
Buletini i Komisionit Evropian

Komisioni Evropian, më 5 nëntor 2008, ka publikuar Raportin e 
Progresit 2008 për Kosovën. KE miratoi dokumentin vjetor 
strategjik mbi politikën e zgjerimit të BE-së, në të cilën 
propozon të ndërmarrë një studim fizibiliteti për të vlerësuar se 
si Kosova mund të përfitojë më së miri nga integrimi rajonal 
dhe Evropian. Komisioni gjithashtu ka propozuar intensifikimin e 
dialogut politik dhe teknik, ndërmjet autoriteteve të Kosovës 
dhe Komisionit Evropian. 

Komisioni, në Raportin e Progresit për Kosovën, thekson se 
Kosova ka shënuar një përparim të kufizuar kryesisht në fushën 
e stabilitetit, bashkëpunimit me praninë e komunitetit 
ndërkombëtar dhe BE-së dhe përafrimin me standardet e BE-së.  

Në Raportin e Progresit për Kosovën thuhet se është arritur 
përparim në përafrimin e ligjeve dhe politikave me standardet 
evropiane, kryesisht në fushat siç janë: doganat, bujqësia dhe 
lëvizja e lirë e mallrave. Sidoqoftë, përparim i paktë është 
arritur në implementimin dhe zbatimin efektiv të ligjeve. Duhet 
bërë më shumë përpjekje për përafrimin dhe zbatimin e 
standardeve evropiane, e posaçërisht në luftimin e krimit të 
organizuar, shpërlarjen e parave, narkotikëve, tatimim, energji 
dhe punësim. Në përgjithësi, përqendrimi në çështjen e statusit 
ka vonuar dukshëm përpjekjet për reforma sektoriale.

Përderisa integrimi evropian është në fazë të hershme, Kosova 
ka perspektivë evropiane si pjesë e Ballkanit Perëndimor, që 
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institucioneve të Kosovës. Në përpjekjet për të Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Danimarkë 
ndihmuar Kosovën që të jetë më afër dhe Estoni, në fusha specifike si bujqësi, 
standardeve evropiane, ky program ka statistikë, qeverisje korporative, mjedis dhe 
identifikuar kurset postdiplomike që janë në energji. 
përputhshmëri me nevojat e qeverisë. Një grup 

Kjo skemë e bursave implementohet me sukses 
studentësh do të fillojnë studimet e tyre në 

për katër vite me rradhë, ku nga ajo kanë 
muajin tetor dhe pas përfundimit të studimeve 

përfituar më shumë se 60 studentë dhe 
pritet të kthehen të punojnë në administratën 

shërbyes civilë. Një grup i bursistëve të Skemës 
publike të Kosovës, duke sjellë njohuritë e 

Celula e Re nga viti i kaluar kanë filluar punën 
fituara nga fusha e integrimeve evropiane.  

në Agjencinë për Koordinimin e Zhvillimit dhe 
Bursistët e këtij viti nga Skema Celula e Re do Integrimeve Evropiane në muajin tetor 2008.
të trajnohen në universitete të zgjedhura në 

gjithashtu është bazë për zhvillim të prezantim dhe diskutim me përfaqësuesit e 
qëndrueshëm. Në vjeshtën e vitit 2009, shoqërisë civile në lidhje me të gjeturat e këtij 
Komisioni do të paraqes një studim fizibiliteti ku raporti. Shefi i Zyrës Ndërlidhëse të KE-së, 
do të jepet vlerësimi i mundësive për zhvillim të Renzo Daviddi dhe Shefi i sektorit politik, 
mëtejmë politik dhe socio-ekonomik të Kosovës ekonomik dhe i integrimeve evropiane, 
dhe do të shqyrtohet si Kosova si pjesë e rajonit Khaldoun Sinno, kanë prezantuar të gjeturat 
mund të ketë përparim më të mirë drejt kyçe të raportit për Kosovën.
integrimit të mëtejmë në rajon dhe BE. Të gjeturat e raportit janë diskutuar gjerë në 
Raporti i është prezantuar zyrtarisht Presidentit mediat e Kosovës. Qeveria e Kosovës, gjatë 
të Kosovës, Kryeministrit dhe Kryesisë së mbledhjes së 15-të të MPSA-së me 2 dhjetor, 
Kuvendit.  do t'i prezantojë Komisionit mënyrën se si do të 

adresohen  të gjeturat e raportit.Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në 
Kosovë, më 6 nëntor në Prishtinë, ka bërë një 
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Olli Rehn viziton Kosovën
Komisioneri për Zgjerim, Olli Rehn, më 9 tetor sociale dhe ekonomike në Kosovë, zhvillimin e 
ka vizituar Kosovën. Ai gjatë vizitës së tij është biznesit, infrastrukturës komunale, si dhe 
takuar me Presidentin Fatmir Sejdiu, promovimin e efikasitetit në energji dhe 
Kryeministrin Hashim Thaçi dhe PSBE Pieter shfrytëzimin e energjisë së ripërtërishme. Disa 
Feith. projekte do të ofrojnë përkrahje për sektorët 

vitalë të arsimit, punësimit dhe shëndetësisë. 
Materializimi i fondeve të zotuara në 

Projektet janë përgatitur në bashkëpunim të 
Konferencën e Donatorëve për Kosovën ka 

ngushtë me autoritetet dhe përfituesit në 
filluar me vizitën e Komisionerit Rehn. Bashkimi 

Kosovë.
Evropian dhe institucionet kosovare me këtë 
rast nënshkruan Marrëveshjen për Financim në Programi vjetor 2008 është pjesë e zotimit në 
vlerë prej 122,7 milionë eurosh, në kuadër të vlerë prej 508 milionë eurosh të zotuar nga 
programit vjetor 2008 të Instrumentit të para- Komisioni Evropian në Konferencën e 
antarësimit. Donatorëve për Kosovë të mbajtur në korrik 

2008.
“Kam ardhur në Prishtinë për të treguar sa 
shumë kujdesem, e sa shumë kujdeset 
Komisioni, për të ardhmen evropiane të 
Kosovës. Tash llogaris në autoritetet e 
Kosovës  të sigurojnë një menaxhim të 
shëndoshë ekonomik, të vazhdojnë 
disiplinën fiskale dhe koordinimin efektiv të 
donatorëve për ta bërë këtë zotim një 
sukses të vërtetë”, tha Komisioneri Rehn. 

Programi në vlerë prej 122,7 milionë 
eurosh mbulon 20 projekte të cilat trajtojnë 
përforcimin e sundimit të ligjit, ruajtjen e 
trashëgimisë kulturore dhe përkrahjen e 
medieve dhe shoqërisë civile. Për më tepër, 
ato synojnë përmirësimin e infrastrukturës 

Fusha e studimeve: Studime Evropiane – Universiteti Katolik, Levën, Belgjikë. 

Vendi i tanishëm i punës: Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim me BE dhe NATO, 
Ministria e Punëve të Jashtme, Kosovë.

Përfitimet nga bursa: “Ajo çka më bën krenar pas studimeve është se ndihem kompetent 
në lëminë të cilën e kam studiuar dhe ndihem i përgatitur që çështjet e integrimeve 
evropiane t'i diskutojë kudo në Evropë ose në rajon. Ne duhet ta bëjmë Kosovën një vend të 
mirë për të jetuar dhe t'i ndihmojmë të jetë afër Evropës”.

BURSISTËT E KALUAR

Emrush Ujkani

Fusha e studimeve: Biznes dhe Politika Ekonomike të BE-së – Universiteti EHSAL, 
Bruksel, Belgjikë. 

Vendi i tanishëm i punës: Sekretar i Përgjithshëm, Oda Ekonomike e Kosovës.

Përfitimet nga bursa: “Pas studimeve Evropën e shoh si diçka të arritshme, me një rrugë 
mjaftë të qartë, edhe pse funksionimi i BE-së është kompleks. Studimet e mija kanë pasur 
vlerë të madhe për mua, të cilat kam qenë në gjendje t'i dëshmojë në punë dhe gjithashtu 
edhe duke ndihmuar kolegët e mi".

Berat Ukiqi

Më 15 shtator, Shefi i Zyrës Ndërlidhëse të serbë. Këto dy ndërtesa ishin dëmtuar shumë në 
Komisionit Evropian, Renzo Daviddi, ia dorëzoi mars të vitit 2004 dhe andaj ishte i nevojshëm 
Kishës Ortodokse Serbe çelësat e dy objekteve rindërtimi thelbësor i tyre. 
ortodokse serbe në Prizren. Projekti përkrahë Kishën Ortodokse Serbe si një 
Në ceremoninë zyrtare të dorëzimit të çelësave të institucion i rëndësishëm fetar në Kosovë dhe për 
ndërtesës Peshkopit Kristosom të Bihac – komunitetin serb në Kosovë dhe Prizren. 
Petrovac dhe Atit Milutin Timotijevic, Rektorit të Kontributi financiar i Bashkimit Evropian për 
Shkollës së Priftërinjve Ortodoks, Renzo Daviddi riparimin dhe renovimin e dy ndërtesave, i cili ka 
tha se “rindërtimi i këtyre objekteve thekson filluar në mars 2007, është rreth 1,5 milionë euro. 
rëndësinë që Bashkimi Evropian ia kushton 
diversitetit kulturor dhe fetar. Me dorëzimin e 
çelësave shpresoj të kontribuojë në kthimet e 
ardhshme në Prizren. Prizreni me gjenerata ka 
qenë qytet shumë-kulturor; gjithashtu dëshiroj 
të theksoj rëndësinë e kësaj trashëgime për të 
gjithë prizrenasit pavarësisht përkatësisë së tyre 
fetare".

Komisioni Evropian, në kuadër të përkrahjes për 
rindërtimin e objekteve të trashëgimisë fetare në 
Kosovë, ka financuar renovimin e dy ndërtesave 
kyçe ortodokse serbe në afërsi të Kishës 
Ortodokse Shën Xhorxhi në Prizren - Rezidencën 
Peshkopike dhe Shkollën e priftërinjve ortodoksë 

Në përpjekje të ofrimit të mundësisë për 35 Evropiane në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, 
studentë kosovarë për arritjen e synimit të tyre në muajin shtator të këtij viti ka shpallur 
për përfundimin e studimeve master, BE-ja i ka bursistët e këtij viti të financuar nga Skema 
ndihmuar ata financiarisht për përfundimin e Celula e Re. 
arsimimit të tyre në universitete evropiane me 

Programi i financuar nga BE ka për synim të 
renome të lartë.  Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 

kontribuojë në ndërtimin e kapaciteteve të 
Evropian së bashku me Agjencinë për Integrime 

BE financon grupin e pestë të bursistëve nga 
Skema Celula e Re

Bashkimi Evropian përkrahë trashëgiminë fetare 
të Prizrenit
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Gjatë vitit 2008, Komisioni Evropian ka ndërtuar katër 
ndërtesa të reja shkollore me fonde të BE-së. Ndërtesat e 
reja shkollore në Podujevë, Gjakovë, Kamenicë dhe Viti do 
të ofrojnë klasa dhe hapësira tjera më të ngrohta, më të 
ndriçuara dhe më atraktive në përputhje me standardet 
evropiane. Nxënësit e këtyre shkollave më herët i kanë 
mbajtur orët mësimore në hapësira të vjetra dhe 
joadekuate shkollore.

“Arsimi është qenësor, gjithkund në botë, e sidomos në 
Kosovë, ku gjysma e popullatës është nën moshën 25 
vjeçare. Për të pasur perspektivë, gjeneratat e reja këtu 
duhet të jenë të arsimuara mirë. Komisioni Evropian ka 
përkrahur dhe do të vazhdojë ta përkrah Kosovën në këtë 
përpjekje”, tha kryesuesja e Njësisë për Çështje të Kosovës 
në Drejtoratin e Përgjithshëm për Zgjerim, Genoveva Ruiz 
Calavera, gjatë inaugurimit të objektit shkollor në Podujevë.

Ndërtimi i katër shkollave në Podujevë, Gjakovë, Kamenicë 
dhe Viti ka filluar në maj 2008 dhe vlera e përgjithshme e 
projektit është më shumë se 1.5 milionë euro. Projekti 
menaxhohet nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian 
dhe është pjesë e programit në vlerë prej 16 milionë eurosh 
për përkrahjen e komunave në përmirësimin e dhënies së 
shërbimeve. Komisioni Evropian ka zotuar edhe 24 milionë 
euro shtesë në programin e vitit 2007 dhe 2008 për 
përkrahjen e komunave të Kosovës në përmbushjen e 
kërkesave të Partneritetit Evropian. 

KE-ja deri më sot ka përkrahur ndërtimin e 10 shkollave në 
komuna të ndryshme të Kosovës, në vlerë prej 3.6 milionë 
eurosh, të cilat sigurojnë hapësira mësimi për rreth 3,500 
nxënës. 

KE-ja gjithashtu përkrah sektorin e trajnimeve profesionale 
dhe sektorin e arsimit të lartë në Kosovë, me programe siç 
janë: Tempus dhe Erasmus Mundus. Rishtaz, më 3 nëntor 
ka filluar së funksionuari edhe Zyra e programit Tempus në 
Mitrovicë. Kjo zyre do të përkrahë Universitetin e Mitrovicës 
të ketë qasje në programin Tempus dhe programet tjera të 
BE-së që janë në interes të sektorit të arsimit të lartë. 

2000 nxënës në ndërtesa të reja 
shkollore me ndihmën e BE-së
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