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Komisioni Evropian paraqet 
Raportin mbi Përparimet e 

Kosovës për vitin 2007

Renzo Daviddi dhe Genoveva Ruiz Calavera 
paraqesin Raportin për Kosovën
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MMë 6 nëntor shefja e njësisë së bërë përpjekje të rëndësishme, duke iu 
Komisionit Evropian për qasur integrimeve evropiane në një 
Kosovën, Genoveva Ruiz mënyrë më të gjithanshme”.

Calavera, dhe shefi i zyrës Ndërlidhëse 
Për sa u përket kritereve politike, të Komisionit Evropian në Kosovë, 
raporti vë në pah se është ruajtur Renzo Daviddi, i kanë dorëzuar zyrës 
stabi l i tet i  i  përgj i thshëm edhe së Presidentit të Kosovës Fatmir 
përkundër vonesave në zgjidhjen e Sejdiut, zëvendëskryeministrit Lutfi 
statusit të Kosovës. Me miratimin e Hazirit si dhe PSSP-së Joachim 
planvepr imit  për reformimin e Rücker Raportin vjetor mbi Përparimet 
administratës është përmirësuar e Kosovës. Në po të njëjtën ditë 
efikasiteti i administratës publike. Janë Raporti u është paraqitur edhe 
ndërmarrë hapat e parë ligjvënës në mediave.
themelimin e strukturave të nevojshme 

Me këtë rast z. Davidi tha: “Perspektiva gjyqësore. Është përmirësuar korniza 
evropiane luan një rol thelbësor për ta ligjore dhe institucionale për mbrojtjen 
ndihmuar Kosovën që të reformohet, të e të drejtave të njeriut dhe të drejtave 
zhvillohet ekonomikisht, si dhe që të të pakicave. 
rris prosperitetin. Këtë vit Qeveria ka

Kosova ka marrë pjesë në mënyrë 
aktive në nismat për bashkëpunim 
rajonal.
Megjithatë, forcimi i sundimit të ligjit, 
politikat kundërkorrupsion, si dhe lufta 
kundër krimit të organizuar vazhdojnë 
të jenë sfida të mëdha.  Sistemi 
gjyqësor ka mbetur i brishtë e me 
shumë mangësi, ndërsa numri i 
rasteve të pazgjidhura mbetet tejet i 
madh.  Në fushën e të drejtave të 
njeriut dhe të pakicave ekziston një 
presion i palejueshëm në media. 
Integrimi dhe mbrojtja e komuniteteve 
nuk është e  garantuar plotësisht, 
ndërsa të drejtat pronësore jo çdo herë 
respektohen. Duhet më shumë 
vëmendje sa i përket kushteve të 
jetesës të pakicave, si dhe duhet të 
thellohet dialogu midis komuniteteve.
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Konferenca për shtyp lidhur me Raportin vjetor për 
Kosovën, 06 nëntor  2007

Zyra e Komisionit 
Evropian përuron 
hapësira të reja

Më 8 nëntor zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian ka përuruar hapësirat të reja në 
katin e pestë të ish ndërtesës së Fondit 
Pensional, e cila do ta mbajë emrin e ish 
shefit të zyrës Ndërlidhëse të Komisionit 
Evropian në Kosovë, Giorgio Mamberto-s. 

Ky kat do ti ketë 11 zyra. Aty do të vendoset 
seksioni i operacioneve të Zyrës Ndërlidhëse, e 
cila do ta menaxhojë ndihmën e BE-së dedikuar 
Kosovës. 

Ceremonia e përurimit përkon edhe me fillimin e 
ndihmës së e re që do ti jepet Kosovës në 
kuadër të Instrumentit të Ndihmës së Para-
anëtarësimit, e cila do të menaxhohet nga 
Komisioni Evropian. Afër 200 milionë euro në 
kuadër të kësaj ndihme parashihen të 
investohen në Kosovë në periudhën 2007-2009.   Personeli i Zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian

Për sa u përket kritereve ekonomike, politikat ekonomike mangësi. BE do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në 
janë kryesisht të shëndosha, me të hyra buxhetore më rrugën e saj evropiane”, tha ajo.
mëdha sesa ishin parashikuar. Qeveria ka miratuar një 
kornizë afatmesme të shpenzimeve, e cila mbulon 
periudhën 2008-2010.

Megjithëkëtë, zhvillimi ekonomik vazhdon të mbetet i 
brishtë, ku pengesë serioze përbënë pasiguria politike, 
sundimi i pamjaftueshëm i ligjit, kapacitetet e kufizuara 
prodhuese, sistemi i dobët arsimor, si dhe infrastruktura e 
dobët, veçanërisht në fushën e energjetikes. Shkalla e lartë 
e papunësisë mbetet një arsye a madhe për tu brengosur.

Për sa u përket standardeve evropiane, është bërë një 
përparim në përafrimin e legjislacionit dhe politikave të 
Kosovës me standardet evropiane. Megjithatë, kapacitetet 
administrative për ta implementuar dhe futur në fuqi 
legjislacionin kanë mbetur të dobëta.

Zonja Genoveva Ruiz Calavera në fjalën e saj tha: 
“Problemet e identifikuara në këtë raport nuk kanë të 
bëjnë vetëm me Kosovën, por me të gjitha vendet e 
Ballkanit perëndimor në përgjithësi. Megjithatë, 
institucionet dhe populli i Kosovës duhet të veprojnë 
me vendosmëri,  në mënyrë që ti adresojnë këto 
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Më 7 nëntor në Prishtinë u mbajtë takimi i 13-të i 
Mekanizmit Përcjellës të Stabilizim-Asociimit. 
Mekanizmi Përcjellës është një forum i rregullt  i 
Komisionit Evropian, Institucioneve të Kosovës dhe 
UNMIK-ut. Takimi u përqendrua në Raportin mbi 
Përparimet e Kosovës në vitin 2007, i publikuar nga 
Komisioni Evropian më 6 nëntor.

Takimi u kryesua nga zëvendëskryeministri i Kosovës 
Lutfi Haziri, PSSP Joachim Rücker, si dhe shefja e 
Drejtoratit të Përgjithshëm të Komisionit Evropian për 
çështje kosovare Genoveva Ruiz Calavera. Në këtë takim 
Komisioni Evropian diskutoi me Institucionet e Kosovës 
dhe UNMIK-un vlerësimet e tij lidhur me të arriturat dhe 
ngecjet e Kosovës në përmbushjen e Planit Veprues për 
Partneritet Evropian (PVPE). 

Genoveva Ruiz Calavera në fjalën e saj tha:”Raporti jep 
një pasqyrë të përzier të përparimit të Kosovës drejt 

Takimi i 13-të i Mekanizmit Përcjellës të 
Stabilizim-Asociimit për Kosovën u mbajt në Prishtinë

Përfaqësuesit e Komisionit Evropian gjatë takimit të 
Mekanizmit Përcjellës  
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integrimeve evropiane. Stabiliteti në përgjithësi është ruajtur, 
megjithatë përqendrimi në status ka vonuar ndjeshëm përpjekjet për 
reforma.  Prandaj është shumë e rëndësishme që të arrihet një 
zgjidhje për statusin, çka do të siguronte një Kosovë demokratike 
dhe shumetnike,  si dhe do t'i kontribuonte stabilitetit në rajon. 
Forcimi i sundimit të ligjit, politikat kundërkorrupsion dhe lufta kundër 
krimit të organizuar vazhdojnë të paraqesin sfida të mëdha për 
Kosovën.  Ne e mirëpresim qëllimin e institucioneve për ti  përtërirë 
përpjekjet për reforma, në mënyrë që ti realizojnë aspiratat  e 
Kosovës për integrim në BE”.

E ardhmja evropiane e Kosovës varet shumë nga ndarja e vlerave 
evropiane dhe nga përmbushja e standardeve evropiane. Palët u 
pajtuan që të vazhdojnë të punojnë ngushtë për ta forcuar 
përparimin e Kosovës në këtë drejtim. 

Përfaqësuesit e IPVQ-së dhe UNMIK-ut  gjatë takimit  të 
Mekanizmit Përcjellës të Stabilizim Asociimit

Për informata më të hollësishme lidhur me Bashkimin 
Evropian, ju lutem vizitoni faqet e mëposhtme të internetit: 

Faqja kryesore e Bashkimit Evropian

Drejtorati i Përgjithshëm për Zgjerim i Komisionit Evropian 

Drejtorati i Përgjithshëm për Marrëdhënie me Jashtë 
 

Presidenca portugeze e Bashkimit Evropian 

www.europa.eu

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/index_en.htm

www.eu2007.pt

http://www.delprn.ec.europa.eu

Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian në Kosovë 

Për informata që kanë të bëjnë 
me artikujt në këtë buletin, ju 
lutem kontaktoni:
Fjolla Çekun, zyrtare për informim 
Postel-i: 
delegation-kosovo-info@ec.europa.eu
Tel: +381 38 5131 327

Për ta porositur edicionin e 
ardhshëm të buletinit, ju lutem 
plotësojeni formularin e mëposhtëm 
dhe dërgojeni në adresën: 

Abonimet për Buletin   
Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian
Rr. Kosova nr 1, Pako 301 
10 000 Prishtinë
Kosovë (UNMIK) 

Numri i kopjeve:
Z./Znj.  
Emri i Organizatës:
Adresa:  
Postel-i: 


