


KE, SHBA dhe UNMIK nënshkruajnë  
Memorandumin e Mirëkuptimit për  

emërimin e gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë 
Fillon implementimi i Instrumentit të 
 ndihmës së para-anëtarësimit (IPA)  

Zyra ndërlidhëse e Komisionit Europian ka 
filluar implementimin e projekteve në kuadër 
të programit 2007 të Instrumentit të ndih-
mës së para-anëtarësimit. Kandidatët poten-
cialë, përfshirë edhe Kosovën, mund të 
përfitojnë nga komponenti i IPA për ndihmë 
për tranzicion dhe ndërtim institucionesh.  
IPA 2007 për Kosovën arrin shumën prej 
68.3 milionë euro dhe do të përfshijë 
mbështetjen për ndërtim kapacitetesh për 
institucionet e Kosovës, forcimin e rendit dhe 
ligjit, kthim, ri-integrim dhe trashëgimi 
kulturore, krijim dhe mundësim të një ambi-
enti ekonomik për të gjitha komunitetet e 
Kosovës, infrastrukturë rrugore, mbështetje 
për qeverinë lokale, arsim, energji, siguri të 
ushqimit dhe shërbime veterinare dhe 
prokurim publik. Këto projekte do të fillojnë 
të implementohen gjatë vitit 2008. 
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Europian dhe 
Qeveria e Kosovës kanë identifikuar po ashtu 
fushat me prioritet të IPA 2008. Ndihma e 
para-anëtarësimit, në dispozicion për 
Kosovën për vitin 2008, është rreth 125 
milionë euro dhe do të përmbajë 15 fusha, 
që përfshijnë zhvillimin ekonomik, arsimin, 
ambientin, sundimin  e ligjit, shoqërinë 
civile, trashëgiminë kulturore, energjinë, 
financat publike, reformën e administratës 
publike dhe shëndetësinë. Këto projekte 
duhet të aprovohen nga shtetet anëtare të 
BE-së dhe pastaj të implementohen në vitin 
2009. 
Shuma e përgjithshme e IPA, e ndarë për 
Kosovën, për periudhën 2007-2010 është 
326 milionë euro. Projektet e IPA do të 
implementohen nga Zyra ndërlidhëse e 
Komisionit Europian në bashkëpunim dhe 
bashkëfinancim me Qeverinë e Kosovës.  

Komisioni Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe 
UNMIK-u nisën një proces rishikimi për 
vlerësimin dhe përzgjedhjen e gjykatësve dhe 
prokurorëve në Kosovë. 
Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua me 
25 shkurt 2008 nga Joachim Rücker, 
Përfaqësues Special i Sekretarit të 
Përhershëm, Renzo Daviddi, Shef i Zyrës 
Ndërlidhëse të Komisionit Europian dhe Tina 
Kaidanow, Shefe e Misionit, Zyra e SHBA-ve në 
Prishtinë, për të nisur procesin. Nënshkrimi u 
bë në prani të zëvendës kryeministrit Hajredin 
Kuqi dhe Kryetarit të Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës, Rexhep Haxhimusa.  
Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë 
në themelimin e një gjyqësie e prokurorie 
profesionale dhe të pavarur në Kosovë. 
Projekti parasheh themelimin e një komisioni 
të pavarur gjyqësor dhe të prokurorisë në 
kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në 
mënyrë që të bëjë përzgjedhjen e gjykatësve 
dhe prokurorëve me standardet më të larta 
morale dhe profesionale. Për këtë qëllim, 
projekti do të realizojë një proces 
gjithëpërfshirës të vlerësimit për të 
përzgjedhur kandidatët që do të emërohen si 
gjykatës dhe prokurorë, bazuar në kualifikimet 
profesionale, meritat dhe përvojën e tyre, si 
dhe integritetin e tyre personal dhe 
profesional.  
 

Me këtë rast, shefi i Zyrës ndërlidhëse të 
Komisionit Evropian, Renzo Daviddi, tha 
"Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të 
forcuar sundimin e ligjit në Kosovë. Ky projekt 
është një hap i rëndësishëm drejt përzgjedhjes 
së kandidatëve me standarde më të larta 
morale dhe profesionale për gjyqësinë e 
Kosovës."Ky memorandum mirëkuptimi është 
bazë për projektin e emërimeve në gjyqësi dhe 
prokurori, projekt ky i financuar bashkërisht 
nga Komisioni Evropian me 5 milionë euro dhe 
Departamenti i Shtetit i SHBA-ve me 1 milionë 
dollarë. Projekti do të implementohet nga Zyra 
e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të 
Projekteve (UNOPS) dhe do të zgjasë nga 12 
deri në 18 muaj.  
 


