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                                                      Kosova: Pas dy vjetësh  
 
Zonja dhe Zotërinj, 
 

Në prezantimin tim të sotëm, unë dua t’i theksoj tri fusha me interes: progresi dhe sfidat në 
dy vitet e kaluara, së dyti prioritetet dhe përkushtimet e BE-së ndaj Kosovës, dhe së treti 
përpjekjet e BE-së për ndërtimin e politikave për Kosovën sipas Traktatit të Lisbonës. Unë 
besoj se ekziston një përkrahje dhe vullnet i mirë për ta ankoruar Kosovën fuqimisht drejt 
një të ardhmeje evropiane dhe ky hov, sipas mendimit tim, nuk duhet humbur. Sfidë për BE-
në është i) mbikëqyrja e procesit të ndryshimeve dhe reformave, dhe ii) të ofrojë një rrugë 
mjaft atraktive për Kosovën dhe Serbinë në mënyrë që ata të jenë të gatshëm që t’i 
tejkalojnë disa vështirësi dhe kundërthënie për ta kaluar atë në kontekst rajonal.  

 
Që nga shpallja e pavarësisë në shkurt të vitit 2008, institucionet e Kosovës po punojnë, 
megjithëse jo gjithnjë me krejt potencialin e tyre. Parlamenti ka miratuar ligje, qeveria po 
merr vendime dhe po i zbaton ato, derisa edhe Gjykata e re Kushtetuese ka filluar me 
punën e saj. Edhe EULEX-i, misioni më i madh i BE-së për sundim të ligjit, është i 
pranishëm në Kosovë me rreth 1600 policë, gjyqtarë dhe prokurorë për të mbikëqyrë 
reformat madhore në të gjitha fushat e sundimit të ligjit. Përparimi i mëtejshëm në këtë sferë 
kërkon bashkëpunim praktik me autoritetet si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Zgjedhjet 
e fundit komunale, në të cilat kanë marrë pjesë të gjitha komunitetet, të cilat u përkujdesën 
që vota e tyre të ketë rëndësi, tregojnë se proceset demokratike kanë filluar të marrin 
pozitën qendrore. Ndonëse ka pasur disa parregullsi, përgjithësisht zgjedhjet i kanë 
përmbushur standardet ndërkombëtare. Shenja më inkurajuese që ka dalë nga zgjedhjet ka 
qenë pjesëmarrja e serbëve të Kosovës që jetojnë në komunat e reja me shumicë serbe. 
Pjesëmarrja e serbëve në veri të Kosovës ka qenë minimale, por nëse komunat e reja në 
pjesët qendrore dhe jugore janë të suksesshme, ato do të ofrojnë një shembull që mund t’i 
nxisë serbët e Kosovës në veri që të zgjedhin bashkëpunimin në të ardhmen. Bashkimi 
Evropian e ka themeluar një “Shtëpi të BE-së” në veri të Kosovës për të rritur kontaktin me 
popullatën në këtë zonë. Tani në Kosovë, njerëzit vërtetë po flasin dhe duan të dëgjohen.  

 
Ka një përparim të qëndrueshëm në adresimin e shqetësimeve të komuniteteve pakicë dhe 
në procesin e pajtimit i cili është delikat por i domosdoshëm. Një shembull i mirë i kësaj 
është nisja e projektit që do të zgjasë 30 muaj dhe do të kushtojë 5 milion euro nga Zyra 
Ndërlidhëse e Komisionit Evropian (ZNKE) për të mbyllur kampet e kontaminuara nga 
plumbi në veri të Mitrovicës. Kjo ua mundëson 90 familjeve rome, ashkali dhe egjiptiane që 



të shpërngulen nga këto kampe në mëhallën e romëve në jug të Mitrovicës dhe në vende të 
tjera për një jetë më të shëndoshë. Gjithashtu, projekti do të ofrojë përkrahje në sferën e 
arsimit dhe atë financiare në mënyrë që këto komunitete të mund të integrohen plotësisht në 
jetë në jug të Mitrovicës.  

 
Këto janë zhvillime inkurajuese për ne, partnerët e Kosovës nga BE-ja dhe për njerëzit e 
Kosovës.  

 
Megjithatë, tranzicioni nga koha e tashme deri te e ardhmja evropiane është vërtet i vështirë 
dhe me shumë sfida, kjo është një e vërtet që është e ditur për autoritetet e Kosovës dhe 
miqtë e saj ndërkombëtarë. Lista e çështjeve që duhet adresuar menjëherë përfshinë luftën 
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfshirë riparimin e sistemit gjyqësor, sigurimin 
e llogaridhënies së plotë të institucioneve publike, qasjen në shëndetësi, arsimim dhe 
mundësi në ekonomi dhe rritjen thelbësore të pjesëmarrjes së grave dhe të komuniteteve në 
mekanizmat e jetës politike dhe sociale. Kjo më sjell te ajo që ne të gjithë e konsiderojmë si 
guri themeltar mbi të cilin ngrihen të gjitha shtetet demokratike, sundimin e ligjit, pa të cilin 
progresi legjitim kurrë nuk do të del në dritë.  

 
Zonja dhe Zotërinj, gjeneza e sundimit të ligjit mund të gjurmohet në kohët e hershme të së 
drejtës zakonore në kohën e Kartës së Madhe dhe Ligjit për të Drejtat kur “edhe mbretërit i 
nënshtroheshin ligjit”. Sundimi i ligjit depërton në çdo fushë të jetës si në zhvillimin e biznesit 
dhe tregtisë dhe në tërheqjen e investimeve të jashtme, ngritjen e një administrate efektive, 
krijimin e lidhjeve personale dhe ekonomike e kështu me radhë.  

 
Në vitet e fundit ka dalë në pah se sundimi i ligjit nuk qëndron më në kuadër të jetës juridike 
dhe politike por ka depërtuar në fushën e financave, të ekonomisë dhe përtej tyre. Derisa 
bota përballet me globalizimin në rritje dhe pasojat që rrjedhin nga ai, sundimi i ligjit në 
mënyrë proporcionale vihet  në provë në fushat siç janë shqyrtimi gjyqësor, habeas korpus,  
procesi i rregullt, qasja në drejtësi dhe llogaridhënia e udhëheqësve të zgjedhur ndaj 
zgjedhësve të tyre. Po e citoj ish-Presidenten tuaj Mary Robinson: “Pa sundim të ligjit, 
zyrtarët e qeverisë nuk u përmbahen standardeve të dakorduara të sjelljes. Pa sundim të 
ligjit, dinjiteti dhe barazia e të gjithë njerëzve nuk afirmohet dhe mundësia e tyre për të 
kërkuar korrigjim ndaj ankesave të tyre dhe përmbushjen e angazhimeve shoqërore është e 
kufizuar”. Kjo nuk duhet të ndodhë në rastin e Kosovës dhe kjo është arsyeja pse BE-ja e ka 
përcaktuar sundimin e ligjit si fushën thelbësore ku përqendron vëmendjen e tij dhe 
koncentron përpjekjet e tij kolektive.  

 
Mbesin disa vështirësi në krijimin e një sistemi të fuqishëm të sundimit të ligjit në Kosovë. 
Mbeten sfida sa i përket krimit dhe korrupsionit si në Kosovë ashtu edhe në rajon. Individët 
duhet të mbajnë llogari për veprimet e tyre dhe nuk mund të jenë përmbi ligjin. Ambasadori 
amerikan në Kosovë vazhdimisht ka theksuar se pjesëtarët e elitës politike nuk mund ta 
konsiderojnë veten përmbi ligjin. Në fjalët e tij, ai ka thënë, “ata nuk janë të veçantë dhe nuk 
janë të ndryshëm. Ata janë sikurse unë, ju apo kushdo qoftë tjetër. Ata duhet t’i përgjigjen 
ligjit”. Është me të vërtetë inkurajues themelimi i institucioneve të reja gjyqësore, dy subjekte 
të reja të cilat së fundmi kanë dhënë mendime ligjërisht të arsyeshme rreth çështjeve të të 
drejtave të komuniteteve dhe në adresimin e problemeve me zgjedhjet. Sa i përket luftës 
kundër korrupsionit dhe mashtrimit, kjo pavarësi gjyqësore përbën akoma më shumë një 
imperativ.  

 
Pritjet e Brukselit janë të qarta. Kërkesa është e qartë sa i përket reformave që i konfirmojnë 
obligimet për anëtarësim në BE. Si shpërblim, Kosova kërkon liberalizim të vizave, kushte të 



volitshme tregtie dhe mbështetje buxhetore. Vlerësimi vjetor bërë nga Komisioni Evropian 
vitin që shkoi kishte identifikuar fushat ku ka nevojë për reforma dhe kishte filluar dialog 
konstruktiv përmes Procesit të Stabilizim-Asociimit. Mbetet për t’u shpresuar se në muajt e 
ardhshëm do të sjellin edhe një erë të një bashkëpunimi më të ngushtë rajonal midis 
Kosovës dhe Serbisë duke siguruar një progres më të qëndrueshëm drejt perspektivave 
evropiane.  

 
Si EUSR, shpresoj ta bëjë këtë vit më të fokusuar dhe edhe më produktiv siç kanë qenë 
edhe dy vitet e kaluara. BE-ja ka ndarë punën e vet si partner me Kosovën në luftimin e 
krimit dhe korrupsionit, vazhdimin e përpjekjeve për praninë në veri, në angazhimin e 
shoqërisë civile në nismat për demokratizim dhe evropianizim, mbikëqyrjen e reformave dhe 
ristrukturimin e sektorit të ndërmarrjeve private dhe publike për të tërhequr investimet e 
huaja direkte në Kosovë.  Tema kryesore në këto detyra është që të sigurojmë autorësi 
vendore dhe një identitet solid evropian të gatshëm për ta përqafuar të ardhmen e vet 
evropiane. 

 
Suksesi i cilitdo mision që vendoset në një kontekst post-konfliktuoz pashmangshmërisht 
kërkon mbështetje të gjerë politike. Rregullimet e reja institucionale në politikën e jashtme të 
BE-së pas hyrjes së Traktatit të Lisbonës në fuqi, shpresojmë se do ta rrisë nevojën për 
fokus në sigurimin e kësaj forme të mbështetjes për BE-në në Kosovë.  Promovimi i 
Përfaqësueses së Lartë/Zëvendës Presidentes dhe Shërbimit të saj për Veprim të Jashtëm 
ka qenë një zhvillim i mirëseardhur në aranzhimet e reja dhe do t’i formësojë më tutje 
objektivat e politikës së përbashkët të jashtme të 27 shteteve anëtare. Në rastin e Kosovës, 
shpresojmë se me këtë do të mund të bashkohen të 27 shtetet pa ndonjë paragjykim ndaj 
statusit sa i përket fushave kyçe së sundimit të ligjit dhe përparimit ekonomik. Unë gjithashtu 
pres që do të vijë një forcim të mëtutjeshëm të respektimit të standardeve ndërkombëtare në 
fushën e të drejtave të njeriut, veçanërisht të fëmijëve, grave dhe komuniteteve.  

 

Çfarë nënkupton e gjithë kjo për Kosovën? Këto zhvillime të reja në politikën e jashtme 
paraqesin moment për të zhvilluar më tej aranzhimet me BE-në  për të siguruar se porositë 
nga të dy anët janë koherente dhe me caqe të arritshme. Kosova ka nevojë që të ketë 
besim në rrugën drejt BE-së dhe nga ana e saj i duhet të dëshmohet se është partnere e 
besueshme në krijimin e një ekonomie të tregut të lirë, tërheqjen e investimeve, hapjen e 
vendeve të punës dhe duke i lejuar secilit të jetë pjesëmarrës i barabartë në një të ardhme 
kolektive. Më shumë se ndihmë diplomatike, njerëzit e Kosovës kanë nevojë edhe për 
mbështetje sociale dhe ekonomike dhe një angazhim të njëmendtë nga ana e BE-së për të 
mbajtur perspektivën evropiane të Kosovës dinamike dhe konstruktive.  

 

Ka qenë një privilegj të jem dëshmitar i zhvillimit të një Kosove evropiane të sapokrijuar. Për 
progres të vazhdueshëm duhet që brengat e autoriteteve vendore dhe të publikut të 
dëgjohen më shumë. Puna ime i ka edhe frustrimet dhe vështirësitë e veta dhe shpesh nuk 
kemi durim sa duhet me shpejtësinë e ndryshimeve, dëshirojmë të shohim gjithnjë më 
shumë! Mirëpo, jam i lumtur të ju them se një dinamizëm i caktuar dhe një shpresë e ka 
kapluar Kosovën anembanë, gjë që edhe e vërej sa herë që endem gjerë e gjatë terrenit të 
saj malor. Është veçanërisht frymëzuese të takosh rininë e vendit, përplot ide të freskëta 
dhe të flaktë për t’u lidhur sa më shumë me botën e jashtme. Ata nuk duhet të mbeten të 
zhgënjyer. Kjo periudhë është po aq një sfidë për BE-në sa edhe për rajonin në përpjekje 
për të gjetur perspektivë evropiane. Secila palë duhet ta përkrahë njëra tjetrën në këtë.  

 



Në fund, zonja dhe zotërinj, më lejoni t’i shpreh mirënjohjet e mia për të gjitha ato gra dhe 
ata burra të Irlandës që kanë dhënë kontribut në zhvillimin dhe perspektivën evropiane të 
Kosovës. Më 20 prill, 220 ushtarë irlandezë do të largohen nga baza e tyre në Prishtinë për 
t’u kthyer në shtëpi. Ata kishin marrë detyra të këmbësorisë në shtabin e misionit rreth 
fushave si patrullimi dhe mbledhja e informatave dhe në ndihmën për zhvillimin e fushave të 
shumta të shoqërisë civile. Ata do të na mungojnë thellë për profesionalizmin e shquar 
prandaj i lavdëroj për punën e tyre të shkëlqyer dhe për përkushtimin e tyre. Si në zyrën 
time ashtu edhe në EULEX, kemi kolegë të zellshëm irlandezë të cilët bëjnë ndryshime të 
përditshme në jetën e njerëzve të Kosovës, si në cilësinë e policëve, doganierëve ashtu 
edhe këshilltarëve juridikë. Ata janë përfaqësues krenarë të këtij vendi dhe ne kemi qenë 
me fat t’i kemi ata. Së bashku, do ta vazhdojmë punën tonë në Kosovë me garancën që 
brezave të ardhshëm t’ua kemi mbjellë farat për një të ardhme më të mirë për Kosovën dhe 
për njerëzit e saj.  

 

Ju faleminderit shumë. 
 
FUND 
 
Videoincizimin e fjalimit të EUSR në në Institutin për Çështje Ndërkombëtare dhe Evropiane 
mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: http://www.iiea.com/events/kosovo-two-years-on 
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