UNIONI EVROPIAN – KOSOVË
NËNKOMITETI PËR BUJQËSI DHE PESHKATARI
Takimi i parë

Bruksel, 21 Mars 2017
Vendi: Albert Borschette Congress Centre, Room TBC
Rue Froissart 36
RENDI I DITËS

9:00-9:15

9:15-12:00

21 MARS 2017
Fjala hyrëse dhe miratimi i rendi i ditës
Znj. Anila Statovci-Demaj, Zëvendësministre e MIE
Znj. Mary-Teresa Moran, Zevendes e Njësisë, Drejtoria e Përgjithshme për Fqinjësi dhe
Negociatave për Zgjerim
Bashkë kryesues: Demush Shasha, Sekretar i Përgjithshëm, MIE
Bashkë kryesues: Mary-Teresa Moran, Zevendes e Njësisë, Drejtoria e Përgjithshme për
Fqinjësi dhe Negociatave për Zgjerim
I. SIGURIA E USHQIMIT, VETERINARISË DHE FITOSANITARISË
1. Zbatimi i zhvillimeve legjislative, institucionale dhe politike







10:30-10:45

1.1.Transferi i inspektorëve veterinarë dhe fitosanitar nga komunat në Agjencinë
e Ushqimit dhe Veterinarisë (2016 raporti përfundimtari mbi vendin)
1.2.Ngritja e objekteve për kontrollet e importit veterinar dhe fitosanitar (objektet
dhe kapaciteti i pikave inspektuese veterinare në kufij)
1.3.Marrja e mostrave dhe vlerësimi i rrezikut në pikat kontrolluese kufitare dhe
përdorimi i TRACES (gjuermushmerisë së sëmundjeve)
1.4.Fuqzimi i sigurisë së ushqimit dhe kontrolleve fitosanitare; situata
epidemiologjike lidhur me sëmundjet e bimëve; kontrolli dhe masat e çrrënjosjes
për sëmundjet e bimëve; kontrolli dhe mbajta e regjistrit lidhur me përdorimin e
pesticideve dhe plehrave
1.5. Sistematizimi i futjes së të dhënave në bazën e të dhënave për identifikimin,
regjistrimin dhe lëvizjen e kafshëve
 Infrastruktura e TI-së
 Futja e të dhënave/ sistematizimi/ reduktimi i mos – raportimit (të dhënat për
vitin 2016 krahasuar me vitin 2015)
 Kontrolli në tregjet e blegtorisë
 Kontrolli në nivel të thertoreve
 Aktivitetet ilegale ( lëvizjet e kafshëve)

Pauzë
 1.6.Pajisje të Laboratorit të AUV , akreditimi i laboratorit, shërbimet testuese të
siguruara; raporti statistikor mbi numrin e përgjithshëm të mostrave të testuara
dhe numri i mostrave të gjetura jo ankuese
 1.7.Buxheti dhe stafi i AUV
 1.8.Aktivitetet e inspektoratit
 1.9. Planet vjetore/shumëvjeçare për kontrollimin e sëmundjeve të kafshëve dhe
sigurisë së ushqimit
 1.10. Deponia e përkohshme e nën – produkteve shtazore ; Zhvillimet në fabrikën
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e mbetjeve (dhe shërbimet e aneksuara, si grumbullimi; diskutimet)
1.11.Afati për ngritjen e ndërmarrjeve agro – ushqimore (përcjellja e vlerësimeve
të vitit 2010 në fabrikat e bulmetit, thertoret dhe fabrikat për përpunimin e mishit)
1.12. Tregtia e paligjshme dhe kontrolli i kafshëve të gjalla dhe produktet agro –
ushqimore (mekanizmat bashkëpunues me homologët Serb)
1.13. Reduktimi i therjeve ilegale.

2. Përmbledhja e implementimit të konkluzioneve të DPSA – së të vitit 2016

13:15-14:30

II. BUJQËSIA
1. Zbatimi i zhvillimeve legjislative, institucionale dhe politike që nga Raporti i
fundit të Progresit
 1.1. Progresi i arritur në përafrimin me legjislacionin e BE – së si dhe plani
legjislativ për harmonizim;
 1.2. Statistikat e importit dhe eksportit të bujqësisë (përfshirë prezantimin e
bashkëpunimit institucional). Krahasimi me të dhënat nga DPSA – ja e fundit.
 1.3. Përditësimi i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave (FADN) dhe
përdorimi në fushat e politikave
 1.4. Zhvillimet dhe përmirësimi i regjistrit të fermës (përfshirë këtu të dhënat nga
regjistrat tjerë si p.sh: regjistri i kafshëve, Sistemi për Identifikimin e Parcelave të
Tokës)
 Zbatimi i ligjit ekzistues
 Komisioni për Bujqësi Organike – zbatimi i aktiviteteve
 Kapaciteti për çertifikim dhe inspektim të bujqësisë organike
 Plani i Veprimit /baza e të dhënave / vëllimi i prodhimit dhe planeve për të
kaluar në bujqësi organike
 1.5. Treguesit Gjeografik
 1.6. Zhvillimet e fundit dhe të planifikuara të sektorit të verës (përfshirë regjistrin
e vreshtave)
 1.7. Gjendja e tokës bujqësore (implementimi i projektit IPA) dhe strategjia e
konsolidimit të tokës. (Programi i Reformës Ekonomike 2016 – Masa n°6)
2.Vërejtjet mbi implementimin e konkluzioneve të DPSA – së për vitin 2016

14:30-14:45

Pauzë
III. ZHVILLIMI RURAL

14:45-16:00

1. Zbatimi i zhvillimeve legjislative, institucionale dhe politike që nga Raporti i
fundit të Progresit
 1.1.Kapaciteti i Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor (Raporti përfundimtar mbi
vendin 2016)
 1.2. Zbatimi i Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
 1.3. Plani për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020
 1.4.2017 Programi për Subvencione; masat, shumat, futja e masave të
përputhshmërisë ndër – sektoriale
 1.5. Vlerësimi i gjendjes aktuale të skemave për pagesat e çiftëzuara; zgjerimi në
fushat tjera
 1.6.Skemat e Kreditimit Rural/Skemat për garantimin e rrezikut
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1.7.Progresi i arritur në shërbimet këshillimore/ legjislacioni sekondar për
implementimin e ligjit për shërbimet këshillimore
 1.8. Kapaciteti i Agjencisë së Pagesave
 1.9. Shfrytëzimi i tokës (statistikat dhe kontrollet) dhe konsolidimi i tokës
(implementimi i strategjisë). (2016 Programi i Reformës Ekonomike 2016 – Masa
n°5)
2. Përmbledhja e implementimit të konkluzioneve të DPSA – së të vitit 2016

16:00-16:30

IV. PYLLTARIA DHE PESHKATARIA
1. Zbatimi i zhvillimeve legjislative, institucionale dhe politike që nga Raporti i
fundit të progresit
 1.1. Zhvillimet në sektorin e peshkatarisë dhe inventarizimi i peshqvet (2016
Raporti përfundimtar mbi vendin)
 1.2.Menaxhimi i pyjeve dhe luftimi i prerjeve ilegale (aplikimi i ndëshkimeve
dhe sanksioneve)
 1.3. Koordinimi institucional në fushën e pylltarisë (përfshirë bartjen e
përgjegjësive në nivel komunal)
2. Përmbledhja e implementimit të konkluzioneve të DPSA – së në vitin 2016
V. ASISTENCA FINANCIARE (IPA I dhe II)
16:45-17:00 KONKLUZIONET
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