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Më 22 qershor në Prishtinë u mbajt 
konferenca “Roli i autoriteteve 
lokale dhe rajonale në procesin 

e konsolidimit të demokracisë në Ballkanin 
Perëndimor”. Kjo konferencë ishte organi-
zuar nga Komiteti i Rajoneve në bashkë-
punim me Komisionin Evropian, Këshillin 
e Evropës dhe Paktin e Stabilitetit për 
Evropën Juglindore.

Kjo ngjarje ishte me rëndësi, ngase për 
herë të parë kishte tubuar në Prishtinë 
përfaqësuesit nga vendet e Ballkanit 
Perëndimor dhe nga BE-ja. Në konferencë 
po ashtu u diskutua lidhur me procesin 
e demokratizimit në rajon, përfitimet nga 
decentralizimi, bashkëpunimin rajonal dhe 
ndërkufitar, si dhe dialogun politik në mes 
të komuniteteve. 
Për më tepër, perspektiva evropiane 
e Ballkanit ishte në plan të parë gjatë 
gjithë debatit. Konferenca u mbajt në dy 
sesione; evoluimi i demokracisë lokale, 
shpërndarja e përgjegjësive dhe mbrojtja 

e komuniteteve në Ballkanin Perëndimor. 
Në konferencë morën pjesë Kryeministri 
i Kosovës, Bajram Kosumi, Drejtori për 
Zgjerim i Komisionit Evropian Fabrizio 
Barbaso, Shefi i Agjencisë Evropiane për 
Rindërtim (AER) Richard Zink, dhe shefi 
i  Shtyllës së IV të UNMIK-ut, Joachim 
Ruecker.

Duke u drejtuar të pranishmëve Barbaso, 
Drejtor i Përgjithshem në Komisionin 
Evropian,   në fjalimin e tij tha: “Komisioni 
dhe Komiteti i Rajoneve me ndihmën e 
Agjencisë Evropiane për Rindërtim {...}, 
u bashkëngjiten përpjekjeve për t’ju ndi-
hmuar në përparimin tuaj drejt Evropës. 
Megjithatë, mos e merrni asgjë si të sigurt, 
siç kanë treguar referendumet e fundit mbi 
Kushtetutën Evropiane {...}. Kjo do të thotë 
se duhet të bëni përpjekje maksimale që të 
bëheni shoqëri moderne dhe funksionale, 
e cila respekton sundimin e ligjit, jeton në 
paqe dhe tregon aftësinë e saj për të bash-
këpunuar me fqinjët.”
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Takimi vjetor i Pikave Nacionale 
Kontaktuese të TAIEX-it u zhvil-
lua në Bruksel më 1 korrik. TAIEX 
ofron ndihmë teknike afatshkurtër 
të menaxhuar nga qendra në fush-
ën e afrimit, zbatimit dhe futjes 
në fuqi të acquis communautaire 
në legjislacionin e vendeve për-
fi tuese (vendeve të reja anëtare, 
vendeve kandidate dhe Ballkanit 
Perëndimor).

Mandati i TAIEX-it përbëhet nga 
përmbushja e kërkesave për ndi-
hmë nga administratat përfi tuese, 
përfshirë qeveritë qendrore, kuv-
endet, autoritetet rajonale dhe lo-
kale, asociacionet e sektorit privat 
dhe partnerët socialë. Ndihma e 
TAIEX-it jepet përmes semin-
areve, vizitave studimore dhe viz-
itave të ekspertëve, apo vizitave 
këshillëdhënëse. Që nga viti 2004 
ndihma e TAIEX-it ka fi lluar të 
ofrohet në Ballkanin Perëndimor, 
përfshirë këtu edhe Kosovën.

TAIEX-i paraqet një instrument 
të madh ndihme për vendet për-
fi tuese dhe në veçanti për institu-
cionet e Kosovës në procesin e 
hartimit dhe të zbatimit të ligjeve 
relevante në përputhje me acquis 
communautaire.

Shërbimet e TAIEX-it nga sektori i 
aktiviteteve (Tregtia e Brendshme, 
Drejtësia dhe Çështjet e Brend-
shme, Infrastruktura) dhe moda-
litetet vepruese u janë prezantuar 
Pikave Nacionale Kontaktuese 
në takimin e 1 korrikut.  Fabrizio 
Barbaso, Drejtor i Përgjithshëm i 
Drejtoratit për Zgjerim hapi semi-
narin dhe u dëshiroi mirëseard-
hje pjesëmarrësve, ndërsa Jung 
Olsen, Shef i Njësisë për Ndërti-
min e Institucioneve – paraqiti një 
pasqyrë të aktiviteteve të TAIEX-it 
dhe planet për të ardhmen.

Zyrtarët e Kosovës kanë marrë 
pjesë në një numër të organizi-
meve të TAIEX-it, mirëpo gjer më 
tani nuk ka pasur asnjë kërkesë 
për ndihmë nga Institucionet e 
Kosovës. Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian në bashkë-
punim me Zyrën për Integrime 
Evropiane kanë nisur një fushatë 
informative për sensibilizimin e 
Qeverisë së Kosovës lidhur me 
mundësitë që ofron TAIEX-i. 

Më shumë informata për TAIEX-
in dhe aplikacionet mund ti gjeni 
në adresën elektronike:
http://taiex.cec.eu.int/

Rehn në 
‘chat’ me 
të rinjtë 
kosovarë
Më 13 korrik 2005 Eurokomis-
ioneri për Zgjerim Olli Rehn i ka 
ftuar për një bisedë ‘chat’ të rinjtë 
nga vendet e Ballkanit Perëndi-
mor dhe secilin që është intere-
suar lidhur me perspektivën ev-
ropiane të rajonit.

Për promovimin e kësaj ngjar-
jeje, Zyra Ndërlidhëse e Komis-
ionit Evropian në Prishtinë në 
bashkëpunim me Universitetin e 
Prishtinës kishte organizuar një 
tubim publik ku ishin mbledhur të 
rinjtë që të komunikonin me zotin 
Rehn. Ata ishin tubuar në lokalet 
e UP-së, i cili kishte ofruar një 
dhomë të pajisur me kompjuterë 
dhe lidhje me internet. 

Instrumenti për 
Ndihmë Teknike 
dhe Shkëmbim të 
Informacioneve - 
TAIEX

Olli Rehn në bisedë ‘web chat’
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Drejtorati i Përgjithshëm për 
Punësim, Çështje Sociale dhe 
Mundësi të Barabarta dhe Zyra 
e TAIEX-it e Komisionit Evropian 
janë duke organizuar një konfer-
encë për forcimin e dialogut social 
në vendet e Ballkanit Perëndimor, 
e cila do të mbahet në Shkup me 6 
dhe 7 tetor të këtij viti. Konferenca 
do t’i tubojë partnerët e social nga 
vendet e Ballkanit Perëndimor, 
përfaqësues të partnerëve social 
evropian dhe ekspertë të pavar-
ur. Është paraparë pjesëmarrja 
e Komisionerit Shpidla, Drejtorit 
Gjeneral Quintin, si dhe mini-
strave për punëve dhe çështjeve 
sociale. Megjithatë, partnerët 
social nga vendet e Ballkanit do 
të luajnë rolin kryesor në pre-
zantimet, panelet dhe debatet e 
Konferencës.

Qëllimi i kësaj konference është 
promovimi i dialogut social në 

vendet e Ballkanit dhe sensibil-
izimi i rëndësisë së strukturave 
të dialogut social në përmirësimin 
e funksionimit të mekanizmave 
demokratik për arritjen e refor-
mave të suksesshme në ekonomi 
dhe promovimin e një kohezioni 
social. Konferenca do të trajtojë 
përhapjen e praktikave të mira të 
dialogut social,; do të inkurajojë 
krijimin e rrjeteve të dialogut social 
në shkallë vendi dhe rrisë bash-
këpunimin midis organizatave 
nacionale dhe evropiane të part-
nerëve social.  Dita e parë do t’i 
kushtohet fjalimeve hyrëse lidhur 
me rëndësinë e dialogut social në 
nivel ndërindustrial, ndërsa dita e 
dytë do të përqendrohet në dia-
logun social në Evropë në nivel 
të kompanive dhe sektorëve, si 
dhe mbështetjen ndërkombëtare 
dhe evropiane në dialogun social, 
dhe një diskutim mbi shembujt 
specifik të vendeve. 

KE financon IOM

IOM - Qendër 
e Shërbimit 
Migrues në 
Kosovë
Në korrik IOM-i prezantoi 
bashkësisë ndërkombëtare në 
Kosovë “Qendrën e Shërbimit 
Migrues”. E financuar nga 
Bashkimi Evropian, Qendra e 
Shërbimit Migrues parandalon 
migrimin ilegal duke ofruar 
informacione mbi mundësitë 
ligjore për të migruar dhe 
për tu kthyer nga vendet e 
Bashkimit Evropian. Qendra 
e Shërbimit Migrues është 
pjesë e një rrjeti rajonal të 
qendrave në Shqipëri, Bosnje 
e Hercegovinë, Kroaci, ish-
Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, si dhe në Serbi 
e Mal të Zi. Në veçanti Qendra 
u ndihmon emigrantëve që të 
marrin informacione lidhur me 
vizitat, studimet, dhe punësi-
min në Bashkimin Evropian, 
kthimin dhe ri-integrimin në 
Kosovë dhe vendet tjera të 
Evropës Juglindore. Qendra 
mund t’i ndihmojë qytetarët 
e Kosovës që të kompletojnë 
aplikacionet për viza, përfshirë 
përkthimin, verifikimin e doku-
menteve dhe dorëzimin e tyre 
tek autoritetet relevante. 

Qendra po ashtu mbledhë të 
dhëna për migruesit ekzistues 
dhe potencial përmes pyetë-
sorëve anonim dhe vullnetar.

Të gjitha informatat e ofruara 
nga qendra janë falas. 

Qendra mund të kontakto-
het në adresën elektronike: 
MSC@iom.ipko.org

Konferenca e Komisionit 
për forcimin e dialogut 
social në vendet e Ballkanit 
Perëndimor në Shkup me 6 
dhe 7 tetor 2005

KE dhe Fondi Global
Fondi Global kundër SIDA-së Tuberkulozës dhe Malaries (GFATM) ka 
nënshkruar një grant të ri për Kosovën, përmes së cilit do të fi nanco-
het një program kundër tuberkulozes. 
Që nga viti 2001 Komisioni Evropian ka ndarë 460 milion euro për 
Fondin Global kundër SIDA-së Tuberkulozes dhe Malaries. Komisioni 
Evropian është kontribuuesi më i madh i këtij Fondi pas Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës. 
Për më shumë informata lidhur me programin (GFATM) vizitoni ad-
resën elektronike: http://www.theglobalfund.org
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Shtylla e IV-të e UNMIK-ut e 
ka vënë procesin e priva-
tizimit në binarë. Gjatë dy 

takimeve të mbajtura në korrik, Bordi 
i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit 
(AKM) ka aprovuar shpalljen e valës 
së shtatë dhe të tetë të privatizimit. 
Bordi i AKM-së po ashtu ka deklaru-
ar konzorciumin e kontrolluar nga 
Alferoni, si fitues i përkohshëm i ten-
derit mbi njërën nga kompanitë më 
të njohura në Kosovë, Ferronikelin. 
Alferoni kishte bërë  ofertën më të 
lartë pas kompanisë Adi Nikel, e cila 
ishte diskualifikuar për shkak të një 
ndryshimi substancial në konzor-
ciumin e saj. Disa protesta pasuan 
vendimin. Shefi i Shtyllës së IV-
të UNMIK-ut, Joachim Ruecker, 
vazhdimisht kishte shpjeguar 
nevojën e një vendimi të tillë, 
si dhe përparësitë që ai ka për 
zhvillimin ekonomik të Kosovës. 

Me 8 korrik Komisioni i Pavarur 
për Miniera dhe Minerale përmes 
ZPSSP-së Joachim Ruecker 
dhe Ministrit të Energjetikës dhe 
Minierave Et’hem Çeku i dorë-
zuan licencat e para për kom-
panitë e minierave.  Të dy zyr-
tarët përshkruan ngjarjen si një 
fillim i revitalizimit të sektorit të 
minierave. Një ngjarje tjetër me 
rëndësi ishte edhe korporatizimi 
i ndërmarrjeve publike, siç janë 
Posta dhe Telekomunikacioni 
i Kosovës (PTK) dhe Aeroporti i 
Prishtinës.  ZPSSP Ruecker e quaj-
ti këtë proces “një ngjarje historike 
për ndërmarrjet publike në Kosovë”. 
Statusi i ri dhe i qartë ligjor dhe struk-
turat transparente i bëjnë këto ndër-
marrje më efikase dhe më tërheqëse 
për kreditorët komercialë.  Më 3 
gusht UNMIK-u ka filluar zbatimin të 
Marrëveshjes së Përkohshme për 

Tregti të Lirë (MTL) me ish- 
Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë, e cila 
ishte finalizuar në qer-
shor midis delegacionit 
të përbashkët të Shtyllës 
së IV-të të UNMIKU-ut 
dhe Institucioneve të 
Kosovës nga njëra anë, 
dhe delegacionit maqe-
donas të udhëhequr nga 
Zëvendëskryeministri në 
anën tjetër.  Më 22 gusht 
Miniera e Trepçës në 
Stantërg rifilloi prodhimin 
me një fazë testuese në 
tre muajt e parë.

4

Kontakti

The European Commission 
Liaison Office in Pristina

Kosova Street 1, 
10000 Pristina, Kosovo

Tel.: +381-38-51 31 323, 
Fax: +381-38-51 31 305

E-mail:
ec-liaison-office-kosovo@cec.eu.int

The European Union home page: 
www.europa.eu.int

The EU’s actions in Kosovo home 
page: http://europa.eu.int/comm/
external_relations/see/fry/kosovo/

The European Agency for 
Reconstruction
Kosova Street 1, 10000 Pristina, 
Kosovo
Tel: +381 38 51 31 277
http://www.ear.eu.int

Pillar IV in UNMIK
Government Building 
Tel: +381 38 504 604 ext 5498
http://www.euinkosovo.org

Shtylla e 
IV-të e UNMIK

Më 1 korrik të këtij viti Mbretëria e 
Bashkuar ka marrë presidencën e 
BE-së nga Luksemburgu. Britania e 
Madhe do të jetë kryesuese e radhës 
e BE-së gjer në dhjetor të vitit 2005. 
Prioritetet e Britanisë së Madhe, si 
kryesuese e radhës së BE-së, do 
të jenë reformat ekonomike dhe 
gjyqësia sociale, siguria dhe stabil-
iteti, si dhe roli i Evropës në arenën 
ndërkombëtare.
www.eu2005.gov.uk 

PRESIDENCA 
BRITANIKE E 
BASHKIMIT 
EVROPIAN
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Intervistë me Ramë Gashin, Kryetar i 
Bordit Mbikëqyrës të projektit për ndihmë 
juridike falas.  z Gashi flet për rëndësinë e 
këtij projekti për qytetarët e Kosovës dhe 
sistemin juridik. 

Cila është rëndësia e këtij projekt për 
sistemin juridik të Kosovës?
Ky projekt ka filluar në vitet e para të 
pasluftës, në kohën kur nuk kishte një 
sistem juridik funksional. Para katër vitesh 
OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës patën 
propozuar një projekt në mbështetje të 
sistemit juridik të Kosovës dhe Bashkimi 
Evropian pat vendosur ta financojë atë. 
Qëllimi kryesor i projektit të menaxhuar 
nga Agjencia Evropiane për Rindërtim ishte 
ofrimi i ndihmës ligjore falas për njerëzit e 
varfër pa dallim përkatësie etnike, religjioni 
apo gjinie. Objektivi afatgjatë i këtij projekti 
ishte forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë, 
duke nxitur kulturën e të drejtuarit  ligjit për 
të zgjidhur mosmarrëveshjet. 

Ky projekt është implementuar nga Oda 
e Avokatëve të Kosovës, a mund të na 
thuani  si ka është  zbatuar dhe kush ka 
përfituar nga ky projekt?
Për implementimin e këtij projekti Oda e 
Avokatëve të Kosovës ka angazhuar disa 
OJQ vendore që merren me çështje juridike, 

siç janë: Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 
Lirive të Njeriut (KLMDNJ), KODi, NORMA, si 
dhe Asociacioni i Grave nga Gjakova. Janë 
hapur zyra juridike në të gjitha komunat e 
Kosovës, ku janë ndihmuar më shumë se 
31 mijë njerëz që nuk kanë pasur mundësi 
financiare të angazhojnë avokatë. Disa zyra 
kanë vepruar në komunat ku pjesëtarët e 
minoriteteve etnike përbëjnë shumicën. Kjo 
ka inkurajuar pjesëtarët e pakicave që të 
shfrytëzojnë institucionet vendore për adresi-
min e problemeve të tyre ligjore. Zyrat për ndi-
hmë juridike falas kanë shërbyer si pika e parë 
kontaktuese për përfituesit, të cilët kanë paraqi-
tur problemet e tyre ligjore dhe kanë kërkuar 
informacion dhe këshilla në përpilimin e kërke-
save, lutjeve dhe ankesave. Avokatë nga 7 
qendra të Odës së Avokatëve të Kosovës janë 
caktuar që të përfaqësojnë në gjyq rastet e 
personave nevojtarë. Përpos avokatëve janë 
angazhuar edhe profesionistë të tjerë ligjor nga 
të gjitha bashkësitë etnike. Gjithsej 209 juristë 
janë angazhuar që të ofrojnë shërbime juridike 
pa pagesë dhe pjesëmarrja e profesionistëve 
ligjor me përvojë në çështje specifike ligjore të 
femrave ka inkurajuar femrat që të kërkojnë të 
drejtat e tyre. 

Projekti për ndihmë ligjore është kryer 
me sukses. Çka më tutje?
Gjatë këtyre katër viteve që kanë kaluar 

që nga fillimi i programit ne kemi krijuar 
një bindje se ndihma ligjore është një e 
drejtë themelore për secilin, dhe ka ard-
hur koha që një instituicon i themeluar i 
Kosovës,  të vazhdoj ofrimin e këtij shër-
bimi. Agjencia Evropiane për Rindërtim 
përmes partnerit të saj, Institutit ICON 
është duke e mbështetur Ministrinë 
e Shërbimeve Publike (MSHP) dhe 
Shtyllën e I-rë të UNMIK-ut në krijimin e 
bazave të domosdoshme  institucionale 
për nji sistem gjithpërfshirës të ndihmës 
ligjore, i cili do ti mbulonte rastet civile 
dhe ato penale.

Agjencia Evropiane për Rindërtim
Kosovë, shtator 2005

Intervistë
Projekti i BE-së për ndihmë juridike falas në  
shërbim të forcimit të sundimit të ligjit në Kosovë

Ramë Gashi

Fillimi i operacioneve të AER-it: Prill, 2000

më  12/09/2005 Buxheti 
1998

Buxheti  
1999

Buxheti 
2000

Buxheti  
2001

Buxheti  
2002

Buxheti  
2003

Buxheti  
2004

Buxheti  
2005

shuma                 
(milionë euro) 7 116 432 145 167 62 73 51

të zotuara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

të kontraktuara 100% 100% 100% 100% 98% 69% 53% 7%

të paguara 100% 99% 99% 95% 92% 49% 28% 0%

Sektorët kryesor: energjia, qeverisja e mirë dhe shoqëria civile, zhvillimi i ndërmarrjeve, bujqësia, uji dhe 
ambienti, transporti, strehimi, si dhe shëndetësia.

Zyrtare për Informim: Nurten Demiri; 
email:nurten.demiri@ear.eu.int
Agjencia Evropiane për Rindërtim,
P.O. Box 200 Prishtinë, Kosovë
Tel. +381 38 51 31 277; 
Fax. +381 38 249 963 
http://www.ear.eu.int info@ear.eu.int
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Dokument Strategjia e financuar 
nga BE-ja thotë se lipset një për-
pjekje e vazhdueshme për zhvil-
limin e sektorit privat në Kosovë 
dhe për bërjen e tij më tërheqës 
për investitorët e jashtëm. Ajo 
thekson shkallën e lartë të papu-
nësisë, prodhimin e ulët, kualifiki-
met jo adekuate, vështirësitë për 
marrjen e fondeve për investime, 
dhe mungesën e kreativitetit si 
pengesat më të mëdha për zhvil-
limin e ekonomisë së Kosovës.
Ky dokument u prezantua të 
martën në një konferencë bash-
kë me Ministrinë e Tregtisë dhe 
Industrisë. “Është shumë me 
rëndësi që të vazhdohet me 
intensifikimin e përpjekjeve për 
zhvillimin e një sektori të shën-
doshë privat në Kosovë, ngase 
kjo është lokomotivë e rritjes 
ekonomike”, tha Odran Hayes, 
shef i operacioneve të Agjencisë 
Evropiane për Rindërtim, e cila 
organizatë menaxhon shu-
micën dërmuese të fondeve të 
Komisionit Evropian dedikuar 
Kosovës.  Vito Intini, përfaqë-
sues i Bankës Botërore shprehu 
gatishmërinë e Bankës Botërore 
që të ndihmojë në zhvillimin e 
sektorit privat në Kosovë, në 
fushat e identifikuara në strat-
egji. 
Studimi ka rekomanduar një varg 
masash  për zgjidhjen e këtyre 
problemeve. Ato përfshijnë kri-
jimin e një Agjencie të vetme 
për promovimin e investimeve, 
mbështetjen për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme dhe nxitjen 
e investimeve. Studimi ka iden-
tifikuar studimet e drejtpërdre-
jta nga jashtë si shtytja kryesore 
për zhvillimin e sektorit privat. 
Studimi i cili është bërë nga një 
ekip i ekspertëve të angazhuar 

nga AER-i dhe në konsultim me 
USAID-in,  Bankën Botërore dhe 
Institucionet e Kosovës për kriji-
min e një agjencie për kualifikimet 
dhe prezantimin e standardeve 
dhe metrologjisë së njëjtë. 
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, 
Bujar Dugolli theksoi rëndësinë 
që kjo strategji ka për Kosovën 
dhe qytetarët e saj.  Tim 
Hammam i USAID-it po ashtu 
lavdëroi studimin dhe theksoi 
rëndësinë që sektori privat ka në 
rritjen ekonomike. 
Agjencia Evropiane për Rindërtim 
tashmë ka ndarë dy milionë euro 
ndihmë për Ministrinë e Tregtisë 
dhe Industrisë për zhvillimin e 
Agjencisë për Promovimin e 
Investimeve, e cila po ashtu 
është njëra nga rekomandimet e 
dala nga ky studim.  

Agjencia Evropiane për Rindërtim
Kosovë, shtator 2005

Dhjetë studentë të rinj nga Kosova do të ndjekin 
studimet pasdiplomike në disa nga Universitetet 
më prestigjioze të Evropës në kuadër të një pro-
grami të financuar nga Bashkimi Evropian (BE). 
Ky projekt është pjesë e përpjekjeve të BE-së 
për forcimin e administratës publike në Kosovë.
Studentët janë përzgjedhur nga një juri ndërkom-
bëtare. Ata do t’i ndjekin studimet e tyre në 
Kolegjin e Parmës në Itali, në Universitetin e 
Suseksit dhe atë të Mançesterit në Britani të 
Madhe, si dhe në Universitetin e Levenit dhe 
Kolegjin e Brixhit në Belgjikë. Një grup tjetër i stu-
dentëve, të dërguar në Universitetet Evropiane 
në kuadër të po këtij programi, janë afër përfun-
dimit të studimeve dhe do të kthehen në Kosovë 
për të punuar në institucionet publike. 

Dhjetë kosovarë ndjekin 
studimet pasdiplomike 
në universitete            
prestigjioze evropiane

Grupi i dyte i studentëve

Studimi i ri përvijon 
mënyrat e forcimit të        
sektorit privat në Kosovë
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