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Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës pajtohen për reformat prioritare në agjendën evropiane

Takimet e procesit të Mekanizmit Përcjellës të Kryeministri Thaçi konsideron se është Kosova më shumë përparim për të jetësuar 

Stabilizim-Asociimit (MPSA) vazhduan në intensifikuar dialogu mes qeverisë së agjendën e saj evropiane dhe se si mund ta 

qershor duke u përqendruar në përparimin e Kosovës dhe Komisionit Evropian, që e ndihmojë BE-ja në këtë përpjekje.

shënuar në jetësimin e agjendës evropiane të ndihmon procesin e integrimit evropian të ecë 
Mirel çmoi përparimin e bërë në miratimin e 

Kosovës dhe në prioritetet për të ardhmen e me hapa të përshpejtuar dhe i kontribuon 
legjislacionit, por theksoi punën e madhe për 

afërt. përmirësimit të përgjithshëm të cilësisë së 
zbatimin e tij. “Tash Kosova duhet të 

studimit të fizibilitetit që pritet në tetor. 
Takimi i gjashtëmbëdhjetë plenar u hap nga demonstrojë se po kryen reformat duke 

kryeministri Hashim Thaçi dhe Pierre Mirel, Të dy palët shqyrtuan progresin e arritur që adresuar fushat kyçe si reformën gjyqësore, 

Drejtor për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë nga dhjetori në fushat kyçe të reformës dhe korrupsionin, dhe reformën e administratës 

e Përgjithshme për Zgjerim të Komisionit autoritetet e Kosovës u pajtuan për një varg publike,” shtoi ai. 

Evropian bashkë me Përfaqësuesin Special të aktivitetesh që do të pasojnë. Theks i veçantë 
MPSA është korniza brenda së cilës 

BE-së, Pieter Feith dhe Ambasadoren Çeke, u vendos në sundimin e ligjit, luftën kundër 
Komisioni Evropian dhe administrata e 

korrupsionit, reformën e administratës publike Janina Høebíèková, që përfaqësonte 
Kosovës rregullisht diskutojnë çështje teknike 

dhe bashkëpunimin rajonal.Presidencën së BE-së. 
dhe të politikave në lidhje me agjendën 

 
Pierre Mirel ritheksoi mbështetjen e evropiane. Për më shumë informacione dhe Diskutimet do të pasqyrohen drejtpërsëdrejti 
Komisionit Evropian për Kosovën. Ai prezantoi për të gjitha konkludimet nga takimet plenare në raportin e progresit të Komisionit Evropian 
një pasqyrë të fundit të përgatitjeve të studimit të MPSA vizitoni uebfaqen e Zyrës dhe Studimit për Kosovën që priten të dalin në 
i cili do të vlerësojë se ku duhet të bëjë Ndërlidhëse të KE. tetor. 

Çfarë mund të thoni për përparimin e Komisioni veçse ka treguar se korrupsioni veçantë mbi Kosovën. Studimi do të 

përgjithshëm të Kosovës vitin e fundit? është një problem i madh dhe ne theksojmë identifikojë mënyrat dhe instrumentet për të 

nevojën për një reformë gjyqësore. Këto janë çuar para zhvillimin politik dhe socio-
Para se të përgjigjem, më lejoni të theksoj se elementet kyçe të procesit të reformës. ekonomik të Kosovës brenda kornizës së saj 
përparimi që bën Kosova për të sendërtuar Askush nuk ka premtuar se procesi i të perspektivës evropiane. Synimi është që të 
perspektivën e saj evropiane, si në ngritjen e përafrimit me BE-në do të jetë një  rrugëtim i definohen sinergjitë më efikase mes 
institucioneve ashtu edhe në aprovimin e lehtë. Përkundrazi – ky është një proces i përpjekjeve që bën Kosova dhe instrumenteve 
akteve ligjore, është para së gjithash një gjë vështirë. Ju duhet të miratoni dhe të të Komisionit që ajo ka në dispozicion. Ne 
pozitive për qytetarët e saj. Kjo përkon me respektoni një pako komplekse të rregullave. presim që studimi t’i japë një shtysë të re 
kriteret politike të BE-së, por arsyeja kryesore Ju duhet t’i kuptoni dhe t’u përmbaheni atyre. Kosovës për të ecur para dhe për të 
pse Kosova duhet të bëjë reforma është të Vetëm t’’ua jap një shembull – ekzistojnë më përmbushur zotimet për reforma. Ky është 
përmirësojë jetën e përditshme të qytetarëve se 100.000 faqe të këtyre rregullave të cilat interesimi ynë kryesor dhe është në kuadër të 
që jetojnë këtu. Ky vërtet është përfitimi më I ne i quajmë acquis communautaire. Kjo është fushës sonë të kompetencave dhe mu këtu ne 
prekshëm. një sfidë e madhe për çdo administratë, dhe i përqendrojmë shumicën e përpjekjeve tona.
 jam i sigurt se të gjitha qeveritë në Evropën  
Kosova ka bërë përpjekje të rëndësishme dhe A do të dëshironit të shfrytëzoni këtë rast të qendrore dhe lindore të cilave u është dashur 
me ndikim të madh. Por më duhet të theksoj dërgoni ndonjë porosi popullit të Kosovës?të kalojnë nëpër këtë shteg në vitet e 
se kjo nuk ka të bëjë vetëm me përmbushjen  nëntëdhjeta do të konfirmojnë këtë që po e 
e një obligimi. Por, për çdo ligj që miratohet, Pyetja më e shpeshtë që na shtrohet mua dhe 

them.
dhe për këtë i përgëzoj autoritetet për marrjen kolegëve të mi është kur do të hyjë Kosova në  
përsipër me sukses të një programi BE. Përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Nuk Ekzistojnë shumë çështje të hapura që dalin 
substancial legjislativ, ne duhet të shohim se varet nga Komisioni Evropian, por varet nga nga fakti se pesë shtete anëtare të BE-së 
ekzistojnë edhe mekanizmat dhe instrumentet Kosova se kur do të jetë e gatshme. Është një nuk e kanë njohur Kosovën. Çfarë bën 
për jetësimin efikas të tyre. Miratimi i ligjit çështje e demonstrimit të vullnetit politik, Komisioni në këtë drejtim për të ndihmuar 
është vetëm fillimi i procesit, jo fundi. caktimit të caqeve të duhura dhe ndjekja e Kosovën? 

tyre me përkushtim dhe energji. Kërkon punë 
Mbizotërimi i stabilitetit dhe sigurisë është një Komisioni para së gjithash dhe mbi të gjitha të madhe dhe Komisioni Evropian është këtu 
e arritur e rëndësishme. Po ashtu ka është i angazhuar me procesin reformues të për të ofruar mbështetje dhe për të dhënë 
përmirësime në kapacitetet e administratës, Kosovës. Ky është prioriteti ynë, ne këshilla. Ne punojmë për të mirën e tërë 
kuvendit; fuqizimi i pushtetit të tyre për të dëshirojmë që gjërat të vihen në vendin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën. 
marrë përsipër përgjegjësitë. Harmonizimi i duhur. Ne angazhohemi në dialog me Andaj, porosia ime është: u bëj thirrje tërë 
plotë me kriteret politike dhe ekonomike autoritetet, monitorojmë përparimin me popullit të Kosovës të mbledhin energji dhe 
akoma mbetet shumë larg, por kam besim se reformim dhe raportojmë për të. Në tetor, do forcë të mjaftueshme për të ndjekur shtegun 
procesi reformues do të vazhdojë të të botojmë pakon tonë vjetore për Kosovën. të cilin e zgjidhni. Dhe mbani mend se këto 
përparojë. Këtë vit ajo do të përfshijë edhe një studim të përpjekje i bëni për të mirën tuaj. 
 

Për informata lidhur me buletinin, ju lutem kontaktoni 
Fjolla Çekun, zyrtare për informim dhe komunikim, 
Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian
Email: ec-liaison-office-kosovo@ec.europa.eu
Tel: + 381 38 5131 327
Për tu abonuar për buletinin, vizitoni: www.delprn.ec.europa.eu
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respektohen të drejtat e njeriut, besimet Evropa e gatshme për shtete të reja Ndihma Kosovës: detyrë 
anëtare?fetare dhe kultura e komuniteteve të 

dhe zotim  ndryshme. Nxora mësimin se sundimi i 
Është e vërtetë se BE-ja po përballet me  ligjit dhe qeverisja e mirë janë parimet 

Pierre Mirel, drejtor në Drejtorinë e sfida të rëndësishme. Një prej tyre, që kyçe të çdo shoqërie demokratike. 
Përgjithshme për Zgjerim të Komisionit është e përbashkët me Ballkanin 

Evropian vizitoi Kosovën në qershor. Ai Perëndimor, është ndikimi i krizës Kjo është porosia të cilën e jap në të gjitha 

bashkëkryesoi takimin plenar të ekonomike. Megjithatë, përvoja ime më takimet e mia pa përjashtim nëpër 

Mekanizmit Përcjellës të Procesit të thotë se zgjerimi është gjithmonë një Ballkanin Perëndimor.
 Stabilizim Asociimit. Përkundër proces kompleks. Në të nëntëdhjetat e 
Karriera juaj me Komisionin Evropian hershme, për shembull, u deshën disa vite agjendës së tij të ngjeshur dhe 
është afër 30 vjeçare. Aktualisht ju jeni për Këshillin të kërkojë nga Komisioni të takimeve të shumta të nivelit të lartë 
drejtor për kandidatët e mundshëm të përgatisë një mendim për denjësinë e me autoritetet e Kosovës, Pierre Mirel 
Ballkanit Perëndimor. Cilat janë ndau ca kohë për të shpalosur bukuritë aplikacioneve që vinin.
përgjegjësitë e juaja?  e Kosovës. Kjo intervistë u mbajt në 

Pesë vjet pas zgjerimit të fundit, përfitimet Prizren ku e shoqëruam në një shëtitje Jam i ngarkuar me ato pjesë të Ballkanit janë të qarta dhe të prekshme. Paqja dhe 
duke soditur qytetin. Ju keni punuar për Perëndimor të cilat ende nuk e kanë fituar stabiliteti tashmë janë normë. Po ashtu ka 

statusin e kandidatit edhe përfitime të dukshme ekonomike. 
formal për anëtarësim Është e vërtetë se kriza po ka ndikim, por 
në BE, respektivisht po ashtu ka nxjerrë në pah konkludimin se 
Shqipërinë, Bosnjën e nëse i qasemi bashkërisht do të jemi më 
Hercegovinën, Malin e efikas sesa nëse i qasemi vetëm. 
Zi, Serbinë si dhe 

Kosovën. Keni të drejtë: Evropa duhet të zgjidhë disa 
 çështje të brendshme që të ecë përpara. 
Përgjegjësitë e mia Por ekziston edhe një fije dyshimi për 
përfshijnë dialogun e ballafaqimin me probleme të shumta në 
strukturuar që Ballkanin Perëndimor. Hapi i ngadalshëm i 
Komisioni Evropian e reformave kyçe për të shndërruar në 
mban në baza të veprime konkrete zotimet politike për 
rregullta për të integrim evropian, nevoja për të luftuar me 
diskutuar përparimin përkushtim korrupsionin dhe krimin e 

dhe sfidat përkitazi me përmbushjen Komisionin Evropian për shumë vite. organizuar, numri në rritje e çështjeve 
kritereve të Kopenhagës, të këshillojmë Filluat në Egjipt e pastaj në Azi. Si ju bilaterale që pengojnë bashkëpunimin 
dhe mbështesim procesin e reformave në kujtohen fillimet e punës suaj? rajonal janë të gjitha çështje shqetësuese.

 çështje që ndërlidhen me BE-në dhe po  
Ruaj kujtime shumë të mira nga koha ime ashtu të planifikojmë programin tonë të Por le të mos fshihemi pas sfidave me të 
në Egjipt. Derisa i shërbeja vendit tim të asistencës – IPA – dhe të monitorojmë cilat përballet BE sot. Ato nuk duhet të 
lindjes, Francës, në Kajro, kisha rastin të jetësimin e tij nga zyrat tona të Komisionit jenë pretekst për vonimin e reformave. 
ligjëroja edhe në universitet. Është ndjenjë nëpër rajon. Nganjëherë kam përshtypjen se ato 
e veçantë kur ju jepet mundësia të bartni shpesh shfrytëzohen si shkas për të mos 

Pesë vjet kanë kaluar që nga zgjerimi i njohuritë dhe përvojën tuaj te të tjerët, kryer reformat kyçe. Përvoja nga zgjerimet 
fundit dhe ekziston një lodhje përkitazi veçmas te brezat e rinj. e mëhershme tregon se kur një vend 

 me zgjerimin brenda BE-së. Me mbajtjen përmbush çdo hap në shtegun drejt 
Megjithatë, kam kujtime të përziera për e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, Evropës, BE-ja i mban premtimet. Zotimi i 
postin tim të dytë, në Sajgon, pastaj në ratifikimin e Traktatit të Lisbonës dhe BE-së është shumë i qartë: i tërë Ballkani 
Vietnamin jugor. Kam parë me sytë e mi krizën ekonomike botërore, viti 2009 Perëndimor ka perspektivë evropiane. 
se si regjimi i ri i trajtonte qytetarët e tij. është mjaft interesant. Cili është 
Kam kuptuar se sa është e rëndësishme të vlerësimi juaj i situatës aktuale; a është 

kufirin mes Rumanisë dhe Bullgarisë. Në Evropian. 785 deputetët e Parlamentit “Zbuloni Evropën në Lëvizje”: 
Bullgari pjesëmarrësit do të ngasin Evropian përfaqësojnë qytetarët e tyre dhe 

Fillimi i Turneut Çiklistik 
biçikletat deri në qytetin e bukur Vidin, zgjidhen një herë në pesë vjet nga 

brigjeve të Danubit 2009 pastaj do të kremtojnë bashkë me votuesit anekënd 27 vendeve anëtare të 

popullatën vendore në një ngjarje Bashkimit Evropian dhe përfaqësojnë 492 

speciale. Grupi pastaj do të kalojë nëpër milionë qytetarë.  

Portën e Hekurt mahnitëse që lidh 
Për rezultatet e plota të zgjedhjeve, vizitoni Rumaninë me Serbinë, para se të nisen 
uebfaqen zyrtare: për Beograd. 
http://www.elections2009-

Për më shumë informacione vizitoni results.eu/en/index_en.htm

http://danubebybike.eu/.

Jetësohet portali mbi 
Demokristianët dhe 

njerëzit dhe kulturën e 
Rreth 400 entuziastë të çiklizmit nga demokratët evropianë fitojnë 

Evropës Juglindorembarë Evropa (vendet anëtare të BE-së, 
shumicën e votave në 

Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë) 

zgjedhjet për PE 2009mblidhen së bashku në Budapest dhe 
  Bukuresht për ta filluar turneun e parë 
Sipas rezultateve preliminare 

evropian të çiklizmit përgjatë Danubit, një 
nga zgjedhjet për Parlamentin 

ngjarje e çiklizmit që do të zgjasë nga 23 
Evropian 2009 që përfunduan 

deri me 27 qershor 2009.
me 7 qershor, Grupi i Partive 

Evropiane të Popullit Turneu është një nismë e Drejtorisë së 

(Demokristianëve) dhe Përgjithshme për Zgjerim të Komisionit 

Demokratëve Evropianë (EPP-Evropian që është edhe sponsori kryesor, 

ED) kanë fituar afër 36 % të në bashkëpunim me Federatën Evropiane 

votave nga numri i përgjithshëm të Çiklizmit. Organizimi praktik i është 

prej 736 ulëseve. Ata përcillen besuar Media Consultas.

nga Grupi Socialist në 
Pjesëmarrja dhe akomodimi në turne janë Nëse jeni të interesuar për zhvillimet e Parlamentin Evropian (PES) të cilët fituan 
pa pagesë. Turneu do të përcjellë shtegun fundit kulturore në Evropën Juglindore ju afër 22 % të votave dhe Grupin e 
Evropian të Çiklizmit të Danubit që i mund të vizitoni portalin e sapokrijuar për Aleancës së Liberalëve dhe
dërgon garuesit nëpër pesë shtete Popujt dhe Kulturën në Evropën 

përfshirë Hungarinë, Kroacinë, Serbinë, Juglindore në: www.southeast-europe.eu. 

Bullgarinë dhe Rumaninë. Faqja e internetit është zhvilluar nga 

Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim e 
Garuesit në Shtegun 1 do të fillojnë në 

Komisionit Evropian. 
Budapest, Hungari duke kaluar nëpër të Kjo faqe interneti ofron informacione mbi 
famshmin Parkun Kombëtar Danub- aktivitetet kulturore në Evropën 
Drava. Pas kalimit të kufirit me Kroacinë, Juglindore. Shkrimtarët dhe gazetarët nga 
çiklistët do të nisen për Osjek dhe Kroacia, Ish Republika Jugosllave e 
pjerrësitë natyrore të parkut Kopacki para Maqedonisë, Turqia, Shqipëria, Bosnja e 
se të arrijnë te një ngjarje argëtuese në Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova Demokratëve për Evropë (ALDE) me afër 
Vukovar. Turneu do të kalojë përmes Novi rregullisht kontribuojnë me artikuj mbi 11 % të votave.  Dala e votuesve në 
Sad dhe do të vazhdojë me shtegun e artin vibrant dhe skena të sporteve në zgjedhje për PE 2009 ishte rreth 43 %, 
fundit për në Beograd, Serbi. rajon. Artikujt mbulojnë artin, vallëzimin, më e ultë se në zgjedhjet e mëhershme. 
 

teatrin, filmin, gastronominë, letërsinë,  
Shtegu 2 do të nisen nga Bukureshti 

Parlamenti Evropian është organi i vetëm i muzikën dhe sportet dhe mbështeten me 
përmes Bechet në Orjahovë, duke kaluar 

zgjedhur drejtpërsëdrejti i Bashkimit video dhe një kalendar të ngjarjeve.
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Rinore. Përfituesit e bursave u shpallën në përgjithësi për të përmirësuar shitjen e të 

një pritje me 3 qershor, të organizuar nga mirave dhe kultivimin e rrjeteve të 

Zyra Ndërlidhëse e KE dhe Agjencia për ndërmarrësve në tregjet lokale dhe 

Koordinim të Donatorëve dhe Integrim rajonale. 

Evropian (AKDIE) në kuadër të Zyrës së 
Kjartan Björnsson, Shefi i Operacioneve Kryeministrit.
në Zyrën Ndërlidhëse të Komisionit “Komisioni Evropian është i përkushtuar të 
Evropian tha në ceremoninë hapëse:vazhdojë mbështetjen për profesionistët e 
 rinj të cilët ndjekin studimet 
“Ne kemi punuar në shumicën e 

pasuniversitare nëpër universitete 
komunave të margjinalizuara të Kosovës 

evropiane për të thelluar njohuritë e tyre Studimi për aviacion
duke ngjallur frymën ndërmarrëse që 

për legjislacionin evropian dhe çështje të 
njerëzit e Kosovës e kanë në vete, ne Betim Bekteshi është një nga fituesit e BE-së, të cilët pas kthimit, do t’i 
inkurajuam dhe kultivuam bashkëpunimin bursës nga skema e Celulës së Rinisë dhe kontribuojnë zhvillimit të Kosovës", tha 
në komunitet dhe zhvillimin afarist dhe një nga profesionistët e paktë në Kosovë. Kjartan Björnsson, shef i operacioneve në 
përmirësuam shitblerjen e mallrave në Pas studimeve të suksesshme në fushën Zyrën Ndërlidhëse të KE.
komunat tuaja përkatëse.” e aviacionit civil në Zagreb dhe 

pas punës në Autoritetin e Projekti ZVKM në vlerë prej 3.2 milionë 
Aviacionit Civil në Kosovë, ai tash Eurosh i menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse 
do të vazhdojë studimet për e Komisionit Evropian dhe e implementuar 
diplomën master në Institut nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim 
Supérieur de l’Aéronautique et de 

l’espace’ (ISAE) në Toulouse, 

France, në degën e sigurisë së 

aviacionit dhe gatishmërinë e 

avionit për fluturim. 

“Nuk kemi ekspertë të 

mjaftueshëm të aviacionit në 

Kosovë. Përfundimi i studimeve do të 
 më mundësojë mua dhe organizatës të 
Përfituesit e bursës nga Skema e Celulës 

jetësojmë standardet e gatishmërisë së 
së Rinisë për vitin 2009 do të trajnohen në 

avionit në Kosovë,” tha Bekteshi.
fusha si në bujqësi, mjedis, statistika,  

filloi në dhjetor të vitit 2006 dhe siguroi energji dhe qeverisje të përbashkët.
BE mbështet ndërmarrësit  asistencë financiare dhe teknike duke 

Kjo skemë bursash është implementuar mbështetur fillimin e aktiviteteve të reja nga komunat e 
me sukses që nga themelimi i saj në vitin dhe atyre ekzistuese për krijimin e të 

margjinalizuara2004. Rreth 140 studentë dhe shërbyes hyrave përmes asistencës së granteve 
 civilë kanë përfituar nga ky program. Në dhe trajnimeve për zhvillim afarist. Era e suxhukut dhe bimëve shëruese 

përpjekje për ta sjellë administratën e 
joshte vizitorët në panairin në Prishtinë, ku Projekti ka themeluar rreth 90 mikro-Kosovës më pranë standardeve evropiane, 
rreth 150 ndërmarrës promovuan ndërmarrje dhe ka zgjeruar 120 të tjera programi i bursave identifikon fushat e 
produktet e tyre të mbështetura nga fondi i përmes granteve nga 5,000 deri në 8,000 studimeve në përputhje me nevojat e 
BE-së për projektin për Zbutje të Varfërisë Euro. Ai ka krijuar 20 projekte më të qeverisë. Pas përfundimit të studimeve të 
në Komuna të Margjinalizuara (ZVKM). mëdha zhvillimore të komunitetit dhe rreth tyre pasuniversitare në universitete të 

750 vende pune me orar të plotë dhe të ndryshme të BE-së, studentët do të Qëllimi i panairit afarist ishte t'u 
shkurtë. Nga gjithsej 231 përfitues, 52 kthehen të punojnë në shërbimin publik të mundësonte përfituesve të këmbejnë 
ishin gra dhe 24 pjesëtarë të komuniteteve Kosovës duke sjellë me vete ekspertizën e përvojat, produktet dhe shërbimet e tyre 

fituar. pakicë.me përfituesit e tjerë dhe komunitetin në 

Xhemajli, shpërblimi i dytë Rudina Xhaferi Dita e Evropës 2009, mbahen 
dhe shpërblimi i tretë, Berat Hasani, 

aktivitete në mbarë Kosovën
ndërsa fituesi i garës për logon më të mirë 

 është Ardian Hasanaj.
Dita e Evropës është shënuar me aktivitete  
në fushën e arsimit, sportit, dizajnit, Fëmijët po ashtu ishin në qendër të 

fotografisë, aktiviteteve dhe argëtimeve aktiviteteve për Ditën e Evropës. Khaldoun 

për fëmijë. Viti 2009 duke qenë vit Sinno, shef i sektorit politik, ekonomik dhe 

evropian i kreativitetit dhe inovacionit, e për integrim evropian në ZNKE vizitoi SOS 

përbashkëta e aktiviteteve për shënimin e Kinderdorf dhe dhuroi një kontribut 
pjesëmarrje të gjerë që mbahet çdo vit në 

Ditës së Evropës ishte kultivimi i 
Kosovë, të organizuar për herë të parë në 

kreativitetit dhe inovacionit duke u 
Ditën e Evropës. 

përqendruar në rininë dhe duke 

promovuar gjithëpërfshirjen sociale dhe Në mars të vitit 2009, Zyra Ndërlidhëse e 
aktivitetet në natyrë. KE filloi dy gara për Ditën e Evropës nën 
 

sloganin ‘Imagjino, Krijo, Zbulo’: një garë 
Dita e Evropës kremtohet për të shënuar 

për logon më të mirë që do të 
themelimin e BE-së së sotme, duke 

përfaqësonte identitetin vizual të Qendrës 
kujtuar deklaratën e Ministrit të Jashtëm 

së ardhshme Informative të BE-së në 
Francez, Robert Schuman të cilën e lexoi 

Prishtinë dhe për foton më të mirë që 
me 9 maj 1950. 

simbolik prej qumështi dhe materialit përfaqëson aspiratat dhe përpjekjet e 
shkollor për fëmijët e strehuar aty. Kosovës drejt integrimit evropian. Fituesit 
Komisioni Evropian thekson nevojën për e garës së fotos dhe logos u shpallën 
mbrojtje sociale të grupeve më të gjatë një pritjeje për Ditën e Evropës me
rrezikuara, e sidomos fëmijëve si dhe 

rëndësinë e promovimit të të drejtave të 

fëmijëve. Këto çështje janë po ashtu pjesë 

e dialogut të rregullt mes Komisionit 

Aktivitetet për Ditën e Evropës filluan me 

një turne çiklizmi në Prizren me 3 maj 

duke promovuar çiklizmin si një mënyrë 

alternative e transportit si dhe duke 

mbështetur ruajtjen e trashëgimisë 
personalitete vendore dhe ndërkombëtare 

kulturore. Ngjarja ishte vazhdimësi e 
të organizuar nga shefi i zyrës, Renzo 

turneut të çiklizmit të vitit 2008 në Pejë, që 
Daviddi. Fituesit e garës për foton më të 

ishte organizuar me mbështetje nga 
mirë janë: shpërblimi i parë Magbule Evropian dhe autoriteteve të Kosovës. 

Habitati i KB, Federata e Çiklizmit e 
Andaj Zyra Ndërlidhëse e KE ka përfshirë 

Kosovës, Qendra Rinore “Fisnikët” dhe 
mbështetjen për SOS Kinderdorf në 

komuna e Prizrenit. Më se shtatëdhjetë 
Prishtinë si pjesë të aktiviteteve të saj për 

pjesëmarrës nga Prizreni, Gjakova, 
shënimin e Ditës së Evropës.

Dragashi dhe Prishtina morën pjesë në një 
 

turne një orësh nëpër zonat e trashëgimisë Veç kësaj, fëmijët në Prishtinë kishin rast 
kulturore të Prizrenit. të shihnin zhonglerët, akrobatët, palaçot 
 

dhe performuesit me zjarr në një shfaqje 
Zyra Ndërlidhëse e KE po ashtu mbështeti 

rruge për nder të Ditës së Evropës në 
edhe Gjysmë Maratonën e Prishtinës, një 

sheshin Nëna Terezë me 9 maj.  ngjarje sportive ndërkombëtare me një 

Fituesja e shpërblimit të parë për konkurs të fotografisë
(Magbule Xhemajli)
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Fituesi i shpërblimit të parë në konkursin e logos
(Ardian Hasanaj)
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Aktivitetet e Zyrës Ndërlidhëse të KE 

Përshkrime të hollësishme të të gjitha Njëzet e pesë milionë euro Rajonet Ekonomike të 
projekteve të IPA-s mund të gjeni në: 

nga fondet e BE-së për Kosovëswww.delprn.ec.europa.eu.
  Pallatin e Drejtësisë nëKosovë
Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian 

BE rindërton ura kyçe në 
dhe udhëheqësit e projektit për Zhvillim 

Kosovë Ekonomik Rajonal (EURED) organizuan 

pesë ngjarje informative për Skemën e  Rruga M2 në Kosovë që lidh Kosovën me 
Granteve EURED prej 2.5 milionë Eurosh Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë 
me 13-15 maj. Ngjarjet informative u është një nga rrugët më të ngarkuara në 
mbajtën në Pejë, Prizren, Prishtinë, Gjilan Kosovë. Dymbëdhjetë ura përgjatë kësaj 
dhe Mitrovicë - pesë rajonet ekonomike ku rruge veçse janë riparuar me fonde të BE-

do të hapen agjencitë 

zhvillimore rajonale.
 

 Si vazhdimësi e zotimit të BE-së prej 508 
Një numër i madh i 

milionë Eurosh për Kosovën në 
konkurruesve të interesuar, 

Konferencën e Donatorëve, Renzo 
përfshirë autoritetet 

Daviddi, shef i Zyrës Ndërlidhëse të KE 
komunale, organizatat jo-

dhe Kryeministri Hashim Thaçi 
profitabile dhe mediet, morën 

nënshkruan pjesën e dytë të programit për 
pjesë në këto ditë informative. 

asistencë financiare për Kosovën IPA 
Gjatë këtyre takimeve, 

2008, më 20 maj 2009. 
përfaqësuesit nga ZNKE 

shpjeguan të drejtën për Projektet e përfshira në këtë program 60 
pjesëmarrje, kriteret dhe milionë Eurosh janë ndërtimi i Pallatit të 
procedurat e konkurrimit për Drejtësisë, financimi për mbështetje të 

së. Me 22 maj, rindërtimi i pesë urave të konkurruesit e mundshëm për skemën e projekteve infrastrukturore, si dhe 
mbetura filloi me një urë 6 kilometra larg granteve. Afati i fundit për dorëzimin e kontributi për fondin e mirëbesimit për 
nga qyteti I Kaçanikut. aplikacioneve për grant ishte 18 qershori zhvillim të qëndrueshëm dhe mbështetje 

2009.për menaxhimin e borxheve, të menaxhuar Projekti prej 7 milionë Eurosh  përmban Mbështetja e BE-së për procesin e 
bashkërisht me Bankën Botërore. rindërtimin e pesë urave në përputhje me Zhvillimit Ekonomik Rajonal në Kosovë do  

standardet evropiane të domosdoshme të vazhdojë përmes mbështetjes Renzo Daviddi tha: "Komisioni Evropian 
për trafikun e automjeteve të rënda dhe operacionale të pesë Agjencive për mbetet i përkushtuar për të mbështetur 
standardet relevante ushtarake. Projekti po Zhvillim Rajonal, asistencës teknike dhe sundimin e ligjit në Kosovë. Ndërtimi i 
ashtu përfshin edhe riparimin e rrugëve që skemës së granteve për implementimin e Pallatit të Drejtësisë me të madhe do të 
lidhen me këto ura. Projekti do të zgjasë strategjive rajonale. përmirësojë kushtet e punës për 
rreth 18 muaj. 

gjykatësit, prokurorët dhe profesionistët e 

Dyzet e katër studentë tjerë të angazhuar në këtë sektor, si dhe BE ka investuar mbi 50 milionë Euro në 
do të mundësojë një qasje shumë më të infrastrukturën rrugore të Kosovës, fitojnë bursa të financuara 
mirë në drejtësi për të gjithë qytetarët e përfshirë rrugët, urat, hekurudhat dhe 

nga BEKosovës". transportin ajror dhe mbi 6 milionë Euro 
 

për ngritjen e kapaciteteve të Ministrisë së Në përpjekjet për të mbështetur arsimin e Programi i asistencës prej 60 milionë 
Transportit dhe Komunikacionit. lartë në Kosovë, BE po financon studimet Eurosh realizon objektivat afatmesme 

pasuniversitare për 44 studentë nga financiare të Komisionit për periudhën 
Pesë Ditë Informative mbi Kosova, të cilët do të studiojnë në 2008-2010. Prioritet i kushtohet 

universitete të përzgjedhura të BE-së mbështetjes së kritereve politike dhe Agjencitë Zhvillimore 
përmes bursave nga Skema e Celulës ekonomike. 

Rajonale organizohen në 
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Renzo Daviddi dhe zyrtarë të tjerë të Zyrës një total prej 295 vendeve të reja të punës. Evropian gjatë projektit “EU-Teach-a-day”. 
Diplomatë të BE-së bashkë me Ndërlidhëse të KE vizituan projektet e 

Me 9 maj, qendra e parë informative e përfaqësues nga pranitë e BE-së në vend, mbështetura nga zyra. Shefi i zyrës vizitoi 
BE-së (më parë e njohur si Qendra për vizituan shkolla fillore, të mesme dhe dy projekte të financuara nga BE për 
Dokumentacion Evropian) u hap në institucione të arsimit të lartë nëpër fuqizim të komunitetet rome, ashkalinje e 
Kosovë në Bibliotekën Evropiane që Kosovë. Katër përfaqësues nga Zyra egjiptiane në komunën e Gjakovës të 

Ndërlidhëse e KE, përfshirë kreun e zyrës, enjten me 7 maj. OJQ ‘Fahri Vraniqi’ dhe 
Renzo Daviddi, mbajtën ligjërata në shkolla pronari i poçarisë Luan Qukani gëzuan një 
fillore dhe të mesme në Prishtinë, Prizren mbështetje të çmueshme nga projektet e 
dhe Dragash. financuara nga BE. “Komisioni Evropian 

krenohet me mbështetjen e komuniteteve 
Projekti ishte një nismë e Zyrës së 

rome, ashkalinje dhe egjiptiane në Kosovë 
Përfaqësuesit Special (EUSR), Ministrisë 

përmes projekteve të implementuara nga 
së Arsimit, Shkencës e Teknologjisë dhe 

vetë pjesëtarët e këtyre komuniteteve. Ne 
Presidencës Çeke në Kosovë. Për më 

jemi të kënaqur kur shohim se grantet e 
shumë informacione vizitoni: ndodhet në Bibliotekën Kombëtare dhe ofruara për organizatat afariste dhe të 
www.eusrinkosovo.eu/euday.Universitare të Kosovës. Qendra shoqërisë civile kanë ndikim në 

informative e BE-së siguron përmirësimin e jetës së njerëzve,” tha 
dokumentacione pa pagesë prej Komisionit 

Evropian. 

Qendrat informative të BE-së janë të 

vendosura në institucione arsimore dhe 

qendra për hulumtime. Detyrat kryesore të 

tyre janë të mbështesin këto institucione 

që të strukturojnë, kultivojnë dhe të 

konsolidojnë mësimdhënien dhe 
BE vazhdon të mbështesë hulumtimet në fushën e politikave të BE-së, 

të vënë në dispozicion për publikun Festivalin Jazz dhe Blues në Daviddi. Zyrtarët e Zyrës Ndërlidhëse të KE 
informacionet për BE-në dhe politikat e saj 

po ashtu vizituan edhe kompanitë qytetin verior dhe të marrin pjesë në debate mbi 
Ekstraplast dhe Berto në Zveçan dhe 

Bashkimin Evropian kur të shihet e udhës 
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Mitrovicë të mbështetura nga projekti FAIR 

me rrjetet e tjera.
Kosovë ishte një nga sponsorët kryesorë me fonde të BE-së.

 të edicionit të shtatë me radhë të Festivalit 
FAIR (Fondi për Agro-Procesim & Ringjallje Jazz dhe Blues të Qytetit Verior të mbajtur 
të Industrisë) ofron mbështetje financiare në qershor, një festival ndërkombëtar, që 
dhe teknike për ndërmarrësit të cilët tradicionalisht mbahet në Zveçan. 
përzgjidhen përmes një procesi Festivali është një nga ngjarjet e 
konkurrues të aplikimit. Bizneset e reja dhe rëndësishme të aktiviteteve kulturore në 
ato në zgjerim e sipër mund të fitojnë Kosovë. Këtë vit ai u mbajt nga data 5 deri 
grante që sillen mes €50,000 dhe me 7 qershor dhe mirëpriti tetë këngëtarë 
€200,000 për investimet e reja. FAIR ofron të mirënjohur ndërkombëtarisht dhe në 
75% të vlerës së investimit dhe pranuesi i rajon. Festivali po ashtu përbehej edhe nga 
grantit duhet të sigurojë pjesën e mbetur kurs i shkurtër për hapat e parë për t’i rënë 
prej 25%. Në përgjithësi, mbi €2.4 milionë kitarës dhe pianos, si dhe një ekspozitë Nxënësit mësojnë për BE-në
u janë ndarë 17 përfituesve dhe investimet  Nga 14 maji deri me 5 qershor, nxënësit retrospektive e fotografive të këngëtarëve 
e përgjithshme të kombinuara përmes nëpër Kosovë kanë pasur rastin të të famshëm të jazz dhe blues të cilët kanë 
projektit FAIR do të jenë mbi €5.3 milionë. diskutojnë mundësitë dhe sfidat e Kosovës performuar në edicionet e mëhershme të 
Ndërmarrjet e reja afariste pritet të krijojnë në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit festivalit Jazz. 

 


