caku prej 79.74%. Gjendja në këtë sektor është e kënaqshme.
1.1.4.

Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
1.2.

Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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2.
2.1.

BLLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
● 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
● 33.33% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i Strategjisë për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP) dhe Planit të
Veprimit.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa zbatuese (66.67%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit
të katërt të vitit.
Diagrami 2.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut – masat e
planifikuara për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, për shkak të ndikimit të pandemisë COVID-19, mungesës së kapaciteteve dhe asistencës
teknike, nuk është arritur të hartohet SRMFP 2022-2026. Më 26.10.2021 është themeluar Grupi Koordinues
(GKMFP) për hartimin, koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të kësaj strategjie si dhe planit të veprimit, dhe
hartimi i saj parashihet të përfundohet në tremujorin e dytë 2022.
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2.2.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar. Kjo masë është si në
vijim:
● Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndërmarrjet publike (plotësim-ndryshim).
Siç tregojnë gjetjet e raportit, Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ndërmarrjet publike (si kërkesë për rishikim pas
rekomandimeve në draft projektligjin për Ndërmarrje Publike) nuk është finalizuar për arsye të nevojës së rishikimit
të këtij projektligji në kontekstin e ri politik, prandaj edhe është rekomanduar hartimi i Koncept Dokumentit për
ndërmarrje publike i planifikuar të procedohet në Qeveri deri në K3 2022.
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3.

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

3.0.

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

Ky kapitull përmban 5 masa, të gjitha janë masa zbatuese. Të gjitha këto masa janë planifikuar të zbatohen
gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.0.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me
acquis-në e BE-së – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 80% e masave, 4 masa, janë zbatuar;
 20% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
o Përkthimi i akteve të acquis-së së BE-së në gjuhët zyrtare të Kosovës, dhe rishikimi e
çertfikimi i akteve të përkthyer;
3.1.

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

Ky kapitull përmban 6 masa: 1 masë legjislative (16.67%) dhe 5 masa zbatuese (83.33%).
Diagrami 3.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Lëvizja e lirë e mallrave – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
● 83.33% e masave, janë zbatuar;
● 16.67% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
○ Laboratorit i Vëllimit dhe Rrjedhjes, i akredituar.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 5 (83.33%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 1 masë legjislative dhe 4 masa zbatuese.
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Diagrami 3.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Lëvizja e lirë e mallrave – masat e planifikuara për tremujorin
e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 80% e masave, 4 masa, janë zbatuar;
● 20% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka shënuar progres në realizimin e masave të planifikuara,
megjithatë nuk është zbatuar masa lidhur me Laboratorin e Vëllimit dhe Rrjedhjes, i cili nuk ka arritur të akreditohet
brenda vitit 2021, siç ishte planifikuar.
3.2.

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

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese, e cila është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Liria e lëvizjes së punonjësve – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, masa e planifikuar në këtë sektor është realizuar në afatin e paraparë.
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3.3.

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

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 masa legjislative (50%) dhe 2 masa zbatuese (50%). Të gjitha këto masa janë
planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të
shërbimeve – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar
● 25% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
○ Miratimi i rregullores për ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostos neto të ofrimit të
shërbimit universal postar;.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka shënuar progres në realizimin e masave të planifikuara,
megjithatë miratimi i Rregullores për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostos Neto të Ofrimit të Shërbimit
Universal Postar nuk ka arritur të realizohet në afatin e paraparë, pasi që e njëjta është miratuar me 18 Janar, 2022.
3.4.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
● 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
● 50% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e Pagesave;
o Miratimi i koncept dokumentit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e
financimit të terrorizmit.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa zbatuese (50%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit.
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Diagrami 3.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Lëvizja e lirë e kapitalit – masat e planifikuara për tremujorin
e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, dy koncept dokumente në këtë kapitull nuk kanë arritur të miratohen. Koncept
dokumenti për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit akoma nuk është finalizuar.
As koncept dokumenti për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e Pagesave nuk është miratuar, dhe faktikisht
pas disa ndryshimeve strategjike BQK ka proceduar me rishikimin e këtij ligji pa koncept dokument, gjë që ka bërë që
kjo masë të bëhet e pavlefshme.
3.5.

Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
● 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 75% e masave, 3 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për partneritetin publiko-privat (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për prokurim publik (plotësim-ndryshim);
o Nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet KRPP-së dhe Autoritetit të
Konkurrencës.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 (75%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt
të vitit: 2 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
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Diagrami 3.5.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Prokurimi publik – masat e planifikuara për tremujorin e
katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 66.67% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull ka pasur vonesa të mëdha gjatë vitit 2021. Grupi punues për hartimin
e projektligjit për partneritetin publiko-privat i ka përfunduar të gjitha procedurat, por projektligji nuk ka arritur të
miratohet nga Qeveria. Edhe projektligji për prokurimin publik është bartur në Programin Legjislativ 2022, dhe ende
duhet të shqyrtohet nga Zyra Ligjore e Ministrisë së Financave. Sa i përket nënshkrimit të një Memorandumi të
Mirëkuptimit ndërmjet KRPP-së dhe Autoritetit të Konkurrencës, kjo masë nuk është realizuar në mungesë të
menaxhmentit më të lartë të AKK-së. Progres ka pasur ne fushën e e-prokurimit, ku kontratat të nënshkruara në
prokurimin publik janë menaxhuar përmes sistemit të e-prokurimit.
3.6.

Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
● 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
● 50% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i UA për hetim dhe disiplinë;
o Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa zbatuese (50% e masave) janë planifikuar të zbatohen gjatë
tremujorit të katërt të vitit.
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Diagrami 3.6.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: E drejta e kompanive – masat e planifikuara për tremujorin
e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor është përballur me vonesa serioze në miratimin e UA për hetim dhe disiplinë
si dhe të koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Deri tani është finalizuar vetëm
drafti i parë i këtij koncept dokumenti. Në anën tjetër, në këtë kapitull ka pasur progres në miratimin e Kodit të
Qeverisjes Korporative dhe të UA për përfaqësuesit e huaj, i cili përcakton kërkesat, kushtet dhe procedurat për
regjistrimin fillestar dhe ndryshimin e mëpasshëm të të dhënave për Zyrat e Përfaqësisë̈ të Shoqërive të Huaja
Tregtare.
3.7.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
● 75% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
● 25% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta
(plotësim-ndryshim); dhe
o Trajnim i organizuar për gjyqtarët, prokurorët, policinë në fushën e Pronësisë Industriale.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 6 (75%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt
të vitit: 4 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese.
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Diagrami 3.7.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021 E drejta e pronësisë intelektuale – masat e planifikuara për
tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 66.67% e masave, 4 masa, janë zbatuar;
● 33.33% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar.
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta
(plotësim-ndryshim);
o Mbajtja e së paku një (1) trajnimi për gjyqtarë, prokurorë dhe policinë në fushën e pronësisë
industriale.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, pjesa më e madhe e masave janë zbatuar. Ndërsa, nga 2 masat e pazbatuara 1 është masë
legjislative: Miratimi nga Qeveria i projektligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta (plotësim-ndryshim),
i cili ka kaluar në programin legjislativ 2022. Ndërsa, masa tjetër është zbatuese, e cila parashikonte mbajtjen e një
trajnimi për gjyqtarët, prokurorët dhe policinë në fushën e Pronësisë Industriale. Ky i fundit parashihet të organizohet
gjatë vitit 2022 nga Akademia e Drejtësisë.
3.8.

Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
se 2 masa të planifikuara janë zbatuar.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë zbatuese (50% e masave) është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të katërt të vitit.
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Diagrami 3.8.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Politikat e konkurrencës – masat e planifikuara për
tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, sa i përket këtij kapitulli, të gjitha masat e planifikuara për vitin 2021 janë zbatuar.
3.9.

Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
se asnjëra nga 6 masat e planifikuara nuk është zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
● Miratimi nga Qeveria i projektligjit për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jobankare
(plotësim-ndryshim);
● Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bankat (plotësim-ndryshim);
● Miratimi i rregullës në fushën e pensioneve dhe siguruesit;
● Miratimi i rregullores për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit (plotësim-ndryshim);
● Përgatitja e udhëzuesit metodologjik për zbatimin e rregullores për mbulueshmërinë e likuiditetit;
● Përgatitja e udhëzuesit metodologjik për zbatimin e rregullores për financimin e qëndrueshëm
neto.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 5 (83.33%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 3 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese.
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Diagrami 3.9.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Shërbimet financiare – masat e planifikuara për tremujorin
e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë se asnjëra 5 masat e planifikuara nuk është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull ka pasur vonesa serioze. Nuk është miratuar nga Qeveria projektligji
për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jo-bankare, i cili do të ndikojë në avancimin e mëtejshëm të zbatimit
së kornizës së Bazel III. Gjithashtu nuk është miratuar projektligji për bankat, pra rrjedhimisht ndër të tjera nuk do të
krijohet korniza/funksioni e zgjidhjeve të rasteve i harmonizuar me Direktivën 2014/59/BE. Rregullat në fushën e
pensioneve dhe siguruesit janë miratuar nga Bordi Ekzekutiv dhe i janë dërguar Bordit të BQK-së për miratim. Më
tej, dy udhëzuesit metodologjikë i janë dërguar departamentit ligjor të BQK-së për rishikim dhe do të procedohen tutje
në tremujorin e parë të vitit 2022.
3.10.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
se asnjëra nga 6 masat e planifikuara nuk është zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
 25% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 75% e masave, 6 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të
informacionit (projektligj i ri);
o Miratimi i rregullores për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave
(akt nënligjor i ri);
o Miratimi i rregullores për komunikimet komerciale audio-vizuale (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i rregullores për mbrojtjen e fëmijëve dhe të të miturve në shërbimet mediale
audio dhe audio-vizuale (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i rregullores për zgjidhjen e mosmarrëveshjes;
o Krijimi dhe funksionalizimi i sistemit të bartshmërisë së numrave.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 7 (87.5%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt
të vitit: 6 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese
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Diagrami 3.10.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Shoqëria e informacionit dhe mediat – masat e planifikuara
për tremujorin e katërt

Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit
të katërt, gjetjet tregojnë si në vijim:
 14.29% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 85.71% e masave, 6 masa, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë sektor në përgjithësi ka pasur vonesa serioze, dhe rrjedhimisht nuk është arritur
të miratohet nga Qeveria projektligji për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit. Gjithashtu nuk
janë miratuar rregulloret e parapara në këtë fushë. Prandaj, këtij sektori duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë në
kontekst të hartimit dhe miratimit të ligjeve dhe rregulloreve të lartpërmendura.
3.11.

Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
 33.33% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 66.67% e masave, 4 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i koncept dokumentit për rregullimin e tokës;
o Miratimi i koncept dokumentit për verërat;
o Miratimi i programit për bujqësi dhe zhvillim rural 2021-2027;
o Miratimi i koncept dokumentit për organizimin e tregut të përbashkët.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, dy prej gjashtë masave të parapara të zbatohen gjatë vitit 2021, janë miratuar sipas
planit. Me datë 10/11/2021 është miratuar Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe
me datë 29/12/2021 është miratuar Koncept Dokumenti për Tokën Bujqësore të cilët adresojnë nenin 102 të MSA-së.
Sa i përket përafrimit ligjor, koncept dokumenti për Tokën Bujqësore do të ndihmojë në hartimin e Ligjit për Tokën
Bujqësore që do të përafrohet me rregulloret e BE-së. Sidoqoftë, tri prej masave të planifikuar të zbatohen gjatë vitit
2021 janë përballur me vonesa të vogla dhe nuk kanë arritur të zbatohen. Duke filluar me koncept dokumentin për
verërat, i cili adreson përmirësimin e politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural, dhe është miratuar në Qeveri me datë
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26/01/2022. Pastaj, Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2021-2027 nuk ka arritur të zbatohet gjatë vitit 2021
për shkak të mungesës së kapaciteteve administrative, dhe planifikohet të miratohet gjatë tremujorit të parë të vitit
2022. Gjithashtu, koncept dokumenti për organizimin e tregut të përbashkët nuk është miratuar sipas planit për shkak
të mungesës së koordinimit ndër-institucional dhe jashtë institucionit, dhe planifikohet të miratohet gjatë tremujorit
të parë të vitit 2022. Sidoqoftë, masa që është përballur me vonesa serioze është miratimi i koncept dokumentit për
rregullimin e tokës, i cili aktualisht është në fazën fillestare të hartimit. Duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me
rregullimin e tokës, grupi punues do të kërkojë ekspertizë të jashtme nga projektet të cilat janë duke e mbështetur
MBPZhR-në dhe do bëjë përpjekje të vazhdueshme që ky të miratohet sa më shpejt.
3.12.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i UA për 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);
o Miratimi i UA për implementimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum
njerëzor (akt nënligjor i ri).
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 masa legjislative (75% e masave) janë planifikuar të zbatohen gjatë
tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.12.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të
fitosanitarisë – masat e planifikuara për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 33.33% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë sektor janë miratuar dy projektligje të rëndësishme për funksionimin e tij:
projektligji për ushqimin dhe ai për pijet e forta alkoolike, të cilët adresojnë nenin 102 të MSA-së. Sidoqoftë, nuk janë
miratuar dy udhëzime administrative, të specifikuara më sipër, të cilat përbëjnë bazën e nevojshme ligjore për operimin
e fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Kjo ka ndodhur për shkak të vështirësive në caktimin e
institucionit përgjegjës për miratimin e tyre. Për shkak të investimit milionësh nga BE dhe Qeveria e Kosovës në
ndërtimin e fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore, përfundimit të punimeve në vitin 2015 dhe mos
funksionalizimit të kësaj fabrike qysh atëherë, miratimi i këtyre dy UA është prioritet për këtë sektor.
3.13.

Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar. Kjo masë është si në
vijim:
 Miratimi i UA për mbrojtjen e peshkut në ujërat e peshkimit.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor është përballur me vonesa serioze, pasi që masa e planifikuar të miratohet gjatë
vitit 2021, nuk është miratuar sipas planit. Aktualisht ajo gjendet në fazën e harmonizimit dhe standardizimit dhe
nuk është miratuar me kohë për shkak të mungesës së vendimmarrjes administrative.
3.14.

Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 16 masa: 14 (87.5%) masa legjislative dhe 2 (12.5%) masa zbatuese.
Diagrami 3.14.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Transporti– të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 37.5% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
 62.5% e masave, 10 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për rrugët (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për transportin rrugor (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i UA për homologim të automjeteve (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i UA për kontrollim teknik të automjeteve (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i UA për kushtet teknike të pjesëmarrjes së automjeteve në rrugë;
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o
o

o
o
o

Miratimi i UA për kontrollimin teknik mobil;
Miratimi i rregullores për ndryshimin e Rregulloreve 01/2020 dhe 17/2017 sa u përket
kërkesave për menaxhimin e trafikut ajror/shërbimet e navigacionit ajror, dizajnimit të
strukturës së hapësirës ajrore, cilësisë së të dhënave, sigurisë në pistë dhe shfuqizimin e
Rregullores 08/2015;
Miratimi i rregullores për specifikacione teknike për interoperabilitet ne lidhje me
qasshmërinë për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar;
Miratimi i strategjisë sektoriale dhe të transportit multimodal 2015-2025 dhe planit të
veprimit;
Krijimi i bazës së të dhënave të aksidenteve rrugore.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 9 (56.25%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 7 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese
Diagrami 3.14.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Transporti – masat e planifikuara për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 11.11% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
 88.89% e masave, 7 masa, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor është përballur me vonesa serioze në zbatimin e masave legjislative, të
politikave dhe atyre zbatuese. Prandaj, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë që të procedohet me hartimin e
projektligjeve, UA-ve dhe rregulloreve, strategjisë sektoriale, si dhe masave zbatuese të përmendura me lart.
3.15.

Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 66.67% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
 33.33% e masave, 3 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi i strategjisë së rishikuar të energjisë;
o Miratimi i planit kombëtar për energji dhe klimë 2021-2030;
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o

Hartimi i planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm (energjia elektrike).

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 6 (66.66%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 2 masa legjislative dhe 4 masa zbatuese.
Diagrami 3.15.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Energjia – masat e planifikuara për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 50% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 3 masa, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor gjatë kësaj periudhe në përgjithësi është përballur me vonesa tek korniza e
politikave, përkatësisht në hartimin dhe miratimin e strategjisë së energjisë, Planit Kombëtar për Klimë dhe Energji,
si dhe të planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm. Prandaj, në këtë sektor duhet t’i kushtohet rëndësi
e veçantë hartimit dhe miratimit të dokumenteve strategjike të lartpërmendura.
3.16.

Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese, e planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.16.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Tatimet – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
● Hartimi i analizës për rishikimin e politikave aktuale tatimore.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor është përballur me vonesa serioze në zbatimin e masës për rishikimin e
politikave aktuale tatimore, përkatësisht hartimin e analizës për rishikimin e politikave aktuale tatimore. Pjesa e
analizës është përfunduar dhe drafti i koncept dokumentit ka kaluar në fazën e konsultimeve paraprake. Aktiviteti
planifikohet të përfundojë gjatë tremujorit të parë të vitit 2022.
3.17.

Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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3.18.

Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 masë legjislative (33.33%) dhe 2 masa zbatuese (66.66%). Të gjitha këto masa
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.18.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Statistikat – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 3 masa të planifikuara janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, masat në këtë sektor janë zbatuar pa vonesa.
3.19.

Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi

Ky kapitull përmban 5 masa: 1 masë legjislative (20%) dhe 4 masa zbatuese (80%). Të gjitha këto masa janë
planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.19.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Politikat sociale dhe punësimi – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të fundit të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
 40% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 60% e masave, 3 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit të punës (plotësim-ndryshim);
o Rritja e numrit të inspektorëve të punës;
o Rritja e numrit të të rinjve të përfshirë në masat aktive të tregut të punës.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor është përballur me vonesa serioze, veçanërisht në miratimin e projektligjit të
punës, i cili ka për qëllim të rregullojë format dhe kriteret e punësimit në të gjitha nivelet. Kjo do të plotësohej nga
rritja e numrit të inspektorëve të punës. Mosrealizimi i këtyre dy masave kyçe ndikon direkt në zbatimin e legjislacionit
të punësimit dhe mirëqenies sociale, rol ky i Inspektorit të Punës, si dhe rregullimin e fushës së punësimit dhe të të
drejtave të punëtorëve.
3.20.

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

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 masë legjislative (33.33%) dhe 2 masa zbatuese (66.67%).
Diagrami 3.20.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë – të gjitha
masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, 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 si në vijim:
o Miratimi i rregullores për organizimin e KIESA-së;.
o Miratimi i strategjisë së turizmit.
Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë zbatuese (33.33% e masave) është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.20.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë – masat e
planifikuara për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull është përballur me disa vonesa serioze. Progres ka pasur në mbështetjen e
NVM-ve për certifikimin e produkteve, ku MINT ka lansuar skemën e granteve për certifikim të produkteve nën
"Projektin e Konkurrueshmërisë dhe Gatishmërisë për Eksport" dhe është shpallur lista e 142 kompanive përfituese.
Vonesa ka pasur në miratimin e Strategjisë së Turizmit, ku MINT është ende në fazën e shqyrtimit të komenteve dhe
rekomandimeve për të finalizuar draftin. Për shkak të vonesave, nuk është arritur të miratohet as rregullorja për
organizimin e KIESA-së.
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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 1 masë legjislative, të planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.22.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve
strukturore – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar. Kjo masë është si në
vijim:
● Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zhvillim rajonal.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, projektligji i planifikuar në këtë kapitull nuk ka arritur të miratohet nga Qeveria. Në
praktikë, edhe pse politikat e zhvillimit rajonal janë të mbuluara nga instrumentet e tjera, ky projektligj parashihej të
përcaktonte parimet themelore të menaxhimit të zhvillimit rajonal, përgjegjësitë e institucioneve, instrumentet
financiare dhe rregullat për zhvillimin e balancuar rajonal në Kosovë.
3.23.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 55.17% e masave, 32 masa, janë zbatuar;
 44.83% e masave, 26 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit nr. 06/L- 056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës
(plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Prokurorin e Shtetit (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sistemin qendror të evidencës penale (projektligj i
ri);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për liritë fetare në Kosovë (plotësim-ndryshim);
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Miratimi nga Qeveria i projektligjit për vlerësimin, njohjen e statusit, përfitimet dhe
shërbimet për personat me aftësi të kufizuar;
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale (plotësimndryshim);
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media (plotësimndryshim);
Miratimi i UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me
punët e kryera nga noterët;
Miratimi i UA për tarifat e përmbarimit;
Miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e Sekretariatit të KGjK-së;
Miratimi i rregullores për normë standarde;
Miratimi i UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit;
Miratimi i UA për përcaktimin e koordinimit dhe bashkëpunimit të punës të autoriteteve
për të drejtat e fëmijës në nivel qendror dhe lokal;
Miratimi i UA për përcaktimin e rregullave të punës të Këshillit për të Drejtat e Fëmijës;
Miratimi i strategjisë dhe PV për luftimin e korrupsionit 2021 - 2023;
Miratimi i strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe
pjesëtarëve të tyre;
Miratimi i koncept dokumentit për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë;
Miratimi i koncept dokumentit për përkrahjen e projekteve për komunitete;
Miratimi i koncept dokumentit për persona të zhvendosur;
Miratimi i koncept dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit;
Emërimi i dy (2) anëtarëve të KPK-së;
Emërimi i një (1) anëtari të KGjK-së nga komunitetet pakicë;
Themelimi i bazës elektronike të të dhënave për regjistrimin e ankesave dhe kërkesave për
fillimin e hetimeve disiplinore dhe informacionit të paraqitur nga autoriteti kompetent për
gjyqtarë;
Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për personat e zhvendosur;
Ofrimi i mbështetjes për mbylljen e qendrave kolektive në Leposaviq, Zveçan dhe
Graçanicë;
Ofrimi i mbështetjes financiare për përfshirjen në arsim të fëmijëve romë, ashkali dhe
egjiptianë.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 42 (72.41%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 18 masa legjislative dhe 24 masa zbatuese.
Diagrami 3.23.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Gjyqësori dhe të drejtat themelore – masat e planifikuara
për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 50% e masave, 21 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 21 masa, nuk janë zbatuar.

| 35

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shkalla e zbatimit të kapitullit 23 gjatë vitit 2021 është 55%. Në këtë sektor ka vonesa
serioze në miratimin e pakos së ligjeve të gjyqësorit që përfshijnë Ligjin për Prokurorin e Shtetit, Ligjin për Këshillin
Prokurorial të Kosovës, si dhe Ligjin për Sistemin Qendror të Evidencës Penale. Gjithashtu ka pasur vonesa në
miratimin e akteve nënligjore të planifikuara për vitin 2021 në fushën e ndërmjetësimit dhe përmbarimit.
Sa i përket emërimeve nga Kuvendit për anëtarët e KPK dhe KGJK, Komisioni për Legjislacion ka zhvilluar intervistat
dhe i ka rekomanduar Kuvendit përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës ashtu siç përcaktohet në
nenin 108, paragrafi 6 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, mirëpo akoma nuk është mbajtur seanca plenare me
rend dite përzgjedhjen e këtyre anëtarëve.
Vonesa ka pasur edhe në aktet nënligjore të planifikuara nga KGJK, të cilat veq janë hartuar, janë në proces të
konsultimit të brendshëm dhe pritet të miratohen gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2022.
Vonesa ka pasur edhe në miratimin në kohë të akteve ligjore në fushën e të drejtave themelore. Edhe pse është finalizuar
drafti i projektligjit për Liritë Fetare dhe atij të Komisionit të Pavarur të Mediave, të dyja nuk kanë arritur të miratohen
brenda afatit të paraparë pasi që janë përcjellë në Komisionin e Venecias për opinion dhe rekomandime. Pasi që të
pranohen opinionet nga Komisioni i Venecias të dy draftet pritet të miratohen brenda vitit 2022.
Nga 17 aktet e parapara në Ligjin për mbrojtjen e fëmijës, dy prej tyre nuk janë miratuar sipas planifikimeve për vitin
2021. Ato pritet të miratohen në tremujorin e parë të vitit 2022 pas finalizimit të procedurave të ndikimit financiar
dhe fazës së konsultimeve.
Në përgjithësi ka pasur vonesa në miratimin e dokumenteve strategjike të planifikuara nga Ministria për Komunitete
dhe Kthim. Vëmendje e veçantë duhet tu kushtohet finalizimit të këtyre dokumenteve në pajtim me standardet e
hartimit të dokumenteve strategjike, si dhe implementimit të projekteve për mbylljen e qendrave kolektive në komunat
e Leposaviqit dhe Zveçanit. Është në proces alokimi i tokës nga ana e komunave për të filluar pastaj me ndërtimin e
objekteve për banim për familjet përfituese që janë duke qëndruar në qendra kolektive.
3.24.

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

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 60% e masave, 18 masa, janë zbatuar;
 40% e masave, 12 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-072 për
Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sigurinë kibernetike;
o Miratimi i UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve;
o Miratimi i strategjisë kundër trafikimit me qenie njerëzore;
o Miratimi i strategjisë shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024;
o Miratimi i strategjisë për parandalim të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm;
o Rishikimi i programit të riintegrimit dhe deradikalizimit;
o Hartimi i koncept dokumentit për vetingun në MPB dhe agjencitë vartëse;
o Hartimi i koncept dokumentit për armët;
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Hartimi i planit të përbashkët ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza;
Hartimi i raportit të vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet
e rënda (SOCTA);
Funksionalizimi i Qendrës së Përkohshme e Pritjes.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 20 (66.66%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 2 masa legjislative dhe 18 masa zbatuese.
Diagrami 3.24.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Drejtësia, liria dhe siguria – masat e planifikuara për
tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 55% e masave, 11 masa, janë zbatuar;
 45% e masave, 9 masa, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, shkalla e zbatimit të kapitullit 24 gjatë vitit 2021 është 60%. Ky sektor në përgjithësi ka
pasur vonesa serioze në miratimin e kornizës ligjore në fushën e menaxhimit të kufirit, parandalimit të terrorizmit
dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe sigurisë kibernetike. Vonesa janë paraqitur edhe në miratimin e kornizës strategjike
në luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe sigurisë kibernetike. Vonesa serioze ka pasur edhe në hartimin dhe
miratimin e akteve nënligjore siç është UA dhe POS për trajtimin e informatorëve, raportit të vlerësimit të
kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA), koncept dokumentit për vetingun në MPB
dhe agjencitë vartëse si dhe koncept dokumentit për armë. Për më tepër, vonesa ka pasur edhe në rishikimin e programit
të riintegrimit dhe deradikalizimit, hartimi të Planit të përbashkët në mes të policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza
si dhe funksionalizimit të plotë të Qendrës së përkohshme të pritjes.
Si përfundim, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet kornizës ligjore ne fushën e MIK-ut dhe sigurisë kibernetike si
dhe kornizës së politikave në fushën e të sigurisë kibernetike, të terrorizmit duke siguruar miratimin e ligjeve dhe
dokumenteve strategjike të cekura tek masat e pazbatuara dhe hartimit të koncept dokumenti për vetingun në MPB
dhe agjencitë vartëse.
3.25.

Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, e planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.25.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Shkenca dhe kërkimet shkencore – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk është përballur me vonesa, pra masa e planifikuar është realizuar në
afatin e paraparë.
3.26.

Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 masa legjislative (75.0%) dhe 1 masë zbatuese (25.0%). Të gjitha këto masa
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.26.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Arsimi dhe kultura – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
● 50% e masave, 2 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç në
Republikën e Kosovës (projektligj i ri).
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor është përballur me disa vonesa serioze, përkatësisht në miratimin e
legjislacionit: projektligjit për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim) dhe atij për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6
vjeç në Republikën e Kosovës (projektligj i ri). Këto dy ligje janë kyçe për rregullimin e sistemit arsimor në Kosovë që
nga arsimi paraunivesritar deri tek arsimi i lartë.
3.27.

Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi

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

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021, gjetjet tregojnë
si në vijim:
 50% e masave, 7 masa, janë zbatuar;
 50% e masave, 7 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes;
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ujërat e Kosovës (plotësim-ndryshim);
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për pyjet (plotësim-ndryshim);

| 38

o

o
o
o

Miratimi i UA nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të
shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor
(plotësim-ndryshim);
Miratimi i koncept dokumentit për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit
hapësinor, ndërtimit dhe banimit;
Përfundimi i studimit të fizibilitetit për deponinë e Mirashit në Obiliq;
Përfundimi i studimit të vlerësimit të sigurisë së digave ekzistuese.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 6 (42.85%) prej tyre janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit: 1 masë legjislative dhe 5 masa zbatuese.
Diagrami 3.27.2.Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit2021: Mjedisi – masat e planifikuara për tremujorin e katërt

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:
 33.3% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
 66.67% e masave, 4 masa, nuk janë zbatuar.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi është përballur me vonesa serioze në zbatimin e masave
legjislative, të politikave dhe të zbatimit në praktikë. Këto masa kanë të bëjnë me miratimin nga Qeveria të projektligjit
për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, atij për ujërat dhe atij për pyjet. Gjithashtu nuk është arritur
të miratohet UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin
e kanalizimit publik dhe në trupin ujor dhe koncept dokumenti për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës,
planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit. Po kështu, nuk është përfunduar studimi i fizibilitetit për deponinë e
Mirashit në Obiliq dhe as studimi i vlerësimit të sigurisë së digave ekzistuese.
3.28.

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

Ky kapitull përmban 7 masa: 3 masa legjislative (42.85%) dhe 4 masa zbatuese (57.14%). Të gjitha këto masa
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.28.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik – të gjitha
masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 28.57% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
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●

71.43% e masave, 5 masa, nuk janë zbatuar. Këto masa janë si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projektligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin e asistuar
mjekësor;
o Miratimi i UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit të duhanit
o Miratimi i UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit
o Miratimi i Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2022-2032;
o Miratimi i planit të veprimit për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull ka pasur vonesa në miratimin e projektligjit për shëndetin riprodhues
dhe fertilizimin e asistuar mjekësor, si dhe të UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit të duhanit dhe UA
për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit. Po kështu, nuk është arritur të miratohet Strategjia Sektoriale
Shëndetësore 2022-2032 dhe plani i veprimit për parandalimin dhe kontrollimin e sëmundjeve ngjitëse. Të gjitha këto
e plotësojnë kornizën legjislative dhe atë strategjike në fushën e shëndetit publik. Arsyeja e mosrealizimi të këtyre
masave është se Ministria e Shëndetësisë orientimin dhe fokusin kryesor e ka pasur në menaxhimin e pandemisë.
3.29.

Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 masë legjislative (50%) dhe 1 masë zbatuese (50%). Të gjitha këto masa janë
planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të katërt të vitit.
Diagrami 3.29.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Unioni doganor – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi nga Qeveria i projekt-kodit doganor dhe të akcizave në Kosovë (plotësimndryshim).
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë sektor ka pasur vonesa serioze në miratimin e kodit doganor dhe të akcizave.
Përmes tij synohet përafrimi i mëtejshëm me kodin doganor dhe të akcizës të BE-së, prandaj miratimi i tij do të ndikojë
në thjeshtëzimin e procedurave dhe përshpejtimin e ofrimit të shërbimeve.
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 nuk përmban ndonjë masë.
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3.32.

Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese. Të gjitha këto masa janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të
katërt të vitit.
Diagrami 3.32.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2021: Kontrolli financiar – të gjitha masat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë vitit 2021 dhe gjatë
tremujorit të katërt të tij, gjetjet tregojnë si në vijim:
● 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
● 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar. Kjo masë është si në vijim:
o Miratimi i dokumentit të politikave për kontrollin e brendshëm të financave publike,
përfshirë llogaridhënien menaxheriale dhe vlerësimin e cilësisë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, një masë në këtë fushë nuk është zbatuar. Pas shumë diskutimeve ndërmjet MFPT-së,
NjQH-së dhe Komisionit Evropian, është vendosur që në vend të këtij dokumenti të politikave të përgatitet Strategjia
për KBFP, e cila do të integrohet në Strategjinë për Reformën për Menaxhimin e Financave Publike 2022-2026.
Integrimi në këtë strategji nuk ndryshon përmbajtjen apo rëndësinë e KBFP-së, por paraqet zhvillim pozitiv, pasi që
konsolidon kornizën strategjike për MFP.
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 gjatë vitit 2021
MASAT LEGJISLATIVE
Dispozitat e
Nr.
Aktet kombëtarë që do të harmonizohen
MSA-së
1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE
1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit
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 re), e miratuar
1.1.2. Administrata publike
1.1.2.
Legjislacioni kornizë
1.1.2.1
Neni 120
Projektligji për paga në sektorin publik, i
miratuar
1.1.2.2
Neni 120
Projektligji për zyrtarët publik. i miratuar
1.1.2.3

Neni 120

Aktet e acquis-së së BE-së që do të transpozohen

Institucioni
përgjegjës

Afatet
kohore

Gjenda e
zbatimit

Asnjë akt

Kuvendi

K4 2021

E
pazbatuar

Asnjë akt

MPB

K4 2021

Asnjë akt

MPB

K4 2021

MPB

K3 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar
E zbatuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

MPB

K4 2021

MAPL

K4 2021

E
pazbatuar
E zbatuar

MPB

K4 2021

E
pazbatuar

ME

K4 2021

E
pazbatuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

Projektligji për valën e parë të racionalizimit të
Asnjë akt
agjencive dhe institucioneve të pavarura
(projektligj i ri), i miratuar
1.1.2.4
Neni 120
Projektligji për valën e dytë dhe të tretë të
Asnjë akt
racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të
pavarura (projektligj i ri), i miratuar
1.1.2.5
Neni 120
Projektligji për inspektimin administrativ, i
Asnjë akt
miratuar
1.1.2.6
Neni 120
Projektligji për sistemin e menaxhimit të
Asnjë akt
performancës dhe skemës së grantit për
performancë komunale (projektligj i ri), i
miratuar
1.1.2.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
1.1.2.7
Neni 120
Gjashtë (6) rregullore për zbatimin e Ligjit për
Asnjë akt
zyrtarët publik, të miratuara
2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIKE
2.2. Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit
2.2.
Legjislacioni kornizë
2.2.1
Neni 25, 43,
Projektligji për ndërmarrjet publike (plotësimAsnjë akt
75, 93, 94, 96,
ndryshim), i miratuar
98, 106, 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
Neni 20, 80
Projektligji për inspektime (projektligj i ri), i
Asnjë akt
dhe 73, pika 3
miratuar
3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve
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3.3.
3.3.1

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 51, 56,
UA për organizimin dhe funksionimin e
57, 58, 59 dhe
organit profesional, i miratuar
74.
3.3.2
Nenit 51, 56,
Rregullorja për ndarjen e llogarive dhe
58 të MSA-së
llogaritjen e kostos neto të ofrimit të shërbimit
universal postar, e miratuar
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
3.4.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.4.1
Neni 89
UA për Pronarin Përfitues, i miratuar
3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
3.5.
Legjislacioni kornizë
3.5.1
Neni 79
Projektligji për partneritetin publiko-privat
(plotësim-ndryshim), i miratuar
3.5.2
Neni 79
Projektligji për prokurim publik (plotësimndryshim), 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
UA për përfaqesuesit e huaj, i miratuar
1, 2, 4
3.6.2
Neni 51, pika
UA për hetim dhe disciplinë, i miratuar
1, 2, 4
3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
3.7.
Legjislacioni kornizë
3.7.1
Nenet 77 dhe
Projektligji për sekretet tregtare (projektligj i ri),
78
i miratuar
3.7.2
Nenet 77 dhe
Projektligji për patenta (plotësim-ndryshim), i
78
miratuar

3.7.3

Nenet 77 dhe
78

3.7.4

Nenet 77 dhe
78

Projektligji për markat tregtare (plotësimndryshim), i miratuar

Projektligji për përcaktimin e të drejtave dhe
mbrojtjen e topografisë së qarqeve të integruara
(projektligj i ri), i miratuar
3.7.5
Nenet 77 dhe
Projektligji për dizajnin industrial (plotësim78
ndryshim), i miratuar
3.7.6
Nenet 77 dhe
Projektligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat
78
e përafërta (plotësim-ndryshim), i miratuar
3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës
3.8.
Legjislacioni kornizë

Direktiva 2005/36/BE

MAShTI

K4 2021

E zbatuar

Direktiva 97/67/BE

ARKEP

K4 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2018/843

MFPT

K3 2021

E zbatuar

Direktiva 2014/23/BE

MFPT

K4 2021

Direktiva 2014/24/EU për Prokurimin ne Sektorin Klasik ; Direktiva 2014/25/EU për
Shërbime/Utilitete ; Direktiva 2009/81/EC; Direktiva e Këshillit 89/665/EEC; Direktiva e
Këshillit 92/13/EEC.

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

Direktiva 2017/1132/KE,e amendamentuar

MINT

K3 2021

E zbatuar

Direktiva 2006/43/KE e amandamentuar

MFPT

K3 2021

E
pazbatuar

Direktiva (BE) 2016/943
Direktiva (BE) 48/2004
Direktiva (BE) 98/44
Rregullorja 469/2009
Rregullorja 1610/96
Rregullorja 816/2006
Rregullorja 2019/933
Direktiva (BE) 48/2004
Rregullorja 2017/1001
Direktiva(BE)2015/2436
Direktiva (BE) 48/2004
Direktiva (BE) 87/54
Direktiva (BE) 48/2004

MINT

K4 2021

E zbatuar

MINT

K3 2021

E zbatuar

MINT

K3 2021

E zbatuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

Direktiva 98/71/KE
Direktiva (BE) 48/2009
Direktiva BE 2019/790
Direktiva 2014/26/BE

MINT

K4 2021

E zbatuar

MKRS

K4 2021

E
pazbatuar
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3.8.
3.8.1

Konkurrenca
Nenet 74 dhe
75

Projektligji për konkurrencë (plotësimndryshim), i miratuar

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare
3.9.
Legjislacioni kornizë
3.9.1
Neni 50, 96
Projektligji për mikrofinanca dhe për
dhe aneksit 6
institucionet financiare jobankare (plotësimndryshim), i miratuar
3.9.2
Neni 50, 96
Projektligji për bankat (plotësim-ndryshim), i
dhe aneksit 6
miratuar
3.9
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.9.3
Neni 50, 96
Rregulla në fushën e pensioneve dhe
dhe aneksit 6
siguruesit, e miratuar
3.9.4

Neni 50, 96
Rregullorja për menaxhimin e rrezikut të
dhe aneksit 7
likuiditetit (plotësim-ndryshim), e miratuar
3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
3.10.
Legjislacioni kornizë
3.10.1
Neni 109, 110
Projektligji për masat e sigurisë së rrjeteve dhe
dhe 111
sistemeve të informacionit (projektligj i ri), i
miratuar
3.10.2

Neni 109, 110
dhe 111

Projektligji për masat për uljen e kostos së
shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve
elektronike të shpejtësisë së lartët (projektligj i
ri), i miratuar
3.10.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.10.3
Neni 109, 110
Rregullorja për pronësi të mediave dhe
dhe 111
parandalim të koncentrimit të mediave (akt
nënligjor i ri), e miratuar
3.10.4
Neni 109, 110
Rregullorja për komunikimet komerciale
dhe 111
audio-vizuale (plotësim-ndryshim), e miratuar
3.10.5
Neni 109, 110
Rregullorja për mbrojtjen e fëmijëve dhe të
dhe 111
miturve në shërbimet mediale audio dhe
audiovizuale (plotësim-ndryshim), e miratuar
3.10.6
Neni 109, 110
Rregullorja për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, e
dhe 111
miratuar
3.10.7
Neni 109, 110
Rregullorja për kontratat e parapaguesve
dhe 111
(plotësim-ndryshim), e miratuar
3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
3.11.
Legjislacioni kornizë
3.11.1
Neni 102
Projektligji për bujqësi dhe zhvillim rural
(projektligj i ri), i miratuar

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

MINT

K3 2021

E zbatuar

Asnjë akt

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

Asnjë akt

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2003/41/KE e parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 3 Qershorit 2003 "Mbi
aktivitetin dhe mbikëqyrjen e institucioneve të pensioneve profesionale" (versioni i
konsoliduar CELEX:02003L0041-20130620)
Rregullore e Deleguar nga Komisioni (BE) 2015/61

BQK

K4 2021

E
pazbatuar

BQK

K3 2021

E
pazbatuar

Direktiva e BE-së nr. 2016/61/BE
Direktiva (BE) 2016/1148 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 6 korrikut 2016 në lidhje
me masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë së rrjetit dhe sistemeve të
informacionit në tërë Unionin
Direktiva e BE-së nr. 2016/61/BE
Direktiva (BE) 2016/1148 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 6 korrikut 2016 në lidhje
me masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë së rrjetit dhe sistemeve të
informacionit në tërë Unionin

ME

K4 2021

E
pazbatuar

ME

K3 2021

E zbatuar

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuale - AVMSD

KPM

K4 2021

E
pazbatuar

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuale - AVMSD

KPM

K4 2021

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuale - AVMSD

KPM

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

Kodi per Komunikime elektronike Direktiva (BE) 2018/1972

ARKEP

K4 2021

Kodi per Komunikime elektronike Direktiva (BE) 2018/1972

ARKEP

K4 2021

E
pazbatuar
E zbatuar

Rregullore (BE) 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;

MBPZhR

K4 2021

E zbatuar
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Rregullore (BE) 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 (KEE) 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 (BE) 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 (BE) 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 (KEE) nr. 922/72, (KEE) nr. 234/79, (KE) nr. 1037/2001 dhe
(KE) nr. 1234/2007;
Rregullore zbatuese të Komisionit (EE) nr. 447/2014, të datës 2 maj 2014, për
rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (BE) nr. 231/2014 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/KEE dhe Direktivën 64/432/KEE
Rregullore (BE) 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 (KEE) nr. 2092/91;
Rregullore (BE) 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.
3.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinës
3.12.
Legjislacioni kornizë
3.12.1
Neni 102
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e
Rregullorja nr. 178/2002 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian për përcaktimin e parimeve
Ligjit nr. 03/L-016 për Ushqimin, i miratuar
dhe kërkesave të përgjithshme të ligjit për ushqimin, krijimin e Autoritetit Evropian për
Siguri Ushqimore dhe parashtrimin e procedurave qe i përkasin sigurisë ushqimore;
3.12.2
Neni 102
Projektligji për pijet e forta alkoolike
Rregullorja (BE) 2019/787 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 17 Prillit 2019 për
(projektligj i ri), i miratuar
përcaktimin, përshkrimin, prezantimin dhe etiketimin e pijeve të forta alkoolike, përdorimin
e emrave të pijeve të forta alkoolike në prezantimin dhe etiketimin e produkteve të tjera
ushqimore, mbrojtjen e indikatorëve gjeografik për pije alkoolike, përdorimin e alkoolit etilik
dhe distilatet me origjinë bujqësore në pije alkoolike, e cila e shfuqizon Rregulloren (KE) nr.
110/2008;
Rregullorja implementuese (BE) nr. 716/2013 që përcakton rregullat për aplikimin e
Rregullores (KE) nr. 110/2008 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për përkufizimin,
përshkrimin, paraqitjen, etiketimin dhe mbrojtjen e treguesve gjeografik të pijeve alkoolike;
Rregullorja (KE) nr. 1334/2008 e Parlamentit dhe e Këshillit për aromatizues dhe përbërës të
caktuar të ushqimit me veti aromatizuese për përdorim në/dhe ushqim dhe ndryshimin e
Rregullores së Këshillit (KEE) nr. 1601/91, Regulloreve nr. 2232/96 dhe (KE) nr. 110/2008

MBPZhR

K4 2021

E zbatuar

MBPZhR

K4 2021

E zbatuar
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dhe Direktivës (KE) nr. 2000/13 (Gazeta Zyrtare L 354, 31.12.2008);
Rregullorja (KE) nr. 1333/2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 16 dhjetor 2008 për
aditivët e ushqimit;
Rregullorja e Komisionit (BE) 2015/210 të datës 10 Shkurt 2015 për ndryshimin e Anekseve II
dhe III të Rregullores (KE) nr. 110/2008 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për
përkufizimin, përshkrimin, paraqitjen, etiketimin dhe mbrojtjen e treguesve gjeografik të
pijeve alokoolike;
Direktiva e Këshillit nr. 98/83 mbi cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor (Gazeta
Zyrtare L 330, 5.12.1998);
Direktiva e Këshillit nr. 2001/110 në lidhje me mjaltën, (Gazeta Zyrtare L 010, 12/01/2002);
Direktiva e Këshillit nr. 2001/111 në lidhje me sheqernat e caktuara të destinuara për konsum
njerëzor (Gazeta Zyrtare L 10 of 12.1.2002).
3.12.
3.12.3

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 102
UA mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore
për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e
tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum
njerëzor (akt nënligjor i ri), i miratuar
3.12.4
Neni 102
UA për implementimin e UA-së mbi
përcaktimin e rregullave shëndetësore për
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre,
të cilat nuk janë të destinuara për konsum
njerëzor (akt nënligjor i ri), i miratuar
3.13. Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria
3.13.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.13.1
Neni 103
UA për mbrojtjen e peshkut në ujërat e
peshkimit, i miratuar
3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit
3.14.
Legjislacioni kornizë
3.14.1
Neni 113
Projektligji për rrugët (plotësim-ndryshim), i
miratuar

3.14.2

Neni 113

Projektligji për transportin rrugor (plotësimndryshim), i miratuar

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 që implementon Rregulloren nr. 1069/2009 e
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e cila parashhtron rregullat e shëndetit në lidhje me
nënproduktet shtazore dhe produkteve që rrjedhin nga to jo të destinuara për konsum
njerëzor dhe zbatimin e Direktives se Këshilli 97/78/KE në lidhje me mostra të caktuara dhe
artikuj të cilet përjashtohen nga kontrollet veterinare në kufi nën këtë direktivë.

AUV

K3 2021

E
pazbatuar

AUV

K4 2021

E
pazbatuar

Asnjë akt

MBPZhR

K4 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2004/52 / EC mbi sistemet e taksave rrugore, ndërveprimin e sistemeve
elektronike të taksave rrugore.
Direktiva 2010/40 / EC 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 / EC mbi kërkesat minimale të sigurisë për tunelet në rrjetin rrugor transevropian
Direktiva 2008/96 / EC mbi menaxhimin e sigurisë së infrastrukturës rrugore
Direktiva e Këshillit 96/53 / EC 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 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi ngarkimin e automjeteve
të mallrave të rënda për shfrytëzimin e disa rrugëve të caktuara.
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

MMPHI

K4 2021

E
pazbatuar

MMPHI

K4 2021

E
pazbatuar
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elektronikë të kartave të shoferëve
Rregullorja 165/2014 e BE e cila rregullon kohën e ngasjes dhe pushimit

3.14.
3.14.3

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 113
UA për homologim të automjeteve (plotësimndryshim), i miratuar

3.14.4

Neni113

3.14.5

Neni 113

3.14.6

Neni 113

UA për kontrollimin teknik mobil, i miratuar

3.14.7

Neni 113

Rregullorja për përcaktimin e kërkesave për
performancën dhe interoperatibilitetin e

UA për kontrollim teknik të automjeteve
(plotësim-ndryshim), i miratuar
UA për kushtet teknike të pjesëmarrjes së
automjeteve në rrugë, i miratuar

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

MMPHI

K3 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2014/45 për kontrollimin periodik të rregullt.

MMPHI

K3 2021

Direktiva 2014/45/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 3 prill 2014, për kontrollin
teknik periodik të automjeteve motorike dhe mjeteve të bashkëngjitura dhe shfuqizimin e
Direktivës 2009/40EC (GZ 127. 29. 4. 2014)
Direktiva e Parlamentit dhe Këshillit Evropian 2007/38/EC e datës 11 korrik 2007, për
vendosjen e mëvonshme të pasqyrave në automjetet e rënda transportuese të regjistruara në
Bashkësi (GZ 184, 14. 7. 2007)
Direktiva e Këshillit 92/6/EEC e datës 10 shkurt 1992, për instalimin dhe përdorimin e
pajisjeve për kufizimin e shpejtësisë për kategori të caktuara të automjeteve motorike në
Bashkësi (GZ 57, 2. 3. 1992)
Direktiva 2002/85/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 5 nëntor 2002, për
ndryshimin e Direktivës së Këshillit 92/6/EEC për instalimin dhe përdorimin e pajisjeve për
kufizimin e shpejtësisë në automjete motorike të caktuara në Bashkësi (GZ 327, 4. 12. 2002)
Direktiva e Këshillit 91/671/EEC e datës 16 dhjetor 1991, për përdorimin e obligueshëm të
rripave të sigurisë dhe sistemeve për lidhje të sigurt të fëmijëve në automjete (GZ 59, 28. 2.
2014)
Direktiva zbatuese e Komisionit 2014/37/BE e datës 27 shkurt 2014, për ndryshimin e
Direktivës së Këshillit 91/671/EEC në aspektin e përdorimit të obligueshëm të rripave të
sigurisë dhe sistemeve të lidhjes së sigurt të fëmijëve në automjete (GZ 59, 28. 2. 2014)
Rregullorja (BE) nr. 167/2013 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 5 shkurt 2013, për
homologimin dhe mbikëqyrjen e tregut të traktorëve për bujqësi dhe pylltari (GZ 60, 2. 3.
2013)
Rregullorja (BE) nr. 168/2013 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 15 janar 2013, për
homologimin dhe mbikëqyrjen e tregut të automjeteve me dy ose tri rrota dhe katërçikletave
(GZ 60, 2. 3. 2013).
Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 458/2011 e datës 12 maj 2011, për kërkesat për homologim
të tipit të automjeteve motorike dhe rimorkiove të tyre lidhur me montimin e gomave të tyre
dhe zbatimin e Rregullores (BE) nr. 661/2009 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për
kërkesat për homologim të tipit për sigurinë e përgjithshme të automjeteve motorike,
rimorkiove të tyre dhe sistemeve, pjesëve përbërëse dhe njësive të posaçme teknike të
dedikuara për automjete të tilla. (GZ 124, 13. 5. 2011).
Direktiva 2014/47/EC për kontrollimin e rregullsisë teknike te automjeteve komerciale ne
rruge
Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2020/587 e 29 Prillit 2020 për ndryshimin e
Rregullores Zbatuese (BE) Nr 1206/2011 që përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve

MMPHI

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

MMPHI

K4 2021

AAC

K3 2021
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E
pazbatuar
E zbatuar

mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm
evopian (plotësim-ndryshim), e miratuar
3.14.8

Neni 113

Rregullore për ndryshimin e Rregulloreve
01/2020 dhe 17/2017 sa u përket kërkesave për
menaxhimin e trafikut ajror/shërbimet e
navigacionit ajror, dizajnimit të strukturës së
hapësirës ajore, cilësisë së të dhënave, sigurisë
në pistë dhe shfuqizimin e Rregullores
08/2015, e miratuar
3.14.9
Neni 113
Rregullore për ndryshimin e Rregullores
1/2020 dhe 17/2017 sa i përket lëvizjes së
automjeteve në aerodrome, formatit global të
raportimit dhe aktiviteteve tjera në aerodrom, e
miratuar
3.14.10
Neni 113
Rregullore për ndryshimin e Rregullores
17/2017 në lidhje me kushtet dhe procedurat
për deklarim nga organizatat përgjegjëse për
ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të
platformës (akt nënligjor i ri), e miratuar
3.14.11
Neni 13
Rregullore për ndryshimin e Rregullores
(AAC) nr. 5/2015 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe
metodat e trajnimit, dhe në lidhje me
raportimin, analizën dhe ndjekjen e ngjarjeve
në aviacionin civil
3.14.12
Neni 13
Rregullore për ndryshimin e Rregullores
(AAC) nr. 1/2019 në lidhje me kërkesat për
kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe
metodat e trajnimit dhe shtyrjen e datave të
zbatimit të masave të caktuara në kontekstin e
pandemisë COVID-19
3.14.13
Neni 13
Rregullorja për specifikacione teknike për
interoperabilitet ne lidhje me qasshmërinëjen
për personat me aftësi të kufizuara dhe
personat me lëvizshmëri të zvogëluar, e
miratuar
3.14.14
Neni 113
Rregullorja për metodat e përbashkëta të
sigurisë për monitorim, e cila aplikohet nga
ndërmarrja hekurudhore, menaxheri i
infrastrukturës pas marrjes së certifikatës apo
autorizimit të sigurisë, e miratuar
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Legjislacioni kornizë
3.15.1
Neni 114
Projektligji për tregti me naftë dhe produkte të
naftës në Kosovë, i miratuar

për mbikëqyrje për qiellin e vetëm Evropian dhe Rregulloren Zbatuese (BE) Nr 1207/2011 që
përcakton kërkesat për performancë dhe interoperabilitiet të mbikëqyrjes për qiellin e vetëm
evropian
Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2020/469 e 14 Shkurt 2020 për ndryshimin e
Rregullores (BE) nr. 923/2012, Rregullores (BE) nr. 139/2014 dhe Rregullores (BE) 2017/373
në lidhje me kërkesat për administrimin e trafikut ajror / shërbimet e navigimit ajror , dizajni
i strukturave të hapësirës ajrore dhe cilësia e të dhënave, siguria e pistës dhe shfuqizimi i
Rregullores (KE) nr. 73/2010

AAC

K4 2021

E
pazbatuar

Draft Rregullore e Deleguar e Komisionit (BE) /… që ndryshon Rregulloren e Komisionit
(BE) nr. 139/2014, Rregulloren Zbatuese (BE) 2017/373 dhe Rregulloren Zbatuese (BE) nr.
923/2012 (titulli i rregullores që transpozohet ende nuk është përcaktuar nga BE)

AAC

K3 2021

E zbatuar

Rregullorja e Deleguar e Komisionit (BE) 2020/1234 e 9 Qershorit 2020 për ndryshimin e
Rregullores (BE) nr. 139/2014 në lidhje me kushtet dhe procedurat për deklarimin nga
organizatat përgjegjëse për sigurimin e shërbimeve të menaxhimit të platformës

AAC

K4 2021

E zbatuar

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

AAC

K3 2021

E zbatuar

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

AAC

K3 2021

E zbatuar

Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 1300/2014 të datës 18 nëntor 2014 mbi specifikimet teknike
për ndërveprimin në lidhje me qasjen në sistemit hekurudhor të personave me aftësi të
kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar.

ARH

K4 2021

E
pazbatuar

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

ARH

K3 2021

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

MINT

K4 2021

E zbatuar
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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
3.15.
3.15.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 114
UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për
sektorin privat dhe të amvisërisë, i miratuar

3.15.3

Neni 114

UA për kriteret e efiçiencës së energjisë për
rregullimin e rrjetit të energjisë dhe për tarifat e
rrjetit të energjisë elektrike, i miratuar
3.15.4
Neni 114
UA për kërkesat e efiçiencës së energjisë për
operatorët e sistemit të bartjes dhe operatorët e
sistemit të shpërndarjes, i miratuar
3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat
3.18.
Legjislacioni kornizë
3.18.1
Neni 95
Projektligji për regjistrimin e popullsisë dhe
banesave 2021 (projektligj i ri), i miratuar

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
3.19.
Legjislacioni kornizë
3.19.1
Neni 82 dhe
Projektligji i punës (plotësim-ndryshim), i
106
miratuar

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

ME

K4 2021

E zbatuar

ME

K3 2021

E zbatuar

ME

K3 2021

E zbatuar

Rregullorja (KE) nr. 763/2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi regjistrimet e
popullsisë dhe banesave
Rregullorja (KE) nr. 223/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 11 Mars 2009 mbi
statistikat Evropiane
Rregullorja (BE) 2017/543
Rregullorja (BE) 2017/712
Rregullorja (BE) 2017/881
Rregullorja (BE) 2018/1799
Kodi i Praktikës i Statistikave Evropiane
Konferenca Evropiane e Statistikave: Rekomandimet për Regjistrimin e Popullsisë

MFPT

K4 2021

E zbatuar

Direktiva e Këshillit 91/533/KEE datë 14 Tetor 1991 mbi detyrimin e punëdhënësit për të
njoftuar punonjësit mbi kushtet e zbatueshme në kontratë ose marrëdhënien e punës (OJ L
288, 18.10.1991);
Direktiva e Këshillit 92/85/KEE datë 19 Tetor 1992, mbi masat që inkurajojnë përmirësimin e
sigurisë dhe shëndetit në punë të punonjësve shtatzëna dhe punonjësve të cilët gjatë këtyre
ditëve kanë lindur fëmijë ose i kanë në gji-dhënie (Direktiva e dhjetë individuale brenda
kuptimit të Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/KEE) (OJ L 348, 28.11.1992);
Direktiva e Këshillit 94/33/KE të datës 22 qershor 1994 mbi mbrojtjen e të rinjve në punë (OJ
L 216, 20.8.1994);
Direktiva 96/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 Dhjetor 1996 për
caktimin e punëtorëve në kuadër të ofrimit të shërbimeve (8 GZ L 18, 21.1.1997);
Direktiva 2014/67/BE të dt.15 maj 2014 mbi zbatimin e Direktivës 96/71/KE për caktimin e
punëtorëve në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe ndryshimin e Rregullores (BE) nr.
1024/2012 mbi bashkëpunimin administrativ përmes Sistemit të Informacionit të Tregut të
Brendshëm ("Rregullorja IMI');
Direktiva e Këshillit 97/81/KE të datës 15 Dhjetor 1997 lidhur me Marrëveshjen Kornizë për
punë me kohë të pjesshme e lidhur nga UNICE, CEEP UNICE dhe EUTC (OJ L 14, 20.1.1998)

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar
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e ndryshuar nga Direktiva e Këshillit 98/23/KE të datës 7 prill 1998 (OJ L 131, 5.5.1998);
Direktiva e Këshillit 98/59/KE të datës 20 Korrik 1998 mbi përafrimin e ligjeve të shteteve
anëtare lidhur me tepricat kolektive (OJ L 225, 12.8.98);
Direktiva e Këshillit 99/70/KE të datës 28 Qershor 1999 i përket marrëveshjes kornizë për
punën me afat të caktuar" lidhur nga ETUC, UNICE dhe CEEP (OJ L 14, 20.01.1998);
Direktiva e Këshillit 2000/43/KE të datës 29 Qershor 2000 për zbatimin e parimit të trajtimit
të barabartë ndërmjet personave pavarësisht origjinës etnike ose racore (OJ L 180, 19.07.2000);
Direktiva e Këshillit 2000/78/KE të datës 27 Nëntor 2000 që themelon një kuadër të
përgjithshëm për trajtim të barabartë në punësim dhe profesion (OJ L 303, 2.12.2000);
Direktivën e Këshillit 2001/23/KE të datës 12 mars 2001 për përafrimin e Ligjit të Shteteve
Anëtare lidhur me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në rast të transferimit të
ndërmarrjeve, biznese apo pjesëve të ndërmarrjeve ose të bizneseve (3 OJ L 82, 0.6.2001);
12. Direktiva 2002/14/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 2002 për
themelimin e kornizës për informimin dhe negocimin e punonjësve në Komunitetin Evropian
(OJ L 80, 23.3.2002);
Direktiva 2003/88/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 nëntor 2003 lidhur me
aspekte të caktuara të organizimit të orarit të punës (OJ L 299, 18.11.2003);
Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit Europian 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);
Direktiva 2008/94/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 tetor 2008 lidhur me
mbrojtjen e punëtorëve në rast të falimentimit të punëdhënësit të tyre (verzion i kodifikuar)
(OJ L 283, 28.10.2008);
Direktiva 2008/104/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 nëntor 2008 lidhur
me aspekte të caktuara të organizimit të orarit të punës (OJ L 327, 5.12.2008);
Direktivën e Këshillit 2010/18/BE prej 8 Mars 2010 për zbatimin e marrëveshjes kornizë për
të rishikuar lejen prindërorë të lidhur nga BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP dhe ETUC
dhe shfuqizimi i Direktivës 96/34/KE (OJ L BE 68, 18 Mars 2010)
3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë
3.20.
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
3.20.1
Neni 99 dhe
Rregullorja për organizimin e KIESA-së, e
Asnjë akt
100
miratuar
3.22. Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore
3.22.
Legjislacioni kornizë
2.22.1
Neni 25, 43,
Projektligji për zhvillim rajonal, i miratuar
Asnjë akt
75, 93, 94, 96,
98, 106, 107,
121, 123
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Legjislacioni kornizë
3.23.
Sistemi gjyqësor
3.23.1
Neni 83 dhe
Projekt-kodi i procedures penale (plotësimAsnjë akt
91
ndryshim), i miratuar
3.23.2
Neni 83 dhe
Projektligji nr. 06/L- 056 për Këshillin
Asnjë akt
91
Prokurorial të Kosovës (plotësim-ndryshim), i
miratuar

MINT

K3 2021

E
pazbatuar

MZhR

K4 2021

E
pazbatuar

MD

K3 2021

E zbatuar

MD

K4 2021

E
pazbatuar
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3.23.3
3.23.4
3.23.5
3.23.
3.23.6
3.23.7

Neni 83 dhe
Projektligji nr. 06/L- 025 për Prokurorin e
91
Shtetit (plotësim-ndryshim), i miratuar
Neni 83 dhe
Projektligji për Sistemin qendror të evidences
91
penale (projektligj i ri), i miratuar
Neni 83 dhe
Projektligji për kompensimin e viktimave të
91
krimit, i miratuar
Politikat kundër korrupsionit
Neni 83 dhe
Projektligji për konfiskimin e pasurisë së
91
pajustifikueshme, i miratuar
Neni 83 dhe
Projektligji për deklarimin prejardhjen dhe
91
kontrollin e pasurisë për zyrtarë publik
(plotësim-ndryshim), i miratuar

3.23.8

Neni 83 dhe
91

3.23.9

Neni 83 dhe
Projektligji për financimin e subjekteve politike
91
(plotësim-ndryshim), i miratuar
Të drejtat themelore
Neni 3 dhe 4
Projektligji për AKKVP-në (projektligj i ri), i
miratuar
Neni 3 dhe 4
Projektligji për liritë fetare në Kosovë
(plotësim-ndryshim), i miratuar
Neni 3 dhe 4
Projektligji për vlerësimin, njohjen e statusit,
përfitimet dhe shërbimet për personat me aftësi
të kufizuar, i miratuar
Neni 3 dhe 4
Projektligji për ekzekutimin e sanksioneve
penale (plotësim-ndryshim), i miratuar
Neni 3 dhe 4
Projektligji për ndihmë juridike falas (plotësimndryshim), i miratuar
Neni 3 dhe 4
Projektligji për Komisionin e Pavarur për
Media (plotësim-ndryshim), i miratuar
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Sistemi gjyqësor
Neni 83
UA për tarifat për ndërmjetësues, i miratuar
Neni 83
UA për shpërblimin për punën dhe
kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët
e kryera nga noterët, i miratuar
Neni 83
UA për tarifat e përmbarimit, i miratuar

3.23.
3.23.10
3.23.11
3.23.12

3.23.13
3.23.14
3.23.15
3.23.
3.23.
3.23.16
3.23.17

3.23.18

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

Asnjë akt

MD

K4 2021

Asnjë akt

MD

K4 2021

Asnjë akt

MD

K3 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar
E zbatuar

Asnjë akt

MD

K4 2021

E zbatuar

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

MD

K3 2021

E zbatuar

MD

K3 2021

E zbatuar

ZKM

K4 2021

E zbatuar

Asnjë akt

ZKM

K3 2021

E zbatuar

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

ZKM

K3 2021

Asnjë akt

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

MD

K3 2021

MD

K3 2021

Asnjë akt

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

Asnjë akt
Asnjë akt

MD
MD

K4 2021
K4 2021

E zbatuar
E
pazbatuar

Asnjë akt

MD

K4 2021

E
pazbatuar
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E
pazbatuar
E zbatuar

UA për vet-referimin e rasteve në
ndërmjetësim, i miratuar
Rregullorja për bashkëpunëtorë profesionalë, e
miratuar
Rregullorja për organizimin dhe funksionimin
e Sekretariatit të KGjK-së, e miratuar
Rregullorja për normë standarde, e miratuar

Asnjë akt

MD

K4 2021

E zbatuar

Asnjë akt

KGjK

K4 2021

E zbatuar

Asnjë akt

KGjK

K4 2021

Asnjë akt

KGjK

K4 2021

Rregullorja për dosje të prokurorëve, e
miratuar
3.23.24
Neni 83
Rregullorja për menaxhimin e procesit të punës
përmes sistemit elektonik SMIL në Prokurorin
e Shtetit, e miratuar
3.23.
Politikat kundër korrupsionit
3.23.25
Neni 83 dhe
UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit, e
91
miratuar
3.23.
Të drejtat themelore
3.23.26
Neni 3 dhe 4
UA për përcaktimin e koordinimit dhe
bashkëpunimit të punës të autoriteteve për të
drejtat e fëmijës në nivel qendror dhe lokal, i
miratuar
3.23.27
Neni 3 dhe 4
UA për përcaktimin e rregullave të punës të
Këshillit për të Drejtat e Fëmijës, i miratuar
3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Legjislacioni kornizë
3.24.
Menaxhimi i kufirit
3.24.1
Neni 85
Projektligji për ndryshimin dhe Plotësimin e
Ligjit nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe
Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror

Asnjë akt

KPK

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar
E zbatuar

Asnjë akt

KPK

K4 2021

E zbatuar

MPB

K3 2021

E
pazbatuar

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2004/82/KE e Keshillit e 29 prillit 2004 mbi obligimet e transportuesve per te
komunikuar te dhenat e udhetarve;
Direktiva 2016/681/BE e Parlamentit Evropian dhe e Keshillit e 27 prillit 2016 mbi
përdorimin e të dhënave të regjistrit të emrit të udhëtarëve (REU) për parandalimin,
zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprave terroriste dhe krimeve të rënda;

MPB

K4 2021

E
pazbatuar

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

MPB

K4 2021

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 2021

E zbatuar

Konventa e Hagës për Zgjedhjen e Gjykatave;
Rregullorja (BE) nr. 1215/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 12 dhjetor 2012
për juridiksionin dhe ekzekutimin e aktgjykimeve në çështjet civile dhe komerciale
(ndryshim);
Rregullorja (BE) nr. 606/2013 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e datës 12 qershor 2013
për njohjen e dyanshme për masat mbrojtëse në çështjet civile;
Rregullorja (KE) nr. 4/2009 e datës 18 dhjetor 2008 për Juridiksionin, të drejtën e zbatueshme,

MD

K3 2021

E zbatuar

3.23.19

Neni 83

3.23.20

Neni 83

3.23.21

Neni 83

3.23.22

Neni 83

3.23.23

Neni 83

3.24.
3.24.2

Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
Neni 91
Projektligji për sigurinë kibernetike, i miratuar

3.24.
3.24.3

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile
Neni 83
Projektligji për bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në çështjet penale (plotësimndryshim), i miratuar
Neni 83
Projektligji për bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në çështjet civile (plotësimndryshim), i miratuar

3.24.4
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njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve dhe bashkëpunimin në çështjet që kanë të bëjnë me
detyrimet e mbajtjes;
Rregullorja (BE) nr. 650/2012 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e datës 4 korrik 2012 për
Juridiksionin, drejtën e zbatueshme, njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve dhe njohjen dhe
ekzekutimin e instrumenteve autentike në çështjet e trashëgimisë dhe krijimin e Certifikatës
Evropiane për Trashëgiminë;
Rregullorja (BE) 2015/848 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 20 maj 2015 për
procedurat e falimentimit;
Rregullorja (KE) nr. 1896/2006 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 12 dhjetor 2006
për krijimin e rregullit evropian për procedurat e pagesës;
Rregullorja (KE) nr. 861/2007 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 11 korrik 2007 për
Krijimin e procedurës evropiane për kërkesat e vogla;
Rregullorja (KE) nr. 805/2004 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 21 prill 2004 për
Krijimin e rregullit evropian të zbatimit për kërkesat e pakontestuara;
Rregullorja (BE) nr. 655/2014 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 15 maj 2014 për
Procedurën e krijimi të rregullit evropian për ruajtjen e llogarisë për lehtësimin e kthimit të
borxhit ndërkufitar në çështjet civile dhe komerciale;
Rregullorja (BE) nr. 1215/2012 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 12 dhjetor 2012
për Juridiksionin dhe njohjen dhe ekzekutimin e aktgjykimeve në çështjet civile dhe
komerciale;
Rregullorja (KE) nr. 1393/2007 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 13 nëntor 2007
për Shërbimin e Shteteve Anëtare me dokumente gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet
civile dhe komerciale (shërbimin e dokumenteve), dhe shfuqizimin e Rregullores së Këshillit
(KE) nr. 1348/2000.
3.25. 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 transferin e teknologjisë dhe dijes, dhe
format e transferit të teknologjisë, i miratuar
3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura
3.26.
Legjislacioni kornizë
3.26.1
Neni 118
Projektligji për arsimin e lartë (plotësimndryshim), i miratuar
3.26.2
Neni 118
Projektligji për edukimin në fëmijërinë e
hershme 0-6 vjeç në Republikën e Kosovës
(projektligj i ri), i miratuar
3.26.3
Neni 118
Projektligji për Agjencinë e Kosovës për
Akreditim (plotësim-ndryshim), i miratuar
3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
3.27.
Legjislacioni kornizë
3.27.1
Neni 115, 116
Projektligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, i
dhe 117
miratuar

Asnjë akt

MAShTI

K4 2021

E zbatuar

NA

MAShTI

K4 2021

NA

MAShTI

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

NA

MAShTI

K4 2021

E zbatuar

Direktiva 2004/70/KE për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet
aromatike policiklike në ajrin mjedisor
Direktiva 2001/81/KE për kufijtë kombëtarë të emisioneve për disa ndotës atmosferik
Direktiva 2003/87/KE krijimit të një skeme për tregtimin e kuotave të emisioneve të gazrave
serë brenda komunitetit me të cilën amendamentohet Direktiva 96/61/KE për parandalimin
dhe kontrollimin e ndotjes industriale

MMPHI

K3 2021

E zbatuar
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3.27.2

Neni 115, 116
dhe 117

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

Direktiva 2004/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE e krijimit të një
skeme për tregimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit lidhur me
mekanizmat e Protokollit të Kiotos
Direktiva 2008/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE krijimit të një
skeme për tregimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit
Direktiva 2009/29/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE për të
përmirësuar dhe zgjeruar sistemin e tregtimit të emisioneve brenda komunitetit
Direktiva 2009/30/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 98/70/KE e në lidhje me
specifikimet e benzinës dhe naftës si dhe naftës së gazit si dhe prezantimin e një mekanizmi
për monitorimin dhe reduktimin e emisioneve të gazrave serë si dhe amendamentimi i
Direktivës 199/32/KE për specifikimin e karburantit të përdorur nga anijet për lundrim të
brendshëm si dhe shfuqizimin e Direktivës 93/12/KEE rreth përmbajtës së sulfurit në
karburantet e lëngshme të caktuar;
Vendimi 406/2009/KE për përpjekjet e shteteve anëtare në zvogëlimin e emetimeve e
gazrave serë që ti plotësojnë obligimet e Komunitetit për zvogëlimin e gazrave serë deri më
2020
Vendimi i Komisionit nr. 2011/278/BE për përcaktimin e rregullave kalimtare në nivel të
Bashkësisë për shpërndarjen pa pagesë të kuotave të njësive të emisioneve në përputhje me
nenin 10, të Direktivës 2003/87/BE për krijimin e një skeme për tregtimin emisioneve të
gazrave serrë me kuota
Rregullorja nr. 1005/2009 për materiet të cilat e dëmtojnë shtresën e ozonit
Rregullorja nr. 842/2006 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për gazrat serë të fluoruara të
caktuara
Vendimi i Këshillit nr. 97/101/BE me të cilën vendoset shkëmbimi reciprok i informatave
dhe shënimeve të marra nga rrjetet dhe stacionet e veçanta të cilat matin papastërtinë e ajrit
mes shteteve anëtare
Vendimi i Këshillit nr. 2001/752/BE me të cilën ndërrohen shtojcat e Vendimit të Këshillit
97/101/BE për shkëmbim të informatave për të dhënat mbi ajrin
Vendimi i Komisionit nr. 2004/224/BE me të cilën përcaktohet mënyra e dhënies së
informatave për planet ose programet të cilat kërkohen sipas Direktivës 96/62/BE për vlerat
kufitare për materiet e veçanta ndotëse në ajrin mjedisor
Vendimi i Këshillit nr. 2004/461/BE me të cilën përcaktohet pyetësori për paraqitjen e
raportit vjetor për cilësinë e ajrit sipas Direktivës së Këshillit 96/62/BE dhe 1999/30/BE si
dhe sipas Direktivave 2000/69/BE dhe 2002/3/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian (ka
zëvendësuar vendimin 2001/839/BE)
Vendimi nr. 280/2004/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për mekanizmin e përcjelljes
së gazrave serë në Bashkësi dhe për zbatimin e Protokollit të Kiotos
Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 031/2010 për ndarjen, udhëheqjen dhe aspektet tjera të
ndarjes së kuotave të emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE për vendosjen
e sistemit të tregtimit me kuota të emisioneve të gazrave serë brenda Bashkësisë
Vendimi i Komisionit nr. 2007/589/BE me të cilën merren vendimet për përcjelljen dhe
raportimin e emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE, e cila është ndryshuar
dhe plotësuar me Vendim të Komisionit 2011/540/BE
Direktiva nr. 2010/75/BE (IED) për Emisione Industriale

MMPHI

K3 2021

| 54

E
pazbatuar

3.27.3

Neni 115, 116
dhe 117

Projektligji për ujërat e Kosovës (plotësimndryshim), i miratuar

Direktiva 2004/70/KE për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet
aromatike policiklike në ajrin mjedisor
Direktiva 2001/81/KE për kufijtë kombëtarë të emisioneve për disa ndotës atmosferik
Direktiva 2003/87/KE krijimit të një skeme për tregtimin e kuotave të emisioneve të gazrave
serë brenda komunitetit me të cilën amendamentohet Direktiva 96/61/KE për parandalimin
dhe kontrollimin e ndotjes industriale
Direktiva 2004/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE e krijimit të një
skeme për tregimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit lidhur me
mekanizmat e Protokollit të Kiotos
Direktiva 2008/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE krijimit të një
skeme për tregimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit
Direktiva 2009/29/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE për të
përmirësuar dhe zgjeruar sistemin e tregtimit të emisioneve brenda komunitetit
Direktiva 2009/30/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 98/70/KE e në lidhje me
specifikimet e benzinës dhe naftës si dhe naftës së gazit si dhe prezantimin e një mekanizmi
për monitorimin dhe reduktimin e emisioneve të gazrave serë si dhe amendamentimi i
Direktivës 199/32/KE për specifikimin e karburantit të përdorur nga anijet për lundrim të
brendshëm si dhe shfuqizimin e Direktivës 93/12/KEE rreth përmbajtës së sulfurit në
karburantet e lëngshme të caktuar;
Vendimi 406/2009/KE për përpjekjet e shteteve anëtare në zvogëlimin e emetimeve e
gazrave serë që ti plotësojnë obligimet e Komunitetit për zvogëlimin e gazrave serë deri më
2020
Vendimi i Komisionit nr. 2011/278/BE për përcaktimin e rregullave kalimtare në nivel të
Bashkësisë për shpërndarjen pa pagesë të kuotave të njësive të emisioneve në përputhje me
nenin 10, të Direktivës 2003/87/BE për krijimin e një skeme për tregtimin emisioneve të
gazrave serrë me kuota
Rregullorja nr. 1005/2009 për materiet të cilat e dëmtojnë shtresën e ozonit
Rregullorja nr. 842/2006 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për gazrat serë të fluoruara të
caktuara
Vendimi i Këshillit nr. 97/101/BE me të cilën vendoset shkëmbimi reciprok i informatave
dhe shënimeve të marra nga rrjetet dhe stacionet e veçanta të cilat matin papastërtinë e ajrit
mes shteteve anëtare
Vendimi i Këshillit nr. 2001/752/BE me të cilën ndërrohen shtojcat e Vendimit të Këshillit
97/101/BE për shkëmbim të informatave për të dhënat mbi ajrin
Vendimi i Komisionit nr. 2004/224/BE me të cilën përcaktohet mënyra e dhënies së
informatave për planet ose programet të cilat kërkohen sipas Direktivës 96/62/BE për vlerat
kufitare për materiet e veçanta ndotëse në ajrin mjedisor
Vendimi i Këshillit nr. 2004/461/BE me të cilën përcaktohet pyetësori për paraqitjen e
raportit vjetor për cilësinë e ajrit sipas Direktivës së Këshillit 96/62/BE dhe 1999/30/BE si
dhe sipas Direktivave 2000/69/BE dhe 2002/3/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian (ka
zëvendësuar vendimin 2001/839/BE)
Vendimi nr. 280/2004/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për mekanizmin e përcjelljes
së gazrave serë në Bashkësi dhe për zbatimin e Protokollit të Kiotos
Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 031/2010 për ndarjen, udhëheqjen dhe aspektet tjera të
ndarjes së kuotave të emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE për vendosjen
e sistemit të tregtimit me kuota të emisioneve të gazrave serë brenda Bashkësisë

MMPHI

K3 2021

| 55

E
pazbatuar

3.27.4
3.27.5
3.27.6

Neni 115, 116
dhe 117
Neni 115, 116
dhe 117
Neni 115, 116
dhe 117

Projektligji për mbeturina (plotësim-ndryshim),
i miratuar
Projektligji për kimikate (plotësim-ndryshim), i
miratuar
Projektligji për pyjet (plotësim-ndryshim), i
miratuar

3.27.
3.27.7

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Neni 115, 116
UA për rregullat dhe normat e shkarkimeve në
dhe 117
ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes
(plotësim-ndryshim), i miratuar
3.27.8
Neni 115, 116
UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe
dhe 117
vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të
ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në
trupin ujor (plotësim-ndryshim), i miratuar
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 shëndetin riprodhues dhe
fertilizimin e asistuar mjekësor, i miratuar

3.28.
3.28.
3.28.2

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
Mbrojtja e shëndetit publik
Neni 106
UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e
paketimit të duhanit

3.28.3

Neni 106

UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e
paketimit
3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor
3.29.
Legjislacioni kornizë
3.29.1
Neni 77 dhe
Projekt-kodi doganor dhe i akcizave në Kosovë
104
(plotësim-ndryshim), i miratuar
3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë
3.30.
Legjislacioni kornizë
3.30.1
Nenet 11-16
Projektligji për tregtinë e jashtme (plotësimndryshim), i miratuar

Vendimi i Komisionit nr. 2007/589/BE me të cilën merren vendimet për përcjelljen dhe
raportimin e emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE, e cila është ndryshuar
dhe plotësuar me Vendim të Komisionit 2011/540/BE
Direktiva Kornize per Mbeturina 2008/98/EC

MMPHI

K3 2021

E zbatuar

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

MMPHI

K3 2021

E zbatuar

MBPZhR

K4 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2010/75/BE për emisionet industriale

MMPHI

K3 2021

E zbatuar

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

MMPHI

K3 2021

E
pazbatuar

Direktiva 2004/23 / e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e 31 marsit 2004;
Direktiva 2006/86 KE e 24 tetorit 2006 per zbatimin e Direktivës 2004/23 / KE të Parlamentit
Evropian dhe të Këshillit;
Direktiva 98/79/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian;

MSh

K4 2021

E
pazbatuar

Vendimin 2003/641/KE i KE
Vendimi C (2006) 1502/BE i BE
Vendimi C (2005) 1452 i KE
Direktiva (BE) 2020/2184 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian për kualitetin e ujit të
dedikuar për konsum njerëzor

MSh

K4 2021

E
pazbatuar

MSh

K4 2021

E
pazbatuar

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

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

Asnjë akt

MINT

K4 2021

E zbatuar

MASAT ZBATUESE
Dispozitat e
Nr.
MSA-së
1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE

Objektivat

Treguesit

Institucioni
përgjegjës

Afatet
kohore
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Gjendja e
zbatimit

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit
1.1.2. Administrata publike
1.1.2.
Korniza e politikave
1.1.2.8
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
1.1.2.9
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
1.1.2.10

1.1.2.
1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.
1.1.2.16

1.1.2.17

Neni 120

Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
Neni 120
Përzgjedhja transparente, meritore dhe
jopolitike për të gjitha institucionet e pavarura,
agjencitë, organet rregullative dhe kompanitë
publike
Neni 120
Përzgjedhja transparente, meritore dhe
jopolitike për të gjitha institucionet e pavarura,
agjencitë, organet rregullative dhe kompanitë
publike
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
Zbatimi në praktikë
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
Neni 120
Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP

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

MPB

K3 2021

E zbatuar

Strategjia e re kornizë për RAP, e miratuar

MPB

K4 2021

E
pazbatuar

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

MPB

K3 2021

E
pazbatuar

Banka e pyetjeve për pranim në shërbim civil, e krijuar

MPB

K3 2021

E
pazbatuar

Modulet për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe avancimit në kuadër të
SIMBNJ, të zhvilluara

MPB

K4 2021

E zbatuar

MM në mes të Kuvendit, Qeverisë së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, i zbatuar

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës për pozita të larta drejtuese, përgatitur në
bashkëpunim me projektin britanik dhe projektin e BE-së, i miratuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës në procesin e rekrutimit, i miratuar

MPB

K4 2021

E
pazbatuar

Të paktën 20% të projektligjeve ekzistuese, projektligjeve, akteve nënligjore dhe udhëzimeve
administrative që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit
legjislativ, të harmonizuara me LPPA

MPB

K4 2021

E
pazbatuar

Të paktën 8% të lejeve dhe licencave për operatorët ekonomik, të thjeshtuara, bashkuara apo
të shfuqizuara

ZKM

K4 2021

E zbatuar

| 57

Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja Regjistri qendror për leje dhe licenca, i avancuar dhe përditësuar
e kapaciteteve institucionale në fushën e
administratës publike, me qëllim të zbatimit të
standardeve dhe parimeve të BE-së për AP
1.1.3.
Avokati i Popullit
1.1.3.
Zbatimi në praktikë
1.1.3.1
Neni 3, 4 dhe
Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të
Numri i rekomandimeve të IAP të zbatuara nga autoritetet përgjegjëse, bazuar në indikatorin
7
Avokatit të Popullit
7.3.2 të Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP
1.1.3.2
Neni 3, 4 dhe
Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të
Numri i përgjigjeve të pranuara nga autoritetet përgjegjëse, bazuar në indkatorin 7.3.1 të
7
Avokatit të Popullit
Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP
2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIKE
2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut
2.1.
Korniza e politikave
2.1.1
Neni 25, 43,
Hartimi i Strategjisë për Reforma të
Strategjia e SRMFPTP dhe Plani i Veprimit, të miratuara
75, 93, 94, 96,
Menaxhimit të Financave Publike 2022-2026
98, 106, 107,
121, 123
2.1.
Zbatimi në praktikë
2.1.2
Neni 25, 43,
Zhvillimi i kornizës strategjike fiskale për
Analiza e rrezikut fiskal të NP-ve, e përfshirë në dokumentet strategjike fiskale
75, 93, 94, 96,
ndërmarrjet publike
98, 106, 107,
121, 123
2.1.3
Neni 25, 43,
Sigurimi i transparencës dhe mbikëqyrjes së
Raporti për zbatimin e Pakos Fiskale Emergjente të Qeverisë, i publikuar
75, 93, 94, 96,
shpenzimeve publike
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
Koordinimi i përkthimit të acquis të BE-së në
Kalendari vjetor i përkthimit, i hartuar
gjuhët zyrtare të Kosovës
3.0.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.0.2
Neni 74
Ngritja e kapaciteteve për përafrimin e projekt
Së paku 4 cikle të trajnimeve për përafrim të legjislacionit, të mbajtura
akteve normative të legjislacionit të Kosovës
me acquis të BE-së për zbatimin e MSA-së

ZKM

K4 2021

E zbatuar

ZKM

K4 2021

E zbatuar

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

MFPT

K4 2021

E zbatuar

MFPT

K3 2021

E zbatuar

ZKM

K4 2021

E zbatuar

ZKM

K4 2021

E zbatuar

3.0.3

Neni 74

Dizajnimi i platformës për përafrimin e legjislacionit vendor me acquis të BE-së

ZKM

K4 2021

E zbatuar

3.0.
3.0.4

Zbatimi në praktikë
Neni 74
Koordinimi i përkthimit të acquis të BE-së në
gjuhët zyrtare të Kosovës

Numri i akteve të acquis-së të përthyer, rishikuar dhe certifikuar që janë të përkthyera në
gjuhë zyrtare të Kosovës

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

1.1.2.18

Neni 120

Digjitalizimi i procesit për përafrimin e projekt
akteve normative të legjislacionit të Kosovës
me acquis të BE-së për zbatimin e MSA-së
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3.0.5

Kontrolli i përafrimit të projekt akteve
normative të legjislacionit të Kosovës me acquis
të BE-së për zbatimin e MSA-së
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
3.1.
Korniza e politikave
3.1.2
Neni 20, 80
Përmirësimi i kornizës rregullative të sigurisë
dhe 73, pika 5
së përgjithshme të produkteve
3.1.3

Neni 74

Së paku 120 Opinione Ligjore të Përputhshmërisë (OLP) me acquis të BE-së, të lëshuara

ZKM

K4 2021

E zbatuar

Miratimi i koncept dokumentit për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, i miratuar

MINT

K3 2021

E zbatuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

MINT

K4 2021

E
pazbatuar

MFPT

K4 2021

E zbatuar

MAShTI

K4 2021

E zbatuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

MFPT

K3 2021

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

MFPT

K4 2021

E zbatuar

KRPP

K4 2021

E zbatuar

Neni 20, 80
Krijimi i politikave për fushën e paPlani i Veprimit për fushën e pa-harmonizuar (34-36 TFEU), i miratuar
dhe 73, pika 5
harmonizuar
3.1.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.1.4
Neni 20, 80
Ngritja e kapaciteteve administrative në
Së paku 6 module të trajnimeve të mbajtura për zyrtarët e AMK-së, DAK-ut dhe AKS-së
dhe 74 pika 3
Agjencinë Kosovare për Metrologji, Akreditim
dhe Standardizim
3.1.5
Neni 20, 80
Ngritja e kapaciteteve administrative në
Së paku 3 module të trajnimeve të mbajtura për zyrtarët e Inspektoratit të Tregut
dhe 74 pika 3
inspektoratin e tregut
3.1.
Zbatimi në praktikë
3.1.6
Neni 20, 80
Përmirësimi i kapaciteteve teknike në fushën e
Laboratori i Vëllimit dhe Rrjedhjes i akredituar
dhe 74 pika 3
metrologjisë
3.2. Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve
3.2.
Korniza e politikave
3.2.1
Neni 79,
Inicimi/negocimi marreveshjeve bilaterale për
Së paku një marrëveshjes bilaterale e iniciuar
paragrafi 9
sigurime sociale
3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve
3.3.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.3.3
Neni 51, 56,
Zbatimi i reformave institucionale në fushën e
Vendimi për Themelimin e Këshillit Shtetëror për Profesionet e Rregulluara, i miratuar
57, 58, 59 dhe
së drejtës së themelimit dhe lirisë së ofrimit të
74.
shërbimeve
3.3.4
Neni 51, 56,
Përgatitjet për themelimin e pikës së vetme të
Softueri për pikën e vetme të kontaktit i zhvilluar
57, 58, 59 dhe
kontaktit Zbatimi i reformave institucionale në
74
fushën e së drejtës së themelimit dhe lirisë së
ofrimit të shërbimeve
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
3.4.
Korniza e politikave
3.4.2
Neni i 64
Zhvillimi i mëtutjeshëm i politikave në fushën
Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Sistemin e pagesave, i
e sistemit të pagesave
miratuar
3.4.3
Neni 89
Zhvillimi i legjislacionit në fushën e luftimit të
Koncept dokumenti për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të
pastrimit të parave dhe financimit të
Terrorizmit, i miratuar
terrorizmit
3.4.
Zbatimi në praktikë
3.4.4
Neni i 64
Zbatimi i reformave në fushën lëvizjës së lirë të
Metodologjia e rishikuar për vlerësime sektoriale të rrezikut, sipas listës së konsoliduar të
kapitalit
rekomandimeve, e miratuar
3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
3.5.
Zbatimi në praktikë
3.5.3
Neni 79
Aplikimi i modulit për menaxhim të kontratave Numri i kontratave të nënshkruara në prokurimin publik që janë menaxhuar përmes sistemit
nëpërmes sistemit të e-prokurimit.
të e-prokurimit.
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3.5.4

Neni 79

Themelimi i mekanizmave koordinues me
Autoritetin e Konkurrencës në Kosovë në
mënyrë që të promovohet një mjedis i
favorshëm për praktikat konkurruese në
prokurimin publik.
3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive
3.6.
Korniza e politikave
3.6.3
Neni 51, pikat
Përmirësimi i kornizës ligjore për shoqëri
1, 2, 4
tregtare
3.6.4
Neni 51 , pikat Zhvillimi i politikave të qeverisjes korporative
1, 2 dhe 3
3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
3.7.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.7.7
Neni 77 dhe
Ngritja e kapaciteteve të institucioneve
78
relevante për zbatim të legjislacionit
3.7.
Zbatimi në praktikë
3.7.8
Neni 77 dhe
Forcimi i kapaciteteve për luftimin e piraterisë
78
3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës
3.8.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.8.
Ndihma shtetërore
3.8.2
Nenet 74 dhe
Ngritja e kapaciteteve të stafit të DNSh-së me
75
qëllim të aplikimit të rregullave të Ndihmës
Shtetërore në vend
3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare
3.9.
Korniza e politikave
3.9.5
Neni 50, 96
Hartimi i udhëzuesit metodologjik për
dhe aneksi 7
zbatimin e Rregullores mbi raportin/
proporcionin e mbulimit të likuiditetit
(Liquidity Coverage Ratio)
3.9.6
Neni 50, 96
Hartimi i udhëzuesit metodologjik për
dhe aneksi 7
zbatimin e Rregullores mbi raportin/
proporcionin financiar të qëndrueshëm neto
(Net Stable Funding Ratio)
3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
3.10.
Zbatimi në praktikë
3.10.8
Neni 109, 110
Nxitja e konkurrencës në tregjet e
dhe 111
komunikimeve elektronike, krijimi i mundësive
për konsumatorët që të ndërrojnë operatorët
duke ruajtur të njëjtin numër, si dhe përdorimi
në mënyrë efikase dhe efektive i resurseve
numerike
3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
3.11.
Korniza e politikave

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

KRPP

K3 2021

E
pazbatuar

Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, i
miratuar
Kodi i Qeverisjes Korporative, i miratuar

MINT

K4 2021

MINT

K4 2021

E
pazbatuar
E zbatuar

Së paku 1 trajnim i organizuar për gjyqtarët, prokurorët, policinë në fushën e Pronësisë
Industriale

MINT

K4 2021

E
pazbatuar

Krijimin e pikave të kontaktit për 7 rajonet për luftimin e piraterisë dhe mallrave të
falsifikuara

MKRS

K4 2021

E zbatuar

50 sesione informuese për komunat, Ministritë e Linjës, institucionet rregullative dhe atyre të
drejtësisë

MFPT

K4 2021

E zbatuar

Udhëzuesi metodologjik për zbatimin e rregullores për mbulueshmërinë e likuiditetit, i
përgatitur

BQK

K4 2021

E
pazbatuar

Udhëzuesi metodologjik për zbatimin e rregullores për financimin e qëndrueshëm neto, i
përgatitur

BQK

K4 2021

E
pazbatuar

Sistemi bartshmërisë së numrave, i krijuar dhe finksionalizuar

ARKEP

K4 2021

E
pazbatuar
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3.11.2

Neni 102

3.11.3
3.11.4

Neni 102
Neni 102

Përmirësimi i politikave për rregullimin e tokës

Përmirësimi i politikave për rregullimin e tokës
Përmirësimi i politikave të bujqësisë dhe
zhvillimit rural
3.11.5
Neni 102
Përmirësimi i politikave të bujqësisë dhe
zhvillimit rural
3.11.6
Neni 102
Përmirësimi i politikave për organizimin e
tregut të përbashkët
3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit
3.14.
Korniza e politikave
3.14.15
Neni 113
Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të
sektorit të transportit
3.14.16
Neni 113
Përmirësimi i sigurisë rrugore
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
3.15.
Korniza e politikave
3.15.5
Neni 114
Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e e
energjisë me qëllim të zbatimit të dispozitave të
MSA-së dhe acquis-së së transpozuar
3.15.6
Neni 114
Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e e
energjisë dhe ndryshimeve klimatike me qëllim
të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe
acquis-së së transpozuar
3.15.7
Neni 114
Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e
burimeve të ripërtëritshme të energjisë (BRE)
me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së
dhe acquis së transpozuar
3.15.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.15.8
Neni 114
Përmirësimi i të dhënave statistikore për
efiçiencën e energjisë
3.15.
Zbatimi në praktikë
3.15.9
Neni 114
Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e
energjisë elektrike së me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe acquis-së së
transpozuar
3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet
3.16.
Korniza e politikave
3.16.1
Neni 39, 40, 70 Rishikimi i politikave aktuale tatimore
dhe 105
3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat
3.18.
Zbatimi në praktikë
3.18.2
Neni 95
Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë dhe
banesave 2021
3.18.3
Neni 95
Fuqizimi i bashkëpunimit ndër-institucional

E
pazbatuar
E zbatuar
E
pazbatuar
E
pazbatuar
E
pazbatuar

Koncept dokumenti për rregullimin e tokës, i miratuar

MBPZhR

K4 2021

Koncept dokumenti për tokën bujqësore, i miratuar
Koncept dokumenti për verërat, i miratuar

MBPZhR
MBPZhR

K4 2021
K4 2021

Programi për bujqësi dhe zhvillim rural 2021-2027, i finalizuar

MBPZhR

K4 2021

Koncept dokumenti për organizimin e tregut të përbashkët, i miratuar

MBPZhR

K4 2021

Strategjia sektoriale dhe e transportit multimodal 2015-2025 dhe plani i veprimit, e rishikuar
dhe miratuar
Databaza e aksidenteve rrugore, e krijuar

MMPHI

K4 2021

MMPHI

K4 2021

Strategjia e rishikuar e energjisë, e miratuar

ME

K4 2021

E
pazbatuar

Plani kombëtar për energji dhe klimë 2021-2030, i miratuar

ME

K4 2021

E
pazbatuar

Koncept dokumenti për burimet e ripërtëritshme të energjisë, i miratuar

ME

K3 2021

E zbatuar

Platforma e monitorimit dhe verifikimit për kursimin e energjisë, raportet e gjeneruara

AKEE

K4 2021

E zbatuar

Plani për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm (energjia elektrike), i hartuar

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

Analiza për rishikimin e politikave aktuale tatimore, e hartuar

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

Burimet financiare dhe administrative adekuate (pyetësorët, udhëzuesit, dhe materiali tjetër
statistikor), të siguruara
Shfrytëzimi (qasja) në të dhënat e ARC, ISCED 2011 në dispozicion në nivel vendi

MFPT

K4 2021

E zbatuar

MFPT

K4 2021

E zbatuar
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E
pazbatuar
E
pazbatuar

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
3.19.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.19.2
Neni 82 dhe
Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në
106
Inspektoratin e Punës
3.19.
Zbatimi në praktikë
3.19.3
Neni 82 dhe
Ndërmarrja e masave për rritjen e pjesëmarrjes
106
së grave në tregun e punës
3.19.4
Neni 82 dhe
Ndërmarrja e masave për rritjen e pjesëmarrjes
106
së të rinjve në tregun e punës
3.19.5
Neni 82 dhe
Targetimi dhe ofrimi më i mirë i shërbimeve
106
sociale në komuna dhe skemave të asistencës
sociale
3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë
3.20.
Korniza e politikave
3.20.2
Neni 99 dhe
Përmirësimi i politikave sa i përket ambientit të
100
biznesit dhe industrisë
3.20.
Zbatimi në praktikë
3.20.3
Neni 99 dhe
Mbështetja e NVM-ve për certifikimin e
100
produkteve
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
3.23.
Korniza e politikave
3.23.
Sistemi gjyqësor
3.23.29
Neni 83
Finalizimi miratimi dhe zbatimi i politikave për
procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë
3.23.30
Neni 83
Avancimi i kornizës ligjore dhe sistemit të
administrimit të pasurisë së sekuestruar apo të
konfiskuar
3.23.31
Neni 83
Rishikimi funksional i sektorit të sundimit të
ligjit me qëllim të identifikimit dhe përcaktimit
të objektivave strategjike dhe zhvillimore për
fushën e sundimit të ligjit, të rritjes së
efektivitetit të institucioneve në zbatimin e ligjit
3.23.
Politikat kundër korrupsionit
3.23.32
Neni 83 dhe
Avancimi i luftës kundër korrupsionit, si dhe
91
zbatimi i reformave kyçe për drejtësi
3.23.
Të drejtat themelore
3.23.33
Neni 3 dhe 4
Avancimi i kornizës ligjore dhe të politikave
për mbrojtjen, promovimin dhe zbatimin e të
drejtave të njeriut
3.23.34
Neni 3 dhe 4
Të drejtat e personave me aftësi të kufizuara
janë prioritizuar në agjendën Qeverisëse
3.23.35
Neni 3 dhe 4
Zhvillimi i hulumtimeve për mbrojtje nga
diskriminimi

Numri i inspektorëve, i rritur

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

Numri i grave të përfshira në masat aktive të tregut të punës, i rritur

MFPT

K4 2021

E zbatuar

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

MFPT

K4 2021

Shkalla e mbulushmërisë së familjeve të varfra, e rritur

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar
E zbatuar

Strategjia e Turizmit, e miratuar

MINT

K3 2021

E
pazbatuar

Së paku 10 NVM të subvencionuara në formë të granteve për certifikim të produkteve

MINT

K4 2021

E zbatuar

Koncept dokumentit për zhvillimin e procesit të vetingut, i miratuar

MD

K3 2021

E zbatuar

Koncept dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit, i miratuar

MD

K4 2021

E
pazbatuar

Strategjia sektoriale e sundimit të ligjit, e miratuar

MD

K3 2021

E zbatuar

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Luftimin e Korrrupsionit 2021 - 2023, e miratuar

AKKK

K4 2021

E
pazbatuar

Programi për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut (2021-2025), i miratuar

ZKM

K3 2021

E zbatuar

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

ZKM

K3 2021

E zbatuar

Zhvillimi i hulumtimit mbi diversitetin dhe barazinë në Republikën e Kosovës

ZKM

K3 2021

E zbatuar
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3.23.36

3.23.
3.23.37
3.23.38
3.23.39

3.23.
3.23.
3.23.40

3.23.41

3.23.42

3.23.
3.23.43
3.23.44
3.23.45

3.23.46

3.23.

Neni 3 dhe 4

Të rregullohet mbrojtja e burimeve te
gazetarëve në përputhje me standardet dhe
praktikat evropiane
Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore
Neni 3 dhe 4
Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve
strategjikë për komunitete, kthim dhe integrim
Neni 3 dhe 4
Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve
strategjikë për komunitete, kthim dhe integrim
Neni 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
Të sigurohet që procesi i përzgjedhjessë
anëtarëve të mbetur të KGjK-së dhe KPK-së të
jetë transparent, i bazuar në merita duke
siguruar që kandidatët e përzgjedhur ti
plotësojnë kërkesat ligjore për këto pozita
Neni 83
Të sigurohet që procesi i përzgjedhjes së
anëtarëve të mbetur të KGjK-së dhe KPK-së të
jetë transparent, i bazuar në merita duke
siguruar që kandidatët e përzgjedhur ti
plotësojnë kërkesat ligjore për këto pozita.
Neni 83
Avancimi i mëtutjeshëm i performancës në
gjyqësor në veçanti në krijimin e mekanizmave
në regjistrimin e dosjeve kriminale
Politikat kundër korrupsionit
Neni 83 dhe
Avancimi i mëtutjeshëm i njësisë për krime
91
lufte në PSRK-së
Neni 83 dhe
Avancimi i mëtutjeshëm i njësisë për krime
91
lufte në PSRK-së
Neni 83 dhe
Hartimi dhe zbatimi i politikave trajnuese të
91
specializuara për të forcuar kapacitetin e
sistemit prokurorial dhe gjyqësor për të kryer
hetime financiare, ndjekjen penale, dënimet
përfundimtare dhe konfiskimet përfundimtare
Neni 83 dhe
Hartimi dhe zbatimi i politikave trajnuese të
91
specializuara për të forcuar kapacitetin e
sistemit prokurorial dhe gjyqësor për të kryer
hetime financiare, ndjekjen penale, dënimet
përfundimtare dhe konfiskimet përfundimtare
Të drejtat themelore

Koncept dokument për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë

ZKM

K4 2021

E
pazbatuar

Koncept dokument për përkrahjen e projekteve për komunitete

MKK

K4 2021

Koncept dokument për persona të zhvendosur

MKK

K4 2021

Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të
tyre, e miratuar

MKK

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar
E
pazbatuar

Dy (2) anëtarë të KPK-së, të emëruar

Kuvendi

K3 2021

E
pazbatuar

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

Kuvendi

K3 2021

E
pazbatuar

Njësia Kombëtare për Regjistrimin e Lëndëve Penale brenda Sekretariatit të KGjK, e
funksionalizuar

KGjK

K4 2021

E zbatuar

Një (1) prokuror i transferuar

KPK

K4 2021

E zbatuar

Dy (2) staf mbështetës, të rekrutuar

KPK

K4 2021

E zbatuar

Dy (2) trajnime për pesëmbëdhjetë (15) prokurorë dhe dhjetë (10) gjyqtarë në hetimet dhe
gjykimet e krimit financiar, i mbajtur

AD

K4 2021

E zbatuar

Një (1) trajnim për njëzetë (20) prokurorë dhe tridhjetë (30) gjyqtarë për sekuestrim, i mbajtur

AD

K4 2021

E zbatuar
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Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave
institucional për mbrojtjen nga dhuna në
familje dhe mekanizmave institucional për
barazi gjinore
Zbatimi në praktikë
Sistemi gjyqësor
Neni 83
Administrimi më efikas i sistemit prokurorial
dhe fuqizimi i administratës
Neni 83
Administrimi më efikas i sistemit gjyqesor dhe
fuqizimi i administratës.
Neni 83
Avancimi i mëtejmë i sistemit elektronik të
menaxhimit të lëndëve

Gjashtë (6) trajnime mbi avancimin e realizimit të të drejtave në vendimmarrje, paqe, siguri
dhe drejtësi, të organizuara nga ABGj

ZKM

K4 2021

E zbatuar

Një-e-treta (1/3) e prokurorëve dhe prokurorive të vlerësuar

KPK

K4 2021

E zbatuar

Një-e-treta (1/3) e gjyqtarëve të vlerësuar

KGjK

K4 2021

E zbatuar

Konsolidimi i fazës së Sistemit (SMIL) në të gjitha regjionet e gjykatave duke përfshirë Lëndët
Civile dhe Penale

KGjK

K4 2021

E zbatuar

3.23.51

Neni 83

Administrimi efikas i procedurave diciplinore
në sistemin e drejtësisë

KPK

K4 2021

E zbatuar

3.23.52

Neni 83

Administrimi efikas i procedurave diciplinore
në sistemin e drejtësisë

KGjK

K4 2021

E
pazbatuar

3.23.53

Neni 83

Baza elektronike e të dhënave, e cila do të regjistrojë të gjitha ankesat dhe kërkesat për
fillimin e hetimeve disiplinore dhe informacionin e paraqitur nga autoriteti kompetent për
prokurorë, e themeluar
Baza elektronike e të dhënave, e cila do të regjistrojë të gjitha ankesat dhe kërkesat për
fillimin e hetimeve disiplinore dhe informacionin e paraqitur nga autoriteti kompetent për
gjyqtarë, e themeluar
Plani i Veprimit i sistemit prokurorial për menaxhimin e krizave, i zbatuar

KPK

K4 2021

E zbatuar

Katërmbëdhjetë (14) projekte për fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave, të
subvencionuara

ZKM

K4 2021

E zbatuar

Fushata vetëdijësuese, të realizuara

ZKM

K4 2021

E zbatuar

Organizimi i fushatës për promovimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijës

ZKM

K4 2021

E zbatuar

Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për personat e zhvendosur

MKK

K4 2021

Mbështetje për mbylljen e qendrave kolektive në komunat e Leposaviqit, Zveçanit dhe
Graçanicës
Ofrimi i mbështetjes financiare për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian

MKK

K4 2021

MAShTI

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar
E
pazbatuar

3.23.47

3.23.
3.23.
3.23.48
3.23.49
3.23.50

Neni 3 dhe 4

3.23.58

Administrimi më efikas i sistemit gjyqesor dhe
fuqizimi i administratës
Të drejtat themelore
Neni 3 dhe 4
Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave përmes
subvencionimit te projekteve qe synojne
arritjen e barazise gjinore OJQ dhe individe
fizike
Neni 3 dhe 4
Ngritja e vetëdijes dhe senzibilizimi i opinionit
mbi rëndësinë e parandalimit të dhunës në
familje dhe luftimin e stereoptipeve gjinore dhe
plotësimi i kornizës ligjore që garanton
barazinë gjinore
Neni 3 dhe 4
Sensibilizimi i opinionit të gjërë për mbrojtjen e
fëmijëve
Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore
Neni 3 dhe 4
Ofrimi i mundësive për kthim për personat e
zhvendosur
Neni 3 dhe 4
Mbyllja e qendrave kolektive

3.23.59

Neni 3 dhe 4

3.23.
3.23.54

3.23.55

3.23.56
3.23.
3.23.57

Përfshirja në arsim dhe ofrimi i mundësive të
barabarta për fëmijët nga grupet e
margjinalizuara
3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
3.24.
Korniza e politikave
3.24.
Menaxhimi i kufirit
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3.24.5

Neni 85

3.24.
3.24.6

Migracioni
Neni 85, 86, 87
dhe 88

3.24.7

3.24.8

3.24.9

3.24.10

3.24.
3.24.11
3.24.12

3.24.13
3.24.14
3.24.15
3.24.16
3.24.17
3.24.
3.24.18

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

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së
politikave në fushën e migracionit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar
Neni 85, 86, 87 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së
dhe 88
politikave në fushën e migracionit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar
Neni 85, 86, 87 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së
dhe 88
politikave në fushën e migracionit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar
Neni 85, 86, 87 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së
dhe 88
politikave në fushën e migracionit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar
Neni 85, 86, 87 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së
dhe 88
politikave në fushën e migracionit, me qëllim të
zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar
Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
Neni 89, 90, 91 Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e
dhe 92
reformës në polici
Neni 89, 90, 91 Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit
të organizuar
Neni 89, 90, 91 Ngritja e bashkëpunimit me EUROPOL
dhe 92
Neni 89, 90, 91 Ngritja e bashkëpunimit me EUROPOL
dhe 92
Neni 89, 90, 91 Ngritja e bashkëpunimit me Guardia di
dhe 92
Finanza
Nei 89, 90, 91
Përmirësimi i kornizës së politikave në lufën
dhe 92
kundër trafikimit me qenie njerëzore
Neni 91
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e
sigurisë kibernetike
Lufta kundër terrorizmit
Neni 92
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e
luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit

Plani zhvillimor i QKMK-së, i rishikuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

Miratimi i koncept dokumentit për të Huajt, i miratuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

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

MPB

K3 2021

E zbatuar

Profili i lehtë i migrimit 2020, i miratuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

Plani për reagim në rast të fluksit me migrantë dhe refugjatë, i përditësuar dhe miratuar.

MPB

K4 2021

E zbatuar

Sistemi i integrimit të të hujave, i zhvilluar

MPB

K4 2021

E zbatuar

Koncept dokumenti për vetingun në MPB dhe agjencitë vartëse, i hartuar

MPB

K4 2021

Raporti i vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda
(SOCTA), i hartuar

MPB

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

Marrëveshja për zyrtarin ndërlidhës me EUROPOL, e nënshkruar

MPB

K4 2021

E zbatuar

Memorandumi i Mirëkuptimit për krijimin e linjës së sigurtë të komunikimit me EUROPOL, i
nënshkruar
Plani i përbashkët në mes të policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza, i hartuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

MPB

K4 2021

Strategjia kundër trafikimit me qenie njerëzore, e miratuar

MPB

K4 2021

Strategjia shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024, e miratuar

MPB

K3 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar
E
pazbatuar

Strategjia për parandalim të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, e miratuar

MPB

K3 2021
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E
pazbatuar

3.24.19

Neni 92

3.24.20

Neni 92

3.24.21

Neni 93

3.24.22

Neni 92

Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e
luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit
Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e
luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit
Hartimi i koncept dokumentit për armët

Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e
luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit
3.24.
Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale
3.24.
Siguria e dokumenteve
3.24.23
Neni 85
Përmirsimi i shërbimeve që ofrohen nga ARC
përmes digjitalizimit, automatizimit dhe
ofrimit të shërbimeve online dhe ndërlidhjes se
sistemeve
3.24.
Migracioni
3.24.24
Neni 85, 86, 87 Ngritja e kapaciteteve të pritjes dhe
dhe 88
menaxhimit të flukseve me migrantë
3.24.
Luftimi i shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizimit
3.24.25
Neni 89
Fuqizimi i hetimeve te integruara financiare
3.24.
Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor
3.24.26
Neni 89, 90, 91 Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit
të organizuar
3.24.27
Neni 89, 90, 91 Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit
të organizuar
3.24.28
Neni 89, 90, 91 Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit
të organizuar
3.24.29
Neni 89, 90, 91 Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
dhe 92
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit
të organizuar
3.24.
Zbatimi në praktikë
3.24.
Menaxhimi i kufirit
3.24.30
Neni 85, 86, 87 Avancimi i politikave në Menaxhimin e
dhe 88
Integruar të Kufirit, kontrolli dhe mbikëqyrja e
kufirit në përputhje me standardet e Schengenit
3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura
3.26.
Korniza e politikave
3.26.4
Neni 118 i
Përmirësimi i cilësisë në arsimin
MSA-së
parauniversitar
3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
3.27.
Korniza e politikave

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

MPB

K3 2021

E zbatuar

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

MPB

K4 2021

E zbatuar

Koncept dokumenti për Armët, i hartuar

MPB

K4 2021

Programi i riintegrimit dhe deradikalizimit, i rishikuar

MPB

K3 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

Sistemi për menaxhimin e radhës dhe termineve online për shërbimet e ARC-së, i krijuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

Qendra e Përkohshme e Pritjes, e funksionalizuar

MPB

K4 2021

E
pazbatuar

PSO për të drejtuar hetimet financiare në përputhje me rekomandimet e FATF, e miratuar

MPB

K4 2021

E zbatuar

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

MPB

K3 2021

E
pazbatuar

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

MPB

K3 2021

E zbatuar

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

MPB

K3 2021

E zbatuar

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

MPB

K3 2021

E zbatuar

Përpilimi i analizës se riskut sipas modelit CIRAM 2.0

MPB

K4 2021

E zbatuar

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

MAShTI

K4 2021

E zbatuar
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3.27.9

Neni 115, 116
Përmirësimi politikave për zhvillimin e sektorit
dhe 117
të pylltarisë
3.27.10
Neni 115, 116
Përmirësimi politikave për zhvillimin e sektorit
dhe 117
të Pylltarisë
3.27.11
Neni 115, 116
Përmirësimi i politikave strategjike mjedisore
dhe 117
3.27.12
Neni 115, 116
Përmirësimi i inspektimit mjedisor
dhe 117
3.27.
Zbatimi në praktikë
3.27.13
Neni 115, 116
Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave
dhe 117
3.27.14
Neni 115, 116
Përmirësimi i menaxhimit të ujerave
dhe 117
3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik
3.28.
Korniza e politikave
3.28.
Mbrojtja e konsumatorit
3.28.4
Neni 81
Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit
3.28.5
Neni 81
Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit
3.28.
Mbrojtja e shëndetit publik
3.28.6
Neni 106
Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së
shëndetit publik
3.28.7
Neni 106
Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së
shëndetit publik
3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor
3.29.
Zbatimi në praktikë
3.29.2
Neni 17, 18,
Vazhdimi i luftimit të ekonomisë joformale
19, 39, 48, 75,
93, 104 dhe
Protokolli 3
3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar
3.32.
Korniza e politikave
3.32.1
Neni 97
Zhvillimi i politikave në fushën e kontrollit të
brendshëm të financave publike
3.32.
Zbatimi në praktikë
3.32.2
Neni 97
Të sigurohet përcjellja sistematike e zbatimit të
rekomandimeve të auditimit të jashtëm

Strategjia për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 2021-2030, e miratuar

MPBZhR

K4 2021

E zbatuar

Plani i veprimit për luftën kundër prerjeve ilegale, i hartuar

MPBZHR

K4 2021

E zbatuar

Koncept dokumenti për vlerësimin strategjik mjedisor, i miratuar

MMPHI

K3 2021

E zbatuar

Koncept dokumenti për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor,
ndërtimit dhe banimit, i miratuar

MMPHI

K4 2021

E
pazbatuar

Studimi i fizibilitetit për deponinë e Mirashit në Obiliq, i përfunduar

MMPHI

K4 2021

Studimi i vlerësimit të sigurisë së digave ekzistuese, i përfunduar

MMPHI

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Mbrojtjen e
Konsumatorit (06/L-34), i miratuar
Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit 2021-2025, i miratuar

MINT

K4 2021

E zbatuar

MINT

K3 2021

E zbatuar

Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2022-2032, e miratuar

MSh

K4 2021

Plani i Veprimit për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse,i miratuar

MSh

K4 2021

E
pazbatuar
E
pazbatuar

Numri i aktiviteteve (inspektimeve, ndalo&kërko dhe patrullë) kundër kontrabandës bazuar
në analizën e rrezikut

MFPT

K4 2021

E zbatuar

Dokumenti i politikave për Kontrollin e Brendshëm e Financave Publike, duke përfshirë
llogaridhënien menaxheriale dhe vlerësimin e cilësisë, i miratur

MFPT

K4 2021

E
pazbatuar

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

ZKA

K4 2021

E zbatuar
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