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HYRJE
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2020-2024 është miratuar nga Qeveria e Republikës
së Kosovës më 14 korrik 2020. Ai është dokument ligjërisht i detyrueshëm për të gjitha organet e
administratës shtetërore, të cilat obligohen të zbatojnë masat afatshkurtra nën përgjegjësinë e tyre, siç janë
planifikuar, dhe të monitorojnë zbatimin e tyre. Qeveria, si mekanizmi qendror kombëtar përgjegjës për
përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e PKZMSA-së përmes institucionit të mandatuar
ligjërisht për koordinimin e procesit të integrimit në BE – Zyrës së Kryeministrit (ZKM) (ish-Ministrisë së
Integrimit Evropian).
ZKM, përmes departamenteve përgjegjëse për integrim evropian, monitoron zbatimin e PKZMSA-së,
respektivisht të masave afatshkurtra, në baza tremujore, përmes raporteve të rregullta. Këto raporte
shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin e këtij programi, dhe për qëllim të llogaridhënies e
transparencës brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të interesuara dhe publikut të gjerë. Gjetjet,
mes tjerash, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet e stabilizim-asociimit BE – Kosovë,
përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së.
Pasi që Programi është miratuar nga Qeveria në korrik, kjo për shkak të rrethanave politike dhe pandemisë
Covid-19, ky është raporti i parë për vitin 2020. Ai mbulon periudhën 1 korrik-30 shtator. Të dhënat janë
raportuar nga secili institucion përgjegjës përmes Platformës Online për Monitorim dhe Raportim për Integrim
Evropian, sipas matricës së masave afatshkurtra dhe bazuar në udhëzuesin për këtë qëllim. Në kapitujt ku
të dhënat janë raportuar me vonesë ose në mënyrë joadekuate, ato nuk janë përfshirë në raport, dhe masat
përkatëse janë vlerësuar si të pazbatuara, përkatësisht që përballen me vonesa serioze. Zbatimi i programit
është vlerësuar sipas statusit të ecurisë (paraqitur në diagrame) për masat e planifikuara për t’u zbatuar
brenda periudhës raportuese (korrik-shtator), dhe atë si në vijim:
 Masat e zbatuara (ato të cilat janë zbatuar plotësisht) – me të kaltër; dhe
 Masat e pazbatuara (ato të cilat nuk kanë arritur të zbatohen) – me të kuqe.
Ky raport, që përmban katër kapituj, ndahet në dy pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi dhe ajo mbi secilin
bllok. Kapitulli 0 jep një pasqyrë të përgjithshme mbi zbatimin e Programit gjatë periudhës raportuese. Ky
kapitull është i ndarë më tej në pesë pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa mbi kriteret politike, pjesa
mbi kriteret ekonomike, pjesa mbi standardet evropiane, dhe pjesa sipas institucioneve. Secila pjesë e këtij
kapitulli përmban diagramin dhe pjesën narrative (shpjegimin e gjetjeve). Teksti narrativ mbi secilin bllok
përmbyllet me një vlerësim cilësor të gjendjes, ku përvijohen masat që nuk kanë arritur të zbatohen brenda
afatit dhe ato që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur të vitit.
Kapitujt 1, 2 dhe 3 janë uniformë – secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të Programit: diagramin
dhe pjesën narrative. Diagramet paraqesin gjetjet mbi nivelin e zbatimit të kapitullit përkatës gjatë
periudhës raportuese – në raport me masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda kësaj periudhe (korrikshtator). Pjesa narrative e secilit diagram jep një përmbledhje sasiore të këtyre gjetjeve dhe një vlerësim të
shkurtër cilësor të gjendjes së përgjithshme në kapitullin përkatës.
Raporti gjithashtu përmban dy shtojca. Shtojca 1 paraqet gjendjen e zbatimit të të gjitha masave të
Programit të planifikuara për t’u zbatuar deri në fund të tremujorit të tretë. Shtojca 2 paraqet listën e masave
të zbatuara deri në fund të shtatorit, para afateve kohore.
Gjetjet tregojnë se gjatë tremujorit të tretë 2020 Programi është zbatuar në nivel prej 35.59%: 21 nga 59
masa të planifikuara për këtë tremujor janë zbatuar plotësisht, ndërsa 64.41% e tyre, 38 masa, akoma nuk
janë zbatuar plotësisht (shihni diagramin 0.1., fq. 5). Përveç këtyre, 16 masa janë zbatuar para afateve të
parapara.
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PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS KORRIK-SHTATOR 2020

Programi përmban 194 masa: 108 (55.90%) masa legjislative dhe 86 (44.10%) masa zbatuese; prej tyre, 59
masa (30.41%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 40 masa legjislative dhe 19 masa
zbatuese.
Diagrami 0.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Programi në tërësi

Sa i përket zbatimit të masave të Programit të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 35.59% e masave, 21 masa, janë zbatuar plotësisht;
 64.41% e masave, 38 masa, nuk janë zbatuar plotësisht pra përballen me vonesa serioze.
Nga gjithsej 194 masa, Programi përmban 108 masa legjislative; prej tyre, 40 (37.61%) masa janë planifikuar
të zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 0.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: masat legjislative

Sa i përket zbatimit të masave legjislative të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 35% e masave, 14 masa, janë zbatuar plotësisht;
 65% e masave, 26 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga gjithsej 194 masa, Programi përmban 86 masa zbatuese; prej tyre, 19 masa (22.09%) janë planifikuar të
zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 0.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: masat zbatuese

Sa i përket zbatimit të masave zbatuese të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 36.84% e masave, 7 masa, janë zbatuar plotësisht;
 63.16% e masave, 12 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
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0.1.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Ky bllok përmban 12 masa: 7 (58.3%) masa legjislative dhe 5 (41.7%) masa zbatuese; prej tyre, 5 masa
(41.7%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 4 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Kriteret politike

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 60% e masave, 3 masa, janë zbatuar plotësisht;
 40% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk
kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë janë si në vijim:
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për kontestet administrative;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për valën e parë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të
pavarura.
Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje janë si në vijim:
 Miratimi i rregullores së re të Kuvendit;
 Miratimi nga Qeveria i koncept-dokumentit për valën e dytë dhe të tretë të racionalizimit të agjencive dhe
institucioneve të pavarura.
0.2.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

Ky bllok përmban 5 masa zbatuese; prej tyre, 1 masë (20%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të
tretë.
Diagrami 0.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Kriteret ekonomike

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se të gjitha masat, 1 masë, janë zbatuar plotësisht.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, në kuadër të këtij blloku nuk ka masa të cilat nuk kanë arritur të zbatohen
brenda afatit të paraparë.
Masa e këtij blloku që pritet të përballet me sfida e vonesa dhe që kërkon vëmendje është si në vijim:
 Rishikimi i Planit të Veprimit për vitin 2021 të SRMFP 2016-2020.
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0.3.

Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquisnë e BE-së

Ky bllok përmban 178 masa: 102 (57.30%) masa legjislative dhe 76 (42.69%) masa zbatuese; prej tyre, 53
masa (30.33%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 37 masa legjislative dhe 17 masa
zbatuese.
Diagrami 0.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Standardet evropiane

Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 32.08% e masave, 17 masa, janë zbatuar plotësisht;
 67.92% e masave, 36 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk
kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë janë si në vijim:
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për inspektime;
 Miratimi i rregullores për njësitë matëse ligjore;
 Rekrutimi i së paku 1 zyrtari në Agjencinë Kosovare për Metrologji;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për partneritetin publiko-privat;
 Emërimi i dy anëtarëve të bordit të OShP-së;
 Miratimi i UA për përfaqësuesit e huaj;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për mikrofinanca dhe për institucionet financiare jobankare (plotësimndryshim);
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve
elektronike të shpejtësisë së lartë;
 Caktimi i skemave tarifore për operatorët kabllorë përmes Qeverisë;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bujqësi dhe zhvillim rural;
 Miratimi nga Qeveria i koncept-dokumentit për tokën bujqësore;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për TVSh;
 Miratimi nga Qeveria i dy projektligjeve në fushën e politikave sociale dhe punësimit: projektligjit të punës
dhe atij për pushimin e lehonisë dhe prindëror;
 Miratimi i koncept-dokumentit për përmirësimin e legjislacionit në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë;
 Miratimi nga Qeveria i tri projektligjeve në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: draft-kodit të
procedurës penale, projektligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë për zyrtarë publikë, dhe
atij për Agjencinë Kundër Korrupsionit;
 Miratimi i UA për përcaktimin dhe procedurën për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit;
 Miratimi i tri dokumenteve të politikave në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: Strategjisë dhe PV
për Luftimin e Korrupsionit 2020-2025, koncept-dokumentit për ligjin për persona të zhvendosur, dhe
koncept-dokumentit për përkrahjen e projekteve për komunitete;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sigurinë kibernetike;
 Miratimi i dy UA në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: për kushtet dhe procedurat e vazhdimit të vizës
(plotësim-ndryshim) dhe për refuzimin e hyrjes në Republikën e Kosovës (plotësim-ndryshim);
 Miratimi i planit zhvillimor të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit (QKMK).
 UA për transferin e teknologjisë dhe dijes dhe format e transferit të teknologjisë;
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Miratimi nga Qeveria i tri projektligjeve në fushën e mjedisit: për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, për
parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, dhe atij për ujërat e Kosovës;
Miratimi i tri UA në fushën e mjedisit: për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e
palëvizshme të ndotjes, për llojet e egra të mbrojtura dhe strikt të mbrojtura të faunës, dhe për kushtet,
mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik
dhe në trupin ujor;
Miratimi i tri dokumenteve të politikave në fushën e mjedisit: PV kombëtar për efiçiencë të energjisë 20192021, strategjisë dhe PV për menaxhimin e mbeturinave 2020-2028, dhe koncept-dokumentit për ndryshime
klimatike;
Miratimi i UA për praktikat e mira për shpërndarje;
Miratimi i Programit për Mbrojtjen e Konsumatorit 2021-2025.;
Miratimi nga Qeveria i draft-kodit doganor dhe të akcizave në Kosovë (plotësim-ndryshim); dhe
Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin shtesë V të Marrëveshjes
për amendamentim dhe aderim në Marrëveshjen e Hapësirës së Tregtisë së Lirë në Evropën Qendrore
(CEFTA).

Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje janë si në vijim:
 Mbajtja e së paku 4 cikleve të trajnimit për përafrim të legjislacionit;
 Përkthimi, rishikimi dhe çertfikimi i akteve ligjore të BE-së në gjuhë zyrtare të Kosovës;
 Funksionalizimi i platformës për përafrimin e legjislacionit vendor me acquis të BE-së.
 Miratimi i planit të veprimit për fushën e pa-harmonizuar (34-36 TFBE);
 Funksionalizimi i sistemit online për shitjen e standardeve;
 Miratimi i UA mbi rregullimin e kritereve të kontrollit të cilësisë të organizatave profesionale;
 Miratimi i rregullores për ndihmë horizontale;
 Miratimi i rregullores për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit me synim të harmonizimit të kërkesave tona
me Standardet e Bazelit për LCR dhe NSFR (plotësim-ndryshim);
 Miratimi i kodit të etikës për ofruesit e shërbimeve mediale audio dhe audio-vizuale;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve
elektronike të shpejtësisë së lartë;
 Miratimi i tri rregulloreve në fushën e shoqërisë së informacionit dhe mediave: për komunikimet komerciale
audio-vizuale, për shpërndarjen e ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audio-vizuale, dhe për pronësi të
mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për bujqësi dhe zhvillim rural;
 Miratimi i koncept-dokumentit për tokën bujqësore;
 Miratimi i strategjisë për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore;
 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ushqimin;
 Miratimi i dy UA në fushën e sigurisë së ushqimit: për përcaktimin e rregullave shëndetësore për
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, dhe për
zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre,
të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;
 Miratimi i gjashtë (6) akteve nënligjore në fushën e transportit: UA për homologim të automjeteve, për
kontrollim teknik të automjeteve, UA për kushtet teknike të pjesëmarrjes së automjeteve në rrugë, për
kontrollimin teknik mobil, rregullores që përcakton rregulla të hollësishme për operimin e veloreve, dhe
rregullores mbi rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe krijimin e një Agjencie Evropiane të
Sigurisë së Aviacionit;
 Miratimi i Strategjisë Sektoriale dhe të Transportit Multimodal 2015-2025 dhe PV;
 Miratimi i rregullores për etiketat e pajisjeve që shpenzojnë energji;
 Disbursimi i investimeve të para për efiçiencë të energjisë;
 Miratimi i PV Kombëtar për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021;
 Miratimi i udhëzuesit për mënyrën e raportimit për raportet vjetore dhe për progresin e PV Kombëtar për
Efiçiencë të Energjisë;
 Miratimi nga Qeveria i projektligji për sistemin qendror të evidencës penale;
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0.4.

Miratimi i dy dokumenteve të politikave në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore: strategjisë sektoriale
të sundimit të ligjit, dhe strategjisë kombëtare dhe PV për mbrojtje nga dhuna në familje;
Miratimi i strategjisë shtetërore për sigurinë kibernetike 2020-2024;
Zhvillimi i bazës së të dhënave për numrin dhe lokacionin e të kthyerve dhe të të zhvendosurve;
Mbyllja e pesë (5) qendrave kolektive në komunën e Shtërpcës;
Miratimi nga Qeveria i dy (2) projektligjeve në fushën e arsimit: për arsimin e lartë, dhe për edukimin në
fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç në Republikën e Kosovës;
Miratimi nga Qeveria i katër (4) projektligjeve në fushën e mjedisit: për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, për
parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, për ujërat e Kosovës, dhe për pyjet;
Miratimi i tri UA në fushën e mjedisit: për llojet e egra të mbrojtura dhe strikt të mbrojtura të faunës, për
rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes, dhe për kushtet, mënyrat,
parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në
trupin ujor;
Miratimi i tri (3) dokumenteve të politikave në fushën e mjedisit: koncept-dokumenti për ndryshime
klimatike, strategjisë dhe PV për menaxhimin e mbeturinave 2020-2028, dhe PV 2020-2022 për zbatimin e
Strategjisë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017-2036;
Funksionalizimi i dymbëdhjetë (12) puseve të reja për monitorim të ujërave nëntokësorë;
Miratimi i koncept-dokumentit për legjislacionin për zgjidhjen alternative të kontesteve.
Gjendja sipas institucioneve

Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit për institucionet cilat kanë planifikuar zbatim
të aktiviteteve gjatë periudhës korrik-shtator. Me qëllim të vlerësimit të performancës, institucionet janë
ranguar sipas përqindjes së masave të zbatuara, nga ai me performancën më të dobët deri te ai me
performancën më të mirë.
Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre të
planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës korrik-shtator, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Ministria e Infrastrukturës (MI) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit (MKK) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (MPMS) – 0% (0 / 3 masa të zbatuara);
 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 14.29% (1 / 7 masa të zbatuara);
 Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) – 16.67% (2 / 12 masa të zbatuara);
 Ministria e Drejtësisë (MD) – 20% (1 / 5 masa të zbatuara);
 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) – 28.57% (2 / 7 masa të zbatuara);
 Ministria e Financave (MF) – 33.33% (1 / 3 masa të zbatuara);
 Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh) – 50% (1 / 2 masa e zbatuara);
 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
 Ministria e Pushtetit Lokal (MPL) – 100% (3 / 3 masa të zbatuara).
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Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: performanca e institucioneve të Qeverisë
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Performanca e pjesës së mbetur të institucioneve të Qeverisë gjatë periudhës korrik-shtator nuk mund të
matet, pasi që asnjë masë nën përgjegjësinë e tyre nuk është planifikuar të zbatohet brenda kësaj periudhe.
Në anën tjetër, sa i përket performancës së institucioneve të tjera në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e
tyre të planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës korrik-shtator, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Agjencia Kundër Korrupsionit (AKKK) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) – 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) - 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) – 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
 Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) – 100% (1 / 1 masa të zbatuara);
 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 100% (2 / 2 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) – 100% (3 / 3 masa të
zbatuara).
Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: performanca e institucioneve të tjera
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Performanca e pjesës së mbetur të institucioneve të tjera gjatë periudhës korrik-shtator nuk mund të matet,
pasi që asnjë masë nën përgjegjësinë e tyre nuk është planifikuar të zbatohet brenda kësaj periudhe.
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1.
1.1.
1.1.1.

BLLOKU 1: KRITERET POLITIKE
Demokracia dhe sundimi i ligjit
Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative; e cila nuk është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë,
prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
1.1.2.

Administrata publike

Ky kapitull përmban 8 masa: 5 (62.5%) masa legjislative dhe 3 (37.5%) masa zbatuese; prej tyre, 5 masa
(60%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 4 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 1.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Administrata publike

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 60% e masave, 3 masa, janë zbatuar plotësisht;
 40% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor nuk përballet me vonesa serioze, pra masat e planifikuara janë në zbatim e
sipër. Megjithatë, ka vonesa në zbatimin e masave të rëndësishme, si miratimi i projektligjit për konfliktet
administrative dhe atij për valën e parë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura. Duhet t’i
kushtohet rëndësi e veçantë zbatimit të këtyre masave gjatë tremujorit të fundit të vitit. Gjithashtu duhet theksuar që
zbatimi i këtyre masave dhe masave të planifikuara për tremujorin e fundit është penguar dhe shtyrë për shkak të
gjendjes së shkaktuar nga pandemia Covid-19.
1.1.3.

Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
1.1.4.

Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
1.2.

Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të kapitullit gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
1 masë e planifikuar është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të paraparë, dhe me këtë i tërë
kapitulli tashmë është zbatuar plotësisht.
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2.
2.1.

BLLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Ky kapitull përmban 5 masa legjislative; prej tyre, 1 masë (20%) është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë.
Diagrami 2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të
tregut

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar plotësisht.
2.2.

Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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3.

BLLOKU 3: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BESË

3.0.

Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese; prej tyre, 1 masë (20%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit
të tretë.
Diagrami 3.0. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Korniza ligjore
për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar plotësisht.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, vetëm 1 masë (Funksionalizimi i platformës për përafrimin e legjislacionit vendor me
acquis të BE-së) përballet me vështirësi serioze, 2 masa të tjera (përkthimi, rishikimi dhe certifikimi i akteve ligjore të
BE-së në gjuhë zyrtare të Kosovës; 4 cikle të trajnimeve për përafrim të legjislacionit) përballen me vonesa të vogla,
ndërsa 1 masë (lëshimi i opinioneve ligjore të përputhshmërisë me acquis të BE-së) është duke u zbatuar sipas planit.
3.1.

Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave

Ky kapitull përmban 8 masa: 5 (62.5%) masa legjislative dhe 3 (37.5%) masa zbatuese; prej tyre, 5 masa
(62.5%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 4 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Lëvizja e lirë e mallrave

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 40% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht;
 60% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga 2 masat e zbatuara plotësisht, 1 masë është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze, pra shumica nga masat e planifikuara nuk janë në zbatim e
sipër. Vonesa ka në miratimin e projektligjit për inspektime e të rregullores për njësitë matëse, dhe në rekrutimin e së
paku një zyrtari në Agjencinë Kosovare për Metrologji. Gjithashtu ka vonesa të vogla në krijimin e politikave për
fushën e pa-harmonizuar dhe zbatimin e standardeve të adoptuara.
3.2.

Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese; e cila nuk është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë,
prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
3.3.

Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve

Ky kapitull përmban 2 masa legjislative; prej tyre, 1 masë legjislative (50%) është planifikuar të zbatohet
gjatë tremujorit të tretë.
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Diagrami 3.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: E drejta e themelimit të kompanive dhe
liria e ofrimit të shërbimeve

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar plotësisht.
3.4.

Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 (50%) masë legjislative dhe 1 (50%) masë zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli nuk mund
të matet.
Nga 2 masat e këtij kapitulli, 1 masë, masa legjislative, është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të
paraparë.
3.5.

Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik

Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese; prej tyre, , 2 masa (50%)
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Prokurimi publik

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht;
 50% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa vonesa serioze, duke filluar nga miratimi i projektligjit për partneritetin
publiko- privat, ndërsa është miratuar koncept-dokumenti për trajtimin e legjislacionit në fushën e prokurimit publik.
Gjithashtu ka vonesa në plotësimin e Bordit të OSHP-së dhe në zbatimin e menaxhimit deri në 50% të kontratave të
nënshkruara me vlera të mëdha përmes sistemit të e-prokurimit, ndonëse i planifikuar të zbatohet në tremujorin e
fundit.
3.6.

Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masë zbatuese; prej tyre, 1 masë (25%)
legjislative është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: E drejta e kompanive

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar akoma, pra përballet me vonesa serioze.
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Nga 4 masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të
paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor përballet me vonesa serioze, pra masat e planifikuara nuk janë duke u zbatuar.
Vonesa ka në miratimin e UA për përfaqësuesit e huaj.
3.7.

Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale

Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese; prej tyre, 1 masë zbatuese
(20%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.7. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020 E drejta e pronësisë intelektuale

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar akoma, pra përballet me vonesa serioze.
Nga 5 masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të
paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor përballet me vonesa serioze, pra masat e planifikuara nuk janë duke u zbatuar.
Vonesa ka në caktimin e skemave tarifore për operatorët kabllorë. Masa për të cilën bëhet fjalë në diagramin 3.7.2.
është zbatuar pas kalimit të periudhës raportuese, pasi që Qeveria në tetor ka vendosur për tarifat, prandaj kjo do të
reflektohet ne raportin e ardhshëm.
3.8.

Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës

Ky kapitull përmban 6 masa: 4 (66.67%) masa legjislative dhe 2 (33.33%) masa zbatuese; prej tyre, 1 masë
zbatuese (16.67%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Politikat e konkurrencës

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar plotësisht.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor nuk përballet me vonesa. Në tremujorin e ardhshëm institucionet përgjegjëse
duhet të fokusohen në përfundimin e procedurave për miratimin e Rregullores për ndihmë horizontale.
3.9.

Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare

Ky kapitull përmban 3 masa legjislative; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
3.10.

Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Ky kapitull përmban 10 masa: 9 (90%) masa legjislative dhe 1 (10%) masë zbatuese; prej tyre, 5 masa
legjislative (50%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
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Diagrami 3.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 80% e masave, 4 masa, janë zbatuar plotësisht;
 20% e masave, 1 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze në plotësimin e kornizës legjislative, si ligji për masat për
uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë, rregullorja për pronësi të
mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave dhe kodi i etikës për ofruesit e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale. Gjithashtu ka vonesa të vogla në miratimin e Rregullores për komunikimet komerciale audio-vizuale dhe asaj
për shpërndarjen e ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audio-vizuale.
3.11.

Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Ky kapitull përmban 6 masa: 3 (50%) masa legjislative dhe 3 (50%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa (33.34%)
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 3 masa të planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga 6 masat e këtij kapitulli, 2 masa legjislative janë zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze. Një vonesë e paraqitur sipër është lidhur me miratimin e
Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe Koncept-dokumentit për tokën bujqësore. Megjithatë, duhet t’i kushtohet
rëndësi e veçantë miratimit edhe të masave tjera të parapara brenda tremujorit të ardhshëm.
3.12.

Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë

Ky kapitull përmban 5 masa: 4 (80%) masa legjislative dhe 1 (20%) masë zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj
periudhe nuk mund të matet.
3.13.

Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, por asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit
të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
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3.14.

Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 13 masa: 12 (92.3%) masa legjislative dhe 1 (7.7%) masa zbatuese; prej tyre, 3 masa
legjislative (23.1%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.14. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Politikat e transportit

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 66.67% e masave, 2 masa janë zbatuar plotësisht;
 33.33% e masave, 1 masë, nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze në miratimin e ligjeve, koncept-dokumenteve dhe akteve
nënligjore për transport rrugor dhe aviacion, dhe të disa masave të tjera. Gjithashtu duhet t’i kushtohet rëndësi e
veçantë miratimit të kornizës legjislative primare dhe sekondare në fushën e transportit rrugor dhe aviacionit, si dhe
miratimin e dokumenteve strategjike.
3.15.

Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia

Ky kapitull përmban 7 masa: 4 (57%) masa legjislative dhe 3 (43%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa
legjislative (28.57%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.15. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Energjia

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht;
 50% e masave, 1 masë, nuk është zbatuar plotësisht.
Nga 7 masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të
paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa vonesa në plotësimin e kornizës legjislative sekondare në kuadër të
efiçiencës së energjisë si dhe ne miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-202
Megjithatë, pavarësisht të gjeturave të raportit statistikor, ky sektor karakterizohet me disa vonesa të cilave duhet t’i
kushtohet rëndësi e veçantë miratimit të legjislacionit sekondar në kuadër të ligjit për efiçiencë të energjisë.
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3.16.

Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legjislative dhe 2 (67.67%) masa zbatuese; prej tyre, 1 masë
legjislative (33.33%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.16. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Tatimet

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar, pra përballet me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze, pra masa e planifikuar nuk është zbatuar. Vonesa ka në
miratimin e projektligjit për TVSh. Marrë parasysh kontekstin e krijuar nga pandemia dhe pajtimin me Komisionin
Evropian së fundmi që së pari të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse e politikave tatimore e pastaj të procedohet me
miratimin e legjislacionit, kjo masë nuk figuron si masë që përballet me vonesa serioze qe (edhe pse nuk është
përfunduar) por si e bartur për të ardhmen.
3.17.

Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
3.18.

Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese; prej tyre, 1 masë (50%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit
të tretë.
Diagrami 3.18. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Statistikat

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se të gjitha masat e planifikuara, 1 masë, janë zbatuar plotësisht.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor nuk ka vonesa serioze, pra masa e planifikua është zbatuar.
3.19.

Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi

Ky kapitull përmban 7 masa: 3 (42.85%) masa legjislative dhe 4 (57.15%) masa zbatuese; prej tyre, 3 (42.85%)
masa janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 2 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.
Diagrami 3.19. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Politikat sociale dhe punësimi

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 3 masa të planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
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Nga 7 masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të
paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze, pra masat e planifikuara nuk janë zbatuar. Vonesa ka në
miratimin e projektligjit të punës, në miratimin e projektligjit për pushimin e lehonisë dhe prindëror dhe në miratimin
e koncept-dokumentit për përmirësimin e legjislacionit në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.
3.20.

Kapitulli 20 i acquis-së: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli brenda periudhës raportuese nuk mund të
matet.
3.21.

Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
3.22.

Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli për këtë
periudhë nuk mund të matet.
3.23.

Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Ky kapitull përmban 32 masa: 16 (50%) masa legjislative dhe 16 (50%) masa zbatuese; prej tyre, , 7 masa
(21%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 4 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese.
Diagrami 3.23. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 7 masa të planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga 32 masat e këtij kapitulli, 5 masa (4 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese) janë zbatuar gjatë tremujorit
të tretë, para afatit të paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor nuk ka vonesa serioze, pra masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. Vonesa
ka në miratimin e projektligjit për sistemin qendror të evidencës penale, si dhe në hartimin e politikave në fushën e
sundimit të ligjit, përkatësisht Strategjisë Sektoriale në fushën e sundimit te ligjit. Vonesa ka edhe në rishikimin e
strategjisë kundër dhunës në familje. Vonesa me serioze ka në miratimin e projektligjeve kundër korrupsionit dhe të
kodit të procedurës penale.
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3.24.

Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria

Ky kapitull përmban 13 masa: 8 (61%) masa legjislative dhe 5 (39%) masa zbatuese; prej tyre, 6 masa (46%)
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 4 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese.
Diagrami 3.24. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Drejtësia, liria dhe siguria

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 33.33% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht;
 66.67% e masave, 4 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Nga 13 masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të
paraparë.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë sektor ka vonesa në miratimin e legjislacionit sekondar në fushën e migrimit.
Kjo për shkak që pas miratimit të këtyre akteve është kërkuar rishikim nga autoritetet e përfshira. Për më tepër, ka
vonesa në miratimin e projektligjit për sigurinë kibernetike dhe në rishikimin e Planit Zhvillimor të QKMK-së.
Vëmendje duhet t’i kushtohet miratimit të strategjisë shtetërore për sigurinë kibernetike, pasi që hartimi i saj është në
fazat fillestare, ndërsa afati për miratim është deri në fund të vitit.
3.25.

Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, e cila është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.25. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze, pra masa e planifikuar nuk është zbatuar. Vonesa ka në
miratimin e UA për transferin e teknologjisë dhe dijes, dhe format e transferit të teknologjisë.
3.26.

Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura

Ky kapitull përmban 2 masa legjislative; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të kapitullit për këtë periudhë nuk mund të matet.
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3.27.

Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi

Ky kapitull përmban 20 masa: 9 (45%) masa legjislative dhe 11 (55%) masa zbatuese; prej tyre, 9 masa (45%)
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të tretë: 7 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese.
Diagrami 3.27. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Mjedisi

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 11.11% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht;
 88.89% e masave, 8 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor gjatë kësaj periudhe në përgjithësi përballet me vonesa serioze. Këto vonesa
serioze të cilat kërkojnë vëmendje gjatë kësaj periudhe janë gati të gjitha masat e planifikuara të kornizës legjislative
siç janë: Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, Ligji për
ujërat e Kosovës, UA për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes, UA për
kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik
dhe në trupin ujor, UA për llojet e egra të mbrojtura dhe strikt të mbrojtura të faunës, si dhe nga korniza e politikave
Strategjia dhe Plani i Veprimit për menaxhimin e mbeturinave 2020-2028, Plani i veprimit 2020 - 2022 për zbatimin
e Strategjisë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017-2036 dhe Koncept-dokumenti për ndryshime klimatike. Vonesa të
vogla janë paraqitur tek Ligji për Pyjet dhe tek një nga masat zbatuese lidhur me 12 puse të reja për monitorim të
ujërave nëntokësor. Duke pasur parasysh se ka mbetur edhe pak kohë sipas planit, duhet që në tremujorin në vazhdim
të intensifikohet puna drejt zbatimit të të gjitha masave të parapara në kuadër të këtij kapitulli.
3.28.

Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit

Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj
periudhe nuk mund të matet.
Nga 5 masat e këtij kapitulli, 1 masë zbatuese është zbatuar gjatë tremujorit të tretë, para afatit të paraparë.
3.29.

Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor

Ky kapitull përmban 1 masë legjislative; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë
tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet.
3.30.

Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë

Ky kapitull përmban 2 masa legjislative; prej tyre, 1 masë legjislative (50%) është planifikuar të zbatohet
gjatë tremujorit të tretë.
Diagrami 3.30. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës korrik-shtator 2020: Marrëdhëniet me jashtë

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të tretë,
gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze.
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze, pra masa e planifikuar nuk është zbatuar. Vonesa ka në
miratimin e projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë V të Marrëveshjes për Amendamentim
dhe Aderimin në Marrëveshjen e Hapësirës së Tregtisë së Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA).
3.31.

Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurta.
3.32.

Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 (50%) masë legjislative dhe 1 (50%) masë zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli nuk mund
të matet.
3.33.

Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe ato buxhetore

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.
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Shtojca 1: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2020: Gjendja e zbatimit të masave të planifikuara për periudhën korrik-shtator 2020
MASAT LEGJISLATIVE
Dispozitat e
Nr.
Aktet kombëtare që do të harmonizohen
MSA-së
1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE

Aktet e acquis që do të transpozohen

Institucionet Statusi i
përgjegjëse ecurisë

1.1. Demokracia dhe sundimi i Ligjit
1.1.2. Administrata publike
Legjislacioni kornizë
1.

Neni 120

1.1.2.1. Ligji për Valën e Parë të Racionalizimit të
Agjencive dhe Institucioneve të Pavarura (ligji i ri), i
miratuar

Asnjë akt

MPB

Vonesa
serioze

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
2.

Neni 120

1.1.2.3. UA për transparencë në komuna (plotësimndryshim), i miratuar

Asnjë akt

MPL

E zbatuar

3.

Neni 120

1.1.2.4. Rregullore për procedurat e dhënies në
shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme
komunale (plotësim-ndryshim), e miratuar

Asnjë akt

MPL

E zbatuar

4.

Neni 120

1.1.2.5. Rregullore për Performancë (plotësimndryshim), e miratuar

Asnjë akt

MPL

E zbatuar

Asnjë akt

MTI

Vonesa
serioze

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
Legjislacioni kornizë
5.

Neni 20, 80 dhe
74, pika 3

3.1.1. Ligji për Inspektime, i miratuar

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
6.

Neni 20, 80 dhe
74, pika 3

3.1.3. Rregullore për Pajisjet Personale Mbrojtëse
(PPE), e miratuar

Rregullorja 2016/425/BE

MTI

E zbatuar

7.

Neni 20, 80 dhe
74, pika 3

3.1.4. Rregullore për Parapaketimet, e miratuar

Direktiva 76/211/KE

MTI

E zbatuar

8.

Neni 20, 80 dhe
74, pika 3

3.1.5. Rregullore për njësitë matëse ligjore, e miratuar Direktiva 2014/32/BE

MTI

Vonesa
serioze

MASh

E zbatuar

3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
9.

Neni 51, 56, 57
dhe 58

3.3.2. UA për kriteret e parapara për fitimin e të
drejtës në ushtrimin e profesionit të rregulluar, e
miratuar

Direktiva 2005/36/KE , dhe amendamentet në Direktivën 2013/55/BE

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
Legjislacioni kornizë
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10.

Neni 79

3.5.1. Ligji për Partneritetin Publiko - Privat, i
miratuar

Direktiva e BE-së 2014/23 për dhënien e kontratave të koncesionit (versioni i konsoliduar CELEX:02014L002320180101)

MF

Vonesa
serioze

Direktiva e njëmbëdhjetë të Këshillit 89/666/KE

MTI

Vonesa
serioze

3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
11.

Neni 51, pika 1, 3.6.1. UA për përfaqësuesit e huaj, i miratuar
2, 4

3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat
Legjislacioni kornizë
12.

Neni 109, 110
dhe 111

3.10.1. Ligji për identifikimin elektronik dhe
Rregullorja e BE-së për Identifikimin elektronik dhe shërbimet e besueshme për transaksionet elektronike
shërbimet e besueshme për transaksionet elektronike
(ligj i ri), i miratuar

MEA

E zbatuar

13.

Neni 109, 110
dhe 111

3.10.2. Ligji për masat për uljen e kostos së shtrirjes së Direktiva e BE-së nr. 2014/61/BE
rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së
lartë (ligj i ri), i miratuar

MEA

Vonesa
serioze

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
14.

Neni 109, 110
dhe 111

3.10.7. Rregullorja për qasjen e hapur në lakun lokal
ose pjesë të tij, e miratuar

Direktiva 2002/19/KE të Këshillit dhe Parlamentit Evropian e datës 7 Mars 2002 për qasje dhe interkoneksion në
rrjetet e komunikimeve elektronike dhe facilitetet shoqëruese (Direktiva 16.e Qasjes), të ndryshuar me Direktivën
2009/140/KE të datës 2 Nëntor 2009

ARKEP

E zbatuar

15.

Neni 109, 110
dhe 111

3.10.8. Rregullorja për ofertën referente për qasjen e
hapur në lakun lokal dhe bitstream, e miratuar

Direktiva 2002/19/KE e Këshillit dhe Parlamentit Evropian e datës 7 Mars 2002 për qasje dhe interkoneksion në
rrjetet e komunikimeve elektronike dhe facilitetet shoqëruese (Direktiva e Qasjes), të ndryshuar me Direktivën
2009/140/KE të datës 25 nëntor 2009.

ARKEP

E zbatuar

16.

Neni 109, 110
dhe 111

3.10.9. Rregullorja për Interkoneksion (plotësimndryshim), e miratuar

Direktiva nr.2009/140/KE për rregullim më të mirë

ARKEP

E zbatuar

3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
Legjislacioni kornizë
17.

Neni 102

3.11.1. Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (ligji i ri), i Rregullore (BE) nr. 1305/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 17 dhjetor 2013, për mbështetjen e MBPZhR
miratuar
zhvillimit rural nga Fondi Bujqësor Evropian për Zhvillim Rural (FBEZHR) dhe që shfuqizon Rregulloren e
Këshillit (KE) nr.
1698/2005;
Rregullore (BE) nr. 1306/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 17 dhjetor 2013, për financimin,
menaxhimin dhe monitorimin e politikës së përbashkët bujqësore dhe që shfuqizon rregulloret e Këshillit (KEE) nr.
352/78, (KE) nr. 165/94, (KE) nr. 2799/98, (KE); nr. 814/2000, (KE) nr. 1290/2005 dhe (KE) nr. 485/2008;
Rregullore (BE) nr. 1307/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 17 dhjetor 2013, që përcakton
rregullat për pagesat direkte për fermerët sipas skemave të mbështetjes në kuadër të politikës së përbashkët
bujqësore dhe që shfuqizon Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 637/2008 dhe Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 73/2009;
Rregullore (BE) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 17 dhjetor 2013, që themelon
organizatën e përbashkët të tregjeve në produktet bujqësore dhe që shfuqizon rregulloret e Këshillit (KEE) nr.
922/72, (KEE) nr. 234/79, (KE) nr. 1037/2001 dhe (KE) nr. 1234/2007;
Rregullore zbatuese të Komisionit (EE) nr. 447/2014, të datës 2 maj 2014, për rregullat specifike për zbatimin e
Rregullores (BE) nr. 231/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për krijimin e Instrumentit për Asistencën e
Paraanëtarësimit (IPA II);
Rregullore e Këshillit (KE) nr. 21/2004 të datës 17 dhjetor 2003 që krijon sistemin për identifikimin dhe regjistrimin
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Vonesa
serioze

e dhenve dhe dhive dhe që ndryshon Rregulloren (KE) nr. 1782/2003 si dhe Direktivën 92/102/KEE dhe
Direktivën
64/432/KEE;
Rregullore (BE) nr. 1144/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 22 tetor 2014, për masat e ofrimit
dhe promovimit të informacionit në lidhje me produktet bujqësore të zbatuara në tregun e brendshëm dhe në
vendet e treta dhe që shfuqizon Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 3/2008;
Rregullore e Këshillit (KE) nr. 834/2007 të datës 28 qershor 2007 për prodhimin organik dhe etiketimin e
produkteve organike dhe që shfuqizon Rregulloren (KEE) nr. 2092/91;
Rregullore (BE) nr. 1151 / 2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 21 nëntor 2012, për skemat e
cilësisë për produktet bujqësore dhe produktet ushqimore;
Rregullore e Këshillit (KE) nr. 1217 / 2009 të datës 30 nëntor 2009 për krijimin e një rrjeti për mbledhjen e të
dhënave të kontabilitetit mbi të ardhurat dhe operimin e biznesit të fermave bujqësore në Komunitetin Evropian
19.

Neni 113

3.14.6. Rregullore për ndryshimin e Rregullores
(AAC) 12/2015, sa i përket listës së transportuesve
ajrorë, të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë
subjekt i kufizimeve operacionale brenda Bashkimit
Evropian (plotësim - ndryshim), e miratuar

Rregullore Zbatuese e Komisionit (BE) 2018/1866 e datës 28 nëntor 2018 për ndryshimin e Rregullores (KE) Nr.
AAC
474/2006, sa i përket listës së transportuesve ajrorë, të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve
operacionale brenda Bashkimit

E zbatuar

20.

Neni 113

3.14.10. Rregullore për përcaktimin e kërkesave të
përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurave
operative në lidhje me navigimin me bazë
performancën (akt nënligjor i ri), e miratuar

Rregullore Zbatuese e Komisionit (BE) 2018/1048 e datës 18 korrik 2018 për përcaktimin e kërkesave të përdorimit AAC
të hapësirës ajrore dhe procedurave operative në lidhje me navigimin me bazë performancën

E zbatuar

3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
18.

Neni 113

MI

Vonesa
serioze

Direktiva e Këshillit 2006/112/KE e 28 Nëntorit 2006 mbi sistemin e përbashkët të taksës së vlerës së shtuar; si dhe MF
5 direktiva dhe 1 rregullore implementuese

Vonesa
serioze

Direktiva e Këshillit 91/533/KEE datë 14 Tetor 1991 mbi detyrimin e punëdhënësit për të njoftuar punonjësit mbi MPMS
kushtet e zbatueshme në kontratë ose marrëdhënien e punës (OJ L 288, 18.10.1991);
Direktiva e Këshillit 92/85/KEE datë 19 Tetor 1992, mbi masat që inkurajojnë përmirësimin e sigurisë dhe
shëndetit në punë të punonjësve shtatzëna dhe punonjësve të cilët gjatë këtyre ditëve kanë lindur fëmijë ose i kanë
në gji-dhënie (Direktiva e dhjetë individuale brenda kuptimit të Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/KEE) (OJ L 348,
28.11.1992);
Direktiva e Këshillit 94/33/KE të datës 22 qershor 1994 mbi mbrojtjen e të rinjve në punë (OJ L 216, 20.8.1994);
Direktiva 96/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 Dhjetor 1996 për caktimin e punëtorëve në
kuadër të ofrimit të shërbimeve (8 GZ L 18, 21.1.1997);
Direktiva 2014/67/BE të dt.15 maj 2014 mbi zbatimin e Direktivës 96/71/KE për caktimin e punëtorëve në kuadër
të ofrimit të shërbimeve dhe ndryshimin e Rregullores (BE) Nr. 1024/2012 mbi bashkëpunimin administrativ
përmes Sistemit të Informacionit të Tregut të Brendshëm ("Rregullorja IMI');

Vonesa
serioze

3.14.4. UA për Kontrollimin Teknik Mobil, i miratuar Direktiva 2014 / 47 / KE për kontrollimin e rregullsisë teknike te automjeteve komerciale ne rruge.

3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet
Legjislacioni kornizë
21.

Neni 39, 40, 70
dhe 105

3.16.1. Ligji mbi TVSh, i miratuar

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
Legjislacioni kornizë
22.

Neni 82 dhe 106 3.19.1. Ligji i Punës, i miratuar
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Direktiva e Këshillit 97/81/KE të datës 15 Dhjetor 1997 lidhur me Marrëveshjen Kornizë për punë me kohë të
pjesshme e lidhur nga UNICE, CEEP UNICE dhe BETC (OJ L 14, 20.1.1998) e ndryshuar nga Direktiva e Këshillit
98/23/KE të datës 7 prill 1998 (OJ L 131, 5.5.1998);
Direktiva e Këshillit 98/59/KE të datës 20 Korrik 1998 mbi përafrimin e ligjeve të shteteve anëtare lidhur me
tepricat kolektive (OJ L 225, 12.8.98);
Direktiva e Këshillit 99/70/KE të datës 28 Qershor 1999 i përket marrëveshjes kornizë për punën me afat të
caktuar" lidhur nga ETUC, UNICE dhe CEEP (OJ L 14, 20.01.1998);
Direktiva e Këshillit 2000/43/KE të datës 29 Qershor 2000 për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet
personave pavarësisht origjinës etnike ose racore (OJ L 180, 19.07.2000);
Direktiva e Këshillit 2000/78/KE të datës 27 Nëntor 2000 që themelon një kuadër të përgjithshëm për trajtim të
barabartë në punësim dhe profesion (OJ L 303, 2.12.2000);
Direktivën e Këshillit 2001/23/KE të datës 12 mars 2001 për përafrimin e Ligjit të Shteteve Anëtare lidhur me
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në rast të transferimit të ndërmarrjeve, biznese apo pjesëve të ndërmarrjeve
ose të bizneseve (3 OJ L 82, 0.6.2001);
Direktiva 2002/14/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 2002 për themelimin e kornizës për
informimin dhe negocimin e punonjësve në Komunitetin Evropian (OJ L 80, 23.3.2002);
Direktiva 2003/88/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 nëntor 2003 lidhur me aspekte të caktuara të
organizimit të orarit të punës (OJ L 299, 18.11.2003);
Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 korrik 2006 mbi zbatimin e parimit të
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe profesionit
(rifillimi) (OJ L204, 26.7 .2006, fq.23);
Direktiva 2008/94/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 tetor 2008 lidhur me mbrojtjen e
punëtorëve në rast të falimentimit të punëdhënësit të tyre (versioni i kodifikuar) (OJ L 283, 28. 10. 2008);
Direktiva 2008/104/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 nëntor 2008 lidhur me aspekte të caktuara
të organizimit të orarit të punës (OJ L 327, 5. 12. 2008);
Direktivën e Këshillit 2010/18/BE prej 8 Mars 2010 për zbatimin e marrëveshjes kornizë për të rishikuar lejen
prindërorë të lidhur nga BUSINESSBEROPE, UEAPME, CEEP dhe ETUC dhe shfuqizimi i Direktivës 96/34/KE
(OJ L BE 68, 18 Mars 2010).
23.

Neni 82 dhe 106 3.19.2. Ligji për Pushimin e Lehonisë dhe Prindëror, i Direktivën e Këshillit 2010/18/KE të 8 marsit 2010 për zbatimin e Marrëveshjes kornizë të rishikuar për pushimin MPMS
miratuar
prindëror të nënshkruar nga BUSINESSBEROPE, UEAPME, CEEP dhe ETUC dhe e cila e shfuqizon Direktivën
96/34/KE;
Direktivën e Këshillit 92/85/KEE të 19 tetorit 1992 për futjen e masave për inkurajimin e përmirësimeve në
sigurinë dhe shëndetin në punë të punëtoreve shtatzënë dhe të punëtoreve që kanë lindur rishtazi apo janë duke
ushqyer me gji (Direktiva e dhjetë individuale në kuptim të Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/KEE).
Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit BEropian dhe e Këshillit e datës 5 korrik 2006 mbi zbatimin e parimit të
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe profesionit
(rifillimi) (OJ L204, 26.7.2006, fq.23)

Vonesa
serioze

3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
Legjislacioni kornizë
24.

Neni 83 dhe 91

3.23.1. Kodi i Procedurës Penale (plotësim ndryshim), i miratuar

Asnjë akt

25.

Neni 83 dhe 91

3.23.3. Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin Konventa evropiane për të drejtat e njeriut (neni 8)
e pasurisë për zyrtarë publik (plotësim-ndryshim), i Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave
miratuar
personale
Konventa e të drejtës penale mbi korrupsionin (ets 173)

MD

Vonesa
serioze

MD

Vonesa
serioze
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Konventa e të drejtës civile mbi korrupsionin (ets 174)
Rezoluta (97) 24 në lidhje me njëzet parimet mbi luftimin e korrupsionit
26.

Neni 83 dhe 91

3.23.4. Ligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit
(plotësim-ndryshim), i miratuar

Konventa evropiane për të drejtat e njeriut (neni 8)
Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave
personale
Konventa e të drejtës penale mbi korrupsionin (ets 173)
Konventa e të drejtës civile mbi korrupsionin (ets 174)
Rezoluta (97) 24 në lidhje me njëzet parimet mbi luftimin e korrupsionit

MD

Vonesa
serioze

Asnjë akt

MD

Vonesa
serioze

Direktiva e BE 2013/40/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 12 gushtit 2013 mbi sulmet kundër sistemit
informativ dhe zëvendësimit te vendimit kornize 2005/222/JH të këshillit.

MPB

Vonesa
serioze

Asnjë akt

MPB

E zbatuar

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
27.

Neni 83 dhe 91

3.23.16. UA për përcaktimin dhe procedurën për
pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit, i
miratuar

3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
Legjislacioni kornizë
28.

Neni 91

3.24.1. Ligji për Sigurinë Kibernetike, i miratuar

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
29.

Neni 85, 86, 87
dhe 88

3.24.6. Rregullorja për riintegrimin e personave të
riatdhesuar (plotësim-ndryshim), e miratuar

30.

Neni 85, 86, 87
dhe 88

3.24.7. UA për Kushtet dhe procedurat e vazhdimit të Rregullorja e KE Nr 810/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 korrik 2009 për krijimin e një Kodi
vizës (plotësim-mdryshim), i miratuar
Komunitar per Viza

MPB

Vonesa
serioze

31.

Neni 85, 86, 87
dhe 88

3.24.8. UA për Refuzimin e Hyrjes në
Republikën Kosovës, i miratuar

MPB

Vonesa
serioze

MASh

Vonesa
serioze

Rregullore (Ke) Nr. 2016/399 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 15 Mars 2006, "Për Krijimin e Kodit të
Unionit për Rregullat e Administrimit të Lëvizjes së Personave Përgjatë Kufijve (Kodi i Kufijve Schengen)" dhe
Rregullorja (KE) Nr. 1987/2006 - krijimi, funksionimi dhe përdorimi i Sistemit të Informacionit Shengen i
gjeneratës së dytë (SIS II)

3.25. Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
32.

Neni 107

3.25.1. UA për transferin e teknologjisë dhe dijes, dhe Asnjë akt
format e transferit të teknologjisë, i miratuar

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
Legjislacioni kornizë
33.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.1. Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja (plotësim- Direktiva 2004/70/KE për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet aromatike policiklike në ajrin MEA
ndryshim), i miratuar
mjedisor
Direktiva 2001/81/KE për kufijtë kombëtarë të emisioneve për disa ndotës atmosferik
Direktiva 2003/87/KE krijimit të një skeme për tregtimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda
komunitetit me të cilën amendamentohet Direktiva 96/61/KE për parandalimin dhe kontrollimin e ndotjes
industriale
Direktiva 2004/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE e krijimit të një skeme për tregimin e
kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit lidhur me mekanizmat e Kyoto Protokolit
Direktiva 2008/101/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE krijimit të një skeme për tregimin e
kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit
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Vonesa
serioze

Direktiva 2009/29/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 2003/87/KE për të përmirësuar dhe zgjeruar
sistemin e tregtimit të emisioneve brenda komunitetit
Direktiva 2009/30/KE me të cilën amendamentohet Direktiva 98/70/KE e në lidhje me specifikimet e benzinës dhe
naftës si dhe naftës së gazit si dhe prezantimin e një mekanizmi për monitorimin dhe reduktimin e emisioneve të
gazrave serë si dhe amendamentimi i Direktivës 199/32/KE për specifikimin e karburantit të përdorur nga anijet
për lundrim të brendshëm si dhe shfuqizimin e Direktivës 93/12/KEE rreth përmbajtjes së sulfurit në karburantet
e lëngshme të caktuara;
Vendimi 406/2009/KE për përpjekjet e shteteve anëtare në zvogëlimin e emetimeve e gazrave serë që ti plotësojnë
obligimet e Komunitetit për zvogëlimin e gazrave serë deri më 2020
Vendimi i Komisionit nr. 2011/278/BE për përcaktimin e rregullave kalimtare në nivel të Bashkësisë për
shpërndarjen pa pagesë të kuotave të njësive të emisioneve në përputhje me nenin 10, të Direktivës 2003/87/BE
për krijimin e një skeme për tregtimin emisioneve të gazrave serrë me kuota
Rregullorja nr. 1005/2009 për materiet të cilat e dëmtojnë shtresën e ozonit
Rregullorja nr. 842/2006 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për gazrat serë të fluoruara të caktuara
Vendimi i Këshillit nr. 97/101/BE me të cilën vendoset shkëmbimi reciprok i informatave dhe shënimeve të marra
nga rrjetet dhe stacionet e veçanta të cilat masin papastërtinë e ajrit mes shteteve anëtare
Vendimi i Këshillit nr. 2001/752/BE me të cilën amendamentohen shtojcat e Vendimit të Këshillit 97/101/BE për
shkëmbim të informatave për të dhënat mbi ajrin
Vendimi i Komisionit nr. 2004/224/BE me të cilën përcaktohet mënyra e dhënies së informatave për planet ose
programet të cilat kërkohen sipas Direktivës 96/62/BE për vlerat kufitare për materiet e veqanta ndotëse në ajrin
mjedisor
Vendimi i Këshillit nr. 2004/461/BE me të cilën përcaktohet pyetësori për paraqitjen e raportit vjetor për cilësinë e
ajrit sipas Direktivës së Këshillit 96/62/BE dhe 1999/30/BE si dhe sipas Direktivave 2000/69/BE dhe 2002/3/BE
të Parlamentit dhe Këshillit Evropian (ka zëvendësuar vendimin 2001/839/BE)
Vendimi nr. 280/2004/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për mekanizmin e përcjelljes së gazrave serë në
Bashkësi dhe për zbatimin e Protokollit të Kyotos
Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 031/2010 për ndarjen, udhëheqjen dhe aspektet tjera të ndarjes së kuotave të
emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE për vendosjen e sistemit të tregëtimit me kuota të
emisioneve të gazrave serë brenda Bashkësisë
Vendimi i Komisionit nr. 2007/589/BE me të cilën mirren vendimet për përcjelljen dhe raportimin e emisioneve të
gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE, e cila është ndryshuar dhe plotësuar me Vendim të Komisionit
2011/540/BE
34.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.2. Ligji për parandalimin dhe kontrollin e
integruar të ndotjes (plotësim-ndryshim), i miratuar

MEA

Vonesa
serioze

35.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.3. Ligji për ujërat e Kosovës (plotësim-ndryshim), Direktiva Kornizë për Ujëra 2000/60/KE;
MEA
i miratuar
Direktiva nr. 2007/60/KE e 23 Tetor 2007 për vlerësimin e menaxhimit të rrezikut nga vërshimet (Teksti me
relevantë të EEA);
Direktiva e Këshillit nr. 91/271/KEE e 21.05.1991 që ka të bëjë me “trajtimin e ujërave të ndotura” e
amendamentuar nga Direktiva nr. 98/15/KE dhe Rregulloret nr. KE/1882/2003 dhe KE/1137/2008;
Direktiva e Këshillit nr. 91/676/KEE e 12.12.1991 “që ka të bëjë me mbrojtjen e ujërave nga ndotja të shkaktuar nga
nitratet nga burimet bujqësore”, të amendamentuar nga rregulloret nr. KE/1882/2003 dhe KE/1137/2008;
Direktiva nr. 2006/118/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 12.12.2006 “për mbrojtjen e ujërave
nëntokësore nga ndotja dhe shkatërrimi”.

Vonesa
serioze

Direktiva nr. 2010/75/BE (IED) për Emisione Industriale

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative
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36.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.5. UA për rregullat dhe normat e shkarkimeve në Direktiva 2010/75/BE për emisionet industriale
ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjës (plotësimndryshim), i miratuar

MEA

Vonesa
serioze

37.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.7. UA për menaxhimin e mbeturinave që
përmbajnë azbest (plotësim-ndryshim), i miratuar

MEA

E zbatuar

38.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.8. UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe
Direktiva nr. 91/271/KEE për trajtimin e ujerave e ndotura urbane
vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në
rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, i
miratuar

MEA

Vonesa
serioze

39.

Neni 115, 116
dhe 117

3.27.9. UA për llojet e egra të mbrojtura dhe strikt të
mbrojtura të faunës, i miratuar

Direktiva nr. 92/43/KEE

MEA

Vonesa
serioze

Asnjë akt

MTI

Vonesa
serioze

Direktiva nr. 87/217/KEE e Këshillit për reduktimin e ndotjes nga azbesti në mjedis

3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë
Legjislacioni kornizë
40.

Neni 11 - 15

3.30.2. Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për
Protokollin Shtesë V të Marrëveshjes për
Amendamentim dhe Aderimin në Marrëveshjen e
Hapësirës së Tregtisë së Lirë në Evropën Qendrore
(CEFTA), i miratuar

MASAT ZBATUESE
Nr.

Dispozita e
MSA-se

Objektivat

Treguesit

Institucionet Statusi i
përgjegjëse ecurisë

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE
1.1. Demokracia dhe sundimi i Ligjit
1.1.2. Administrata publike
Korniza e politikave
41.

Neni 120

Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e
1.1.2.6. Koncept-dokumenti për Valën e Dytë dhe të Tretë të Racionalizimit të Agjencive dhe Institucioneve të
kapaciteteve institucionale në fushën e administratës Pavarura, i miratuar
publike, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe
parimeve të BE-së për AP

MPB

Vonesa
serioze

2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIKE
2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut
Zbatimi në praktikë
42.

Neni 1, 75, 93,
121,

Masat për rimëkëmbje ekonomike pas Covid-19

2.1.2. Fondi për rimëkëmbje i themeluar, si linjë e veçantë buxhetore në ligjin për Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e MF
Republikës së Kosovës

E zbatuar

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.0. Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së
Korniza e politikave
43.

Neni 74

Koordinimi i përkthimit të acquis të BE-së në gjuhët
zyrtare të Kosovës

3.0.1. Kalendari vjetor i Përkthimit, i hartuar

ZKM

3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
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E zbatuar

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve
44.

Neni 20, 80 dhe
74 pika 3

Ngritja e kapaciteteve administrative në Agjencinë
Kosovare për Metrologji

MTI

Vonesa
serioze

KRPP

E zbatuar

MKRS

Vonesa
serioze

AKK

E zbatuar

3.11.4. Koncept-dokumenti për tokën bujqësore i miratuar

MBPZhR

Vonesa
serioze

3.15.5. Plani Kombëtar i Veprimit për Eficiencë të Energjisë 2019-2021 i miratuar

MEA

Vonesa
serioze

KOSTT

E zbatuar

ASK

E zbatuar

3.1.7. Së paku 1 zyrtar i rekrutuar në Agjencinë Kosovare për Metrologji

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik
Korniza e politikave
45.

Neni 79

Koncept-dokumenti për Ligjin për Prokurimin Publik 3.5.2. Miratimi i koncept-dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik
me qëllim të përmirësimit të politikave në prokurimin
publik i miratuar

3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
Zbatimi në praktikë
46.

Neni 77 dhe 78

Tarifat për operatorët kabllorë për shfrytëzimin e
lëndës së mbrojtur me Ligjin për të Drejtat e Autorit

3.7.5. Caktimi i skemave tarifore për operatorët kabllorë përmes Qeverisë

3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës
Korniza e politikave
47.

Neni 74 dhe 75

Hartimi një Plani të Veprimit per avokimin e politikës 3.8.5. Plani i Veprimit i miratuar
së konkurrencës

3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
Korniza e politikave
48.

Neni 102

Përmirësimi i politikave për tokën bujqësore

3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
Korniza e politikave
49.

Neni 114

Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e
efiçiencës së energjisë me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së dhe acquis-së së transpozuar

Zbatimi në praktikë
50.

Neni 114

Krijim i parakushteve për funksionalizimin e tregut të 3.15.7. KOSTT si aksionar i tregut të përbashkët të energjisë, i përzgjedhur
përbashkët të energjisë elektrike me Shqipërinë

3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat
Korniza e politikave
51.

Neni 95

Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë dhe banesave 3.18.1. Koncept-dokumenti për regjistrimin e popullsisë dhe banesave i miratuar
2021

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
Korniza e politikave
52.

Neni 82 dhe 106 Avancimi i politikave në fushën e punësimit

3.19.4. Koncept-dokumenti për përmirësimin e legjislacionit nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë i miratuar MPMS

3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
Korniza e politikave
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Vonesa
serioze

53.

Neni 83 dhe 91

Avancimi i luftës kundër korrupsionit, si dhe zbatimi 3.23.18. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Luftimin e Korrrupsionit 2020 - 2025, e miratuar
i reformave kyçe për drejtësi

AKKK

Vonesa
serioze

54.

Neni 3 dhe 4

Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve
strategjikë për komunitete, kthim dhe integrim

3.23.22. Koncept-dokument për përkrahjen e projekteve për komunitete

MKK

Vonesa
serioze

55.

Neni 3 dhe 4

Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve
strategjikë për komunitete, kthim dhe integrim

3.23.23. Koncept-dokument për Ligjin për persona të zhvendosur

MKK

Vonesa
serioze

3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
Korniza e politikave
56.

Neni 85

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në 3.24.9. Plani zhvillimor i QKMK-së, i rishikuar
fushën e menaxhimit të kufirit, me qëllim të zbatimit
të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të
përafruar

MPB

Vonesa
serioze

57.

Neni 91

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në 3.24.12. Koncept-dokumenti për kompenzimin e viktimave te krimit i miratuar
fushën e luftës kundër krimit të organizuar, me qëllim
të zbatimit të dispozitave të MSA-së dhe të
legjislacionit të përafruar

MD

E zbatuar

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
Korniza e politikave
58.

Neni 115, 116
dhe 117

Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të mbeturinave 3.27.10. Strategjia dhe Plani i Veprimit për menaxhimin e mbeturinave 2020-2028, e miratuar
në Kosovë

MEA

Vonesa
serioze

59.

Neni 115, 116
dhe 117

Përmirësimi i politikave në fushën e ndryshimeve
klimatike

MEA

Vonesa
serioze

3.27.12. Koncept-dokumenti për ndryshime klimatike
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Shtojca 2: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2020: Lista e masave të zbatuara deri në fund të shtatorit para afatit të paraparë
MASAT LEGJISLATIVE
Nr.

Dispozitat e MSA-së Aktet kombëtare që do të harmonizohen

Institucionet
përgjegjëse

Aktet e acquis që do të transpozohen

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE
1.2. Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare
Aktet nënligjore
1.2.1.

Neni: 3, 4, 5, 6, 7, 8, Rregullore për organizim të brendshëm të Asnjë akt
10, 11, 12, 13, 14, 16, Institutit për Mjekësi Ligjore, e miratuar
17, 19

MD

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave
Aktet nënligjore
3.1.2.

Neni 20, 80 dhe 74,
pika 3

Rregullore për Sigurinë e Makinerive
(plotësim ndryshim), e miratuar

Direktiva 2006/42/BE dhe amendamenti 2009/127/BE

MTI

3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit
Legjislacioni kornizë
3.4.1.

Neni 65

Ligji për të drejtat pronësore të shtetasve të Direktiva 88/361/KEE për zbatimin e artikullit 67 të Traktatit për Themelimin e Komunitetit Ekonomik Evropian.
huaj, i miratuar

MD

3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive
Aktet nënligjore
3.6.3.

Neni 51, pika 1, 2, 3

UA për mikro-ndërrmarrjet, i miratuar

Direktiva 2014/56/BE

MF

Rregullorja KE / 510 / 2006

MTI

3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale
Aktet nënligjore
3.7.1.

Neni 77 dhe 78

Rregullore e Punës për Komisionin e
Ekspertëve për Produktet Bujqësore dhe
Artikujt Ushqimorë, i miratuar

3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural
Aktet nënligjore
3.11.2.

Neni 102

UA për Pagesat Direkte në Bujqësi për
vitin 2020, i miratuar

"Rregullorja (KE) Nr. 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që përcakton rregullat e përbashkëta dhe procedurat MBPZhR
për zbatimin e instrumenteve të Unionit për financimin e veprimeve të jashtme Rregullorja (KE) Nr. 231/2014 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit që përcakton Instrumentin e Asistencë së Para–Anëtarësimit
Rregullorja implementuese e Këshillit (BE) Nr. 447/2014 2 Maj 2014 për rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (BE)
Nr. 231/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që përcakton Instrumentin e Asistencës së Para–Anëtarësimit (IPA II)."

3.11.3.

Neni 102

UA për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në "Rregullorja (KE) Nr. 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që përcakton rregullat e përbashkëta dhe procedurat MBPZhR
Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2020, i miratuar për zbatimin e instrumenteve të Unionit për financimin e veprimeve të jashtme; Rregullorja (KE) Nr. 231/2014 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit që përcakton Instrumentin e Asistencë së Para–Anëtarësimit
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Rregullorja implementuese e Këshillit (BE) Nr. 447/2014 2 Maj 2014 për rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (BE)
Nr. 231/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që përcakton Instrumentin e Asistencës së Para–Anëtarësimit (IPA II)."
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
Aktet nënligjore
3.15.1.

Neni 114

UA për kërkesat për efiçiencën e energjisë Direktiva nr. 2012/27/KE për efiçiencë të energjisë e cila amendamenton direktivën nr. 2009/125/KE dhe direktivën nr.
për blerjen e produkteve, shërbimeve dhe 2010/30/KE dhe shfuqizon direktivën nr. 2004/8/KE dhe direktivën nr. 2006/32/KE
ndërtesave nga institucionet e nivelit
qendror, i miratuar

MEA

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi
Legjislacioni kornizë
3.19.3.

Neni 82 dhe 106

Ligji për Këshillin Ekonomik Social, i
miratuar

Asnjë akt

MPMS

3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
Legjislacioni kornizë
3.23.5.

Neni 83 dhe 91

Ligji për Financimin e Subjekteve Politike Asnjë akt
(plotësim-ndryshim), i miratuar

ZKM

3.23.7.

Neni 3 dhe 4

Ligji për Lirinë fetare në Kosovë (plotësim- Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut – neni 9: Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë
ndryshim), i miratuar

ZKM

Aktet nënligjore
3.23.10.

Neni 83

Rregullore për organizimin dhe
veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të
Kosovës, e miratuar

Asnjë akt

KGjK

3.23.13.

Neni 83

Rregullore për Këshillin Prokurorial të
Kosovës, e miratuar

Asnjë akt

KPK

3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria
Legjislacioni kornizë
3.24.2.

Neni 83

Ligjit për Bashkëpunimin Juridik
Ndërkombëtar në Çështjet Penale
(plotësim-ndryshim), i miratuar

Direktiva 2014/41/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 3 prill 2014 për Urdhrin Evropian Hetimor për çështje MD
penale.
MASAT ZBATUESE

Nr.

Dispozitat e MSAsë

Objektivat

Institucionet
përgjegjëse

Treguesit

3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
Korniza e politikave
3.23.20.

Neni 3 dhe 4

Përmirësimi i gjendjes së komuniteteve
rom dhe ashkali përmes zbatimit të
Strategjisë dhe Planit të veprimit për
përfshirjen e komuniteteve rom dhe
ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021

Korniza e monitorimit e hartuar dhe raporti për vlerësimin afatmesëm te zbatimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit për
përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021, i hartuar

3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik
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ZKM

Korniza e politikave
3.28.4.

Neni 106

Avancimi i politikave në fushën e
shëndetit publik

Koncept-dokumenti për sëmundje ngjitëse i miratuar

MSh
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