
Buletini i Komisionit Evropian

BE ka premtuar një shumë të përgjithshme prej €508 
milionë për të përkrahur ndërtimin e institucioneve të 
Kosovës dhe zhvillimin socio-ekonomik të saj.

Bashkësia ndërkombëtare ka zotuar €1.2 miliardë në 
Konferencën e Donatorëve për Kosovën, të mbajtur me 11 
korrik, në Bruksel.

Në Konferencë morën pjesë përfaqësues nga të gjitha vendet 
anëtare të BE-së, anëtarë të Parlamentit Evropian, donatorë 
ndërkombëtarë si SHBA, Zvicra, Norvegjia, Japonia, Kanada, 
Izraeli, Kuvajti, Koreja, Turqia, Arabia Saudite, si dhe 
institucionet ndërkombëtare, agjencitë e KB dhe organizatat 
rajonale (OSBE, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, NATO, 
OECD).

BE është zotuar të ndihmojë ndërtimin e institucioneve dhe 
zhvillimin ekonomik të Kosovës me një shumë të përgjithshme 
prej €508 milionë eurosh.

Kjo shumë përbëhet nga €358 milionë që do jepen në kuadër 
të Instrumentit të Para-anëtarësimit dhe afro €150 milionë 
ndihmë makro-financiare në mbështetje të drejtpërdrejt të 
buxhetit.

Komisioni organizon me sukses 
konferencën e donatorëve: 
€ 1.2 miliardë për Kosovën

Komisioneri Olli Rehn e tha fjalën hyrëse në Konferencën e Donatorëve

Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë      korrik/gusht 2008      Nr. 9 



Prishtina ju bashkëngjit 250 qyteteve 
botërore me 22 qershor në festimin e 
festivalit të muzikës. Festivali, i organizuar 
për herë të parë në Kosovë këtë vit, me 
ndihmën e Zyrës ndërlidhëse të Komisionit 
Evropian dhe donatorëve tjerë, bashkoi 
muzicientë amatorë e profesionistë nëpër 
rrugët e Prishtinës. 

Profesionistë dhe amatorë patën mundësinë 
që të performojnë në Festivalin e Muzikës, 
ndërsa të gjithë kishin mundësi të merrnin 
pjesë, pa paguar asnjë cent. Performuesit 
përfshinin korin e fëmijëve, ansamblin e 
kitaristëve, Ansamblin e Trumbetave të 
KFOR-it francez si dhe rock dhe jazz 
muzicientët më të preferuar kosovarë. 

Fête de la Musique ka nisur për herë të parë 
në Francë në vitin 1982.  Në Prishtinë ajo 
është organizuar nga OJQ-ja “Festa e 
Muzikës” në bashkëpunim me ambasadën e 
Francës dhe e përkrahur nga Zyra 
ndërlidhëse e Komisionit Evropian, Ministria 
e Kulturës, dhe Komuna e Prishtinës. 

Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ishte një nga 
sponsorët kryesorë të edicionit të shtatë të Dokufestit 
– festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të 
shkurtë në Prizren, të mbajtur më 4 – 10 gusht 2008. 
Shefi i sektorit Politik, Ekonomik dhe të Integrimeve 
Evropiane në ZNKE, Khaldoun Sinno, e ndau çmimin 
Dokumentari më i mirë ballkanik për filmin 
"Interrogation" nga Bosna e Hercegovina në natën 
përmbyllëse të festivalit më 10 gusht.

Që nga themelimi i tij më 2001, Dokufesti është 
zhvilluar në një ngjarje kyçe kulturore në Kosovë. 
Këtë vit, Dokufesti ka shfaqur 139 filma dhe 
dokumentarë nga shumë vende të botës. Festivali 
përfshin edhe akt iv i tete parale le s ikurse 
vullnetarizmi, kampingu, ekspozita fotografike, një 
gazetë ditore, punëtori dhe ngjarje muzikore, të cilat 
tërheqin një numër të madh të të rinjve pjesëmarrës 
nga rajoni dhe më gjerë.

Dokufesti promovon dialogun ndërkulturor përmes 
filmave dhe dokumentarëve, por edhe përmes 
aktiviteteve anësore të cilat shërbejnë si platformë 
për socializim. Khaldoun Sinno, në një intervistë për 
gazetën e festivalit Doku Daily tha: "Dokufesti, duke 
bashkuar njerëzit në qytetin e Prizrenit, promovon 
një vlerë thelbësore evropiane – atë të dialogut 
ndërkulturor. Në këtë kontekst, Dokufesti 2008 
shënon festimin e Vitit Evropian për dialog 
ndërkulturor në Kosovë." 

Mandati i Komisionit Evropian është promovimi i 
reformave Evropiane në Kosovë përmes këshillave, 
dialogut me autoritetet, monitorimit të progresit dhe 
asistencës së konsiderueshme. Kultura dhe 
promovimi i aktiviteteve kulturore është shumë e 
rëndësishme për Komisionin Evropian. Në përpjekjet 
për ta afruar Kosovën në Evropë, Zyra ndërlidhëse e 
KE inkurajon aktivitetet dhe ngjarjet kulturore të cilat 
zhvillohen në veçanti jashtë Prishtinës, në mënyrë që 
të arrihet deri tek më shumë shtresa të shoqërisë 
kosovare.

Duke hapur konferencën Komisioneri i BE-së menaxhojë kontributet zemërgjera të 
për Zgjerim,  Olli Rehn tha:“Jam krenar se donatorëve, duke premtuar se do t'i përmirësoj 
duke zotuar gjysmë miliardi euro, BE sot po kapacitetet e saja për t'i implementuar në 
demonstron qartë përkushtimin e saj ndaj mënyrë efikase investimet publike.  Autoritetet 
Kosovës dhe stabil itetit në Ballkanin e Kosovës gjithashtu do të marrin iniciativën 
Perëndimor. U jam gjithashtu mirënjohës për të koordinuar mirë donacionet, për të 
partnerëve tanë ndërkombëtar për kontributin implementuar një agjendë të vetme 
dhe angazhimin e tyre. 1.2 miliard të zotuara zhvillimore, e cila do marrë parasysh edhe 
sot do ta ndihmojë Kosovën që të ndërtojë një ambiciet e Kosovës për integrime evropiane.  
të ardhme më të mirë për të gjithë ata që 
jetojnë në Kosovë."

Përfaqësuesi Special i BE-së në Kosovë, Pieter 
Feith shtoi: "Konferenca e sotme thekson se 
përkushtimi ynë i madh ndaj së ardhmes 
evropiane për Kosovën po kompletohet edhe 
me një ndihmë të shtuar financiare.” 

Paratë do të përdoren për investime në 
infrastrukturë për ta lidhur Kosovën me pjesën 
tjetër të rajonit, për t'i përmirësuar kushtet për 
arsimimin e popullatës jashtëzakonisht të re të 
Kosovës, si dhe për zhvillimin e institucioneve 
të Kosovës që ato të mund të konsolidojnë 
demokracinë dhe sundimin e ligjit në një 
shoqëri shumë-etnike.

Në takim u diskutuan nevojat financiare të 
Kosovës dhe programi i reformave sipas 
prezantimeve të Ministrit të Ekonomisë dhe 
Financave, Komisionit Evropian, Bankës 
Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe 
Agjencioneve të KB-ve në Kosovë. 

Donatorët theksuan se kjo mbështetje 
financiare duhet të ndërlidhet me një progres 
rapid në përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe 
në luftën kundër korrupsionit.

Kosova në anën tjetër është zotuar se do t'i 
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Korrik/gusht 2008

Duke filluar nga data 1 korrik 2008, Zyra në Prishtinë për punë të shkëlqyeshme në 
ndërlidhëse e Komisionit Evropian do të menaxhimin e ndihmës së BE-së që nga viti 
menaxhojë të gjitha ndihmat e BE-së për 1 9 9 9  s i  d h e  p ë r  b a s h k ë p u n i m  t ë  
Kosovën, përfshirë edhe projektet CARDS të jashtëzakonshëm gjatë transferimit të 
menaxhuara deri më tani nga ana e Agjencionit projekteve, gjë që i ka mundësuar Komisionit 
Evropian për Rindërtim (AER). Rreth 150 Evropian marrjen përsipër të menaxhimit të 
projekte në vijim e sipër të CARDS janë programit CARDS në Kosovë, në këtë fazë.
transferuar në menaxhim të ZNKE me 30 

Zyra ndërlidhëse do të vazhdojë bashkëpunimin 
qershor 2008.  

e ngushtë me autoritetet kosovare dhe në 
Aktualisht, Zyra Ndërlidhëse e KE menaxhon veçanti me Agjencinë për Integrime Evropiane, 
një portfolio prej €143 milionë në total, në programimin dhe implementimin e ndihmës 
përfshirë këtu edhe Instrumentin për asistencë IPA. ZNKE do të punojë për të garantuar 
të para-anëtarësimit (IPA), ndihmën e CARDS, kontraktim dhe implementim efikas të 
Instrumentin për Stabilitet dhe Instrumentin projekteve sipas shembullit të AER si dhe për 
Evropian për Demokraci dhe të Drejta të të integruar më tutje asistencën teknike me 
Njeriut. agjendën kosovare për integrime evropiane.

Zyra ndërlidhëse falenderoi qendrën e AER-it 

AER përfundon operacionet në Kosovë

Festa e Muzikës në
Prishtinë

Dokufest: promovimi i 
vlerave evropiane 

Përfaqësuesja e zyres së KE Carole Poullaouec gjatë hapjes 
zyrtare të Festës së Muzikës në qendër të Prishtinës

Khaldoun Sinno duke shpallur fituesin e çmimit Dokumentari më i mirë 
ballkanik gjatë ceremonisë përmbyllëse të Dokufestit

Korrik/gusht 2008
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Më 2 dhe 3 qershor, dhe me 17 qershor 
respektivisht, përfaqësuesit e Komisionit 
Evropian u takuan me autoritetet e Kosovës në 
Prishtinë për të diskutuar përparimin dhe sfidat 
e Kosovës në fushën  e qeverisjes së mirë dhe 
ekonomisë në kuadër të Mekanizmit Përcjellës 
të Procesit të Stabilizim Asociimit (STM). Këto 
takime ofruan po ashtu informacion për 
raportin e rregullt 2008 të Komisionit Evropian 
për Kosovën.

Komisioni Evropian vlerësoi përparimin e 
Kosovës në përmbushjen e prioriteteve të 
Partneritetit Evropian dhe avancimin në 
çështjet institucionale dhe legjislative, si dhe 
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Me 25 korrik 2008, Zyra ndërlidhëse e të tregut. 
Komisionit Evropian në Kosovë dhe Agjencia 

Shefi i sektorit operativ, z. Kjartan Björnsson 
Kosovare e Privatizimit kanë nënshkruar një 

deklaroi se me këtë mbështetje substanciale, 
marrëveshje, me anë të së cilës Komisioni 

Komisioni Evropian shpreson se procesi i 
Evropian ofron një grant për financimin e kësaj 

privatizimit dhe i likuidimit në Kosovë mund të 
Agjencie. Me anë të këtij granti synohet ofrimi i 

përfundohet brenda pak vitesh. 
një mbështetjeje institucionale Agjencisë së 

Kjo nismë vjen pas mbylljes së Shtyllës IV të Privatizimit, në mënyrë që të vazhdojë procesin 
UNMIK-ut. Agjencia e Privatizimit në e privatizimit dhe të fillojë në mënyrë efektive 
ceremoninë e nënshkrimit u përfaqësua nga procesin e likuidimit. 
Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve, z. Dino 

Komisioni Evropian e njeh rëndësinë e një 
Hasanaj. 

procesi të suksesshëm të privatizimit për 
zhvillimin socio-ekonomik në Kosovë. Prandaj, 
zyra ndërlidhëse, për këtë arsye ka ndarë €6,5 
milionë nga Instrumenti për asistencë të para-
anëtarësimit (IPA) për të bashkë-financuar 
Agjencinë, për t'i ofruar ndihmë teknike në 
themelimin e Njësisë për Auditim të Brendshëm 
në kuadër të AKP, si dhe për të intensifikuar më 
tej procesin e privatizimit dhe likuidimit në 
Kosovë. 

Dhënia e ndihmës Agjencisë së Privatizimit 
paraqet një mbështetje të drejtpërdrejtë të 
Komisionit Evropian në krijimin e lehtësirave 
për një zhvillim ekonomik të Kosovës, si dhe në 
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe atij 

Komisioni Evropian Mbështet Procesin e Privatizimit

ZNKE dhe Autoritetet Kosovare Diskutojnë Progresin 
në Qeverisje të Mirë dhe Ekonomi

Kryesuesi i Zyres ndërlidhëse të KE, Renzo Daviddi, gjatë 
takimit sektorial për ekonominë

Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian dhe procesin e pajtimit në kornizën e procesit të 

autoritetet kosovare u pajtuan për konceptin e integrimit evropian në Kosovë," tha Kjartan 

zhvillimit ekonomik rajonal të Kosovës më 24 Björnsson, shef i sektorit operativ të Zyres 

korrik 2008. ndërlidhëse. 

Në një takim të përbashkët, palët diskutuan 

perspektivat e zhvillimit ekonomik rajonal në 

Kosovë, vlerësuan zhvillimet dhe arritën 

pajtueshmëri për themelimin e Agjencive 

Rajonale për Zhvillim në Kosovë. 

Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian 

paraprakisht ka alokuar €6.6 milionë nga 

Instrumenti për asistencë të para-anëtarësimit 

(IPA) 2008 për të mbështetur themelimin e deri 

në pesë agjencive rajonale për zhvillim në 

Kosovë. Kjo asistencë do të financojë 

shpenzimet operacionale të agjencive, 

asistencën teknike dhe projektet e caktuara për 

investime të definuara në strategjitë për 

zhvillim rajonal.

“Koncepti i zhvillimit ekonomik rajonal do të 

ndihmojë zhvillimin socio-ekonomik dhe 

Programimi i Instrumentit për asistencë të dhjetor të vitit 2008.

para-anëtarësimit (IPA) 2009 është lancuar më Lancimi i fazës implementuese të projekteve të 
15 korrik në një workshop të organizuar nga IPA 2009 pritet të ndodh në korrik të vitit 
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian dhe 2009, pasi të jetë arritur vendimi lidhur me 
Agjencia për Integrime Evropiane në kuadër të projektet specifike. 
Kryeministrisë. Workshop-i kishte për qëllim t'i 

Projektet që do të kualifikohen për financim trajnojë autoritetet e Kosovës lidhur me 
nga IPA duhet të adresojnë prioritetet e BE-së procesin e programimit të IPA-s. 
për Kosovën siç janë të përcaktuara në 

Pas zotimeve të Komisionit Evropian në Partneritetin Evropian, Progres raportin vjetor 
Konferencën e Donatorëve për Kosovën të dhe Dokumentin Planifikues Multi-indikativ. 
mbajtur në Bruksel me 11 korrik, autoritetet Projektet e IPA-s do të bashkë-financohen nga 
kosovare do të fillojnë të definojnë projektet qeveria e Kosovës.
për fondin e alokuar për IPA 2009 që kap 

Workshop-i i lancimit të IPA 2009 është pjesë e shumën e më shumë se €100 milionë, fond ky 
përpjekjeve të Komisionit Evropian që që i nënshtrohet së pari miratimit nga ana e 
gradualisht të transferojë pronësinë e procesit Parlamentit Evropian.
të programimit të IPA tek autoritetet kosovare.

Deri në shtator të vitit 2008, autoritetet 
Programi IPA 2009 për Kosovën i alokuar për kosovare do t'i dërgojnë Zyrës së Komisionit 
përkrahje të tranzicionit dhe projekteve Evropian projekt versionet e tyre, me ç'rast do 
institucion ndërtuese do të menaxhohet nga të organizohet edhe workshop-i i ardhshëm 
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në lidhur me programin e IPA.  Përshkrimet e 
bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës.  finalizuara të projekteve do t'i dorëzohen 

Drejtoratit për Zgjerim për aprovim, deri në 

Nis Programimi i Instrumentit për Asistencë të 
Para-anëtarësimit për vitin 2009 

Komisioni Evropian promovon Zhvillimin Ekonomik 
Rajonal në Kosovë

Shefi i sektorit operativ i Zyres ndërlidhëse Kjartan Björnsson 
së bashku me Ministrin e ekonomisë dhe financave si dhe 
kryetarët e komunës së Mitrovicës (majtas) dhe Prishtinës 
(djathtas).

Shefi i sektorit operativ z. Björnsson me kryesuesin e Bordit të 
Drejtorëve të Agjencisë së privatizimit z. Hasanaj.

Takimi ishte pjesë e nismave të përbashkëta të Financave, Ministri i Pushtetit dhe Administrimit 

zyres së Komisionit Evropian dhe autoriteteve Lokal, Agjencia për Integrime Evropiane, 

kosovare për të ndihmuar zhvillimin ekonomik Asociacioni i Komunave të Kosovës si dhe 

të Kosovës nëpërmjet bashkëpunimit dhe kryetarët e Komunave: Prishtinë, Mitrovicë, 

zhvillimit rajonal. Autoritetet e Kosovës Prizren dhe Gjilan.

përfaqësoheshin nga Ministri i Ekonomisë dhe 

Korrik/gusht 2008 Korrik/gusht 2008



Më 2 dhe 3 qershor, dhe me 17 qershor 
respektivisht, përfaqësuesit e Komisionit 
Evropian u takuan me autoritetet e Kosovës në 
Prishtinë për të diskutuar përparimin dhe sfidat 
e Kosovës në fushën  e qeverisjes së mirë dhe 
ekonomisë në kuadër të Mekanizmit Përcjellës 
të Procesit të Stabilizim Asociimit (STM). Këto 
takime ofruan po ashtu informacion për 
raportin e rregullt 2008 të Komisionit Evropian 
për Kosovën.

Komisioni Evropian vlerësoi përparimin e 
Kosovës në përmbushjen e prioriteteve të 
Partneritetit Evropian dhe avancimin në 
çështjet institucionale dhe legjislative, si dhe 
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Franca mori presidencën gjashtëmujore të 

Bashkimit Evropian nga Sllovenia, me 1 korrik 2008. 

Dita e parë e presidencës franceze të Këshillit të BE-

së u shënua me një vizitë në Paris të kolegjit të 

Komisionerëve Evropianë. 

Prioritetet kryesore të Presidencës Franceze do të 

jenë energjia dhe ndryshimet klimatike, krijimi i një 

pakti mbi politikat e migrimit, siguria dhe luftimi i 

terrorizmit dhe bujqësia. Presidenca franceze do t'i 

kushtojë vëmendje të veçantë stabilitetit në Kosovë, 

pjesërisht përmes dërgimit të misionit të drejtësisë, 

policisë dhe doganave (EULEX) në kontekst të 

zgjerimit dhe të raporteve me shtetet e Ballkanit 

Perëndimor.

Ambasada franceze në Prishtinë organizoi një pritje 

me dinjitarë lokalë dhe ndërkombëtarë për të 

festuar fillimin e presidencës me 1 korrik. 

Franca merr presidencën e 
radhës të BE-së

Numri i kopjeve:

Z./Znj.  

Emri i Organizatës:

Adresa:  

në politikat dhe strukturat për qeverisje të mire në 
rrugën drejt integrimeve evropiane në fushën e 
qeverisjes së mirë dhe ekonomisë.

Gjatë takimit STM për ekonomi, përfaqësuesit e 
Komisionit këmbëngulën në nevojën për të 
përmirësuar planifikimin dhe ekzekutimin e 
shpenzimeve kapitale për t'i adresuar nevojat për 
investime në infrastrukturë. Ata po ashtu theksuan 
nevojën për transparencë, efikasitet dhe 
llogaridhënie në menaxhimin e financave publike. 
Komisioni përshëndeti aprovimin e legjislacionit të ri 
në fushën e qeverisjes së mirë dhe inkurajoi 
autoritetet kosovare për të përmirësuar progresin në 
gjyqësor.

Autoritet kosovare shprehën përkushtimin e tyre për 
ti adresuar sfidat e identifikuara për të monitoruar 
implementimin e ligjeve relevante strategjive, dhe 
plan-veprimeve për të forcuar kapacitetet 
administrative dhe për të implementuar  prioritetet 
relevante për Partneritet Evropian në fushën e 
ekonomisë dhe qeverisjes së mirë përmes Plan-
veprimit të Partneritetit Europian.  Komisioni 
Evropian morri përsipër që të vazhdojë ta ndihmojë 
autoritete Kosovare për ti implementuar reformat 
institucionale në këta sektorë. 
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