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HYRJE
Faza e dytë e prioriteteve politike të dakorduara ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës
– Agjenda për Reforma Evropiane (ERA II) – është dokument i përbashkët për përmbushjen e detyrimeve
të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), përkatësisht për zbatimin e reformave prioritare që
kërkojnë vëmendjen e nivelit më të lartë politik. ERA II, me 15 prioritete, është vazhdimësi e fazës së parë
të (22) prioriteteve politike, të dakorduara në vitin 2016. Këto prioritete fokusohen në reformat kyçe
ekonomike, për forcimin e sundimit të ligjit dhe të qeverisjes demokratike, si dhe në fushat e arsimit,
punësimit dhe shëndetësisë. Për zbatimin e këtyre prioriteteve, institucionet e Republikës së Kosovës, në
bashkëpunim me Komisionin Evropian, kanë hartuar Planin e Veprimit (PV ERA II), i cili është miratuar
nga Qeveria, më 11 gusht 2021, dhe nga Kuvendi, më 4 tetor 2021. Prioritetet e ERA II, përmes këtij plani
të veprimit, do të zbatohen brenda një periudhe dyvjeçare, deri në mesin e vitit 2023.
PV ERA II përmban 15 prioritete dhe 341 reforma konkrete (tregues), të shpërndarë si në vijim:
 Shtylla I: Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit, e cila përmban 4 prioritete dhe 153 tregues;
 Shtylla II: Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm, e cila përmban 6
prioritete dhe 121 tregues; dhe
 Shtylla III: Punësimi, arsimi dhe shëndetësia, e cila përmban 5 prioritete dhe 67 tregues.
Qeveria, si institucioni qendror kombëtar i ngarkuar me çështjen e integrimit evropian, dhe rrjedhimisht
përmbushjen e detyrimeve të dala nga MSA-ja, është institucioni kryesor përgjegjës për zbatimin e PV ERA
II, në bashkëpunim me Kuvendin, institucionet e sistemit të drejtësisë dhe institucionet e tjera të pavarura.
Në kuadër të Qeverisë, ky proces koordinohet nga ana e Zyrës së Kryeministrit (ZKM) si institucioni
kryesor koordinues përgjegjës për integrimet evropiane – përmes Zëvendëskryeministrit të Parë për
Integrime Evropiane, Dialog dhe Zhvillim, si i emëruar politik i nivelit më të lartë përgjegjës për këtë
proces, si dhe departamenteve për integrim evropian (ZKM/DIE). Zbatimi dhe monitorimi i PV ERA II
drejtohet dhe mbikëqyret gjithashtu përmes kabinetit të Qeverisë dhe përmes strukturave koordinuese
ndërinstitucionale për integrim evropian.
Zbatimi i PV ERA II gjithashtu trajtohet përmes organeve të përbashkëta të Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë
të krijuara përmes MSA-së si dhe mekanizmave të tjerë të integrimit në BE. Organizatat e shoqërisë civile,
shoqatat e biznesit dhe palët e tjera të interesit gjithashtu përfshihen në monitorimin e zbatimit të PV ERA
II nëpërmjet konsultimeve të rregullta në nivel politik dhe sektorial. Mediat dhe publiku i gjerë informohen
mbi progresin dhe gjendjen në zbatimin e ERA II përmes raporteve të rregullta.
Raportet e rregullta mbi zbatimin e PV ERA II hartohen dhe publikohen nga ana e ZKM-së çdo tre muaj.
Ky është raporti i katërt, i cili mbulon periudhën deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022. Ai
përmbledh zhvillimet gjatë periudhës raportuese dhe gjendjen aktuale për të gjithë treguesit dhe
prioritetet. Raporti është hartuar nga ZKM, bazuar në të dhënat e raportuara nga të gjitha institucionet
zbatuese.
Ky raport përmban katër kapituj, duke ofruar përmbledhje në formë teksti narrativ dhe diagramesh, mbi
progresin dhe gjendjen aktuale të zbatimit gjatë periudhës raportuese. Kapitulli 0 fokusohet PV ERA II në
tërësi, sipas shtyllave dhe sipas institucioneve përgjegjëse, ndërsa tre kapitujt e tjerë fokusohen në gjendjen
e zbatimit të shtyllave përkatëse: kapitulli 1 të shtyllës së parë, kapitulli 2 të shtyllës së dytë dhe kapitulli 3
të shtyllës së tretë. Secili kapitull përmbledh gjendjen në nivel të prioriteteve dhe treguesve.
Gjetjet tregojnë se deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022 të gjithë prioritetet kanë qenë në zbatim e
sipër. Në anën tjetër, sa u përket treguesve, gjatë periudhës prill – qershor 2022 janë zbatuar 26.53% e tyre,
ose 13 nga 49 tregues të planifikuar për t’u zbatuar gjatë kësaj periudhe, ndërsa 36 (73.47%) prej tyre kanë
qenë në zbatim e sipër. Deri në fund të marsit 2022 janë zbatuar 32.84% e të gjithë treguesve ose 112 nga
341 reforma të planifikuara.
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0.

PASQYRË MBI ZBATIMIN E PV ERA II GJATË PERIUDHËS PRILL – QERSHOR 2022

Plani i Veprimit për zbatimin e fazës së dytë të prioriteteve politike të dakorduar ndërmjet Bashkimit
Evropian dhe Kosovës – Agjendës për Reforma Evropiane (PV ERA II) përmban 15 prioritete dhe 341
tregues.
Gjatë periudhës raportuese të gjitha prioritetet e PV ERA kanë qenë në zbatim e sipër.
Diagrami 0.1. Zbatimi i PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022: të gjithë treguesit
Zbatuar - 32.84% | 112 tregues
Sipas planit, pa vonesa - 27.57 % | 94 tregues

Vonesa të vogla - 1.47% | 5 tregues
Vonesa serioze - 30.79% | 105 tregues
Në të ardhmen - 7.62 % | 25 tregues
Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 32.85% e treguesve, 112 tregues, janë zbatuar;
 28.15% e treguesve, 96 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 1.47% e treguesve, 5 tregues, përballen me vonesa të vogla;
 29.91% e treguesve, 103 tregues, përballen me vonesa serioze;
 7.62% e treguesve, 25 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
Nga të gjithë treguesit e PV ERA II (341), 49 (14.37%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë
periudhës raportuese.
Diagrami 0.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: treguesit e planifikuar për t’u zbatuar gjatë
këtij tremujori
Zbatuar - 26.53% | 13 tregues

Vonesa serioze - 73.47% | 36 tregues

Sa i përket zbatimit të treguesve të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 26.53% e treguesve, 13 tregues, janë zbatuar;
 73.47% e treguesve, 36 tregues, nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze.
0.1.

Gjendja sipas shtyllave: Shtylla I – Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit

Kjo shtyllë përmban 4 prioritete dhe 153 tregues.
Gjatë periudhës raportuese të gjitha prioritetet e kësaj shtylle kanë qenë në zbatim e sipër.
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Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022: Shtylla I – të gjithë treguesit
Zbatuar - 42.49% | 65 tregues
Sipas planit, pa vonesa - 20.26 % | 31 tregues
Vonesa serioze - 29.41% | 45 tregues
Në të ardhmen - 7.84 % | 12 tregues
Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 42.49% e treguesve, 65 tregues, janë zbatuar;
 20.26% e treguesve, 31 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 29.41% e treguesve, 45 tregues, përballen me vonesa serioze;
 7.84% e treguesve, 12 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
Nga të gjithë treguesit e kësaj shtylle, (153), 15 (9.8%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë
periudhës raportuese.
Diagrami 0.1.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shtylla I – treguesit e planifikuar për t’u
zbatuar gjatë këtij tremujori
Zbatuar - 13.33% | 2 tregues

Vonesa serioze - 86.67% | 13 tregues

Sa i përket zbatimit të treguesve të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 13.33% e treguesve, 2 tregues, janë zbatuar;
 86.67% e treguesve, 13 tregues, nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, treguesit e kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të
tremujorit të dytë të vitit 2022 të cilët nuk kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë janë si në vijim:
 Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave kyçe
në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme:
o Miratimi i projektligjit për mosmarrëveshjet administrative;
o Miratimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit;
o Miratimi i koncept dokumentit për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për
gjykim brenda kohës se arsyeshme;
 Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar
në legjislacionin e ri kornizë në fuqi:
o Miratimi i projektligjit për pagat në sektorin publik;
o Miratimi i projektligjit për zyrtarët publikë;
o Miratimi i projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive;
o Miratimi i projektligjit për inspektimin administrativ;
o Organizimi i trajnimit për Njësitë për Burime Njerëzore të institucioneve lidhur me përcaktimin e
objektivave për vlerësim;
 Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore:
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Miratimi i projektligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhunën në baza
gjinore;
Miratimi i gjashtëmbëdhjetë (16) UA-ve që rrjedhin nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës;
Themelimi i grupit koordinues ndërministror për zgjidhje të qëndrueshme për personat e
zhvendosur;
Themelimi i Komisionit Qendror i Ankesave sipas Rregullores për Kthimin e Personave të
Zhvendosur dhe Zgjidhje të Qëndrueshme;
Themelimi dhe funksionalizimi i sistemit për menaxhimin e të dhënave për personat e zhvendosur.

Në anën tjetër, treguesit e kësaj shtylle që përballen me sfida dhe vonesa të mundshme dhe që kërkojnë
vëmendje janë si në vijim:
 Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave kyçe
në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme:
o Miratimi i projektligjit projekt-kodit të procedurës penale;
o Miratimi i projektligjit për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve publikë;
o Miratimi i projektligjit për mosmarrëveshjet administrative;
o Miratimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit;
o Miratimi i UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera
nga noterët;
o Miratimi i strategjisë për parandalimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm;
o Miratimi i koncept dokumentit për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për
gjykim brenda kohës se arsyeshme;
o Miratimi i UA për ekipet e përbashkëta të hetimit;
o Hartimi i planit të përbashkët në mes të Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza;
o Hartimi dhe publikimi i raporteve gjashtëmujore për zbatimin e PV të Strategjisë për Sundimin e
Ligjit;
o Rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve të ndërmjetësimit në Prokuroritë Themelore;
o Emërimi i zyrtarit ndërlidhës nga Policia e Kosovës në EUROPOL;
o Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional në fushën e migrimit përmes Autoritetit
Qeveritar të Migracionit;
o Zbatimi i planit të veprimit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit (QKMK);
 Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar
në legjislacionin e ri kornizë në fuqi:
o Miratimi i projektligjit për pagat në sektorin publik;
o Miratimi i projektligjit për zyrtarët publikë;
o Miratimi i projektligjit për inspektimin administrativ;
o Miratimi i projektligjit për valën e parë të racionalizimit të agjencive;
o Miratimi i projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive;
o Harmonizimi me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative i të paktën 20% të
projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe UA-ve që përmbajnë procedura të
veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ;
o Miratimi i strategjisë së re për reformën e administratës publike;
o Plotësim-ndryshimi i gjashtë (6) rregulloreve për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë;
o Hartimi i memorandumit shpjegues për ligjin për inspektim administrativ;
o Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit për zhvillimin e intervistës;
o Organizimi i trajnimit për Njësitë e Burimeve Njerëzore të institucioneve lidhur me përcaktimin e
objektivave për vlerësim;
 Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore:
o Miratimi i projektligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
o Miratimi i projektligjit për trashëgiminë kulturore;
o Miratimi i projektligjit për liritë fetare;
o Miratimi i projektligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna në baza
gjinore;
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0.2.

Miratimi i projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media;
Miratimi i projektligjit për transmetuesin publik;
Miratimi i gjashtëmbëdhjetë (16) UA-ve që rrjedhin nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës;
Miratimi i rregullores për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet e mediave audiovizuale;
Miratimi i rregullores për komunikimet audiovizuale tregtare;
Miratimi i rregullores për pronësinë e përqendrimin e ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale;
Miratimi i strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve
të tyre 2021-2025;
Themelimi i Komisionit Qendror të Ankesave sipas Rregullores për Kthimin e Personave të
Zhvendosur dhe Zgjidhje të Qëndrueshme;
Themelimi i grupit koordinues ndërministror për zgjidhje të qëndrueshme për personat e
zhvendosur;
Funksionalizimi i Këshillit për Zbatim dhe Monitorim;
Themelimi dhe funksionalizimi i sistemit për menaxhimin e të dhënave për personat e zhvendosur.
Ngritja në së paku 60% të zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe në 95% sigurimi
i përgjigjeve për rekomandimet e adresuara brenda afatit ligjor;
Dëbimi i uzurpuesve të paligjshëm, përkatësisht realizimi i 40% të kërkesave aktive
Ekzekutimi i katër (4) vendimeve sipas kërkesës për shkatërrim apo mjeteve të tjera të parapara me
kornizën ligjore të AKKVP-së.

Gjendja sipas shtyllave: Shtylla II – Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i
qëndrueshëm

Kjo shtyllë përmban 6 prioritete dhe 121 tregues.
Gjatë periudhës raportuese të gjitha prioritetet e kësaj shtylle kanë qenë në zbatim e sipër.
Diagrami 0.2.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shtylla II – të gjithë treguesit
Zbatuar - 28.1% | 34 tregues
Sipas planit, pa vonesa - 31.4% | 38 tregues
Vonesa të vogla - 3.31% | 4 tregues
Vonesa serioze - 29.75% | 36 tregues
Në të ardhmen - 7.44 % | 9 tregues
Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 28.1% e treguesve, 34 tregues, janë zbatuar;
 31.4% e treguesve, 38 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 3.31% e treguesve, 4 tregues, përballen me vonesa të vogla;
 29.75% e treguesve, 36 tregues, përballen me vonesa serioze;
 7.44% e treguesve, 9 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
Nga të gjithë treguesit e kësaj shtylle, (121), 21 (17.36%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë
periudhës raportuese.
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Diagrami 0.2.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shtylla III – treguesit e planifikuar për t’u
zbatuar gjatë këtij tremujori
Zbatuar - 38.1% | 8 tregues

Vonesa serioze - 61.9% | 13 tregues

Sa i përket zbatimit të treguesve të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 38.1% e treguesve, 8 tregues, janë zbatuar;
 61.9% e treguesve, 13 tregues, nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, treguesit e kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të
tremujorit të dytë të vitit 2022 të cilët nuk kanë arritur të zbatohen brenda afateve të paraparë janë si në
vijim:
 Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin
privat dhe NMVM-të:
o Miratimi i strukturës organizative të Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në
Kosovë (KIESA), duke adresuar aspektet kryesore të përmirësimit të performancës: ndarjen e
përgjegjësive, burimeve financiare dhe kapaciteteve njerëzore;
o Realizimi i auditimit të performancës së KIESA-së;
o Mbajtja e së paku tre (3) moduleve të trajnimit për inspektorët e tregut;
 Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtërishme:
o Miratimi i strategjisë së energjisë 2021-2030;
o Miratimi i Planit të Energjisë dhe Klimës 2021-2030;
o Miratimi i UA për biokarburante;
o Fillimi i punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B2 të TC Kosova B;
o Hapja e tregut të energjisë për konsumatorët e nivelit të tensionit 35 kv dhe 10 kv;
 Prioriteti 2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore:
o Miratimi i UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave bazuar në parimin ‘ndotësi
paguan’;
o Miratimi i planit hapësinor të Parkut Kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’;
 Prioriteti 2.4. Forcimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave të menaxhimit të financave publike dhe atyre të
prokurimit publik:
o Miratimi i projektligjit për ndërmarrje publike, bazuar në rekomandimet dhe praktikat e mira të BEsë;
o Trajnimi i së paku 400 zyrtarëve të prokurimit nga autoritetet kontraktuese në lidhje me ndryshimet
ligjore në fushën e prokurimit publik, përfshirë modulet për prokurimin elektronik, hulumtimin e
tregut, tenderët ekonomikisht më të favorshëm (MEAT), planifikimin dhe vlerësimin e tenderëve,
monitorimin dhe menaxhimin e kontratave;
o Përgatitja e raporteve tremujore financiare dhe të performancës për të gjitha ndërmarrjet publike.
Në anën tjetër, treguesit e kësaj shtylle që përballen me sfida e vonesa të mundshme dhe që kërkojnë
vëmendje janë si në vijim:
 Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin
privat dhe NMVM-të:
o Miratimi i koncept dokumentit për ligjin për shoqëritë tregtare;
o Miratimi i strukturës organizative të KIESA-së, duke adresuar aspektet kryesore të përmirësimit të
performancës: ndarjen e përgjegjësive, burimeve financiare dhe kapaciteteve njerëzore;
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0.3.

o Shfuqizimi akteve nënligjore që nuk kanë bazë ligjore (gijotina e akteve nënligjore);
o Themelimi i njësisë së kujdesit për investitorët;
o Krijimi i mekanizmit të ankesës;
o Realizimi i auditimit të performancës së KIESA-së;
o Realizimi i vlerësimit të performancës së skemave mbështetëse për bizneset të KIESA-së;
o Mbajtja e së paku tre (3) moduleve të trajnimit për inspektorët e tregut;
o Themelimi dhe funksionalizimi i Skemës së Akreditimit për trupat certifikues (EN ISO/IEC 17065);
Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe atyre të energjisë së
ripërtërishme:
o Miratimi i strategjisë së energjisë 2021-2030;
o Miratimi i Planit të Energjisë dhe Klimës 2021-2030;
o Miratimi i planit për masat mbrojtëse për konsumatorët në nevojë (energjia elektrike);
o Miratimi i UA për biokarburante;
o Fillimi i punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B2 të TC Kosova B;
o Hapja e tregut të energjisë për konsumatorët e nivelit të tensionit 35 kv dhe 10 kv;
Prioriteti 2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore:
o Miratimi i projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
o Miratimi i projektligjit për ujërat e Kosovës;
o Miratimi i projektligjit për mbeturinat;
o Miratimi projektligjit për mbrojtjen e natyrës;
o Miratimi i UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave, bazuar në parimin ‘ndotësi
paguan’;
o Fillimi i hartimit të strategjisë për dekarbonizim;
o Miratimi i PV 2022-2024 për zbatimin e Strategjisë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017-2036;
o Miratimi i planit hapësinor të Parkut Kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’
o Fillimi i zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme: objektin për ruajtjen
e përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i TC Kosova A;
o Hartimi i raportit vjetor për monitorimin e zonave të përcaktuara të mbrojtura;
Prioriteti 2.4. Forcimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave të menaxhimit të financave publike dhe atyre të
prokurimit publik:
o Miratimi i projektligjit i ri të prokurimit publik;
o Miratimi i projektligjit për ndërmarrje publike, bazuar në rekomandimet dhe praktikat e mira të BEsë;
o Miratimi i strategjisë së re për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike (RMFP) 2022-2026;
o Miratimi i PV për vitin 2022 për zbatimin e RMFP;
o Miratimi i koncept dokumentit për themelimin e një trupi fiskal të pavarur (pas konsultimit me
palët e interesit, përfshirë BE-në);
o Miratimi i kodit të etikës dhe qeverisjes korporative të ndërmarrjeve publike;
o Trajnimi i së paku 400 zyrtarëve të prokurimit nga autoritetet kontraktuese në lidhje me ndryshimet
ligjore në fushën e prokurimit publik, përfshirë modulet për prokurimin elektronik, hulumtimin e
tregut, tenderët ekonomikisht më të favorshëm (MEAT), planifikimin dhe vlerësimin e tenderëve,
monitorimin dhe menaxhimin e kontratave;
o Përgatitja e raporteve tremujore financiare dhe të performancës për të gjitha ndërmarrjet publike;
Prioriteti 2.5. Forcimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe atyre të ndihmës shtetërore:
o Funksionalizimi i aplikacionit softuerik për menaxhimin efikas të lëndëve nën shqyrtim nga AKK
në fushën e konkurrencës;
Prioriteti 2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale:
o Zbatimi i së paku tri projekteve në sektorët e punësimit joformal, akomodimit/restoranteve, dhe
inventarit të mallrave.
Gjendja sipas shtyllave: Shtylla III – Punësimi, arsimi dhe shëndetësia

Kjo shtyllë përmban 5 prioritete dhe 67 tregues.
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Gjatë periudhës raportuese të gjitha prioritetet e kësaj shtylle kanë qenë në zbatim e sipër.
Diagrami 0.3.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shtylla III – të gjithë treguesit
Zbatuar - 19.4% | 13 tregues
Sipas planit, pa vonesa - 37.32% | 25 tregues

Vonesa të vogla - 1.49% | 1 tregues
Vonesa serioze - 35.82% | 24 tregues
Në të ardhmen - 5.97 % | 4 tregues
Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022,
gjetjet tregojnë si në vijim:
 19.4% e treguesve, 13 tregues, janë zbatuar;
 37.32% e treguesve, 25 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 1.49% e treguesve, 1 tregues, përballen me vonesa të vogla;
 35.82% e treguesve, 24 tregues, përballen me vonesa serioze;
 5.97% e treguesve, 4 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
Nga të gjithë treguesit e kësaj shtylle, (67), 13 (19.4%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë
periudhës raportuese.
Diagrami 0.3.2. Zbatimi i PV ERA III gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shtylla III – treguesit e planifikuar për
t’u zbatuar gjatë këtij tremujori
Zbatuar - 23.08% | 3 tregues

Vonesa serioze - 76.92% | 10 tregues

Sa i përket zbatimit të treguesve të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022, gjetjet
tregojnë si në vijim:
 23.08% e treguesve, 3 tregues, janë zbatuar;
 76.92% e treguesve, 10 tregues, nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze.
Bazuar në gjetjet e këtij raporti, treguesit e kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të
tremujorit të dytë të vitit 2022 të cilët nuk kanë arritur të zbatohen brenda afateve të paraparë janë si në
vijim:
 Prioriteti 3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme:
o Miratimi i projektligjit për skemën e ndihmave sociale;
o Dizajnimi i profileve të reja të trajnimit, me caqe specifike, në kuadër të masave aktive të tregut të
punës;
 Prioriteti 3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë:
o Miratimi i projektligjit i punës;

Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës:
o Miratimi i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç;
o Miratimi i politikave (rregulloreve) për sigurim të brendshëm të cilësisë;
o Zhvillimi i kurrikulave bërthamë për klasat 11 dhe 12;
o Zhvillimi i pakove mësimore për klasat 10, 11 dhe 12;
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o Trajnimi i 1,500 mësimdhënësve për zbatimin e Kurrikulës Bërthamë;
Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor:
o Miratimi i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse;
o Miratimi i projektligjit për shëndetësi.

Në anën tjetër, treguesit e kësaj shtylle që përballen me sfida e vonesa të mundshme dhe që kërkojnë
vëmendje janë si në vijim:
 Prioriteti 3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme:
o Miratimi i projektligjit për skemën e ndihmave sociale;
o Përgatitja e analizës së boshllëqeve për zbatimin e Skemës së Garantimit për punësimin e të rinjve;
o Dizajnimi i profileve të reja të trajnimit, me caqe specifike, në kuadër të masave aktive të tregut të
punës;
 Prioriteti 3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë:
o Miratimi i projektligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë;
o Miratimi i projektligjit të punës;
 Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës:
o Miratimi i projektligjit për Agjencinë e Akreditimit;
o Miratimi i projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç;
o Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në
MAShTI;
o Miratimi i UA për procedurat e përzgjedhjes së personelit edukativo-arsimor në institucionet
edukativo-arsimore dhe aftësuese të arsimit para-universitar, duke përfshirë aspektet gjinore;
o Miratimi i politikave (rregulloreve) për sigurim të brendshëm të cilësisë;
o Realizimi i vlerësimit të zbatimit të Programit Strategjik të Arsimit në Kosovë dhe përfshirja e
rekomandimeve në PSAK të ri;
o Rekrutimi i 25 inspektorëve të rinj të arsimit përmes procesit konkurrues;
o Zhvillimi i kurrikulave bërthamë për klasat 11 dhe 12;
o Zhvillimi i pakove mësimore për klasat 10, 11 dhe 12;
o Trajnimi i 1,500 mësimdhënësve për zbatimin e Kurrikulës Bërthamë;
 Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor:
o Miratimi i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse;
o Miratimi i projektligjit për sigurime shëndetësore;
o Miratimi i projektligjit për shëndetësi;
o Miratimi i UA për zbatimin e lirimit nga pagesa e premiumeve, bashkë-pagesat dhe bashkëfinancimi
për shërbime shëndetësore;
o Miratimi i UA për skemën e barnave jashtë-spitalore;
o Miratimi i UA për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike;
o Miratimi i strategjisë sektoriale të shëndetësisë 2022-2032;
o Hartimi i listës dhe çmimores së shërbimeve shëndetësore;
o Kryerja e studimit të fizibilitetit për Sistemin Informativ Shëndetësor (SISh).
0.4.

Gjendja sipas institucioneve

Kjo pjesë jep një pasqyrë të zbatimit të PV ERA II për institucionet të cilat kanë planifikuar tregues gjatë
periudhës prill – qershor 2022. Institucionet janë vlerësuar sipas përqindjes së treguesve të zbatuar, nga ai
me performancën më të dobët deri te ai me performancën më të mirë.
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Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: performanca e institucioneve të Qeverisë
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Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e treguesve nën përgjegjësinë e tyre të
planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës janar – mars 2022, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar);
 Ministria e Shëndetësisë (MSh) – 0% (0 / 2 tregues të zbatuar);
 Ministria e Drejtësisë (MD) – % (0 / 3 tregues të zbatuar);
 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit (MKK) – % (0 / 3 tregues të zbatuar);
 Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) – % (0 / 4 tregues të zbatuar);
 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit – % (0 / 5 tregues të zbatuar);
 Ministria e Ekonomisë (ME) – % (0 / 5 tregues të zbatuar).
 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – % (1 / 6 tregues të zbatuar);
 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) – % (1 / 3 tregues të
zbatuar);
 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) – % (9 / 12 tregues të zbatuar).
Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – qershor 2022: performanca e institucioneve të tjera
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Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e treguesve nën përgjegjësinë e tyre të
planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës janar – mars 2022, gjetjet tregojnë si në vijim:
 Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKKK) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar);
 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRrPP) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar);
 Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar);
 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) – 100% (1 / 1 tregues të zbatuar);
 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) – 100% (1 / 1 tregues të zbatuar);
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1.

SHTYLLA I: QEVERISJA E MIRË DHE SUNDIMI I LIGJIT

1.1. Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave
kyçe në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme
Ky prioritet përmban 77 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave kyçe në
fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme
Treguesit e zbatuar:
 Projektligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit, i miratuar
 Strategjia Sektoriale e Sundimit të Ligjit, e miratuar
 Strukturat për koordinimin dhe monitorimit të Strategjisë Sektoriale të Sundimit të Ligjit, të
funksionalizuara
 UA për tarifat e ndërmjetësuesve, i miratuar
 Koncept dokumenti për krijimin e fondit të konfiskimit, i miratuar
 UA për vet referimin e rasteve në ndërmjetësim, i miratuar
 Plani Strategjik për zgjidhjen efikase të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar, i miratuar
 Plani Strategjik kundër krimit të organizuar dhe rasteve të korrupsionit, i miratuar
 Produktiviteti i gjyqtarëve dhe gjykatave duke llogaritur ngarkesën me lënde dhe efikasitetin në
zgjidhjen e lëndëve (shkalla e spastrimit) përmes SMIL
 Politikat e trajnimit për prokurorët dhe anëtarët e stafit mbështetës të sistemit prokurorial, të
hartuara/miratuara
 Pesëmbëdhjetë (15) prokurorë, 10 gjyqtarë dhe 10 hetues të policisë financiare për hetimet dhe gjykimin e
krimit financiar, të trajnuar
 Funksionalizimi i plotë i sistemeve të TIK-ut në gjykata, përfshirë këtu SMIL
 UA për tarifat e përmbarimit, i miratuar
 Një (1) trajnim për sekuestrim, për 20 prokurorë dhe 30 gjyqtarë, i organizuar
 Një (1) trajnim për 10 prokurorë dhe 15 gjyqtarë, për hetimin dhe gjykimin e rasteve të korrupsionit, i
organizuar
 Një (1) trajnim për 15 gjyqtarë dhe 10 prokurorë, për hetimin dhe gjykimin, i organizuar
 Pesë (5) trajnime për 40 zyrtarë policie mbi krimin ekonomik, të organizuara
 Gjashtë (6) trajnime për 25 zyrtarë policie mbi krimin financiar, të organizuara
 Pesëmbëdhjetë (15) trajnime për 130 zyrtarë policie mbi krimin e organizuar, të organizuara
 Respektimi i protokolleve kundër COVID-19 në sallat e gjykimit dhe lokacionet e tjera nëpër gjykata, i
siguruar
 Ndikimi i pandemisë COVID-19 dhe efektet e saj në praktikën aktuale dhe të ardhshme, në veçanti
lidhur me grupet e cenueshme dhe qasjen e tyre në drejtësi, të vlerësuar dhe adresuar
 Infrastruktura e TI-së në të gjitha gjykatat, e vendosur dhe funksionale
 Shtatë (7) trajnime për 20 zyrtarë policor mbi krimin financiar, të organizuara
 Marrëveshja për zyrtarin e ndërlidhjes me EUROPOL-in, e nënshkruar
 Memorandumi i Mirëkuptimi për vendosjen e një linje të sigurt komunikimi me EUROPOL-in, i
nënshkruar
 Pajisjet e lidhjes SIENA në mjediset dhe sistemin e Policisë së Kosovës, të instaluara
 Numri i informacionit të shkëmbyer me shtetet anëtare për rastet e krimit të organizuar, përfshirë lëndët
narkotike, trafikimin e qenieve njerëzore, pastrimin e parave dhe armët e zjarrit
 Hartimi i raportit të Vlerësimit të Kërcënimit nga Krimet e Rënda dhe Krimi i Organizuar (SOCTA),
dhe transpozimi i tij në zbatim të procedurave të policimit të udhëhequr nga inteligjenca
 UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve, të hartuara dhe miratuara
 Grupet punuese të koordinimit për ILP në nivelin qendror dhe lokal, të funksionalizuara
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Gjashtëmbëdhjetë (16) zyrtarë të Policisë së Kosovës në 8 drejtori regjionale, të emëruar dhe trajnuar
Gjashtëmbëdhjetë (16) kompjuterë të specializuar të lidhur me databazën e Inteligjencës për dërgimin e
raporteve të informacionit të inteligjencës për çdo Stacion Policor, të instaluar
 Ristrukturimi i Drejtorisë së Inteligjencës dhe Analizës (DIA) të PK-së në nivelin qendror për të
përfshirë tryezat e inteligjencës strategjike dhe rritjen e nivelit të raporteve / informatave të inteligjencës
të dorëzuar nga zyrtarët policorë
 Marrëveshja për shkëmbimin efikas të informatave ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit, e nënshkruar
dhe zbatuar
 Strategjia për Migrim 2020-2025, e miratuar
 Koncept dokumenti për të Huajt, i miratuar
 Masat efektive dhe konkrete të mbrojtjes për individët jashtëzakonisht të ndjeshëm midis azilkërkuesve,
të ndërmarra
 Mekanizmi funksional i referimit për të kthyerit me informacione mbi mbështetjen e ri integrimit në
dispozicion, i themeluar
 Mekanizmi sistematik për mbrojtjen e azilkërkuesve dhe fëmijëve refugjatë, i krijuar dhe funksionalizuar
 Qendra e Pritjes së Përkohshme, e funksionalizuar
 Procedurat e identifikimit, regjistrimit dhe referimit të duhur për emigrantët në ardhje brenda policisë
kufitare, te zhvilluara dhe zbatuara
 Planet e kontingjencës – me përcaktimin e qartë të roleve, mandateve, përgjegjësive dhe shkaktarëve të
fluksit – të azhurnuara.
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
 Draft Kodi i Procedurës Penale, i miratuar
 Projektligji për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve publik, i miratuar
 Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit, të miratuara
 UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga noterët, i
miratuar
 UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit, i miratuar
 Projektligji për mosmarrëveshjet administrative, i miratuar
 Koncept Dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda
kohës se arsyeshme
 Raporte gjashtëmujore për zbatimin e planit të veprimit, të miratuara dhe të publikuara
 Rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve të ndërmjetësimit në Prokuroritë Themelore
 Zyrtari ndërlidhës nga Policia e Kosovës në EUROPOL, i emëruar
 Plani i Përbashkët në mes të Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza, i hartuar
 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-së, i forcuar
 Plani i veprimit i QKMK, i zbatuar plotësisht
 Strategjia për parandalimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, e miratuar
 Përqindja (%) e zbatimit të Planit të Përbashkët të Veprimit BE-Ballkan Perëndimor kundër Terrorizmit
deri më 31 dhjetor 2021/ dhjetor 2022.
Nga 53 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 1 prej tyre është zbatuar brenda
afateve të paraparë, 3 prej tyre para afateve të paraparë, ndërsa 8 prej tyre me vonesë.
Treguesit e planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022 të cilët janë zbatuar:
Projektligji për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit është miratuar nga Kuvendi më 1 korrik 2022. Me
hyrjen ne fuqi të këtij ligji do të ndryshohen kompetencat e Agjencisë.
Më 22 qershor 2022 Qeveria ka miratuar Koncept Dokumentin për Krijimin e Fondit të Konfiskimit. Ai synon
zhvillimin e kapaciteteve profesionale për funksionim efikas të sistemit të drejtësisë, me theks të veçantë
në avancimin e sistemit të administrimit të pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar duke përcaktuar
themelimin e Fondit të Konfiskimit dhe definimin e organeve kompetente që do të merren me këtë fond.
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Në prill 2022 është miratuar UA për tarifat e përmbarimit dhe janë mbajtur 7 trajnime për 20 zyrtarë policorë
mbi krimin financiar.
Sistemi SMIL është zbatuar në gjykatat në të gjitha nivelet (Gjykatat Themelore, Gjykatën e Apelit dhe
Gjykatën Supreme), dhe në të gjithë lëmenjtë (civil, penal, për kundërvajtje, ekonomik, për të mitur).
Trajnimet për SMIL për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme kanë përfunduar, me ç’rast janë trajnuar
gjithsej 42 përdorues. Me kompletimin e këtij trajnimi të gjitha gjykatat kanë përfunduar trajnimet për
përdorimin e SMIL dhe ky sistem është duke u përdoruar nga stafi administrativ dhe gjyqtarët. Më 31 maj
2022 Projekti SMIL ka përmbyllur fazën e tretë (konsoliduese), e zbatuar gjatë periudhës janar 2019 – maj
2022. Nga 1 qershori , Projekti SMIL ka filluar së zbatuari fazën e katërt (tranzitore), e cila do të zgjasë tre
vjet (qershor 2022 – maj 2025), e bashkë-financuar nga KGjK, KPK dhe Ambasada Norvegjeze në Prishtinë.
Në vazhdimësi të aktiviteteve për avancimin e bashkëpunimit me EUROPOL dhe EURJUST dhe Shtetet Anëtare
të BE-së, sistemi SIENA është funksionalizuar plotësisht. Si rezultat i tri marrëveshjeve me EUROPOL, nga 13
prilli 2022 Policia e Kosovës (PK) pranon dhe dërgon të dhëna nga EUROPOL përmes saj.
Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve infrastrukturore dhe ofrimit të kushteve të duhura për menaxhimin e
flukseve me migrantë, më 24 qershor 2022 Ministri i Punëve të Brendshme ka nënshkruar vendimin për
funksionalizimin Qendrës së Përkohshme të Pritjes në Vranidol, e cila është funksionalizuar dhe ka akomoduar
migrantët e parë.
Në kuadër të avancimit të policimit të udhëhequr nga inteligjenca, në qershor 2022 institucionet kanë
miratuar Raportin për Vlerësimin e Kërcënimit nga Krimet e Rënda dhe Krimi i Organizuar (SOCTA) 2019-2021,
i cili ishte paraparë të miratohej në fund të vitit 2021. Ai përmban vlerësime të hollësishme lidhur me format
më të theksuara të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, kërcënimet që paraqesin këto forma
kriminaliteti, duke potencuar kërcënimet e përgjithshme të sigurisë, ekonomisë, shoqërisë dhe individëve
në veçanti. Për më tepër, adreson sfidat dhe vështirësitë e identifikuara për të cilat janë dhënë rekomandime
konkrete me qëllim të zvogëlimit apo eliminimit të tërësishëm të tyre.
Gjatë periudhës raportuese ka pasur vonesa serioze në zbatimin e 15 treguesve.
Projekt-kodi i procedurës penale është miratuar në lexim të parë nga Kuvendi më 19.10.2021. Për shkak të
vëllimit të konsiderueshëm të dokumentit dhe paraqitjes së komenteve nga palë të ndryshme të interesit,
procedurat për miratim në Kuvend kanë marrë më tepër kohë se sa ishte parashikuar.
Projektligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe dhuratave të zyrtarëve publikë është miratuar
në parim nga Kuvendi më 16.03.2022, por nuk ka arritur të miratohet përfundimisht brenda afatit.
Vonesa serioze ka edhe në miratimin e raporteve gjashtëmujore për zbatimin e planit të veprimit për Strategjinë
Sektoriale për Sundimin e Ligjit dhe të akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit.
Vonesa ka në miratimin e UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera
nga noterët, pasi që janë analizuar tarifat e noterëve në vendet e rajonit dhe janë pranuar komente nga palët
e afektuara. Aktualisht drafti është në konsultime paraprake dhe më pas do të finalizohet dhe miratohet.
Miratimi i UA për Ekipet e Përbashkëta Hetimore: ka pasur vonesa të konsiderueshme për shkak të paqartësive
mbi bazën ligjore. Pas analizës mbi këtë është konstatuar se nuk ka bazë ligjore dhe është vendosur të mos
vazhdohet me të. PK gjatë periudhës raportuese ka punuar në PSO të re për Ekipet e Përbashkëta Hetimore.
Sa i përket miratimit të Projektligjit për mosmarrëveshjet administrative, grupi punues ka finalizuar projektligjin
i cili aktualisht është ne konsultim publik. Konsiderojmë që bazuar nga statusi aktual i procesit të hartimit
të këtij projektligji, evidentohen vonesa serioze për mos miratimin në kohë edhe përkundër afatit të
planifikuar në tremujorin e dyte të këtij viti.
Lidhur me miratimin e Koncept Dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim
brenda kohës se arsyeshme, është hartuar drafti fillestar ku fillimisht janë duke u analizuar standardet
ndërkombëtare dhe përvojat e shteteve të rajonit. Andaj, duke pas parasysh statusin aktual të procesit të
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hartimit evidentohen vonesa serioze për mos miratimin në kohë edhe përkundër afatit të planifikuar në
tremujorin e dyte të këtij viti.
Rekrutimi i 7 zyrtarëve të ndërmjetësimit në Prokuroritë Themelore: KPK vazhdimisht ka bërë kërkesa për
sigurimin e buxhetit për këto pozita, por buxheti akoma nuk është miratuar. Aktualisht në Prokuroritë
Themelore janë caktuar zyrtarë që merren me ndërmjetësim si detyrë shtesë. Zyrtarët për ndërmjetësim do
të rekrutohen pas miratimit të buxhetit për këto pozita, prandaj ndonëse afati për miratim është tremujori
i fundit i vitit 2022, ky tregues mund të mos zbatohet me kohë.
Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional në fushën e migrimit përmes Autoritetit Qeveritar për
Migrim: ka vonesa në vendosjen e një baze për fuqizimin e rolit të AQM-së. Plani fillestar ka qenë që në
fund të vitit 2021 hartohet një rregullore për funksionimin e AQM-së, e cila do të qartësonte përgjegjësitë
dhe rolin e tij. Ndonëse MPB ka përgatitur një projekt-rregullore të tillë, Zyra Ligjore e ZKM-së ka vlerësuar
se nuk ka bazë ligjore për të pasi që nuk parashihet nga ndonjë ligj, prandaj hartimi i saj është pezulluar
deri sa të gjendet një zgjidhje tjetër. Një zgjidhje e mundshme do të ishte miratimi i një vendimi të Qeverisë
për ndryshimin e vendimit ekzistues, që do të përcaktonte më qartë përgjegjësitë e AQM-së. MPB/AQM
është duke e konsideruar si opsion tjetër të mundshëm hartimin e një udhëzuesi për funksionalizimin e
AQM-së, i cili do ta qartësonte edhe më tej operimin e këtij mekanizmi. Sidoqoftë, AQM është plotësisht
funksional dhe ka pasur bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional në hartimin e një sërë dokumentesh të
politikave për çështje të ndryshme në fushën e migrimit të raportuara në raportet paraprake.
Nuk ka arritur të miratohet brenda afatit as Strategjia për parandalimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm. Shkak i vonesave është ndryshimi i përbërjes së grupit punues dhe themelimi i grupit të ri
punues për hartimin e strategjisë. Deri tani, është finalizuar pjesa narrative e kësaj strategjie, e cila pritet të
miratohet në fund të këtij viti.
Emërimi i zyrtarit ndërlidhës nga Policia e Kosovës në EUROPOL: është nënshkruar aneks-marrëveshja për
zyrtarin ndërlidhës, kanë përfunduar të gjitha fazat e intervistimit dhe testimit, dhe procesi është ne fazën
e nxjerrjes se vendimit për emërim.
Zbatimit i PV të QKMK-së: është kryer vlerësimi i zbatimit të PV, janë rishikuar dhe plotësuar aktivitetet e
gjashtë objektivave dhe janë caktuar afatet e realizimit. Deri tani, sipas planit, janë zbatuar si në vijim:
 Rishikimi i nevojave të personelit;
 Zhvillimi i Analizës së Nevojave të Trajnimit (ANT);
 Instalimi i ClickView;
 Organizimi dhe vetëdijesimi përmes 'fushatave të ndërgjegjësimit' mbi rolin dhe përgjegjësitë e
QKMK-së që u janë dorëzuar të gjitha autoriteteve të MIK.
Ka vonesa në zbatimin e këtyre pikave:
 Avancimi i programit të TI-së me opsion (ClickView) për të përfshirë Sistemin e Menaxhimit të rasteve dhe
Platformën e Inteligjencës: zbatimi i pritet të përfundojë në tremujorin e tretë të këtij viti.
 Vlerësimi i kushteve të përgjithshme të punës në QKMK pritet të finalizohet në tremujorin e tretë të këtij
viti, pasi që është e adresuar çështja e rregullimit të kushteve të ajrosjes dhe atyre ergonometrike.
 Funksionalizimi i API/PNR: Njësia e Informacionit për Pasagjerë (NJIP-QKMK) do të fillojë punën
me API në tremujorin e dytë, ndërsa me PNR pritet të funksionalizohet në fillim të vitit 2023.
Treguesit në zbatim e sipër:
Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-174 për Financimin e Subjekteve Politike është miratuar në
parim nga Kuvendi më 16.03.2022, dhe pritet të miratohet përfundimisht brenda afatit të paraparë.
Sa u përket raporteve vjetore mbi zbatimin e Strategjisë dhe PV për Sundimin e Ligjit, raporti gjashtëmujor është
duke u përgatitur dhe do shqyrtuar në takimin e Komitetit Drejtues të Rishikimit Funksional në qershor.
Raporti vjetor për zbatimin e tërë strategjisë planifikohet të miratohet në fund të këtij vitit.
Në kuadër të avancimit të kornizës ligjorë për të siguruar mandat të përhershëm dhe strukturë të qëndrueshme
ligjore dhe organizative të Njësisë Speciale Hetimore, është në proces ndryshimi i strukturës organizative e cila
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e përcakton edhe organizimin e NJVH. Kjo strukturë do të miratohet nga Ministri i Punëve të Brendshme
përmes Rregullores për Sistematizimin e Vendeve të Punës në Policinë e Kosovës.
Gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur zhvillime sa i rekrutimit të prokurorëve shtesë në Prokurorinë Speciale
të Republikës së Kosovës. Ky tregues është duke u zbatuar pa vonesa, pasi që janë të miratuar edhe 4 pozita
për prokurorë në këtë prokurori, dhe procedurat pritet të përfundohen deri në fund të vitit.
Sa u përket rasteve të trajtuara nga prokuroritë përmes procedurës alternative të ndërmjetësimit, raporti për
periudhën prill – qershor 2022 do të nxirret gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Nga gjykatat është raportuar
se numri i lëndëve të referuara në ndërmjetësim gjatë periudhës 1 janar – 30 maj 2022 në të gjitha Gjykatat
Themelore dhe Degët është 850: 562 lëndë penale, 285 lëndë civile dhe 3 lëndë ekonomike.
Sa u përket rasteve lidhur me hetimet financiare në të gjitha fazat e hetimeve penale për të gjitha rastet e lidhura me
krimin e organizuar dhe korrupsionin, të kryera në mënyrë sistematike nga PK, gjatë tremujorit të dytë të vitit
2022 janë zhvilluar hetime në 21 raste, prej të cilave 7 janë raste të reja (nga rastet e reja 1 rast është i rihapur
për hetime të konfiskimit). Në këtë tremujor është ngrirë një pronë (një banesë).
Sa u përket rasteve të mbyllura me aktgjykime të formës së prerë të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit
të lartë, gjithsej janë 82 Raste të Shenjëstruara, me 740 persona të përfshirë. 72 raste janë me aktakuza:
 41 raste me aktakuza i përkasin natyrës Korruptive (janë të përfshirë 284 persona);
 31 raste me aktakuza i përkasin natyrës së Krimit të Organizuar (janë të përfshire 292 persona);
Prej tyre, 35 raste janë të mbyllura (28 raste të korrupsionit dhe 7 të krimit të organizuar). Nga 35 rastet e
mbyllura, 2 raste janë me parashkrim (rasti “Ferronikeli” dhe rasti “Fan”), 1 rast me heqje dorë nga akuza
për shkak te të vdekjes se të akuzuarit (rasti “Prokurori 2”), ndërsa 4 raste janë me pushim të hetimeve.
Deri me tani 44% te rasteve të shenjëstruar janë të mbyllur.
Numri i procedurave të konfiskimit dhe numri i përgjithshëm i pasurive të konfiskuara dhe vlera e pasurisë së
konfiskuar me aktgjykime të formës së prerë: të dhënat e ofruara nga prokuroria për periudhën prill – qershor
2022 nuk janë gjeneruar. Ato do të ofrohen gjatë tremujorit të tretë të vitit.
Mbajtja e trajnimeve të specializuara në fushën e krimeve ekonomike dhe hetimin e krimit të organizuar për 160
zyrtarë policorë: ky tregues është në zbatim e sipër.
Funksionalizimi i regjistrimit biometrik të azilkërkuesve: PK ka pranuar donacion nga Qeveria e Zvicrës për
pajisjet mobile për këtë, të cilat janë instaluar dhe pritet të funksionalizohen së shpejti.
Numri i informatave dhe produkteve analitike të shkëmbyera me FRONTEX-in: gjatë periudhës raportuese
Departamenti i Kufirit i PK-së i ka dërguar FRONTEX-it 3 raporte të rregullta mujore dhe 3 raporte mbi
armët, ndërsa nuk ka marrë pjesë në aktivitete operacionale të organizuara nga FRONTEX-i. Gjatë kësaj
periudhe 17 oficerë policie kanë marrë pjesë në 11 trajnime të organizuara nga CEPOL.
Me qëllim të forcimit tw bashkëpunimit ndërinstitucional në luftimin e krimit të organizuar ka filluar puna
në ndërlidhjen e regjistrit të gjendjes civile me regjistrin e adresave përmes ndërlidhjes së Sistemit Qendror për
Regjistrim Civil dhe ARIS, për të krijuar një adresë unike për të secilin person që jeton në Kosovë. Përmes
pilot-projektit është duke u zhvilluar dhe avancuar platforma elektronike që do përdoret për mbledhjen e
të dhënave të adresave me metodologjinë e vizitave në terren (shtëpi për shtëpi). Puna në terren pritet të
fillojë së shpejti, pasi që termat e referencës për punën në terren janë finalizuar dhe pritet rekrutimi i 15
punëtorëve të terrenit, nga GIZ, për mbledhjen e të dhënave në terren në komunat Istog dhe Mitrovicë. Kjo
ndërlidhje është tejet e rëndësishme për luftimin e krimit të organizuar, pasi që u mundëson organeve të
sundimit të ligjit identifikimin dhe lokalizimin efektiv të zonave që aktualisht janë të paidentifikuara dhe
të pa-qasshme në sistem, dhe si të tilla janë terren i përshtatshëm për aktivitete kriminale.
Lidhur me zbatimin e politikave të migrimit, ka vazhduar zbatimi i masave për integrimin e refugjatëve, në
përputhje me Rregulloren për Integrimin e të Huajve. Gjatë periudhës raportuese 2 persona kanë përfituar
nga skema e akomodimit me qira (të ri dhe vazhdim), 8 persona me pako ushqimore, 8 persona pako
higjienike, 1 person ndihmë sociale, 5 persona shërbime shëndetësore, dhe 1 person ndihmë juridike falas.
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Gjatë periudhës raportuese janë mbajtur 3 trajnime për stafin për përcaktim të statusit të refugjatit:
 Trajnimi Teknikat e intervistimit – pjesa I, më 10 prill, organizuar nga EASO;
 Trajnimi Teknikat e intervistimit – pjesa II, më 16 – 19 maj, organizuar nga EASO;
 Trajnimi mbi Vlerësimit të provave, më 14 – 15 qershor nga EUAA.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 17 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 2 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
1.2. Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike,
bazuar në legjislacionin e ri kornizë në fuqi
Ky prioritet përmban 25 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar në
legjislacionin e ri kornizë në fuqi
Treguesit e zbatuar:
 Modulet për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe avancimit në kuadër të SIMBNJ, të
zhvilluara
 Trajnimi i anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Pranim të Nivelin e Lartë Drejtues (NLD) për procedurat
e rekrutimit dhe zhvillimit të intervistës, i organizuar
 Banka e pyetjeve për NLD, e krijuar
 Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Kuvendit, Qeverisë së Kosovës dhe Ambasadës së Mbretërisë
së Bashkuar, i zbatuar
 Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, përgatitur në bashkëpunim me projektin britanik dhe projektin e
BE-së, i miratuar
 Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, i zhvilluar dhe miratuar
 Memorandum shpjegues rreth projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
 Të paktën 8% të lejeve dhe licencave për operatorët ekonomik, të thjeshtuara, bashkuara apo të shfuqizuara
 Regjistri qendror për leje dhe licenca, i avancuar dhe përditësuar
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
 Projektligji për Pagat në Sektorin Publik, i miratuar
 Projektligji për Zyrtarët Publikë, i miratuar
 Gjashtë (6) rregullore për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë, të plotësuara-ndryshuara
 Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit për organizimin
dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura, i zhvilluar dhe miratuar
 Strategjia e re për Reformën e Administratës Publike 2021-2026, e miratuar
 Memorandum shpjegues për ligjin për inspektim administrativ, i hartuar
 Projektligji për inspektimin administrativ, i miratuar
 Trajnimi i Njësive për Burime Njerëzore të institucioneve lidhur me përcaktimin e objektivave për
vlerësim, i organizuar
 Projektligji për valën e parë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
 Projektligji për valën e dytë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
 Të paktën 20% të projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative
që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ, të harmonizuara
me LPPA
Nga 20 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 8 prej tyre janë zbatuar brenda
afateve të paraparë, ndërsa 12 prej tyre përballen me vonesa.

| 18

Sa u përket treguesve të zbatuar para afatit të paraparë, është organizuar trajnimi i anëtarëve të Komisionit
Shtetëror për Pranim të Nivelin e Lartë Drejtues (NLD) për procedurat e rekrutimit dhe zhvillimit të intervistë, në
kuadër të rritjes së cilësisë së menaxhimit të performancës dhe llogaridhënies.
Zbatimi i Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit, Qeverisë dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar:
përzgjedhja e anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore (Kryetarit dhe 4 anëtarëve) është zhvilluar
sipas këtij memorandumi. Këtë vit është organizuar konkursi, në bashkëpunim me zbatuesin e kontraktuar
(BDO), mirëpo Kuvendi ka dështuar të zgjedhë të propozuarit nga komisioni vlerësues. Tani pritet të
rishpallet konkursi për këto pozita. Konkursi për anëtarë të KNSH-së, është shpallur fillimisht më 16 nëntor
2021 dhe është mbyllur më 30 nëntor 2021. Në këtë konkurs kanë aplikuar 22 kandidatë. Bazuar në kriteret
ligjore, komisioni përzgjedhës më 15.12.2021 ka përcaktuar listën e ngushtë, me 12 kandidatë për t’u
intervistuar, ndërsa 10 prej tyre nuk i kanë plotësuar kushtet formale sipas ligjit. Më 14 – 17 mars 2022
komisioni ka kryer intervistat, me 9 kandidatë (3 kandidatë janë tërhequr). Më 17.03.2022 komisioni
përzgjedhës ka dërguar në Kuvend listën me 4 kandidatë për 2 pozita, por në seancën e mbajtur më 31 mars
2022 asnjëri nuk ka marrë votat e mjaftueshme për tu zgjedhur anëtar i KNSH-së. Më 23.03.2022 Komisioni
për Buxhet, Punë dhe Transfere ka shqyrtuar listën me 2 kandidatë për anëtarë të Bordit të KRPP-së (Avni
Sahiti dhe Fidane Spahija Gjikolli), dhe e ka përcjellë në seancë plenare propozimin për emërimin e tyre.
Memorandumi shpjegues rreth projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive është miratuar nga
Qeveria më 29.12.2021, duke kontribuar në miratimin e projektligjit për plotësim-ndryshimin e ligjeve që
kanë të bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive Ekzekutive.
Janë zhvilluar modulet për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe avancimit në platformën online të
SIMBNJ, të cilat mundësojnë realizimin e të gjitha procedurave të rekrutimit. Të gjitha procedurat e
rekrutimit tani realizohen përmes SIMBJ. Gjithashtu është krijuar Banka e Pyetjeve për NLD.
Gjithashtu është miratuar Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, përgatitur në bashkëpunim me projektin
britanik dhe projektin e BE-së, dhe Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës.
Sa u përket treguesve që përballen me vonesa serioze:
Hartimi i projektligji për paga është në fazën finale. Gjatë hartimit janë identifikuar shumë mangësi në
sistemin aktual që kanë kërkuar analiza më të hollësishme dhe koordinim ndërinstitucional. Së shpejti
pritet që projektligji të dërgohet në konsultime paraprake, dhe pastaj ne ato publike.
Projektligji për zyrtarët publikë ende është në fazën e hartimit. Grupi punues ka hartuar draftin e rishikuar,
ku përfshihen edhe kërkesat e Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese. Së shpejti drafti do të dërgohet për
konsultime paraprake dhe publike.
Miratimi i gjashtë (6) rregulloreve për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë: më 3 mars 2022 Qeveria ka miratuar
Rregulloren (QRK) nr. 01/2022 për Pranimin, Vlerësimin dhe Disiplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues. Në
fazë të hartimit janë këto akte nënligjore:
 Projekt-rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores (QRK) nr. 16/2020 për pranimin dhe karrierën
në shërbimin civil;
 Projekt-UA për plotësim-ndryshimin e UA (QRK) nr. 13/2018 për kushtet, angazhimin, kategorizimin dhe
mënyrën e pagesës së trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administrate Publike është dërguar në Kabinet
të Ministrit për miratim paraprak dhe për t’u dorëzuar për opinion ligjor dhe opinion për VNB.
 Projekt-rregullorja për pranimin, marrëdhënien e punës dhe klasifikimin e vendeve të punës për nëpunësit e
shërbimeve publike në shëndetësi: më 16.11.2021 është dërguar në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm
dhe Kabinetin e Ministrit për miratim dhe për t’u dorëzuar për opinion për pajtueshmëri me acquis
dhe opinion për VNB. DMZP ka vendosur që të hartohet vetëm një rregullore (për shëndetësi,
arsim kulturë);
 Projekt-rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores (QRK) nr. 12/2020 për orarin e punës dhe
pushimet e zyrtarëve publik është dërguar në Kabinet të Ministrit për miratim dhe për t’u dorëzuar
për opinion ligjor dhe opinion për VNB;
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Projekt-rregullore për plotësim-ndryshimin Rregullores (QRK) Nr.01/2019 për Përfituesit nga Skema e
Bursave: hartimi i saj është propozuar të stopohet derisa të ndryshohet Ligji për Zyrtarët Publikë.

Projektligji për plotësim-ndryshimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e linjave të
llogaridhënies së agjencive të pavarura është miratuar nga Kuvendi në lexim të parë më 14.04.2022, dhe mbetet
të shqyrtohet në lexim të dytë. Përmes tij do të amendamentohen dy ligje: Ligji nr. 06/L-029 për Mbrojtje
nga Rrezatimi dhe për Siguri Bërthamore dhe Ligji nr. 06/L-079 për Efiçiencë të Energjisë.
Miratimi i Strategjisë së re për Reformën e Administratës Publike 2022 – 2026 përballet me vonesa. Drafti final
është dërguar për konsultime paraprake e publike më 20.05.2022. Konsultimet janë bashkuar pas shkresës
së Sekretares së Përgjithshme të MPB-së drejtuar ZKM-së. Gjatë konsultimeve janë pranuar komente nga
ZKM/SKQ dhe nga ZBE e SIGMA. Në këtë drejtim, më 13.06.2022 është mbajtur një punëtori me bashkë
kryesuesit dhe grupin e ekspertëve për të analizuar dhe adresuar këto komente. Drafti i finalizuar përmban
të gjitha çështjet e adresuara.
Ka vonesa në hartimin e memorandumit shpjegues për Ligjin për Inspektim Administrativ dhe të projektligjit për
inspektimin administrativ. Të dy dokumentet janë finalizuar dhe janë në konsultime paraprake dhe publike.
Gjithashtu ka vonesa në miratimin e projektligjit për harmonizimin e ligjeve të veçanta me LPPA, i cili ka kaluar
konsultimet paraprake dhe publike. Përmes tij me LPPA do të harmonizohen rreth 50 ligje të veçanta.
Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit për Organizimin dhe
Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura është hartuar së bashku me tabelat e
raportimit për të cilat agjencitë obligohen t’i plotësojnë dhe u janë dërguar agjencive ekzekutive. Për të
mbledhur informata më të hollësishme rreth këtij procesi ZKM/SKQ ka mbajtur një punëtori dyditore me
të gjitha agjencitë ekzekutive. Gjatë periudhës raportuese të dhënat kanë qenë duke u përpunuar dhe
raporti pritet të miratohet nga Qeveria së shpejti.
Udhëzuesit për zhvillimin e intervistës është në hartim e sipër.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 5 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
1.3. Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore
Ky prioritet përmban 41 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore
Treguesit e zbatuar:
 Programi për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, i miratuar
 Hulumtimi mbi perceptimin qytetarëve për diversitetin dhe barazinë në vend, i publikuar
 Dyzet (40%) ndaj kërkesave për ri-posedim në pronat ku ekzistojnë uzurpuesit e paligjshëm, të realizuara
 Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit kundër dhunës në familje, e miratuar
 Katër (4) trajnime në PSO për mbrojtjen nga dhuna në familje, të mbajtura
 Fushatë vetëdijësuese për parandalimin e dhunës në familje, e organizuar
 Koncept dokumenti për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve, i hartuar.
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
 Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre 2021-2025, e
miratuar
 Ngritja së paku në 60% e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe 95% sigurimi i
përgjigjeve për rekomandimet e adresuara brenda afatit ligjore
 Sistemi i menaxhimit të të dhënave në lidhje me personat e zhvendosur dhe të kthyerit, i themeluar dhe
funksional
 Grupi koordinues ndërministror për zgjidhje të qëndrueshme për personat e zhvendosur, i themeluar
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Komisioni Qendror i Ankesave i bazuar në Rregulloren (QRK) - NR. 01/2018 për kthimin e personave të
zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme, i themeluar
Projektligji për AKKVP-në, i miratuar
Dëbimi i uzurpuesve të paligjshëm, përkatësisht realizimi i 40% të kërkesave aktive
Katër (4) vendime sipas kërkesës për shkatërrim apo mjeteve tjera të parapara me kornizën ligjore të
Agjencisë, të ekzekutuara
Vendime të pazbatuara të GjK, të dërguara në prokurori
Projektligji për trashëgiminë kulturore, i miratuar
Projektligji për liritë fetare, i miratuar
Këshilli i Zbatimit dhe Monitorimit, plotësisht funksional
Projektligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhunën në baza gjinore, i miratuar
Gjashtëmbëdhjetë (16) UA që rrjedhin nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, të miratuara
Projektligji për Komisionin e Pavarur për Media, i rishikuar
Rregullorja për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet e mediave audio-vizuale (plotësimndryshim), e miratuar
Rregullore për komunikimet audio-vizuale tregtare (plotësim-ndryshim), e miratuar
Rregullore për pronësinë dhe përqendrimin e ofruesve të shërbimeve media dhe audio-vizuale, e miratuar
Projektligji për transmetuesin publik, i miratuar.

Nga 21 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 7 prej tyre janë zbatuar brenda
afateve të parapara, ndërsa 14 prej tyre janë me vonesë. 5 tregues të tjerë edhe pse janë planifikuar për
tremujorë të mëvonshëm të vitit 2022, konsiderohet se janë duke hasur në vonesa serioze.
Është duke u zbatuar Programi për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. Gjithashtu është
publikuar Hulumtimi mbi perceptimin qytetarëve për diversitetin dhe barazinë në vend.
Sa u përket të drejtave pronësore apo kërkesave për ri-posedim në pronat ku ekzistojnë uzurpuesit e
paligjshëm, gjatë periudhës raportuese janë pranuar 6 kërkesa për ri-posedim, dhe janë proceduar 6 urdhra
për dëbim, apo 100%.
Është miratuar dhe ka filluar zbatimi i Strategjisë Kombëtarë dhe Planit të Veprimit kundër dhunës në
familje. Gjithashtu brenda afateve të parapara janë zhvilluar fushata vetëdijësuese dhe trajnimin për
mbrojtje nga dhuna në familje.
Sa i përket Koncept dokumentit për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve, Ligji për mbrojtjen e burimeve të
gazetarëve” është në fuqi dhe pas konsultimeve me akterët kyç është vendosur që nuk mund të ngushtohet
më tutje, sepse çështje të tilla rregullohen me Kodin e Procedurës Penale. Prandaj nuk do të hartohet
Koncept Dokumenti sepse Ligji është në harmoni me standardet evropiane. Prandaj ky tregues
konsiderohet si i përfunduar.
Sa u përket treguesve që përballen me vonesa serioze:
Gjatë periudhës raportuese, Ministria për Komunitete dhe Kthim ka krijuar bazën e të dhënave për personat e
zhvendosur dhe është në proces funksionalizimi i saj. Trajnimi i zyrtarëve të MKK-së dhe zyrtarëve komunal
për sistemin e menaxhimit, është realizuar. MKK në bashkëpunim me komunat janë në fazën e
funksionalizimit të sistemit të menaxhimit të të dhënave në lidhje me personat e zhvendosur dhe të
kthyerit.
Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre 2021-2025 vazhdon te
jetë në proces të hartimit, edhe pse afati për përfundimin e saj ka qenë dhjetor 2021. Ekipi hartues i
Strategjisë është në fazën e finalizimit të draftit dhe përfshirjen e komenteve nga akterët relevantë. Pas
finalizimit të draftit, i njëjti do të përcillet për konsultime.
Grupi koordinues ndërministror për zgjidhje të qëndrueshme për personat e zhvendosur nuk është themeluar dhe
nuk ka pasur zhvillime apo iniciativë nga niveli politik i MKK për themelimin e tij. Gjithashtu ka vonesa
në themelimin e Komisionit Qendror të Ankesave sipas Rregullores për Kthimin e Personave të zhvendosur dhe
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Zgjidhje të Qëndrueshme, pasi që pritet rishikimi i kësaj rregulloreje, e cila përcakton përbërjen dhe
përgjegjësitë e këtij komisioni.
Projektligji për AKKVP-në, i paraparë të miratohet në tremujorin e parë të vitit 2022, është miratuar në parim
nga Kuvendi më 08.02.2022. Pas shqyrtimit në lexim të dytë, më 14 qershor 2022 i është kthyer për
rishqyrtim Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e
Agjencisë Kundër Korrupsionit.
Ka vazhduar dëbimi i uzurpuesve të paligjshëm. Gjatë periudhës raportuese, nga 61 kërkesa aktive janë
ekzekutuar gjithsej 10 dëbime, ose 16% e kërkesave. Edhe gjatë periudhës raportuese numri i dëbimeve në
pritje në pjesën veriore të Mitrovicës mbetet 37. Për shkaqe të situatës së sigurisë në atë pjesë, Agjencia
përkundër tentimeve në vazhdimësi, nuk ka mundur të bëjë dëbimet e planifikuara. Kjo rezulton në
përqindje më të ulët sesa ajo prej 40% të planifikuar.
Lidhur me shkatërrimin e strukturave ilegale nuk ka pasur asnjë aktivitet gjatë periudhës raportuese, Në
të gjitha rastet (38) ku ka dështuar ndërmjetësimi, palët janë informuar konform UA nr. 01/2020 për të
drejtën e tyre për të paraqitur kërkesë për zbatim përmes shkatërrimit dhe ne raste te caktuara ku kemi të
bëjmë me bashkëpronësi është kërkuar edhe ndarja fizike e pronës, megjithatë, deri me tani, e ne veçanti
për këtë periudhe nuk ka pasur asnjë zhvillim konkret.
Projektligji për trashëgiminë kulturore është kthyer në fazën e Koncept Dokumentit, rrjedhimisht duke u
larguar nga agjenda legjislative 2022 e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në kuadër të hartimit të koncept
dokumentit, parashihet analiza e sfidave të zbatimit të ligjit aktual të trashëgimisë kulturore, qasje
gjithëpërfshirëse me përfshirje aktive të palëve të interesit, përfshirë komunitetet fetare, institucionet
publike, profesionistët, pronarët privat etj, dhe harmonizim me konventat evropiane e ato ndërkombëtare.
Prandaj ky tregues edhe pse është planifikuar në fund të vitit 2022, konsiderohet se ka vonesa serioze.
Vonesa serioze konsiderohet se ka edhe Projektligji për Liritë Fetarë, i cili është hartuar në përputhshmëri
me rekomandimet e Komisionit të Venedikut të dhëna në Opinionin Nr. 743/2013 por akoma nuk është
miratuar nga Qeveria.
Nuk ka pasur zhvillime kundrejt funksionalizimit të Këshillit të Zbatimit dhe Monitorimit, kryesisht si
pasojë e mos shprehjes së interesimit për pjesëmarrje në takime të KZM nga Peshkopi Teodosije. Duke
marrë parasysh mungesën e zhvillimeve dhe të vullnetit për realizimin e këtij treguesi, edhe pse afati është
dhjetor 2022, konsiderohet se ka vonesa serioze.
Projektligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhunën në baza gjinore ka vonesa
në miratim. Është finalizuar drafti dhe më 5 korrik 2022, do të bëhet prezantimi i draftit përfundimtar të
Projektligjit të ri për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna në baza Gjinore. Pas kësaj date, Komisioni
pritet të miratojë në parim këtë Projektligj.
Vonesa serioze ka edhe në miratimin e gjashtëmbëdhjetë (16) UA që rrjedhin nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve.
Siç është raportuar në tremujorin e parë të këtij viti, vetëm 1 nga to është miratuar nga Qeveria përkatësisht
Akti nënligjor që derivon nga neni 55 i Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, qëllimi i të cilit është përcaktimi i
Drejtësisë mike ndaj fëmijës. Janë proceduar në Qeveri për miratim (2) dy Udhëzime Administrative, kurse
janë hartuar draftet përmbajtjesore të dhjetë (10) Udhëzimeve Administrative.
Është në fazën fillestare procesi i hartimit të dy Udhëzimeve Administrative për mbrojtjen fëmijës nga
substancat e dëmshme dhe të ndaluara, si dhe ndihmën mjekësore dhe psikologjike, rehabilitimin dhe
masat për riintegrim, të dyja nën përgjegjësinë e MSh. Kurse nuk ka filluar fare procesi i hartimit të dy UA
që janë në përgjegjësinë e KPM dhe KGJK.
Projektligji për Komisionin e Pavarur për Media është në proces të hartimit nga Zyra Ligjore e ZKM me qëllim
të përafrimit të Projektligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave me Direktivën 2010/13/EU e plotësuar
dhe ndryshuar me Direktivën 2018/1808/EU për Shërbimet Mediale Audiovizuale. Gjatë hartimit është
siguruar një proces gjithëpërfshirës me KPM, përfaqësuesve të mediave, organizatave ndërkombëtare dhe
organizatave jo-qeveritare. Për të siguruar një harmonizim sa më të plotë me Acquis të BE-së, Zyra Ligjore
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në ZKM me udhëzimin e Zyrës së BE-së në Kosovë, ka dërguar projektligjin për shqyrtim në
“Communication, Netëork, Content and Technology” pranë Komisionit Evropian. Gjithashtu, ZL-ZKM ka
aplikuar për angazhimin e ekspertizës nga TAIEX dhe aktualisht projektligji është duke u shqyrtuar nga
ekspertët.
Sa i përket Rregullores për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet e mediave audio-vizuale, Rregullores
për komunikimet audio-vizuale tregtare, si dhe Rregullores për pronësinë dhe përqendrimin e ofruesve të shërbimeve
media dhe audio-vizuale, miratimi i tyre ka mbetur pezull për shkak të plotësim ndryshimit të Projektligjit
për KPM. Pas miratimit të ligjit, të gjitha aktet nënligjore të cilat i nxjerr KPM do të rishikohen, përfshirë
edhe këto tri rregullore.
Edhe pse ka afatin e zbatimit dhjetor 2022, konsiderohet që Projektligji për transmetuesin publik ka vonesa
serioze. Komisioni parlamentar e ka paraparë nismën ligjore për plotësim-ndryshimin e Ligjit për
Radiotelevizionin e Kosovës, në muajin nëntor 2022, duke e harmonizuar me Strategjisë Legjislative të
Qeverisë të vitit 2022, përkatësisht me plotësim-ndryshimin e Ligjit për Komisionin e Pavarur për Media.
Komisioni parlamentar ka vendos që pasi të bëhet plotësim- ndryshimi i Ligjit për Komisionin e Pavarur
për Media si rregullator i mediave audio dhe audio-vizuele, më pastaj të vazhdojë me plotësim-ndryshimin
e Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës me qëllim të harmonizimit të të dyja ligjeve.
Sa u përket treguesve në zbatim e sipër:
Sistemi për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit në vazhdimësi është duke u
përditësuar me informacione dhe të dhëna shtesë, varësisht prej numrit të rekomandimeve të adresuara
nga Avokati i Popullit. Gjatë muajve janar - qershor 2022 janë adresuar 11 Rekomandime e Opinione nga
Institucioni i Avokatit të Popullit tek Institucionet vendore.
Institucioni me më së shumti rekomandime/opinione është MD në drejtim të së cilës janë adresuar 3
rekomandime prej të cilave 2 nuk kanë marrë përgjigje përderisa 1 nuk kërkon përgjigje brenda afatit ligjor
prej 30 ditësh. Po ashtu për MSH janë adresuar 2 rekomandime, 2 nga to kanë marrë përgjigje brenda afatit
dhe 1 përgjigje është kthyer jashtë afatit për Ankesën nr. 933/2019 kundër MSH të vitit 2021.
Numri i përgjithshëm i rekomandimeve/opinioneve për këtë periudhë është 11:
 7 institucione kanë ofruar përgjigje për rekomandime/opinione brenda afatit ligjor prej 30 ditësh;
 4 institucione fare nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me rekomandimet;
 1 rekomandim për të cilin nuk kërkohet përgjigje nga Institucionet brenda afatit ligjor prej 30
ditësh.
 1 rekomandim i cili ende ka afat për raportim.
Sa u përket shërbimeve të regjistrimit civil, është në zbatim e sipër ndërlidhja e sistemeve elektronike te ARC
me institucionet tjera duke përdorur platformën GG. Gjate kësaj periudhe është realizuar ndërlidhja përmes GG
për komunikim me E-kiosqe. Ka vazhduar normalisht puna ne fazën e trete te digjitalizimit te librave te
skanuar si dhe ndërlidhja dhe përputhja e te dhënave me regjistrin qendror te gjendjes civile. Gjithashtu
është realizuar edhe pilotimi ne 3 komuna për funksionalizimin e kërkimit te integruar Në kuadër te
Sistemit Elektronik te Gjendjes Civile.
Gjithashtu është formuar grupi punues dhe është në proces të hartimit Projektligji për Shtetësinë.
Sa i përket zbatimit të legjislacionit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, gjate kësaj periudhe Inspektorati i
MMPHI-së ka zhvilluar inspektim ne Zonën e Veçante te Mbrojtur MIRUSHA, me ç ‘rast janë hartuar 3
procesverbale, dy ndaj Drejtorive te Inspektorateve Komunale Malisheve dhe Kline, rreth ndërtimeve ne
këtë zone. Me procesverbale, iu është kërkuar komunave marrja e masave konform ligjeve për trajtimin e
këtyre objekteve, si dhe një ndaj një subjekti ekonomik, rreth operimit pa Leje Mjedisore. Subjektit
ekonomik i është ndaluar puna me Aktvendim
Në kuadër Programit të BE për Stabilizimin e Komuniteteve, faza e katërt (BE-CSP IV), program i financuar
nga BE dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
dhe zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim janë miratuar plotësisht 127 projekte, 19 prej të
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cilave do të synojnë kthimin dhe 86 projekte do të synojnë gratë dhe të rinjtë (67.7% e totalit të projekteve
të përzgjedhura). Përfituesit e projekteve sipas kombësisë janë të ndarë sin ë vijim: 48 serbë, 4 romë, 10
ashkali, 21 egjiptianë, 27 boshnjakë, 5 goranë dhe 8 shqiptarë. Parashikohet që të sigurohen mbi 150 vende
pune (me kohë të plotë dhe sezonale/të pjesshme) dhe të preken më shumë se 20,000 përfitues indirektë,
të cilët do të përfitojnë nga të ardhura më të mira familjare dhe nisma projektesh me bazë komunitare.
Sa i përket mbrojtjes së gazetarëve dhe sigurimi i mjedisit të sigurt për të ushtruar profesionin e tyre,
Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022 ka trajtuar 3 raste të iniciuara
ndaj gazetarëve për veprat penale kanosje (2 raste) dhe ngacmim (1 rast).
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 11 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 4 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
1.4. Prioriteti 1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore
Ky prioritet përmban 10 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore
Treguesit e zbatuar:
 Komiteti ad-hoc dhe Grupi Këshillues, të themeluar
 Manualet e trajnimit, të përditësuara
 Trajnimet për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore, të mbajtura
 Aktivitete të organizuara për informim të votuesve rreth shkeljeve zgjedhore, të organizuara
 Rritja e saktësisë së listës së votuesve përmes përditësimit të listës së pensionistëve nga viti 2000 deri tani
 Auditimet e rregullta të partive politike, të kryera në kohë
 Numri i raporteve financiare të subjekteve që pas auditimit marrin opinionin 'Mohim i Opinionit'.
Treguesit e planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022 të cilët janë zbatuar plotësisht:
Më 1 korrik 2022, në seancën plenare të Kuvendit është themeluar Komisioni Ad-Hoc për Reformë
Zgjedhore. Po ashtu është themeluar Grupi Këshillëdhënës i këtij komisioni me përbërje të 11 anëtarëve
nën udhëheqjen e Komisionit parlamentar më të madh opozitar.
Sa u përket treguesve në zbatim e sipër, Projektligji për Plotësim-ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 për Financimin e
Subjekteve Politike, është miratuar në parim nga Kuvendi më 16.03.2022. I njëjti pritet për miratim final nga
Kuvendi brenda afatit të paraparë.
Në lidhje me forcimin e mëtejshëm të proceseve zgjedhore respektivisht rekomandimeve në kuadër të
regjistrimit të qytetarëve dhe votuesve parashihet që Sistemi ARIS dhe Sistemi Qendror për Regjistrim
Civil, të kemi të funksionalizuar. Në këtë drejtim me përkrahjen e GIZ-it është përzgjedhur operatori
ekonomik për krijimin e platformës për lidhjen e qytetarit me adrese duke thirrur te dhënat nga Sistemi
ARIS dhe Sistemi I Regjistrit Qendror te Gjendjes Civile. Ky indikator është duke u zbatuar sipas planit.
Aktualisht është duke vazhduar zhvillimi dhe avancimi i platformës elektronike qe do përdoret për
grumbullimin e te dhënave te adresës me metodologjinë shpi për shpi. Tani ka mbetur qe te behet rekrutimi
i 15 punëtoreve nga GIZ qe do ta realizojnë pilot projektin e grumbullimit të dhënave në teren në Istog dhe
Mitrovicë Jugore.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 2 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 1 tregues është planifikuar të zbatohet në të ardhmen.
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2.

SHTYLLA II: KONKURRUESHMËRIA, KLIMA E INVESTIMEVE DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM

2.1. Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet,
sektorin privat dhe NVM-të
Ky prioritet përmban 34 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin privat
dhe NVM-të
Treguesit e zbatuar:
● Pika e vetme e kontaktit, e themeluar dhe e funksionalizuar
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
● Struktura organizative e KIESA-së e miratuar e cila adreson aspektet kryesore të përmirësimit të performancës:
ndarjen e përgjegjësive, burimeve financiare dhe kapaciteteve njerëzore.

●
●
●
●
●
●

Mekanizmi i ankesës, i krijuar
Njësia e kujdesit për investitorët, e themeluar
Auditimi i performancës i KIESA, i realizuar
Skema e Akreditimit për trupat certifikuese (EN ISO/IEC 17065), e themeluar dhe e funksionalizuar
Koncept dokumenti për ligjin për shoqëritë tregtare, i miratuar
Së paku tre (3) module të trajnimeve për inspektorët, të mbajtura

Nga 8 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 1 prej tyre është zbatuar brenda
afatit të paraparë, përderisa 7 të tjerët përballen me vonesa serioze.
Asnjë nga 3 treguesit e planifikuar për tu zbatuar deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022 nuk është
realizuar. Nuk ka aktivitete të tremujorit të kaluar të zbatuar gjatë tremujorit të dytë të këtij viti.
Treguesit e zbatuar para afateve:
Së paku 20 biznese (10 deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022 dhe 10 deri në fund të tremujorit të dytë të vitit
2023) të subvencionuara në formë të granteve për certifikim të produkteve: janë nënshkruar marrëveshjet me 139
kompani të cilat do të përfitojnë grante për certifikim të produkteve dhe standardeve.
Treguesit që përballen me vonesa:
Struktura organizative e KIESA-së e miratuar - Ligji për Investime të Qëndrueshme është finalizuar dhe ka
kaluar të gjitha procedurat paraprake dhe tani pritet të përcjellët në Qeveri për miratim. Ky projektligj
parasheh strukturën organizative të KIESA-s, andaj me hyrjen në fuqi të këtij ligji planifikohet të finalizohet
edhe struktura organizative e KIESA-së.
Mekanizmi i ankesës - Me miratimin e ligjit per Investime të Qëndrueshme planifikohet edhe krijimi i
mekanizimit të ankesës.
Njësia e kujdesit për investitorët - Ky aktivitet parashihet të realizohet në të ardhmen, pas hyrjes në fuqi të
Ligjit për Investime të Qëndrueshme.
Së paku tre (3) module të trajnimeve për inspektorët - Një zyrtar i sektorit të sigurisë së produkteve nga
Inspektorati i Tregut ka marrë pjesë në Punëtorinë në kuadër të zbatimit të Programit për Eliminimin e
Barrierave në Tregti Sipas Neneve 34 - 36 TFBE me dt.06 dhe 07.04.2022 me grupin punues ndërministror
për lëvizjen e lirë të mallrave të themeluar nga Qeveria. Megjithatë, trajnime gjithëpërfshirëse për
inspektorët nuk janë organizuar gjatë periudhës raportuese.
Skema e Akreditimit për trupat certifikuese (EN ISO/IEC 17065) e themeluar dhe e funksionalizuar - Deri në kohën
e raportimit në DAK ende nuk është paraqitur ndonjë kërkesë për akreditim nga ndonjë trup certifikues
(TC) andaj DAK nuk ka pasur ndonjë zhvillim pozitiv sa i përket ngritjes së skemës se akreditimit të TC
sipas kërkesës së standardit EN ISO/IEC 17065.
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Koncept dokumenti për shoqëritë tregtare- Koncept dokumenti për Shoqëritë Tregtare është finalizuar dhe i ka
kryer konsultimet paraprake dhe publike dhe raporti i konsultimeve është dorëzuar në zyrën ligjore. Së
shpejti pritet të përcjellët në kabinet dhe pastaj në qeveri për miratim.
Treguesit e tjerë në zbatim e sipër
Projektligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve është finalizuar dhe janë kryer procedurat e konsultimit
paraprak. Së shpejti do të dërgohet në Qeveri për miratim.
Së paku dy (2) laborator të metrologjisë të akredituar - Pas dërgimit të Planit të Veprimit për eliminimin e
jokonformiteteve të gjetura nga AMK-ë, më datën 07.06.2022 trupa akredituese "TURKAK" nga Turqia, ka
njoftuar se është dhënë akreditimi fillestar për tre laboratorët kalibrues (masë, vëllim dhe presion). AMKë në ditët në vijim pret marrjen e certifikatave të akreditimit.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 11 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 1 tregues është planifikuar të zbatohet në të ardhmen.
2.2. Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe atyre të energjisë së
ripërtërishme
Ky prioritet përmban 24 tregues dhe për këtë periudhë raportuese janë planifikuar të zbatohen 5 tregues
gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022.
Treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa serioze janë të listuar në
kutinë në vijim.
Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtërishme
Treguesit e zbatuar:
 UA për kriteret e efiçiencës së energjisë për rregullimin e rrjetit të energjisë dhe për tarifat e rrjetit të
energjisë elektrike;
 UA për kërkesat e efiçiencës së energjisë për operatorët e sistemit të bartjes dhe operatorët e sistemit të
shpërndarjes
 UA për kornizën e përgjithshme të raportimit për efiçiencën e energjisë;
 UA për plotësim-ndryshimin e UA (MZhE) nr. 03/2019 mbi përmbajtjen e energjisë së karburanteve të
zgjedhura për përdorim përfundimtar;
 UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe atë të ekonomive familjare, i miratuar;
 Koncept Dokumenti për BRE;
 Raportet e gjeneruara nga platforma e monitorimit dhe verifikimit për kursimin e energjisë
 Realizimi i dy (2) projekteve të energjisë së erës me një kapacitet prej 68.94 MW.
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
 Fillimi i punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B2 të TC Kosova B
 Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 2021-2030;
 Plani i Energjisë dhe Klimës;
 UA për biokarburante;
 Plani për masat mbrojtëse për konsumatorët në nevojë (energjia elektrike); dhe
 Hapja e tregut te energjisë për konsumatorët e nivelit te tensionit 35 kv dhe 10 kv.
Sa u përket treguesve të zbatuar, deri më tani 8 (33.33%) nga treguesit të lartpërmendur janë zbatuar sipas
afateve të parapara gjatë vitit 2021.
Sa u përket treguesve që përballen me vonesa serioze, nga 5 (20.83%) tregues të planifikuar për tu zbatuar deri
ne fund te tremujorit të dytë të vitit 2022, 5 prej tyre nuk kanë arritur për t’u zbatuar brenda afateve të parapara,
pra janë me vonesa serioze.
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Sa i përket fillimit të punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B2 të TC Kosova, pas përsëritjes së
shpalljes tenderit, tani KEK-u ka nënshkrua kontratë për këtë projekt në maj 2022 dhe zbatimi i projektit
pritet të përfundojë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2023.
Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 2021-2030 ishte planifikuar për tremujorin e dytë 2022. Gjatë
periudhës raportuese, me 27 maj 2022 është mbajtur një takim konsultativ me OJQ dhe me 7 qershor 2022
drafti i Strategjisë së Energjisë është plasuar në Platformën e diskutimeve publike. Po ashtu, gjatë kësaj faze
janë mbajtur takimet publike në 7 qytete/qendrat rajonale të Kosovës, ku është prezantuar drafti i
Strategjisë së Energjisë si dhe një diskutim publik me donatorët. Komentet dhe sugjerimet e pranuara ne
lidhje me Strategjinë e Energjisë janë trajtuar dhe është tani finalizuar drafti dokumenti i Strategjisë së
Energjisë me ç’rast gjatë tremujorit të tretë të vitit 2022 pritet edhe miratimi nga Qeveria e Republikës së
Kosovës.
Hartimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë është i ndërlidhur me hartimin dhe miratimin e Strategjisë
së Energjisë së RKS. Rezultatet e analizave të procesit të hartimit të Strategjisë së energjisë do të shërbejnë
për përcaktimin e politikave dhe masave të dimensioneve të Planit për Energji dhe Klimë. Deri me tani
është hartuar një draft i PKEK.
Bazuar në zhvillimet e fundit, sipas propozimit të Komisionit Evropian për Këshillin Ministror të
Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, është përcaktuar që fillimi për hartimin e PKEK të jetë tremujori i
parë 2023, ndërsa drafti final në tremujorin e dytë 2024 (Vendimi i Këshillit Ministror të KE-së të 30.11.2021
për obligimin e Palëve Kontraktuese për Transpozimin e Rregullores 2018/1999 për Qeverisjen e Unionit
të Energjisë dhe Veprimit të Klimës që përcakton afatet obligative të reja të palëve kontraktuese). Pas
finalizimit të Strategjisë Afatgjatë të Energjisë dhe pas marrëveshjes për objektivat, ndërkohë do të punohet
për avancimin e draftit të PKKE-së që është zhvilluar deri më tani.
Për shkak te të mungesës se ekspertëve ende nuk ka filluar hartimi i UA për biokarburante. Janë duke u
shikuar mundësitë të sigurohet një ekspert nga projekti LuxDev apo ndonjë donator tjetër.
Hapja e tregut të energjisë për konsumatorët e nivelit të tensionit 35 kv dhe 10 kv: është paraparë të dalin në treg
të lirë (me çmime të parregulluara) nga 01.04.2021, ndërsa konsumatorët e kyçur në rrjetin e tensionit 220
kV dhe 110 kV tashmë furnizohen me çmime të derregulluara, dhe akoma nuk ka ndonjë vendim nga Bordi
i ZRrE –së se kur do të hapet tregu për konsumatorët në nivelin e tensionit 35 dhe 10kV. Ky proces është
shtyrë për shkak të rrethanave aktuale të energjisë dhe çmimeve të larta të importit të energjisë elektrike.
Sa i përket planit për masat mbrojtëse për konsumatorët në nevojë (energjia elektrike), ky tregues i cili është
planifikuar për tremujorin e fundit 2021, po përballet me vonesa serioze. Në vitin 2020 Grupi Punues i
themeluar nga ish-MPMS me mbështetjen e Bankës Botërore ka finalizuar një studim, ndërsa hartimi i një
programi dhe plani për mbrojtje të konsumatorëve në nevojë është planifikuar të realizohet deri në fund te
vitit 2022, ku mbështetje me asistence teknike për MFPT është planifikuar dhe është pjesë e Projektit të
Reformës së Skemës së Ndihmës Sociale, të financuar përmes Kredisë nga Banka Botërore. Pas ratifikimit
të kësaj marrëveshje financiare dhe themelimit të Njësisë Koordinuese të Projektit, do të fillohet me
themelimin e Grupit Punues Ndërministror dhe angazhimin e ekspertit për mbështetjen e këtij grupi për
hartimin e programit/planit për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 5 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 2 tregues përballen me vonesa të vogla; dhe
 3 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
Treguesit në zbatim e sipër, pa vonesa:
Zbatimi i masave për efiçiencën e energjisë në amvisëritë përmes projektit “Reliable Energy Landscape” (RELP) në
1,600 shtëpi dhe në 25 komplekse banesore: deri tani janë rinovuar 750 shtëpi individuale dhe 9 ndërtesa shumëbanesore. Muajt e ardhshëm pritet të përfundohen punët në shtëpi dhe ndërtesa shumë-banesore të tjera.
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Njehsorët për matjen e konsumit të nxehtësisë dhe valvuleve termostatike për rreth 14,000 konsumatorë
shtëpiak në Prishtinë, të instaluara: Është përzgjedhur OE që do të realizojë projektin, që parashihet të
zbatohet gjatë tremujorit të fundit 2022. Parashihet të rritet numri i konsumatorëve nga 14,500 në 17,500.
Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë: Është hartuar drafti i Programit për Zbatimin e Strategjisë
së Energjisë 2022-2024 me ç‘rast është dërguar te Ekipi Punues për plotësime eventuale dhe janë duke u
inkorporuar komentet e pranuara nga anëtarët e Ekipit Punues për hartimin e PZSE-së.
Dizajni i skemës konkurruese për BRE: Grupi punues ka hartuar rekomandimin për formën e dizajnit të
skemës dhe është dorëzuar për procedim të mëtutjeshëm.
Projektligji për BRE: më 29.12.2021 Qeveria ka miratuar Koncept Dokumentin për BRE. Gjatë vitit do të
hartohet projektligji për BRE, i planifikuar të përfundohet brenda vitit. Sipas vendimit të ME të datës
25.01.2022, është themeluar ekipi punues për hartimin e projektligjit për burime të ripërtërishme të
energjisë. Projektligji është ne fazën e analizimit dhe deri më tani janë hartuar 6 kapituj të Ligjit, janë
mbajtur konsultime me grupin punues dhe ekspertët ku janë shqyrtuar komentet e grupit punues.
Treguesit që përballen me vonesa të vogla:
Programi shtetëror për inkurajimin e investimeve në efiçiencën e energjisë duke subvencionuar familjet dhe bizneset
që investojnë në këtë fushë: është dorëzuar aplikimi në Kornizën Investuese të Ballkanit Perëndimor për një
studim i cili do të ofrojë mekanizmat më të mirë që ky program të jetë brenda Fondit Kosovar për Efiçiencë
të Energjisë (FKEE). Meqë programi pritet të ketë më tepër se një modalitet subvencionimi, GIZ ka hartuar
një koncept mbi bazën e të cilit mund të krijohen mundësi tjera subvencionimi brenda FKEE ku edhe janë
vlerësuar format më të mira të financimit të fondit për të ngritur efikasitetin e shpenzimeve publike.
Rregullorja për skemën e re mbështetëse për burime të ripërtërishme të energjisë (BRE): kjo rregullore është duke
u plotësuar-ndryshuar vetëm në kapitullin që ka të bëjë me vet-konsum, ndërsa pjesa tjetër që trajton
mbështetjen për BRE pritet të plotësohet-ndryshohet pas miratimit të caqeve për BRE për 2021-2030 dhe
Ligjit për BRE.
Treguesit e planifikuar për t’u zbatuar në të ardhmen:
 Fillimi i punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B1 të TC Kosova B;
 Fillimi i punimeve për zëvendësimin e preciptatorit elektrostatik (ESP) dhe masat për reduktimin
e oksidit të azotit (NOx) në njësinë B1 të TC Kosova B; dhe
 Fillimi i punimeve për zëvendësimin e preciptatorit elektrostatik (ESP) dhe masat për reduktimin
e oksidit të azotit (NOx) në njësinë B2 të TC Kosova B.
2.3. Prioriteti 2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: Reflektimi i objektivave të Agjendës së Gjelbër
për Ballkanin Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit
Ky prioritet përmban 27 tregues dhe për këtë periudhë raportuese janë planifikuar të zbatohen 2 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 2.2. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: Reflektimi i objektivave të Agjendës së Gjelbër për
Ballkanin Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit
Treguesit e zbatuar:
 Projektligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, i miratuar
 Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave

Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e ujërave nëntokësore
dhe sipërfaqësore si dhe burimeve ujore
 Numri i deponive ilegale të reduktuara në komunat e Kosovës
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
 Projektligji për ujërat e Kosovës, i miratuar
 Projektligji për mbeturinat, i miratuar
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Plotësim-ndryshimi i Ligjit nr.03/L-233 për mbrojtjen e natyrës
UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave bazuar në parimin ‘ndotësi paguan’
Fillimi i hartimit të strategjisë për dekarbonizim
Plani i veprimit 2022-2024 për zbatimin e strategjisë shtetërore të ujerave në Kosovë 2017-2036
Fillimi i zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme: objektin për ruajtjen e
përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i Kosovës A
Plani hapësinor i parkut kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna
Raporti vjetor për monitorimin e zonave të përcaktuara të mbrojtura.

Sa u përket treguesve të zbatuar, deri më tani 4 (14.81%) tregues të lartë përmendur janë zbatuar gjatë
tremujorit të dytë të vitit 2022. Tre treguesit ishin të planifikuar për tremujorin e fundit 2021, por gjatë vitit
2021 janë përballur me vonesa serioze në zbatim kryesisht për shkak situatës me Covid 19, ndërsa 1 tregues
është planifikuar për tremujorin e dytë të vitit 2022 dhe është zbatuar gjatë periudhës raportuese.
Sa u përket treguesve që përballen me vonesa serioze, nga 3 (11.11%) tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri
në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022, 2 prej tyre nuk kanë arritur për t’u zbatuar brenda afateve të parapara,
pra janë me vonesa serioze si dhe 7 tregues tjerë të planifikuar në periudhat tjera kohore po ashtu përballen
me vonesa serioze.
Pra, gjithsej 9 tregues (33.33%) përballen me vonesa serioze.
Sa i përket projektligjit për ujërat e Kosovës (i planifikuar për tremujorin e parë 2022), janë mbajtur dy
takime të GP më 19.04.2022 dhe me 16.05.2022. Analiza dhe hartimi i projektligjit është finalizuar dhe pas
përfundimit te procedurave të brendshme pritet të dërgohet për miratim në Qeveri.
Projektligji për mbeturinat (i planifikuar për tremujorin e dytë 2021), është miratuar nga Qeveria më 10
nëntor 2021 dhe aktualisht ndodhet në Kuvend për miratim, i cili ka kaluar leximin e parë dhe është në
shqyrtim në Komisionin për Bujqësi dhe Mjedis. Gjatë kësaj periudhe, nga ky Komision për këtë projektligj
është mbajtur takim në muajin maj dhe qershor.
Plotësim-ndryshimi i ligjit për mbrojtjen e natyrës (i planifikuar për tremujorin e tretë 2021) është përballur me
vonesa, pasi që gjatë hartimit është vënë re se ka nevojë për ndryshime substanciale. Andaj, është vendosur
që të hartohet koncept dokument i ri për fushën e mbrojtjes së natyrës në vitin 2022, dhe bazuar në opsionin
më të volitshëm të Koncept Dokumentit do të hartohet Projektligji i ri për mbrojtjen e natyrës, i cili pritet
të miratohet në tremujorin e tretë 2023.
UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave bazuar në parimin ‘ndotësi paguan’ (e
planifikuar për tremujorin e dytë 2022) përballet me vonesa serioze për shkak që është larguar nga plani
legjislativ i vitit 2022, meqenëse kjo UA ndërlidhet me projektin e Sistemit të rikthimit të depozitave. Ky
projekt është ende në zhvillim dhe në fazën hulumtuese për të cilin janë angazhuar ekspert vendor dhe
ndërkombëtar të mbështetur nga GIZ. Pas përfundimit të kësaj faze do të vazhdohet me rishikimin e
kuadrit te nevojshëm ligjor për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave bazuar në parimin
‘ndotësi paguan’.
Sa i përket fillimit të hartimit të strategjisë për dekarbonizim (e planifikuar për tremujorin e fundit 2021),
kishte vonesa në krijimin e grupit punues. Tani me vendimin Nr. 1646/22, është formuar grupi punues,
me dt.31.03.2022, dhe është mbajtur takimi i parë i tij.
Plani i veprimit 2022-2024 për zbatimin e strategjisë shtetërore të ujërave në Kosovë 2017-2036 ishte planifikuar të
zbatohej gjatë tremujorit të parë 2022, por deri më tani, më 15.03.2022, është nxjerrë vendimi për themelimin
e Grupit Punues për rishikimin e strategjisë dhe PV. Drafti fillestar është, por më 28.03.2022 dhe 09.06.2022
janë bërë kërkesa drejtuar SKAT për përkrahje me ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë.
Lidhur vonesat në zbatim të treguesit për fillimin e zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të
rrezikshme, objektin për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i TC Kosova A (i
planifikuar për tremujorin e tretë 2021), më 06.06.2022 është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit
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ndërmjet MMPHI-së, KEK-ut dhe Komunës së Obiliqit me qëllim të zhvillimit të projektit për ndërtimin e
objektit për ruajtjen e përkohshme të mbeturinave të rrezikshme.
Sa i përket miratimit të planit hapësinor të parkut kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’, plotësim ndryshimi i
draftit është në përfundim.
Së fundi, sa i përket raportit vjetor për monitorimin e zonave të përcaktuara të mbrojtura (i planifikuar për
tremujorin e parë 2022), më 18.01.2022 është nxjerr vendimi Nr. 221/22 për formimin e Grupit Punues për
hartimin e raportit për gjendjen e natyrës 2018 - 2021. Po ashtu janë bërë realizimi i vizitave të rregullta në
zonat e mbrojtura, monitorimi i gjendjes së tyre, evidentimi i problemeve aktuale dhe rekomandimi i
masave përkatëse. Raportimi për zonat e mbrojtura në EIONET është realizuar. Për me tepër, janë realizuar
16 vizita monitoruese në zonat e mbrojtura si dhe është bërë evidentimi i zonave të reja dhe janë përgatitur
raportet për gjendjen e tyre.
Pasi që lokacioni ende nuk është definitiv, ende nuk ka filluar puna në hartimin e Planit për menaxhimin
e mbetjeve të rrezikshme. Për momentin janë duke u zhvilluar bisedime me ZBE dhe GIZ lidhur me
sigurimin e ekspertizës profesionale për hartimin e Planit për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 Dymbëdhjetë (12) tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
 Një (1) tregues përballet me vonesa të vogla; dhe
 Një (1) tregues është planifikuar të zbatohet në të ardhmen.
12 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
Sa i përket planit të rishikuar kombëtar për cilësinë e ajrit më 14.02.2022 është nxjerrë vendimi Nr. 683/22,
për themelimin e grupeve punuese tematike: mjedisi, ajri, biodiversiteti dhe hidrometeorologjia. Grupi
tematik për biodiversitet, përmes asistencës TAIEX ka realizuar një mision të ekspertëve prej datës 31.0503.06.2022, gjatë të cilit është kompletuar drafti i parë. Grupi tematik për hidrometeorologji ka hartuar
draftin e parë, i cili do të inkorporohet në draftin e Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e
Qëndrueshëm 2022-2031 (SMMZHQ). Pas miratimit te Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin
e Qëndrueshëm 2021-2030, do te hartohet Plani për cilësinë ajrit.
Po ashtu më 15.03.2022 është nxjerrë vendimi me Nr. 1167/22, për themelimin e grupit punues për
rishikimin e Strategjisë shtetërorë të e ujerave të Kosovës 2017-2036 dhe Plani i veprimit 2023-2025. Tek
plani për menaxhimin e mbeturinave ndërtimore dhe të demolimit, është përzgjedhur kompania
konsulente, e cila ka filluar me zhvillimin e projektit për fillimin e hartimit të planit. Nga BERZH është
hartuar raporti i parë fillestar.
Ndërsa, hartimi i plani për menaxhimin e mbeturinave me VSM në zonën e Prishtinës, do të do të përkrahet
nga GIZ dhe për momentin janë duke u finalizuar procedurat e tenderimit për fillimin e mbështetjes nga
GIZ. Më 30 qershor është mbajtur takimi i parë lidhur me Planet për Menaxhimin e mbeturinave, në të cilin
kanë marr pjesë përfaqësues të të gjitha komunave. Gjatë këtij takimi janë definuar hapat të cilët do të
ndërmerren deri në përfundimin e Planeve. Ky takim është organizuar nga Asociacioni i Komunave dhe
është përkrahur nga GIZ.
Kurse, finalizimi i planit të menaxhimit për pellgun e lumit Drini i Bardhë është duke vazhduar, kryesisht
në aktivitetet për përpunimin e informatave të pranuara nga operatorët, vlerësimin e presioneve dhe
ndikimi i tyre në sasi dhe cilësi të ujërave. Gjithashtu, është duke u punuar në programin e masave, me
pranimin e informatave nga palët e interesit si dhe me plotësimin e anekseve sipas kërkesave të Direktivës
Kornizë të Ujërave. Procesi është në fazën e angazhimit afatshkurtër të ekspertëve ndërkombëtar dhe atyre
kombëtar, për të përditësuar kapitujt në draftin e PMPL të vitit 2020. Ky tregues pritet të përfundoj sipas
afatit të paraparë deri në dhjetor 2022.
Tek Strategjia për Mbrojtjen dhe Zhvillim të Qëndrueshëm të Mjedisit 2022-2030 më 14.02.2022 është nxjerrë
vendimi ku janë formuar grupet tematike: mjedisi, ajri, biodiversiteti dhe hidrometeorologjia. Grupi
tematik për biodiversitet, përmes asistencës TAIEX ka realizuar një mision të ekspertëve prej datës 31.05-
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03.06.2022, gjatë të cilit është kompletuar drafti i parë. Grupi tematik për hidrometeorologji ka hartuar
draftin e parë, i cili do të inkorporohet në draftin e Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e
Qëndrueshëm 2022-2031 (SMMZHQ). Kjo strategji pritet te finalizohet dhe miratohet deri në fund të vitit
2022.
Sa i përket rrjetit të monitorimit të ujërave nëntokësore, menjëherë pas nënshkrimit të kontratës, në fund të
23 Marsit 2022 për Lot 1: Rehabilitimi i 20 puseve ekzistuese, si dhe më 12 prill 2022 për Lot 2: Blerja dhe
instalimi i senzorëve për monitorimin e ujërave nëntokësorë në 40 puse, ka filluar të zbatohet duke bërë
fillimisht identifikimin e gjendjes faktike në terren të 20 puseve ekzistuese si dhe 20 puseve të reja. Gjatë
këtij procesi është bërë riparimi dhe pastrimi i nevojshëm i puseve, si aktivitet paraprak për montimin e
pajisjeve.
Lidhur me trajnimin e nivelit komunal për zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave, janë
mbajtur trajnime gjatë periudhës raportuese të cilat janë mbështetur nga GIZ. Më 26.05.2022, është mbajtur
trajnim me inspektorët e nivelit lokal të rajonit të Prizrenit, Gjakovës dhe Pejës, lidhur me obligimet ligjore
që kanë inspektorët e nivelit lokal rreth zbatimit te legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave. Tema e
trajnimit ishte: Kompetencat dhe sfidat e inspektorateve në nivel lokal, për zbatim të ligjit dhe akteve
nënligjore për mbeturina. Në trajnim kanë marrë pjesë 14 inspektorë dhe 6 drejtorë.
Tek fillimi i krijimit të sistemit të rikthimit të depozitës për shishe, plastikë dhe kanaçe, ky proces është në
zhvillim. GIZ ka angazhuar ekspert vendor dhe ndërkombëtar për realizimin e këtij projekti dhe deri tani
janë mbajtur disa takime me akterët që preken nga reduktimi i qeseve plastike. Nga hulumtimi i realizuar
është duke u punuar draft dokumenti për gjetjet nga analiza. MMPHI do të fillojë rishikimin e kuadrit të
nevojshëm ligjor dhe do të krijojë terrenin për krijimin të Organizatës së Përgjegjësisë së Prodhuesit. Plani
i biznesit është zhvilluar dhe konsultuar me palët e përfshira në proces (sektorin publik dhe sektorin
privat). Analiza institucionale dhe ligjore është zhvilluar dhe konsultuar me Ministrinë. Mbi bazën e planit
të biznesit dhe analizës institucionale dhe ligjore, aktualisht është duke u analizuar statusi i organizatës
(PRO) nëse duhet të jetë private, publiko-private apo publike. Gjithashtu është duke u analizuar për llojet
e shisheve që do të përfshihen në skemën e kthimit të depozitës si dhe për caqet e kthimit që do të vendosen.
Varësisht nga vendimi që merret për çështjet e lartcekura, korniza ligjore do të përgatitet.
Sa i përket monitorimit dhe raportimit për gjendjen e zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit, ky aktivitet
është në vazhdimësi. Janë realizuar 16 vizita monitoruese në zonat e mbrojtura si dhe është bërë evidentimi
i tyre. Gjithashtu është realizuar monitorimi i faunës me kamera kurth.
Sa i përket planit hapësinor të PK “Sharri”, ka filluar mbledhja e të dhënave për profilin e zhvillimit
hapësinor të Parkut. Më 22.06.2022 Qeveria e Kosovës ka miratuar propozim vendimi për hartimin e Planit
të ri Hapësinor për PK “Sharri”. Pritet që vendimin për hartim planit të ri hapësinor për PK “Sharri” ta
nxjerrë Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Për krijimin e Sistemit online të informacionit mjedisor është finalizuar aplikacioni i Sistemit Informativ të
Mbeturinave, i cili do të shërbejë për mbledhjen e të dhënave nga Komunat e Kosovës dhe Kompanitë
rajonale të mbeturinave. Është funksionalizuar aplikacioni për Regjistrin e Kimikateve dhe mbeturinave të
rrezikshme, dhe i njëjti është hostuar në serverët e ASHI. Si dhe është finalizuar analiza për vlerësimin e
nevojave ligjore, institucionale dhe teknike për Regjistrin e Ndotësve të Mjedisit sipas kërkesave të PRTR,
i mbështetur nga Ministria Federale Gjermane për Mjedis, Konzervim të Natyrës dhe Siguri Nukleare. Data
bazat për të dhënat hapësinore për ujëra janë vendosur në platformën e Sistemit Informativ të Ujërave dhe
në Gjeodata bazën e AMMK ne formatin SQL. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, komunës së Pejës i janë
propozuar për marrje nën mbrojtje, përmes arsyeshmërive profesionale, 4 vlera të natyrës, komunës së
Podujevës 3 si dhe komunës së Artanës 4. Pra, janë propozuar gjithsejtë edhe 11 zona.
1 tregues është planifikuar të zbatohet në të ardhmen.
Lidhur me ndërtimin e qendrave të transferimit dhe riciklimit në Skenderaj, Klinë, Istog, Novobërdë,
përmes IPA 2020, gjatë kësaj periudhe, MMPHI ka themeluar Komisionin Ndërministror për Monitorimin
e Zbatimit të Strategjisë 2021-2030 dhe PV 2021-2023 për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave në

| 31

Kosovë. Meqenëse ky Komision është i përbërë nga anëtarë të disa Ministrive, anëtari nga MAPL ka
përcjellë kërkesën për raportim për zbatimin e projekteve të planifikuara në të gjitha komunat, në mesin e
tyre edhe tek komunat në të cilat planifikohet të zhvillohet ky projekt, por ende nuk ka përgjigje nga
komunat.
2.4. Prioriteti 2.4. Forcimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave të menaxhimit të financave publike dhe
atyre të prokurimit publik
Ky prioritet përmban 15 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 2.4. Forcimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave të menaxhimit të financave publike dhe atyre të
prokurimit publik
Treguesit e zbatuar:
● Publikimi i të dhënave të prokurimit dhe kontratave të nënshkruara në formatin e të dhënave të hapura
për 100% të aktiviteteve të prokurimit të kryera përmes sistemit të prokurimit elektronik
● Formati i standardizuar i mbledhjes së të dhënave, i zhvilluar
● Numri i trajnimeve të mbajtura për Departamentin e Makro në MFPT dhe Njësinë për Monitorimin e
NP-ve në ME përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD të financuar nga BE
● Deklarata fiskale për NP-të me rrezik të lartë e finalizuar dhe e integruar në KASh, buxhet vjetor dhe
PRE
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
● Strategjia e re e RMFP 2022-2026, e miratuar
● Plani i veprimit 2022, i miratuar
● Së paku 400 zyrtarë të prokurimit nga AK të trajnuar në lidhje me ndryshimet ligjore të realizuara në
fushën e prokurimit publik, përfshirë modulet për prokurimin elektronik, hulumtimin e tregut, MEAT,
planifikimin dhe vlerësimin e tenderëve, monitorimin dhe menaxhimin e kontratave.
● Koncept Dokumenti për themelimin e një trupi fiskal të pavarur i miratuar pas konsultimit me palët e
interesit përfshirë edhe BE-në
● Koncept Dokumenti për themelimin e një trupi fiskal të pavarur i miratuar pas konsultimit me palët e
interesit përfshirë edhe BE-në
● Projektligji i plotësuar-ndryshuar për ndërmarrje publike, bazuar në rekomandimet e BE dhe praktikat e
mira, i miratuar
● Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative të ndërmarrjeve publike, i miratuar
● Raporte tremujore financiare dhe të performancës për të gjitha NP-të, të përgatitura
Nga 5 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 2 prej tyre janë zbatuar brenda
afateve të paraparë, ndërsa 3 prej tyre përballen me vonesa në zbatim.
Treguesit që janë zbatuar brenda afateve:
Numri i trajnimeve të mbajtura për Departamentin e Politikave Ekonomike (MFPT) dhe Njësinë për Monitorimin e
NP-ve (ME): përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD, të financuar nga BE, në prill dhe
maj 2022 është mbajtur trajnimi/punëtoria disaditore (virtuale) për analizimin e pasqyrave financiare të
NP-ve. Gjatë punëtorisë gjithashtu janë organizuar takime me dy NP (KRU Prishtina dhe Telekomin) lidhur
me gjendjen financiare të tyre. Gjithashtu do të mbahet një mision gjatë muajit korrik 2022 ku do të marrin
pjesë zyrtar nga departamenti i Makro në MFPT.
Deklarata fiskale për NP-të me rrezik të lartë e finalizuar dhe e integruar në KASh, buxhet vjetor dhe PRE: është
bërë konsolidimi dhe analiza e pasqyrave financiare preliminare për periudhën TM1-TM4 2021. Të njëjtat
janë publikuar në ueb-faqen e MFPT-së. Në kuadër të kornizës makro-fiskale të KASH 2023-2025, është
hartuar analiza e rreziqeve fiskale, ku një pjesë i përket rreziqeve fiskale të NP-ve
Është përgatitur dhe dërguar formati i raportimit te Njësia për Monitorimin e NP-ve në ME, i cili u është
përcjellë NP-ve për plotësim me të dhënat përkatëse. Pas plotësimit të tyre nga ana e NP-ve, kjo njësi ia ka
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dërguar ato MFPT-së (Departamentit të Politikave Ekonomike). Mbledhja e të dhënave ka vazhduar: kjo
njësi pranuar të dhënat për TM4 2021 dhe TM1 2022.
Treguesit që përballen me vonesa:
Sa i përket miratimit të Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike 2022-2026 dhe Planit të veprimit 2022,
është hartuar drafti final nga Grupi Punues dhe dokumenti është në procedurë të brendshme konsultimi.
Plani i Veprimit Kalimtar (PKV) i MFP 2021 është në fuqi deri më 01.09.2022, me vendimin Nr. 64-2/20221
datë 10.02.2022 të Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve për shtyrjen e vlefshmërisë së PKV MFP.
Aktiviteti për trajnimin e së paku 400 zyrtarë të prokurimit nga AK në lidhje me ndryshimet ligjore të realizuara në
fushën e prokurimit publik, përfshirë modulet për prokurimin elektronik, hulumtimin e tregut, MEAT, planifikimin
dhe vlerësimin e tenderëve, monitorimin dhe menaxhimin e kontratave nuk është realizuar në afatin e paraparë.
Pasi që kjo masë përfshin edhe trajnime ne ndryshimet ligjore në fushën e prokurimit publik, por miratimi
i ligjit per Prokurim Publik është vonuar, rrjedhimisht nuk ishte e mundur që të mbahen trajnime të tilla
deri në afatin e paraparë. Pritet që këto trajnime te mbahen posa te miratohet ligji i ri si dhe legjislacioni
dytësor.
Aktualisht MFPT është në fazën e analizës duke shqyrtuar opsionin më të favorshëm për themelimin e një
trupi fiskal të pavarur.
Është duke u punuar në hartimin e koncept dokumentit për ndërmarrje publike, i cili është planifikuar të
finalizohet deri në fund të tremujorit të tretë 2022.
Në Planin Strategjik Operacional 2022-2025, formati i standardizuar i mbledhjes së të dhënave është paraparë të
zhvillohet gjatë periudhës nga tremujori i fundit 2022 deri në tremujorin e fundit 2023.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 1 tregues është në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 2 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
2.5. Prioriteti 2.5. Forcimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe atyre të ndihmës shtetërore
Ky prioritet përmban 13 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 2.5. Forcimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe atyre të ndihmës shtetërore
Treguesit e zbatuar:
● Projektligji për mbrojtjen e konkurrencës, i miratuar
● Plani i veprimit 2022 i Autoriteti Kosovar të Konkurrencës, i miratuar
● Pesëdhjetë (50) sesione informuese për komunat, ministritë e linjës, institucionet rregullative dhe atyre të
drejtësisë
● Rregullorja për shërbimet me interes të përgjithshëm ekonomik, e miratuar
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
● Aplikacioni softuerik për menaxhimin efikas të lëndëve nën shqyrtim, i funksionalizuar
Të 2 treguesit e planifikuar janë zbatuar deri në fund të qershorit 2022, pra, brenda afatit të paraparë.
Treguesit që janë zbatuar brenda afatit:
Ligji për mbrojtjen e konkurrencës është miratuar nga Kuvendi më 13 maj 2022 dhe është publikuar në Gazetën
Zyrtare më 7 qershor 2022. Miratimi i këtij projektligji kontribuon në përafrimin më të madh me kornizën
ligjore të Bashkimit Evropian si dhe synon rritjen e efikasitetit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës.
Treguesit që janë zbatuar para afatit:
Pesëdhjetë (50) sesione informuese për komunat, ministritë e linjës, institucionet rregullative dhe atyre të drejtësisë:
kjo masë ka qenë e planifikuar të realizohet deri gjatë periudhës raportuese, por janë zbatuar para afatit.
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Zbatimi i këtij treguesi kontribuon në ngritjen e njohurive të zyrtarëve të institucioneve relevante puna e
të cilave ndërlidhet me ndihmën shtetërore dhe zbatimin e këtyre politikave sipas standardeve të BE-së.
Treguesit që përballen me vonesa:
Aplikacioni softuerik për menaxhimin efikas të lëndëve nën shqyrtim, i funksionalizuar: kjo masë është paraparë të
zbatohet deri në tremujorin e fundit 2022 dhe deri me tani AKK ka realizuar fazën e parë e cila përfshinë
studimin e mangësive dhe kërkesave ligjore për zbatimin e përgjegjësive të Autoritetit përmes aplikacionit
softuerik. Deri në fund të vitit AKK planifikon që të kompletojë termat e referencës për këtë aplikacion.
Por, duhet të theksohet se në buxhetin e vitit 2022 dhe 2023 nuk është përfshirë kërkesa e Autoritetit për
ndarjen e mjeteve për blerjen e këtij softueri, prandaj duhet llogaritur që implikimet financiare që mund të
dalin nga mungesa e planifikimit buxhetor, mund të vonojnë realizimin e këtij aktiviteti.
Treguesit e tjerë në zbatim e sipër:
Rregullorja për ndihmën horizontale, e miratuar: kjo masë është planifikuar të zbatohet deri në fund të
tremujorit të fundit 2022. Duhet theksuar se grupi punues ka finalizuar draft-rregulloren, rrjedhimisht ka
mbetur miratimi nga qeveria.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 6 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 1 tregues është planifikuar të zbatohet në të ardhmen; dhe
● 1 tregues po përballet me vonesa.
2.6. Prioriteti 2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale
Ky prioritet përmban 8 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale
Treguesit e zbatuar:
● Gjashtë (6) nën-raporte të Analizës, të kryera
● Manuali për inspektorët e punës për luftimin e punës së padeklaruar për të siguruar qëndrueshmëri dhe
plotësim në kryerjen e inspektimeve, i hartuar dhe publikuar
● Dy analiza të kryera për bashkëpunimin, koordinimin dhe komunikim ndër-institucional lidhur me
përgjegjësitë për parandalimin dhe uljen e punës së padeklaruar
Treguesit që përballen me vonesa:
● Së paku tri (3) projekte të zbatuara në sektorët e punësimit joformal, akomodimit/restoranteve, dhe
inventarit të mallrave
Nga 3 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 3 prej tyre janë zbatuar para
afateve të paraparë, pra në tremujorin e parë 2022.
Treguesit e zbatuar para afateve:
Përfundimi i gjashtë (6) nën-raporteve të analizës: është përgatitur raporti mbi analizën e gjendjes dhe
vlerësimin e praktikave më të mira fizibile të Kosovën në reduktimin e punësimit të padeklaruar (6 nën
raporte - analiza), ndërsa gjatë periudhës raportuese është lansuar raporti. Gjithashtu është përgatitur lista
për zbatimin e rekomandimeve të raportit. Kjo masë është zbatuar në tremujorin e parë të vitit 2022.
Është hartuar manuali për inspektorët e punës për luftimin e punës se padeklaruar. Gjithashtu janë mbajtur
trajnime për një pjesë të stafit, për të lehtësuar procedurat e zbatimit. Kjo masë është zbatuar në tremujorin
e parë të vitit 2022.
Materialet janë hartuar dhe janë shpërndarë Inspektoratit të Punës. Kjo masë është zbatuar në tremujorin e
parë të vitit 2022.
Treguesit që përballen me vonesa:
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Së paku tri (3) projekte të zbatuara në sektorët e punësimit joformal, akomodimit/restoranteve, dhe inventarit të
mallrave: ky tregues është planifikuar të zbatohet deri në fund të tremujorit të parë 2022. Me qëllim të
luftimit të ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies tatimore, ATK deri në qershor 2022 ka
hartuar katër projekte të ndryshme lidhur me sektorët me rrezik të lartë. Këto projekte janë: “Përmbushja
në Sektorin e Ndërtimtarisë”, “Projekti i Përmbushjes për Trajtimin e Punësimit Joformal apo Punës së
Padeklaruar”, “Përmbushja në Sektorin e Akomodimit dhe Shërbimit Ushqimor”, dhe ”Trajtimi i
Mungesës në Stoqe – Tregti me Pakicë”. Në proces shqyrtimi është projekti i trajtimit të mosdeklaruesve
dhe ai për trajtimin e kreditimit tatimor. Vonesat në zbatim ka pasur për shkak të gjendjes me pandeminë.
Sa u përket dy projekteve të tjera të planifikuara për këtë vit në bazë të Planit vjetor të Trajtimit të Rreziqeve
– “Mos-deklaruesit” dhe “Mungesa në Stoqe dhe Malli pa Origjinë – Tregtia me Shumicë” – janë në fazën
e hartimit të Dokumenteve të Përmbushjes si dhe Planeve të Veprimit nga ana e Menaxherëve.
Treguesit që përballen me vonesa të vogla:
Sa i përket krijimit të sistemit të IT për Inspektoratin e Punës, SIDA ka ndërprerë punën me UNOPS, ndërsa në
ndërkohë janë duke u shikuar opsionet për zbatimin e projektit. Afati për realizimin e këtij treguesi është
deri në tremujorin e fundit të vitit 2022, prandaj pritet të ketë zhvillime në ketë aspekt deri në fund të vitit.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 3 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 1 tregues përballet me vonesa të vogla.
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3.

SHTYLLA III: PUNËSIMI, ARSIMI DHE SHËNDETËSIA

3.1. Prioriteti 3.1. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas
COVID-19
Ky prioritet përmban 9 tregues, asnjëri prej të cilëve nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë periudhës prill
– qershor 2022.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 3.1. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19
Treguesit e zbatuar:
● Mbulueshmëria e kredive të reja përmes Fondit Kosovar për Garanci të Kredive, e rritur.
Asnjë tregues nuk është planifikuar që të zbatohet gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022.
Gjatë periudhës raportuese janë mbështetur 92 persona përmes masave aktive të tregut të punës, ndërsa në
kuadër të masave të pakos së rimëkëmbjes janë mbështetur përfituesit si në vijim:
● Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë, me 1,013 persona përfitues;
● Mbështetja për të punësuarit e formalizuar, me 4,066 persona përfitues;
● Mbështetja e punësimit të grave, me 4,882 gra përfituese; dhe
● Trajnimi dhe punësimi në TI, me 957 persona përfitues.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 6 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 2 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
3.2. Prioriteti 3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme
Ky prioritet përmban 8 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme
Treguesit e zbatuar:
● Grupi i ekspertëve dhe një Grup të Nivelit të Lartë për Skemën e garantimit për të rinj, i krijuar
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
● Analiza e boshllëqeve, e përgatitur
● Dizajnimi (caqe specifike) i profileve të reja të trajnimit
● Projektligji për skemën e ndihmave sociale i miratuar
Nga 4 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 1 prej tyre është zbatuar brenda
afatit të paraparë, ndërsa 3 prej tyre përballen me vonesa.
Mbështetja me punë praktike për grupe specifike është zbatuar brenda afatit. Gjatë periudhës janar – qershor
2022 janë mbështetur 103 persona në punë praktike (11 persona gjatë periudhë janar – mars dhe 92 persona
gjatë periudhës prill – qershor).
Analiza e boshllëqeve, e përgatitur: ky tregues përballet me vonesa serioze, pasi që ishte paraparë të zbatohej
deri në fund të tremujorit, por nuk ka arritur të zbatohet plotësisht as deri në fund të tremujorit të dytë.
Dizajnimi i profileve të reja të trajnimit: ky tregues nuk është zbatuar brenda afatit, pasi që gjatë kësaj periudhe
kanë vazhduar aktivitetet brenda profileve ekzistuese, por nuk është dizajnuar ndonjë profil i ri.
Projektligji për skemën e ndihmave sociale i miratuar: ky tregues nuk është zbatuar brenda afatit.
Gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 4 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
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3.3. Prioriteti 3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë
Ky prioritet përmban 11 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë
Treguesit e zbatuar:
● Tre (3) manuale për inspektorët e punës, të hartuara dhe të publikuara
● Tridhjetepesë (35) lista kontrolluese për inspektorët e punës dhe punëdhënësit, të hartuara dhe
publikuara
● Pesë (5) trajnime, të organizuara
● Kompanitë në sektorë të ekspozuar ndaj rrezikut më të lartë, të identifikuara
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
● Projektligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, i hartuar dhe miratuar
● Projektligji i punës, i miratuar
Nga 3 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 1 prej tyre është zbatuar brenda
afatit, ndërsa 1 tregues përballet me vonesa.
Pesë (5) trajnime, të organizuara: ky tregues është zbatuar brenda afatit të paraparë. Gjatë tremujorit të parë
të vitit 2022 janë mbajtur trajnime mbi Manualin Gjinor për Inspektorët e Punës, si dhe 2 sesione informuese
online me punëdhënës, të punësuar, ekspertë të sigurisë dhe shëndetit në punë, ndërmarrje dhe OShC për
sigurinë dhe shëndetin në punë, në veçanti për sektorin e ndërtimit. Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022
është mbajtur trajnimi për inspektorët e punës për formën e re unike të raportimit.
Projektligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, i hartuar dhe miratuar: ky tregues përballet me vonesa serioze,
pasi që ishte planifikuar të zbatohej deri në fund të periudhës raportuese, por brenda këtij afati nuk është
finalizuar e as dorëzuar në Departamentin Ligjor të MFPT-së për procedim të mëtejshëm.
Projektligji i punës, i miratuar: edhe ky tregues përballet me vonesa serioze, pasi që ishte planifikuar të
zbatohej deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022, por deri në fund të kësaj periudhe drafti është
hartuar nga ekipi përgjegjës dhe është dorëzuar për konsultim të brendshëm.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
● 4 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
● 1 tregues përballet me vonesa to vogla.
3.4. Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës
Ky prioritet përmban 28 tregues.
Sipas gjetjeve të raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
serioze janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës
Treguesit e zbatuar:
● Plani Strategjik i AKA-së, i miratuar
● Pesëmbëdhjetë (15) programe të zhvillimit profesional të mësimdhënësve
● UA për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të
institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues para-universitar me përfshirje të aspekteve gjinore
● Takime informuese në të gjitha DKA.
Treguesit që përballen me vonesa:
● Pakot mësimore për klasën 10, 11 dhe 12 të zhvilluara
● Trajnimi i 1,500 mësimdhënësve për zbatimin e Kurrikulës bërthame
● Projektligji për Agjencinë e Akreditimit
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●
●
●
●

Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAShTI
Vlerësimi i realizuar dhe rekomandimet e përfshira në PSAK të ri
Projektligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç
UA për Procedurat e përzgjedhjes së personelit edukativo-arsimor në institucionet edukativo-arsimore
dhe aftësuese (IEAA) të arsimit para-universitar me përfshirje të aspekteve gjinore, i miratuar.

Nga 5 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022, asnjë nuk është
zbatuar brenda afateve të parapara, dhe 5 treguesit përballen me vonesa serioze.
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
Projektligji për Agjencinë e Akreditimit: është miratuar nga Qeveria dhe gjendet në shqyrtim në Kuvend. Deri
në fund të periudhës raportuese janë mbajtur të paktën tri dëgjime publike, ndërsa Komisioni për Arsim
ka ftuar në dëgjim publik në Prishtinë Presidentin dhe Drejtorin e EQAR-it. EQAR i ka dhënë përkrahje
draftit aktual, i cili parasheh funksionimin e AKA-së si agjenci rregullatore, por ka kërkuar që studentët
dhe industria të kenë të drejtë vote në Këshillin Shtetëror të Cilësisë.
Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAShTI, e miratuar: grupi
punues ka finalizuar draftin e organogramit të ministrisë, dhe në ndërkohë drafti i rregullores do të
procedohet tutje tek Zyra Ligjore e ministrisë që të kalojë nëpër fazat e tjera.
Vlerësimi mbi zbatimin e PSAK, i realizuar dhe rekomandimet e përfshira në PSAK të ri: nuk është raportuar
ndonjë zhvillim në zbatimin e këtij treguesi.
Projektligji për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç është miratuar nga Qeveria më 4 korrik 2022 dhe është
proceduar për miratim në Kuvend.
Treguesit e zbatuar para afatit:
Takime informuese në të gjitha DKA-të, të realizuara: është mbajtur një takim i përbashkët me të gjitha DKA-të
në lidhje me zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore, konkretisht sa i përket rekrutimit të stafit arsimor dhe
udhëheqësve të shkollave. Gjithashtu u është dërguar shkresa zyrtare të gjitha DKA-ve me rekomandim
specifik për nenet që duhet zbatuar për aspektet rekrutimit të personelit
Plani Strategjik i AKA-së është miratuar në tremujorin e parë të vitit 2022.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 15 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa;

1 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.
3.5. Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor
Ky prioritet përmban 11 tregues.
Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa
janë të listuar në kutinë në vijim.
Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor
Treguesit e zbatuar:
● Vlerësimi i zbatimit të strategjisë 2017-2021
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
● Projektligji për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse, i miratuar
● Projektligji për shëndetësi., i miratuar
●
UA për zbatimin e lirimit nga pagesa e premiumeve, bashkë-pagesat dhe bashkëfinancimi për shërbime
shëndetësore, i miratuar
● UA për skemën e barnave jashtë-spitalore, i hartuar
● UA për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike, i plotësuar-ndryshua
● Lista dhe çmimorja e shërbimeve shëndetësore, të hartuara
● Studimi i fizibilitetit për SISh, i kryer.
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Nga 3 tregues të planifikuar për t’u zbatuar deri në fund të qershorit 2022, 1 prej tyre është zbatuar brenda
afateve të planifikuara, ndërsa 2 prej tyre kanë rezultuar me vonesë në zbatimin e tyre.
Treguesit që përballen me vonesa serioze:
Të gjithë treguesit për kornizën legjislative për sektorin e shëndetësisë të planifikuara të realizohen gjatë
tremujorit të parë të vitit 2022 (6 tregues) nuk janë realizuar për shkak se Ministria e Shëndetësisë ka
angazhuar të gjitha resurset në luftimin e pandemisë, dhe prandaj janë shtyrë edhe afatet e zbatimit.
Treguesit e zbatuar para afateve:
Ka përfunduar vlerësimi i zbatimit të Strategjisë 2017-2021.
Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim:
 3 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa.
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Shtojcë: Gjendja e zbatimit të PV ERA II deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2022
Veprimet

Treguesit
(Mjetet e interpretimit)

Afatet
kohore

I.
Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit
1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe zbatimi i reformave kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme
1.1.a. Avancimi i integritetit llogaridhënies dhe besueshmërisë ne sistemin e drejtësisë, sigurisë dhe rendit publik
1.1.a.1. Finalizimi i Strategjisë Sektoriale dhe Planit të
1.1.a.1.1. Strategjia Sektoriale e Sundimit të Ligjit, e miratuar
Veprimit të Sundimit të Ligjit, bazuar në Rishikimin
1.1.a.1.2. Strukturat për koordinimin dhe monitorimit të Strategjisë Sektoriale të Sundimit të Ligjit, të funksionalizuara
Funksional
1.1.a.1.3. Raporte gjashtëmujore për zbatimin e planit të veprimit, të miratuara dhe të publikuara
1.1.a.1.4. Raporte vjetore gjithëpërfshirëse për zbatimin e strategjisë, të miratuara dhe të publikuara

K2 2021
K4 2021
K1 2022
K3 2022

1.1.b.Avancimi i kornizës ligjore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
1.1.b.1. Kompletimi dhe zbatimi i kornizës ligjore në
1.1.b.1.1. Draft Kodi i Procedurës Penale, i miratuar
luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
1.1.b.1.2. Projektligji për Financimin e Subjekteve Politike, i miratuar

K3 2021
K3 2022

Inst.
përgj.

MD
MD
MD
MD

Gjendja e
zbatimit

I zbatuar
I zbatuar
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa

Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
1.1.b.1.3. Projektligji për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve publik, i miratuar
K3 2021
MD
I zbatuar
1.1.b.1.4. Projektligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit, i miratuar
K3 2021
MD
Vonesa serioze
1.1.b.1.5. Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit, të miratuara
K2 2022
AKKK
I zbatuar
1.1.b.1.6. Koncept dokumenti për krijimin e fondit të konfiskimit, i miratuar
K4 2021
MD
Sipas planit –
1.1.b.1.7. Legjislacioni ekzistues, për të siguruar mandat të përhershëm dhe strukturë të qëndrueshme ligjore dhe
K4 2022
MPB
pa vonesa
organizative të Njësisë Speciale Hetimore, i amendamentuar
1.1.c. Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës ligjore në fushën e noterisë dhe atë të falimentimit përmes miratimit të legjislacionit të nevojshëm dhe intensifikimi i zbatimit të legjislacionit në fushën e procedurës së
përmbarimit dhe asaj të ndërmjetësimit, si dhe të noterisë dhe asaj të falimentimit
Vonesa serioze
1.1.c.1. Kompletimi i akteve nënligjore për profesionet
1.1.c.1.1. UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga noterët, i
K4 2021
MD
e lira
miratuar
I zbatuar
1.1.c.1.2. UA për tarifat e përmbarimit, i miratuar
K4 2021
MD
I zbatuar
1.1.c.1.3. UA për tarifat e ndërmjetësuesve, i miratuar
K4 2021
MD
I zbatuar
1.1.c.1.4. UA për vet referimin e rasteve në ndërmjetësim, i miratuar
K4 2021
MD
Sipas planit –
1.1.c.2. Përmirësimi i shërbimeve të profesioneve të lira 1.1.c.2.1. Referimi i 10% të rasteve tek prokuroritë përmes ndërmjetësimit
K4 2022
KPK
pa vonesa
duke kontribuar në rritjen e efikasitetit të sistemit të
Sipas planit –
drejtësisë
1.1.c.2.2. Referimi i 10% të rasteve gjyqësore tek gjykatat përmes ndërmjetësimit
K4 2022
KGjK
pa vonesa
Vonesa serioze
1.1.c.2.3. Rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve të ndërmjetësimit në Prokuroritë Themelore
K4 2022
KPK
1.1.d. Intensifikimi i punës në rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke krijuar performancë të fuqishme të gjithmbarshme në hetimin proaktiv, ndjekjes penale, dënimeve përfundimtare
dhe konfiskimeve përfundimtare të pasurive të fituara me vepër penale, me vëmendje të veçantë në raste të transferuara nga EULEX-i
I zbatuar
1.1.d.1. Avancimi i mëtejshëm i kapaciteteve
1.1.d.1.1. Plani Strategjik për zgjidhjen efikase të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar, i miratuar
K3 2021
KGjK
profesionale të PSRK-së dhe departamenteve speciale
I zbatuar
1.1.d.1.2. Plani Strategjik kundër krimit të organizuar dhe rasteve të korrupsionit, i miratuar
K4 2022
MPB
(në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe Gjykatën e
Vonesa serioze
1.1.d.1.3. UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit, i miratuar
K3 2021
MPB
Apelit) për të kryer hetime financiare, ndjekje penale,
Sipas planit –
1.1.d.1.4. Tre (3) prokurorë në Prokurorinë Speciale, të emëruar
K4 2022
KPK
dënime të formës së prerë dhe konfiskim përfundimtar
pa vonesa
të pasurive të fituara përmes veprave penale
I zbatuar
1.1.d.1.5. Produktiviteti i gjyqtarëve dhe gjykatave duke llogaritur ngarkesën me lënde dhe efikasitetin në zgjidhjen e
K4 2021
KGjK
lëndëve (shkalla e spastrimit) përmes SMIL
Sipas planit –
1.1.d.1.6. Hetimet financiare në të gjitha fazat e hetimeve penale për të gjitha rastet e lidhura me krimin e organizuar
K4 2022
MPB
pa vonesa
dhe korrupsionin, të kryera në mënyrë sistematike nga Policia e Kosovës
MD
ZKM

1.1.d.2. Zbatimi i procedurave të konfiskimit në
përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjin për
kompetencat e zgjeruara të konfiskimit
1.1.d.3. Hartimi dhe zbatimi i politikave trajnuese të
specializuara për të forcuar kapaciteteve të
institucioneve të sundimit të ligjit për të kryer hetime
financiare, ndjekjen penale, dënimet përfundimtare
dhe konfiskimet përfundimtare

1.1.d.1.7. Përqindja (%) e rasteve të mbyllura me aktgjykime të formës së prerë në lidhje me rastet e krimit të
organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë
1.1.d.1.8. Vlera e pasurisë së konfiskuar me aktgjykime të formës së prerë

K4 2022

KGjK

K4 2022

KGjK

1.1.d.2.1. Numri i procedurave të konfiskimit dhe numri i përgjithshëm i pasurive të konfiskuara

K4 2022

KPK
KGjK

Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa

1.1.d.3.1. Politikat e trajnimit për prokurorët dhe anëtarët e stafit mbështetës të sistemit prokurorial, të
hartuara/miratuara
1.1.d.3.2. Pesëmbëdhjetë (15) prokurorë, 10 gjyqtarë dhe 10 hetues të policisë financiare për hetimet dhe gjykimin e
krimit financiar, të trajnuar
1.1.d.3.3. Një (1) trajnim për sekuestrim, për 20 prokurorë dhe 30 gjyqtarë, i organizuar
1.1.d.3.4. Një (1) trajnim për 10 prokurorë dhe 15 gjyqtarë, për hetimin dhe gjykimin e rasteve të korrupsionit, i
organizuar
1.1.d.3.5. Një (1) trajnim për 15 gjyqtarë dhe 10 prokurorë, për hetimin dhe gjykimin, i organizuar
1.1.d.3.6. Pesë (5) trajnime për 40 zyrtarë policie mbi krimin ekonomik, të organizuara
1.1.d.3.7. Gjashtë (6) trajnime për 25 zyrtarë policie mbi krimin financiar, të organizuara
1.1.d.3.8. Pesëmbëdhjetë (15) trajnime për 130 zyrtarë policie mbi krimin e organizuar, të organizuara
1.1.d.3.9. Katër (4) trajnime për 40 zyrtarë policie për krimin ekonomik, të organizuara

K4 2021

KPK

I zbatuar

K4 2021

AD

I zbatuar

K4 2021
K4 2021

AD
AD

I zbatuar
I zbatuar

K4 2021
K4 2021
K4 2021
K4 2021
K4 2022

AD
MPB
MPB
MPB
MPB

1.1.d.3.10. Shtatë (7) trajnime për 20 zyrtarë policor mbi krimin financiar, të organizuara
1.1.d.3.11. Pesëmbëdhjetë (15) trajnime për 120 zyrtarë policor për hetimin e krimit të organizuar, të organizuara

K4 2022
K4 2022

MPB
MPB

I zbatuar
I zbatuar
I zbatuar
I zbatuar
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar
Sipas planit –
pa vonesa

K2 2022
K2 2022
K2 2022

MD
KGjK
MD

Vonesa serioze
I zbatuar
Vonesa serioze

K4 2021

KGjK

I zbatuar

1.1.e. Sigurimi i së drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme për të adresuar vonesat në procedurat gjyqësore
1.1.e.1. Rritja e efikasitetit dhe kapaciteteve të sistemit
1.1.e.1.1. Projektligji për mosmarrëveshjet administrative, i miratuar
gjyqësor për të vendosur për raste komplekse pa
1.1.e.1.2. Funksionalizimi i plotë i sistemeve të TIK-ut në gjykata, përfshirë këtu SMIL
vonesa të paarsyeshme në rastet e krimit të organizuar
1.1.e.1.3. Koncept Dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda kohës se
dhe korrupsionit
arsyeshme
1.1.e.1.4. Respektimi i protokolleve kundër COVID-19 në sallat e gjykimit dhe lokacionet e tjera nëpër gjykata, i
siguruar
1.1.e.1.5. Ndikimi i pandemisë COVID-19 dhe efektet e saj në praktikën aktuale dhe të ardhshme, në veçanti lidhur me
grupet e cenueshme dhe qasjen e tyre në drejtësi, të vlerësuar dhe adresuar

I zbatuar
KGjK
KPK
MD
I zbatuar
1.1.e.1.6. Infrastruktura e TI-së në të gjitha gjykatat, e vendosur dhe funksionale
K4 2021
KGjK
1.1.f. Intensifikimi i luftimit të krimit të organizuar, përmes rritjes së bashkëpunimit dypalësh me Shtetet Anëtare të BE-së (përfshirë përdorimin e Ekipeve të Përbashkëta Hetimore), dhe luftimit të shpëlarjes së parave,
luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore e të armëve të zjarrit
I zbatuar
1.1.f.1. Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e BE-së
1.1.f.1.1. Marrëveshja për zyrtarin e ndërlidhjes me EUROPOL-in, e nënshkruar
K4 2021
MPB
(Europol, Eurojust dhe të tjera) dhe shtetet anëtare të
I zbatuar
1.1.f.1.2. Memorandumi i Mirëkuptimi për vendosjen e një linje të sigurt komunikimi me EUROPOL-in, i nënshkruar
K4 2021
MPB
BE-së
Vonesa serioze
1.1.f.1.3. Zyrtari ndërlidhës nga Policia e Kosovës në EUROPOL, i emëruar
K4 2021
MPB
I zbatuar
1.1.f.1.4. Pajisjet e lidhjes SIENA në mjediset dhe sistemin e Policisë së Kosovës, të instaluara
K4 2021
MPB
Vonesa serioze
1.1.f.1.5. Plani i Përbashkët në mes të Policisë së Kosovës dhe Guardia di Finanza, i hartuar
K4 2021
MPB
I zbatuar
1.1.f.1.6. Numri i informacionit të shkëmbyer me shtetet anëtare për rastet e krimit të organizuar, përfshirë lëndët
K4 2021
MPB
narkotike, trafikimin e qenieve njerëzore, pastrimin e parave dhe armët e zjarrit
Sipas planit –
1.1.f.1.7. Numri i informacionit dhe produkteve analitike të shkëmbyera me Frontex
K4 2022
MPB
pa vonesa
K4 2021

| 41

1.1.f.2. Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së
udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e krimit të
organizuar

1.1.f.3. Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional në
luftën kundër krimit të organizuar

1.1.f.1.8. Numri i oficerëve të policisë që marrin pjesë në aktivitete operacionale dhe ndërtimin e kapaciteteve të
organizuara nga Frontex
1.1.f.1.9. Numri i oficerëve të policisë që marrin pjesë në trajnimet e organizuara nga CEPOL

K4 2022

MPB

Në të ardhmen

K4 2022

MPB

1.1.f.1.10. Numri i operacioneve të përbashkëta të kryera dhe informacioni i shkëmbyer me vendet anëtare të BE-së
1.1.f.2.1. Hartimi i raportit të Vlerësimit të Kërcënimit nga Krimet e Rënda dhe Krimi i Organizuar (SOCTA), dhe
transpozimi i tij në zbatim të procedurave të policimit të udhëhequr nga inteligjenca
1.1.f.2.2. UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve, të hartuara dhe miratuara
1.1.f.2.3. Grupet punuese të koordinimit për ILP në nivelin qendror dhe lokal, të funksionalizuara
1.1.f.2.4. Gjashtëmbëdhjetë (16) zyrtarë të Policisë së Kosovës në 8 drejtori regjionale, të emëruar dhe trajnuar
1.1.f.2.5. Gjashtëmbëdhjetë (16) kompjuterë të specializuar të lidhur me databazën e Inteligjencës për dërgimin e
raporteve të informacionit të inteligjencës për çdo Stacion Policor, të instaluar
1.1.f.2.6. Ristrukturimi i Drejtorisë së Inteligjencës dhe Analizës (DIA) të PK-së në nivelin qendror për të përfshirë
tryezat e inteligjencës strategjike dhe rritjen e nivelit të raporteve / informatave të inteligjencës të dorëzuar nga
zyrtarët policorë
1.1.f.3.1. Marrëveshja për shkëmbimin efikas të informatave ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit, e nënshkruar dhe
zbatuar
1.1.f.3.2. Sistemi ARIS dhe Sistemi Qendror për Regjistrim Civil, të funksionalizuar dhe ndërlidhur

K4 2022
K4 2021

MPB
MPB

Sipas planit –
pa vonesa
Në të ardhmen
I zbatuar

K3 2021
K3 2021
K3 2021
K3 2021

MPB
MPB
MPB
MPB

I zbatuar
I zbatuar
I zbatuar
I zbatuar

K4 2021

MPB

I zbatuar

K4 2021

MPB

I zbatuar

K2 2023

MPB

Sipas planit –
pa vonesa

K3 2021
K4 2021
K3 2021
K4 2021

MPB
MPB
MPB
MPB

I zbatuar
I zbatuar
Vonesa serioze
I zbatuar

K4 2022

MPB

1.1.g.1.6. Masat e integrimit për refugjatët, të zbatuara

K4 2022

MPB

1.1.g.1.7. Masat efektive dhe konkrete të mbrojtjes për individët jashtëzakonisht të ndjeshëm midis azilkërkuesve, të
ndërmarra
1.1.g.1.8. Mekanizmi sistematik për mbrojtjen e azilkërkuesve dhe fëmijëve refugjatë, i krijuar dhe funksionalizuar
1.1.g.1.9. Regjistrimi biometrik i azilkërkuesve, funksional

K4 2022

MPB

Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar

K4 2021
K4 2022

MPB
MPB

K4 2021
K4 2021

MPB
MPB

I zbatuar
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar
I zbatuar

K4 2021

MPB

I zbatuar

K4 2021

MPB

Vonesa serioze

K4 2021
K4 2022

MPB
MPB

Vonesa serioze
Vonesa serioze

1.1.g. Të përmirësohet më tej korniza në fushën e migracionit dhe atë të azilit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ato evropiane
1.1.g.1. Përmirësimi i politikave të migracionit dhe
1.1.g.1.1. Strategjia për Migrim 2020-2025, e miratuar
politikave të azilit, përfshirë ri integrimin dhe kthimin
1.1.g.1.2. Koncept dokumenti për të Huajt, i miratuar
1.1.g.1.3. Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-së, i forcuar
1.1.g.1.4. Mekanizmi funksional i referimit për të kthyerit me informacione mbi mbështetjen e ri integrimit në
dispozicion, i themeluar
1.1.g.1.5. Kapacitetet për përcaktimin e statusit të refugjatëve, të zgjeruara

1.1.g.2. Ngritja e kapaciteteve të pritjes dhe
menaxhimit të flukseve me migrantë

1.1.g.2.1 Qendra e Pritjes së Përkohshme, e funksionalizuar
1.1.g.2.2. Procedurat e identifikimit, regjistrimit dhe referimit të duhur për emigrantët në ardhje brenda policisë
kufitare, te zhvilluara dhe zbatuara
1.1.g.2.3. Planet e kontingjencës – me përcaktimin e qartë të roleve, mandateve, përgjegjësive dhe shkaktarëve të fluksit
– të azhurnuara
1.1.g.2.4. Plani i veprimit i QKMK, i zbatuar plotësisht
1.1.h. Vazhdimi i përpjekjeve në luftën kundër terrorizmit, si dhe në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm
1.1.h.1. Avancimi i kornizës së politikave në luftën
1.1.h.1.1. Strategjia për parandalimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, e miratuar
kundër terrorizmit, dhe zbatimi i Planit të Përbashkët
1.1.h.1.2. Përqindja (%) e zbatimit të Planit të Përbashkët të Veprimit BE-Ballkan Perëndimor kundër Terrorizmit deri
të Veprimit BE –Ballkan Perëndimor Kundër
më 31 dhjetor 2021/ dhjetor 2022
Terrorizmit
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1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar në legjislacionin e ri kornizë në fuqi
1.2.a. Krijimi i një administrate publike efikase, efektive dhe llogaridhënëse në shërbim qytetar
Vonesa serioze
1.2.a.1 Kompletimi dhe harmonizimi i kornizës së
1.2.a.1.1. Projektligji për Pagat në Sektorin Publik, i miratuar
K2 2022
MPB
politikave për reformën e administratës publike
Vonesa serioze
1.2.a.1.2. Projektligji për Zyrtarët Publikë, i miratuar
K2 2022
MPB
Vonesa serioze
1.2.a.1.3. Gjashtë (6) rregullore për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë, të plotësuara-ndryshuara
K4 2021
MPB
Në të ardhmen
1.2.a.1.4 Udhëzuesi për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë, zhvilluar dhe miratuar
K4 2022
MPB
I zbatuar
1.2.a.1.5. Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit për organizimin dhe
K3 2021
MPB
funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura, i zhvilluar dhe miratuar
Vonesa serioze
1.2.a.1.6. Strategjia e re për Reformën e Administratës Publike 2021-2026, e miratuar
K4 2021
MPB
1.2.b. Përmirësimi i mëtejshëm i procesit të emërimit dhe shkarkimit të zyrtarëve të lartë publik, siç kërkohet nga ligji, dhe në përputhje me parimet e përzgjedhjes transparente, meritore dhe jopolitike, si dhe
ndërmarrja e hapave të parë për të vënë në zbatim menaxhimin e performancës dhe përmirësimi i llogaridhënies menaxheriale në shërbimin civil
Vonesa serioze
1.2.b.1. Rritja e cilësisë së menaxhimit të performancës
1.2.b.1.1. Memorandum shpjegues për ligjin për inspektim administrativ, i hartuar
K4 2021
MPB
dhe llogaridhënies
Vonesa serioze
1.2.b.1.2. Projektligji për inspektimin administrativ, i miratuar
K2 2022
MPB
I zbatuar
1.2.b.1.3. Modulet për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe avancimit në kuadër të SIMBNJ, të zhvilluara
K4 2021
MPB
Vonesa serioze
1.2.b.1.4. Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, i zhvilluar dhe miratuar
K3 2021
MPB
Vonesa serioze
1.2.b.1.5. Trajnimi i Njësive për Burime Njerëzore të institucioneve lidhur me përcaktimin e objektivave për vlerësim, i
K2 2022
MPB
organizuar
I zbatuar
1.2.b.1.6. Trajnimi i anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Pranim të Nivelin e Lartë Drejtues (NLD) për procedurat e
K2 2022
MPB
rekrutimit dhe zhvillimit të intervistës, i organizuar
I zbatuar
1.2.b.1.7. Banka e pyetjeve për NLD, e krijuar
K3 2021
MPB
I zbatuar
1.2.b.2. Të sigurohen emërimet në baza meritore dhe
1.2.b.2.1. Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Kuvendit, Qeverisë së Kosovës dhe Ambasadës së Mbretërisë së
K4 2021
Kuvendi
jopolitike për të gjitha nivelet, veçanërisht për Bordet e
Bashkuar, i zbatuar
Drejtorëve, duke përfshirë zbatimin e
I zbatuar
1.2.b.2.2. Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës, përgatitur në bashkëpunim me projektin britanik dhe projektin e BEK4 2021
MPB
Memorandumeve të Bashkëpunimit ndërmjet
së, i miratuar
Kuvendit të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe
Ambasadës Britanike në Kosovë
1.2.c. Vazhdimi i procesit të racionalizimit të institucioneve dhe agjencive të pavarura
Vonesa serioze
1.2.c.1. Zbatimi i procesit të racionalizimit
1.2.c.1.1. Projektligji për valën e parë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K1 2022
MPB
I zbatuar
1.2.c.1.2. Memorandum shpjegues rreth projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K3 2021
MPB
Vonesa serioze
1.2.c.1.3. Projektligji për valën e dytë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K2 2022
MPB
Në të ardhmen
1.2.c.1.4. Koncept dokumenti për valën e tretë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K3 2022
MPB
Në të ardhmen
1.2.c.1.5. Projektligji për valën e tretë të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K1 2023
MPB
Në të ardhmen
1.2.c.1.6. Koncept dokumenti për valën e katërt të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K4 2022
MPB
Në të ardhmen
1.2.c.1.7. Projektligji për valën e katërt të racionalizimit të agjencive, i miratuar
K2 2023
MPB
1.2.d. Përafrimi i legjislacionit me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative si dhe përqendrimi në zvogëlimin e barrës administrative, përfshirë masat që ndërlidhen me TI
Vonesa serioze
1.2.d.1. Zvogëlimi i barrës administrative të lejeve dhe
1.2.d.1.1. Të paktën 20% të projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative që
K4 2021
MPB
licencave
përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ, të harmonizuara me LPPA
I zbatuar
1.2.d.1.2. Të paktën 8% të lejeve dhe licencave për operatorët ekonomik, të thjeshtuara, bashkuara apo të shfuqizuara
K4 2021
ZKM
I zbatuar
1.2.d.1.3. Regjistri qendror për leje dhe licenca, i avancuar dhe përditësuar
K4 2021
ZKM
1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore
1.3.a. Ndërmarrja e hapave konkretë për të forcuar rolin koordinues brenda Zyrës së Kryeministrit në zbatimin e legjislacionit për të drejtat e njeriut
I zbatuar
1.3.a.1. Forcimi i kapaciteteve të ZQM brenda ZKM për 1.3.a.1.1. Programi për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, i miratuar
K3 2021
ZKM
të përmbushur mandatin e saj në zbatimin e
Vonesa serioze
1.3.a.1.2. Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre 2021-2025, e
K4 2021
MKK
legjislacionit për të drejtat e njeriut
miratuar
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K3 2022

ZKM

K2 2021

ZKM

Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar

1.3.a.1.5. Ngritja së paku në 60% e implementimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe 95% sigurimi i
përgjigjeve për rekomandimet e adresuara brenda afatit ligjore
1.3.a.1.6. Grupi koordinues ndërministror për zgjidhje të qëndrueshme për personat e zhvendosur, i themeluar
1.3.a.1.7. Sistemi i menaxhimit të të dhënave në lidhje me personat e zhvendosur dhe të kthyerit, i themeluar dhe
funksional
1.3.a.1.8. Komisioni Qendror i Ankesave i bazuar në Rregulloren (QRK) - NR. 01/2018 për kthimin e personave të
zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme, i themeluar
1.3.b. Sigurimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore, në veçanti për të drejtat pronësore, përfshirë ato të Gjykatës Kushtetuese
1.3.b.1. Përmirësimi i legjislacionit në fushën e të
1.3.b.1.1. Projektligji për AKKVP-në, i miratuar
drejtave pronësore
1.3.b.1.2. Rregulloret në kuadër të Ligjit për AKKVP, të hartuara dhe miratuara

K4 2021

ZKM

Vonesa serioze

K2 2022
K2 2022

MKK
MKK

Vonesa serioze
Vonesa serioze

K2 2022

MKK

Vonesa serioze

K1 2022
K4 2022

ZKM
AKKVP

1.3.b.2. Zbatimi i kërkesave për ri-posedim të
parashtruesve të suksesshëm të kërkesave
1.3.b.3. Shkatërrimi i strukturave të paligjshme

K4 2021
K4 2021
K4 2021

AKKVP
AKKVP
AKKVP

Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
I zbatuar
Vonesa serioze

1.3.a.1.3. Sistemi elektronik për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit (nivel lokal dhe
qendror), i funksionalizuar
1.3.a.1.4. Hulumtimi mbi perceptimin qytetarëve për diversitetin dhe barazinë në vend, i zbatuar dhe raporti i hartuar

1.3.b.2.1. Dëbimi i uzurpuesve të paligjshëm, përkatësisht realizimi i 40% të kërkesave aktive
1.3.b.2.2. 40% e kërkesave për ri-posedim në pronat ku ekzistojnë uzurpuesit e paligjshëm, të realizuara
1.3.b.3.1. Katër (4) vendime sipas kërkesës për shkatërrim apo mjeteve tjera të parapara me kornizën ligjore të
Agjencisë, të ekzekutuara
1.3.b.4.1. Vendime të pazbatuara të GjK, të dërguara në prokurori

Vonesa serioze
1.3.b.4. Sigurimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore, në
K4 2021
GjK
veçanti për të drejtat pronësore, përfshirë ato të
Gjykatës Kushtetuese
1.3.c. Avancimi i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore përmes zbatimit dhe zbatimit me detyrim, plotësisht, të legjislacionit që trajton ndërtimet e paligjshme. Miratimi i Ligjit për trashëgiminë kulturore dhe Ligjit për
liritë fetare dhe sigurimi i funksionimit aktiv të Këshillit për Zbatim dhe Monitorim
Vonesa serioze
1.3.c.1. Finalizimi dhe miratimi i legjislacionit për
1.3.c.1.1. Projektligji për trashëgiminë kulturore, i miratuar
K4 2022
MKRS
trashëgiminë kulturore dhe lirive fetare duke
Sipas planit –
1.3.c.1.2. Akte nënligjore në kuadër të avancimit të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, të hartuara dhe të miratuara
K4 2022
MKRS
pa vonesa
harmonizuar sistematikisht legjislacionin e
trashëgimisë kulturore me atë të BE-së
Vonesa serioze
1.3.c.1.3. Projektligji për liritë fetare, i miratuar
K3 2022
ZKM
Në të ardhmen
1.3.c.1.4. Akte nënligjore në kuadër të ligjit për liritë fetare, të hartuara dhe miratuara
K4 2022
ZKM
Vonesa serioze
1.3.c.2. Sigurimi i funksionimit aktiv të Këshillit të
1.3.c.2.1. Këshilli i Zbatimit dhe Monitorimit, plotësisht funksional
K4 2022
MMPHI
Zbatimit dhe Monitorimit
Sipas planit –
1.3.c.2.2. Zbatimi i plotë i legjislacionit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura
K4 2022
MMPHI
pa vonesa
1.3.d. Përmirësimi i efektivitetit të përgjithshëm të Agjencisë për Regjistrim Civil, përfshirë shërbimet e saj për komunitetet e cenueshme dhe pakicat
Sipas planit –
1.3.d.1. Rritja e efektivitetit të shërbimeve të ofruara
1.3.d.1.1. Sistemet elektronike të ARC-së të ndërlidhura me sistemet elektronike të paktën 5 institucioneve të tjera
K4 2022
MPB
pa vonesa
nga ARC përmes digjitalizimit, automatizimit, ofrimit
qeveritare përmes implementimit të platformës elektronike Government Gateway (GG)
të shërbimeve online dhe ndërlidhjes së sistemeve
Sipas planit –
1.3.d.1.2. Faza e tretë e digjitalizimit të librave të skanuar, përkatësisht verifikimi i të dhënave dhe lidhja / përputhja e
K4 2022
MPB
pa vonesa
të dhënave, e zbatuar
Në të ardhmen
1.3.d.2. Funksionalizimi i zyrave të gjendjes civile në
1.3.d.2.1. Ofrimi i shërbimeve të gjendjes civile në komunat veriore
K4 2022
MPB
komunat veriore
Në të ardhmen
1.3.d.3. Rishikimi dhe harmonizimi i kornizës ligjore
1.3.d.3.1. Rishikimi i kornizës ligjore dhe popullimi i regjistrit qendror me të gjitha të dhënat e qytetarëve, përfshirë ato
K4 2022
MPB
historike, duke zvogëluar rastet e personave pa dokumente
Sipas planit –
1.3.d.3.2. Projektligji për shtetësinë, i plotësuar-ndryshuar
K4 2022
MPB
pa vonesa
Në të ardhmen
1.3.d.3.3. Projektligji për banesa dhe vendbanime, i plotësuar-ndryshuar
K4 2022
MPB
1.3.e. Përmirësimi i reagimit ndaj dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe veprave të tjera me bazë gjinore. Përmirësoni mbrojtjen efektive të të drejtave të fëmijëve

| 44

1.3.e.1. Avancimi i kornizës së politikave në luftën
kundër dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe
formave të tjera të dhunës me bazë gjinore si vepra të
paligjshme me bazë gjinore, përfshirë dhunën
seksuale, ekonomike dhe psikologjike
1.3.e.2. Zbatimi i ligjit për mbrojtjen e fëmijëve
1.3.e.3. Mbështetja e fuqizimit ekonomik të grave

1.3.e.1.1. Projektligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhunën në baza gjinore, i miratuar
1.3.e.1.2. Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit kundër dhunës në familje, i miratuar
1.3.e.1.3. Katër (4) trajnime në PSO për mbrojtjen nga dhuna në familje, të mbajtura
1.3.e.1.4. Fushatë vetëdijësuese për parandalimin e dhunës në familje, e organizuar

K2 2022
K1 2022
K4 2021
K4 2021

MD
MD
ZKM
ZKM

Vonesa serioze
I zbatuar
I zbatuar
I zbatuar

Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
1.3.f. Sigurimi i funksionimit të pavarur editorial dhe financiar të transmetuesit publik si dhe miratimi dhe zbatimi i politikave/ligjeve të lidhura me mediat, në përputhje me standardet e lirisë së shprehjes dhe lirisë së
medias. Sigurimi i mbrojtjes së duhur të gazetarëve për të ushtruar profesionin e tyre lirshëm
Vonesa serioze
1.3.f.1. Avancimi i kornizës ligjore e strategjike në
1.3.f.1.1. Projektligji për Komisionin e Pavarur për Media, i rishikuar
K2 2021
ZKM
fushën e mediave
Vonesa serioze
1.3.f.1.2. Rregullorja për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet e mediave audio-vizuale (plotësimK4 2021
KPM
ndryshim), e miratuar
Vonesa serioze
1.3.f.1.3. Rregullore për komunikimet audio-vizuale tregtare (plotësim-ndryshim), e miratuar
K4 2021
KPM
Vonesa serioze
1.3.f.1.4. Rregullore për pronësinë dhe përqendrimin e ofruesve të shërbimeve media dhe audio-vizuale, e miratuar
K4 2021
KPM
Vonesa serioze
1.3.f.2. Sigurimi i pavarësisë, profesionalizmit dhe
1.3.f.2.1. Projektligji për transmetuesin publik, i miratuar
K4 2022
Kuvendi
qëndrueshmërisë financiare të transmetuesit publik
I zbatuar
1.3.f.3. Mbrojtja e gazetarëve dhe sigurimi i mjedisit të
1.3.f.3.1. Koncept dokumenti për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve, i hartuar
K4 2021
ZKM
sigurt për të ushtruar profesionin e tyre
Sipas planit –
1.3.f.3.2. Numri i rasteve të sulmeve kundër gazetarëve të hetuar në mënyrë efektive nga policia
K4 2022
MPB
pa vonesa
Sipas planit –
1.3.f.3.3. Numri i informacionit i shkëmbyer reciprokisht me Shoqatën e Gazetarëve
K4 2022
MPB
pa vonesa
Sipas planit –
1.3.f.3.4. Numri i takimeve të përbashkëta të organizuara me Shoqatën e Gazetarëve për shkëmbimin e informacionit
K4 2022
MPB
pa vonesa
1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore
1.4.a. Zbatimi i rekomandimeve të misioneve të BE-së për vëzhgim të zgjedhjeve
I zbatuar
1.4.a.1. Të adresohen rekomandimet që lidhen me
1.4.a.1.1. Komiteti ad-hoc dhe Grupi Këshillues, të themeluar
K3 2021
Kuvendi
ndryshim të legjislacionit, vendimeve qeveritare si dhe
Në të ardhmen
1.4.a.1.2. Projektligji për zgjedhjet, i miratuar
K2 2023
Kuvendi
alokimit të burimeve financiare
I zbatuar
1.4.a.2. Forcimi i drejtësisë zgjedhore, duke përfshirë
1.4.a.2.1. Manualet e trajnimit, të përditësuara
K3 2021
KQZ
trajtimin e ankesave zgjedhore si dhe parandalimin e
I zbatuar
1.4.a.2.2. Trajnimet për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore, të mbajtura
K3 2021
KQZ
shkeljeve zgjedhore
I zbatuar
1.4.a.2.3. Aktivitete të organizuara për informim të votuesve rreth shkeljeve zgjedhore, të organizuara
K3 2021
KQZ
I zbatuar
1.4.a.3. Adresimi i rekomandimeve në kuadër të
1.4.a.3.1. Rritja e saktësisë së listës së votuesve përmes përditësimit të listës së pensionistëve nga viti 2000 deri tani.
K3 2021
KQZ
regjistrimit të qytetarëve dhe votuesve
Sipas planit –
1.4.a.3.2. Sistemi ARIS dhe Sistemi Qendror për Regjistrim Civil, të funksionalizuar dhe ndërlidhurr1
K2 2023
MPB
pa vonesa
1.4.b. Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit të ri për financimin e subjekteve politike, në përputhje me opinionin e Komisionit të Venedikut
Sipas planit –
1.4.b.1. Kompletimi dhe zbatimi i kornizës ligjore në
1.4.b.1.1. Projektligji për financimin e subjekteve politike, i miratuar
K3 2022
ZKM
pa vonesa
fushën e financimit të subjekteve politike
I zbatuar
1.4.b.1.2. Auditimet e rregullta të partive politike, të kryera në kohë
K4 2021
Kuvendi
I zbatuar
1.4.b.1.3. Numri i raporteve financiare të subjekteve që pas auditimit marrin opinionin 'Mohim i Opinionit'
K4 2021
KQZ
II. Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm
2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin privat dhe NVM-të
Promovimi i investimeve të huaja direkte

1

1.3.e.2.1. Gjashtëmbëdhjetë (16) UA që rrjedhin nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, të miratuara
1.3.e.3.1. Mbështetje në sipërmarrje për gratë që vijnë nga komunitetet jo-shumicë, e ofruar

K2 2022
K4 2022

ZKM
MKK

Ky tregues është i njëjti me treguesin 1.1.f.3.2.
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2.1.a. Forcimi i dukshëm i kapaciteteve të Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) për të përmirësuar performancën e saj për promovimin dhe mbështetjen e investimeve, sektorit
privat dhe zhvillimit të NVM-ve
Vonesa serioze
2.1.a.1. Hartimi dhe miratimi i rregullores së re
2.1.a.1.1. Struktura organizative e KIESA-së e miratuar e cila adreson aspektet kryesore të përmirësimit të
K2 2022
MINT
organizative të KIESA-së
performancës: ndarjen e përgjegjësive, burimeve financiare dhe kapaciteteve njerëzore
2.1.b. Krijimi i një programi të kujdesit pasues për investitorët potencialë dhe atyre aktualë në Kosovë dhe një mekanizmi të ankesave të investitorëve, me kapacitete profesionale për të ofruar shërbime të tilla
Vonesa serioze
2.1.b.1. Themelimi i mekanizmave të kujdesit pasues
2.1.b.1.1. Mekanizmi i ankesës, i krijuar
K1 2022
MINT
Në të ardhmen
2.1.b.1.2. Programi i kujdesit, i miratuar
K4 2022
MINT
Vonesa serioze
2.1.b.1.3. Njësia e kujdesit për investitorët, e themeluar
K1 2022
MINT
Vonesa serioze
2.1.b.1.4. Auditimi i performancës i KIESA, i realizuar
K2 2022
MINT
Vonesa serioze
2.1.b.1.5. Vlerësimi i performancës së skemave mbështetëse për bizneset të KIESA-s, i realizuar
K4 2022
MINT
Përmirësimi i mjedisit afarist
2.1.c. Përmirësimi i menaxhimit, koordinimit dhe zbatimit me detyrim të mbikëqyrjes së tregut. Përqendrimi në masa konkrete për të përmirësuar infrastrukturën dhe standardet e cilësisë
I zbatuar
2.1.c.1. Përafrimi i legjislacionit në fushën e sigurisë së
2.1.c.1.1. Koncept dokumenti për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i miratuar
K4 2021
MINT
përgjithshme të produkteve me Direktivën
Sipas planit –
2.1.c.1.2. Projektligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i miratuar
K3 2022
MINT
2001/95/KE
pa vonesa
Vonesa serioze
2.1.c.2. Forcimi i kapaciteteve për mbikëqyrje të tregut
2.1.c.2.1. Së paku tre (3) module të trajnimeve për inspektorët, të mbajtura
K2 2022
MINT
Sipas planit –
2.1.c.3. Forcimi i kapaciteteve të Divizionit për
2.1.c.3.1. Së paku dymbëdhjetë (12) module të trajnimeve për Agjencitë e Akreditimit, Metrologjisë dhe Standardizimit, K4 2022
MINT
pa vonesa
Infrastrukturë të Cilësisë
të mbajtura
Vonesa serioze
2.1.c.3.2. Skema e Akreditimit për trupat certifikuese (EN ISO/IEC 17065) e themeluar dhe e funksionalizuar
K1 2022
MINT
Sipas planit –
2.1.c.3.3. Së paku dy (2) zyrtarë të rekrutuar në Agjencinë e Metrologjisë
K4 2022
MINT
pa vonesa
Sipas planit –
2.1.c.3.4. Së paku një (1) laborator i ri në Agjencinë e Metrologjisë i themeluar
K4 2022
MINT
pa vonesa
Sipas planit –
2.1.c.3.5. Së paku dy (2) laboratorë të metrologjisë të akredituar
K4 2022
MINT
pa vonesa
Në të ardhmen
2.1.c.3.6. Njësia për informimin e bizneseve në lidhje me standardet e themeluar
K4 2022
MINT
I zbatuar
2.1.c.3.7. Sistemet e menaxhimit të cilësisë sipas EN ISO/17025 dhe fillimi i zbatimit të standardit EN ISO / IEC 17020
K4 2021
MINT
siç është e rëndësishme për Infrastrukturën e Cilësisë, të zbatuara
I zbatuar
2.1.c.5. Të mbështeten bizneset për të përmirësuar
2.1.c.5.1. Së paku 20 biznese (10 deri në tremujorin e dytë 2022 dhe 10 deri në tremujorin e dytë 2023) të
K2 2023
MINT
infrastrukturën e tyre të cilësisë
subvencionuara në formë të granteve për certifikim të produkteve
I zbatuar
2.1.c.5.2. Së paku dhjetë (10) sesione këshilluese të ofruara për bizneset sa i përket certifikimit dhe implementimit të
K4 2022
MINT
standardeve
2.1.d. Zbatimi i programit për zvogëlimin e barrës administrative, për të përmirësuar mjedisin afarist në periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, në veçanti përmes digjitalizimit dhe thjeshtëzimit të mëtejshëm, dhe
bashkimit dhe heqjes së licencave e lejeve
I zbatuar
2.1.d.1. Legjislacioni sekondar i ligjit për shoqëri
2.1.d.1.1. UA për përfaqësitë e huaja, i miratuar
K3 2021
MINT
tregtare i miratuar
Sipas planit –
2.1.d.1.2. Kodi i qeverisjes së korporatave, i miratuar dhe zbatuar (% e ndërmarrjeve që paraqesin deklaratën e
K2 2023
KKRF
pa vonesa
qeverisjes së korporatave dhe zbulojnë informacione jo-financiare)
Vonesa serioze
2.1.d.1.3. Koncept dokumenti për ligjin për shoqëritë tregtare, i miratuar
K1 2022
MINT
I zbatuar
2.1.d.2. Zbatimi i programit me fokus në masat dhe
2.1.d.2.1. Krijimi i portalit të shërbimeve e-Kosova
K4 2021
MPB
rezultatet kyçe
I zbatuar
2.1.d.2.2. Përditësimi i Regjistrit qendror të lejeve dhe licencave në mënyrë që sistemi të jetë i përdorshëm për zyrtarët
K4 2021
ZKM
që kanë qasje në të dhëna dhe trajnimi i 52 zyrtarëve nga ZL dhe institucioneve që lëshojnë leje dhe licenca mbi
përdorimin e sistemit të përditësuar
I zbatuar
2.1.d.2.3. Ndryshimi dhe plotësimi i akteve ligjore dhe nënligjore për qëllim të thjeshtëzimit, bashkimit dhe zvogëlimit
K4 2021
ZKM
të lejeve dhe licencave
Vonesa serioze
2.1.d.2.4. Shfuqizimi akteve nënligjore që nuk kanë bazë ligjore (gijotina e akteve nënligjore)
K4 2021
ZKM
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2.1.d.2.5. Kalkulimi i kursimeve të bizneseve si rezultat i thjeshtëzimit, bashkimit dhe zvogëlimit të lejeve dhe
licencave
2.1.d.3.1. Pika e vetme e kontaktit, e themeluar dhe e funksionalizuar

2.1.d.3. Themelimi i pikës së kontaktit të vetëm për
shërbimet
2.1.e. Sigurimi i një sistemi efektiv inspektimi, me qëllim të intensifikimit të zbatimit dhe zbatimit efektiv
2.1.e.1. Zhvillimi i kornizës legjislative në fushën e
2.1.e.1.1. Ligji për inspektimet e përgjithshme, i miratuar
inspektimeve
2.1.f. Sigurimi i procedimit efikas të rasteve komerciale dhe zbatimit efektiv të kontratave dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me kosto të ulët
2.1.f.1. Krijimi i një gjykate të pavarur komerciale si
2.1.f.1.1. Projektligji për Gjykatën Komerciale, i miratuar
zgjidhja më efektive për të rritur cilësinë dhe
2.1.f.1.2. Rregullorja për organizimin e brendshëm të Gjykatës Komerciale, e hartuar dhe miratuar
efikasitetin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
ekonomike
2.1.f.1.3. Ndryshimi i Rregullores për organizimin dhe funksionimin e asamblesë së kryetarëve të gjykatave dhe
gjyqtarëve mbikëqyrës
2.1.f.1.4. Trajnimi i gjyqtarëve aktual, bashkëpunëtorëve profesional dhe stafit mbështetës të Gjykatës Komerciale në
fushat specifike komerciale që do t’i trajtojë kjo gjykatë
2.1.f.2. Promovimi i ndërmjetësimit si një mekanizëm
2.1.f.2.1. Promovimi dhe ndërgjegjësimi për gjyqtarët, operatorët e biznesit dhe publikun për përdorimin e
alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
ndërmjetësimit në rastet tregtare
2.1.f.2.2. Rritja e numrit të rasteve të referuara për ndërmjetësim

K4 2022

ZKM

K1 2022

MINT

Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar

K4 2021

MINT

I zbatuar

K4 2021
K4 2022

MD
KGjK

K4 2022

KGjK

I zbatuar
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar

K4 2022

KGjK

K2 2023

KGjK

K2 2023

KGjK

Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa

2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe atyre të energjisë së ripërtërishme
2.2.a. Ndërmarrja e hapave konkret për efiçiencën e energjisë dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë në sektorin privat dhe zgjerimin e stimujve për ekonomitë familjare
I zbatuar
2.2.a.1. Zhvillimi i akteve nënligjore për zbatimin e
2.2.a.1.1. UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe atë të ekonomive familjare, i miratuar
K4 2021
ME
Ligjit për EE bazuar në rekomandimet dhe praktikat e
I zbatuar
2.2.a.1.2. UA për kriteret e efiçiencës së energjisë për rregullimin e rrjetit të energjisë dhe për tarifat e rrjetit të energjisë
K3 2021
ME
mira të BE-së
elektrike, i miratuar
I zbatuar
2.2.a.1.3. UA për kërkesat e efiçiencës së energjisë për operatorët e sistemit të bartjes dhe operatorët e sistemit të
K3 2021
ME
shpërndarjes, i miratuar
I zbatuar
2.2.a.1.4. UA për kornizën e përgjithshme të raportimit për Efiçiencën e Energjisë
K3 2021
ME
I zbatuar
2.2.a.1.5. UA për plotësim-ndryshimin e UA (MZhE) nr. 03/2019 mbi përmbajtjen e energjisë së karburanteve të
K3 2021
ME
zgjedhura për përdorim përfundimtar, i miratuar
Vonesa të
2.2.a.1.6. Programi shtetëror për inkurajimin e investimeve në efiçiencën e energjisë duke subvencionuar familjet dhe
K4 2022
MFPT
vogla
bizneset që investojnë në këtë fushë, i miratuar
Sipas planit –
2.2.a.2. Zbatimi i masave për EE të 55 projekteve në 21
2.2.a.2.1. Zbatimi i masave për efiçiencën e energjisë në amvisëritë përmes projektit “Reliable Energy Landscape”
K4 2022
AKEE
pa vonesa
Komuna të Kosovës përmes punimeve, qoftë në
(RELP) në 1,600 shtëpi dhe në 25 komplekse banesore
ndërtesa, ndriçim apo instalimin e paneleve
Sipas planit –
2.2.a.2.2. Njehsorët për matjen e konsumit të nxehtësisë dhe valvuleve termostatike për rreth 14,000 konsumatorë
K4 2022
AKEE
pa vonesa
fotovoltaike (sasia e kursimit te energjisë si rezultat)
shtëpiak në Prishtinë, të instaluara
I zbatuar
2.2.a.3. Vendosja e mekanizmave për monitorimin dhe
2.2.a.3.1. Raportet e gjeneruara nga platforma e monitorimit dhe verifikimit për kursimin e energjisë
K4 2021
AKEE
verifikimin e kursimit të energjisë
Vonesa serioze
2.2. a.4. Rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese të
2.2.a.4.1. Fillimi i punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B2 të TC Kosova B
K2 2022
KEK
energjisë
Në të ardhmen
2.2.a.4.2. Fillimi i punës në rehabilitimin e bojlerëve të njësisë B1 të TC Kosova B
K1 2023
KEK
Në të ardhmen
2.2.a.4.3. Fillimi i punimeve për zëvendësimin e preciptatorit elektrostatik (ESP) dhe masat për reduktimin e oksidit të
K2 2023
KEK
azotit (NOx) në njësinë B1 of TC Kosova B
Në të ardhmen
2.2.a.4.4. Fillimi i punimeve për zëvendësimin e precipitatorit elektrostatik (ESP) dhe masat për reduktimin e oksidit të
K4 2022
KEK
azotit (NOx) në njësinë B2 of TC Kosova B
2.2.b. Fokusimi në masat e politikave dhe ato legjislative për të mbështetur objektivat e energjisë së ripërtërishme të Kosovës, në përputhje me objektivat e Marrëveshjes së Gjelbër dhe Agjendës së Gjelbër, duke
ndërmarrë hapa drejt dekarbonizimit dhe prodhimit të qëndrueshëm dhe të pastër të energjisë
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2.2.b.1. Zhvillimi i politikave dhe miratimi i
legjislacionit zbatues për të arritur objektivat e
energjisë së ripërtërishme në përputhje me
Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane dhe bazuar në
rekomandimet e BE-së dhe praktikat më të mira

2.2.b.2. Zbatimi i politikave për arritjen e objektivave të
energjisë së ripërtërishme

2.2.b.1.1. Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 2021-2030, e miratuar
2.2.b.1.2. Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë, i miratuar

K2 2022
K3 2022

ME
ME

2.2.b.1.3. Plani i Energjisë dhe Klimës 2021-2030, i miratuar

K2 2022

ME

2.2.b.1.4. Koncept Dokumenti për BRE, i miratuar
2.2.b.1.5. Projektligji për BRE, i miratuar

K3 2021
K4 2022

ME
ME

2.2.b.1.6. UA për biokarburante, i miratuar
2.2.b.1.7. Rregullorja për skemën e re mbështetëse për BRE

K2 2022
K4 2022

MINT
ME

2.2.b.1.8. Plani për masat mbrojtëse për konsumatorët në nevojë (energjia elektrike)
2.2.b.2.1. Dizajnimi i skemës konkurruese për BRE

K4 2021
K4 2022

MFPT
ME

2.2.b.2.2. Hapja e tregut të energjisë për konsumatorët e nivelit të tensionit 35 kv dhe 10 kv
K2 2022
2.2.b.2.3. Realizimi i dy (2) projekteve të energjisë së erës me një kapacitet prej 68.94 Ma
K4 2021
2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: Reflektimi i objektivave të Agjenda e Gjelbër e Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit, duke u përqendruar në:
2.3.a. Zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave
2.3.a.1. Zhvillimi i legjislacionit për zvogëlimin e
2.3.a.1.1. Projektligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, i miratuar
K1 2022
ndotjes së ajrit e ujit dhe menaxhimin e mbeturinave
2.3.a.1.2. Projektligji për ujërat e Kosovës, i miratuar
K1 2022
2.3.a.1.3. Projektligji për mbeturinat, i miratuar
K2 2021
2.3.a.1.4. UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave bazuar në parimin ‘ndotësi paguan’, i miratuar
K2 2022
2.3.a.2. Zhvillimi i politikave për ta zvogëluar ndotjen e 2.3.a.2.1. Fillimi i hartimit të strategjisë për dekarbonizim
K4 2021
ajrit dhe ujit dhe për ta përmirësuar menaxhimin e
2.3.a.2.2. Plani i rishikuar kombëtar për cilësinë e ajrit, i miratuar
K4 2022
mbeturinave dhe ekonominë rrethore
2.3.a.2.3. Plani i veprimit 2022-2024 për zbatimin e strategjisë shtetërore të ujerave në Kosovë 2017-2036, i hartuar
K1 2022
2.3.a.2.4. Plani për menaxhimin e mbeturinave ndërtimore dhe të demolimit, i miratuar
K2 2023

2.3.a.3. Zbatimi i legjislacionit dhe politikave për ta
zvogëluar ndotjen e ajrit dhe ujit dhe për ta
përmirësuar menaxhimin e mbeturinave; prezantimi i
ekonomisë rrethore

ME
ZRrE

Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
I zbatuar
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
Vonesa të
vogla
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
I zbatuar

2.3.a.2.5. Plani për menaxhimin e mbeturinave me VSM në zonën e Prishtinës, i hartuar

K2 2023

MMPHI

2.3.a.2.6. Plani për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme, i hartuar

K2 2023

MMPHI

2.3.a.2.7. Plani i menaxhimit për pellgun e lumit Drini i Bardhë, i finalizuar

K4 2022

MMPHI

2.3.a.2.8. Strategjia për Mbrojtjen dhe Zhvillim të Qëndrueshëm të Mjedisit 2022-2030, duke përfshirë mbrojtjen e
mjedisit, cilësinë e ajrit, biodiversitetin, zvogëlimin e emetimeve si dhe fushat tjera që mbulon ky sektorë, e miratuar
2.3.a.3.1. Rrjeti i monitorimit të ujërave nëntokësore, i funksionalizuar

K4 2022

MMPHI

K4 2022

MMPHI

2.3.a.3.2. Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave
2.3.a.3.3. Trajnimi i nivelit komunal për zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave

K4 2021
K4 2022

MMPHI
MMPHI

2.3.a.3.4. Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e ujërave nëntokësore dhe
sipërfaqësore si dhe burimeve ujore
2.3.a.3.5. Fillimi i zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme: objektin për ruajtjen e
përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i Kosovës A
2.3.a.3.6. Qendrat e transferimit dhe riciklimit në Skenderaj, Klinë, Istog, Novobërdë, të ndërtuara

K4 2021

MMPHI

Vonesa serioze
Vonesa serioze
Vonesa serioze
Vonesa serioze
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa të
vogla
Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar

K3 2021

MMPHI

Vonesa serioze

K2 2023

MMPHI

Në të ardhmen

MMPHI
MMPHI
MMPHI
MMPHI
MMPHI
MMPHI
MMPHI
MMPHI
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K4 2022

MMPHI

Sipas planit –
pa vonesa

K3 2021
K4 2022

MMPHI
MMPHI

2.3.b.1.4. Plani hapësinor për parkun kombëtar ‘Sharri’, i miratuar

K2 2023

MMPHI

2.3.b.1.5. Plani hapësinor i parkut kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’, i miratuar
2.3.b.1.6. Krijimi i Sistemit online të Informacionit Mjedisor

K2 2022
K2 2023

MMPHI
MMPHI

2.3.b.1.7. Raporti vjetor për monitorimin e zonave të përcaktuara të mbrojtura
2.3.b.1.8. Rritja e numrit të zonave të mbrojtura (rreth 20)

K1 2022
K1 2023

MMPHI
MMPHI

Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
I zbatuar

2.3.a.3.7. Fillimi i krijimit të sistemit të rikthimit të depozitës për shishe, plastikë dhe kanaçe
2.3.b. Ndërmarrjen e masave konkrete për mbrojtjen e biodiversitetit, veçanërisht në parqet kombëtare
2.3.b.1. Zhvillimi i politikave për mbrojtjen e
2.3.b.1.2. Plotësim-ndryshimi i Ligjit nr.03/L-233 për mbrojtjen e natyrës
diversitetit, veçanërisht në parqet kombëtare
2.3.b.1.3. Monitorimi dhe raportimi për gjendjen e zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit

2.3.b.1.9. Numri i deponive ilegale të reduktuara në komunat e Kosovës
K2 2022
MMPHI
2.4. Forcimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave të menaxhimit të financave publike dhe atyre të prokurimit publik
2.4.a. Zbatimi i të gjitha reformave për Menaxhimin e Financave Publike (MFP), përfshirë atyre në lidhje me prokurimin publik, siç parashihet në Strategjinë për Reformat e MFP, të mbështetur nga BE
2.4.a.1. Përgatitja e strategjisë së re për Reformën e
2.4.a.1.1. Strategjia e re e RMFP 2022-2026, e miratuar
K4 2021
MFPT
Menaxhimit të Financave Publike 2022-2026
2.4.a.2. Përgatitja e planit të veprimit 2022-2024 për
2.4.a.2.1. Plani i veprimit 2022, i miratuar
K4 2021
MFPT
zbatimin e strategjisë SRMFP 2022-2026
2.4.a.3. Zbatimi në kohë dhe i kënaqshëm i strategjisë
2.4.a.3.1. Raporti Vjetor, i miratuar
K3 2022
MFPT
së re të menaxhimit të financave publike 2022-2026
2.4.a.4. Ofrimi i trajnimeve në fushën e prokurimit
2.4.a.4.1. Së paku 400 zyrtarë të prokurimit nga AK të trajnuar në lidhje me ndryshimet ligjore të realizuara në fushën e
K2 2022
KRPP
publik
prokurimit publik, përfshirë modulet për prokurimin elektronik, hulumtimin e tregut, MEAT, planifikimin dhe
vlerësimin e tenderëve, monitorimin dhe menaxhimin e kontratave
2.4.a.5. Themelimi i një trupi fiskal të pavarur
2.4.a.5.1. Koncept Dokumenti për themelimin e një trupi fiskal të pavarur i miratuar pas konsultimit me palët e
K4 2021
MFPT
interesit përfshirë edhe BE-në
2.4.b. Përafrimi i mëtejshëm i prokurimit publik me standardet e BE-së, përfshirë përmes rritjes së transparencës dhe informatave në formatin e të dhënave të hapura
2.4.b.1. Hartimi i kornizës ligjore për prokurimin
2.4.b.1.1. Projektligji i ri i Prokurimit Publik, i miratuar
K1 2022
MFPT
publik sipas acquis dhe standardeve të BE-së
2.4.b.1.2. Legjislacioni sekondar i prokurimit publik i përgatitur në përputhje me ndryshimet ligjore
K4 2022
KRPP
2.4.b.2. Zhvillimi, testimi dhe implementimi i
2.4.b.2.1. Publikimi i të dhënave të prokurimit dhe kontratave të nënshkruara në formatin e të dhënave të hapura për
K3 2021
KRPP
aplikacionit softuer për publikimin e të dhënave të
100% të aktiviteteve të prokurimit të kryera përmes sistemit të prokurimit elektronik
prokurimit, përfshirë kontratat e nënshkruara sipas
formatit të të dhënave të hapura
2.4.c. Të ndërmerren hapa për përmirësimin e qeverisjes dhe efiçiencës së ndërmarrjeve publike
2.4.c.1. Avancimi i kornizës ligjore për përmirësimin e
2.4.c.1.1. Projektligji i plotësuar-ndryshuar për ndërmarrje publike, bazuar në rekomandimet e BE dhe praktikat e mira, K2 2022
ME
qeverisjes dhe efiçiencës përfshirë edhe vendosjen e
i miratuar
kuotave kur janë të nevojshme për të arritur
2.4.c.1.2. Aktet nënligjore të miratuara
K4 2022
ME
përfaqësimin prej 50%
2.4.c.1.3. Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative të ndërmarrjeve publike, i miratuar
K3 2022
ME
2.4.c.2 Standardizimi i mbledhjes dhe shkëmbimit të të
2.4.c.2.1. Formati i standardizuar i mbledhjes së të dhënave, i zhvilluar
K1 2022
ME
dhënave midis NP-ve, ME-së dhe MFPT-së
2.4.c.2.2. Raporte tremujore financiare dhe të performancës për të gjitha NP-të, të përgatitura
K2 2022
ME
2.4.c.3. Zhvillimi i kapaciteteve për analizë të rrezikut
2.4.c.3.1. Numri i trajnimeve të mbajtura për Departamentin e Makro në MFPT dhe Njësinë për Monitorimin e NP-ve
K2 2022
MFPT
të NP-ve dhe rreziqeve tjera fiskale (detyrimet
në ME përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD të financuar nga BE
kontigjente etj.)
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Vonesa serioze
Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
Vonesa serioze

Vonesa serioze

Vonesa serioze
Në të ardhmen
I zbatuar

Vonesa serioze
Vonesa serioze
Vonesa serioze
I zbatuar
Vonesa serioze
I zbatuar

I zbatuar
2.4.c.4. Kryerja e vlerësimeve fiskale tremujore të riskut 2.4.c.4.1. Deklarata fiskale për NP-të me rrezik të lartë e finalizuar dhe e integruar në KASh, buxhet vjetor dhe PRE
K2 2022
MFPT
duke nisur me entitetet me rrezik të lartë
2.5. Forcimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe atyre të ndihmës shtetërore:
2.5.a. Sigurimi i kapacitetit funksional dhe pavarësisë operative të institucioneve të konkurrencës dhe atyre të ndihmës shtetërore dhe rritja e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet të gjithë akterëve, përfshirë
ministritë, rregullatorët e shtetit dhe gjyqësorin
I zbatuar
2.5.a.1. Harmonizimi dhe kompletimi i kornizës
2.5.a.1.1. Projektligji për mbrojtjen e konkurrencës, i miratuar
K2 2022
AKK
legjislative në fushën e konkurrencës
Në të ardhmen
2.5.a.1.2. Legjislacioni sekondar i miratuar
K4 2022
AKK
Vonesa serioze
2.5.a.2. Krijimi dhe zbatimi i aplikacionit softuerik
2.5.a.2.1. Aplikacioni softuerik për menaxhimin efikas të lëndëve nën shqyrtim, i funksionalizuar
K4 2022
AKK
Sipas planit –
2.5.a.3. Ngritja e vetëdijes së palëve relevante për
2.5.a.3.1. Së paku një trajnim dhe një tryezë e rrumbullakët e organizuar me palët e interesit për politikat e
K4 2022
AKK
pa vonesa
rëndësinë e politikave të konkurrencës
konkurrencës
I zbatuar
2.5.a.4. Kompletimi i kornizës planifikuese për vitin
2.5.a.4.1. Plani i veprimit 2022, i miratuar
K4 2021
AKK
2022
I zbatuar
2.5.a.5. Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe
2.5.a.5.1. Pesëdhjetë (50) sesione informuese për komunat, ministritë e linjës, institucionet rregullative dhe atyre të
K2 2022
MFPT
administrative në nivel lokal dhe qendror për
drejtësisë
implementimin e legjislacionit të ndihmës shtetërore
Në të ardhmen
2.5.a.5.2. Dyzetë (40) sesione informuese për komunat, ministritë e linjës, institucionet rregullative dhe atyre të
K2 2023
MFPT
drejtësisë
Sipas planit –
2.5.a.6. Ngritja e vetëdijes me akterët relevantë dhe
2.5.a.6.1. Numri i njoftimeve të skemave të ndihmës shtetërore në Departamentin për Ndihmë Shtetërore, i rritur
K4 2022
MFPT
pa vonesa
publikun për Ndihmën Shtetërore përmes
shpërndarjes së broshurave, udhëzuesve, dhe
komunikatave për media
2.5.b. Ndërmarrja e hapave konkretë për të identifikuar dhe adresuar situatat e monopolit dhe karteleve
Sipas planit –
2.5.b.1 Analiza sektoriale për identifikimin e
2.5.b.1.1. Analiza sektoriale në sektorin financiar
K4 2022
AKK
pa vonesa
monopoleve dhe karteleve
2.5.c. Përmbushja e detyrimeve të MSA-së përmes krijimit të një inventari gjithëpërfshirës të skemave të ndihmës dhe harmonizimit të këtyre me rregullat e ndihmës shtetërore
Sipas planit –
2.5.c.1. Të vazhdohet me harmonizimin e legjislacionit
2.5.c.1.1. Projektligji për ndihmë shtetërore, i rishikuar
K4 2022
MFPT
pa vonesa
vendor me acquis të BE-së siç kërkohet me Nenin 74 të
I zbatuar
2.5.c.1.2. Rregullorja për shërbimet me interes të përgjithshëm ekonomik, e miratuar
K4 2022
MFPT
MSA-së
Sipas planit –
2.5.c.1.3. Rregullorja për Ndihmën Horizontale, e miratuar
K4 2022
MFPT
pa vonesa
Sipas planit –
2.5.c.2. Të përditësohet inventari me skemat e reja të
2.5.c.2.1. Numri i skemave të harmonizuara me Rregullat e Ndihmës Shtetërore
K1 2023
MFPT
pa vonesa
ndihmës shtetërore
2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale
2.6.a. Zbatimi në mënyrë sistematike i strategjisë së rishikuar dhe planit të veprimit kundër ekonomisë joformale
Sipas planit –
2.6.a.1. Zbatimi sistematik i strategjisë dhe planit të
2.6.a.1.1. Numri i veprimeve të ndërmarra për të përmirësuar pajtueshmërinë tatimore
K2 2023
MFPT
pa vonesa
veprimit kundër ekonomisë joformale
Sipas planit –
2.6.a.2. Përditësimi i vazhdueshëm i klasifikimit të
2.6.a.2.1. Klasifikimi i aktivitetit ekonomik të bizneseve sipas nomenklaturës ndërkombëtare (NACE Rev.2)
K4 2022
MFPT
pa vonesa
aktivitetit ekonomik të bizneseve sipas nomenklaturës
ndërkombëtare (NACE rev.2) dhe shkëmbimi i këtyre
informatave në mes të ARBK-së, ATK-së dhe ASK-së
Vonesa serioze
2.6.a.3. Numri i projekteve të ATK-së të realizuara për
2.6.a.3.1. Së paku tri projekte të zbatuara në sektorët e punësimit joformal, akomodimit/restoranteve, dhe inventarit të
K1 2022
MFPT
sektorët me rrezik të lartë, me qëllim të luftimit të
mallrave
ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies
tatimore
2.6.b. Vazhdimi i luftës kundër punës së padeklaruar, e cila prek gratë në përqindje më të lartë, me fokus në punësimin formal, kushtet e punës dhe masat parandaluese si dhe përmirësimi i koordinimin ndërmjet
institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe ndalimin e punës së padeklaruar
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I zbatuar
2.6.b.1. Kryerja e analizës së situatës dhe vlerësimi i
2.6.b.1.1. Gjashtë (6) nën-raporte të Analizës, të kryera
K2 2022
MFPT
praktikave më të mira dhe të realizueshme nga Kosova
për uljen e punësimit joformal
I zbatuar
2.6.b.2. Zhvillimi i manualit për inspektorët e punës
2.6.b.2.1. Manuali për inspektorët e punës për luftimin e punës së padeklaruar për të siguruar qëndrueshmëri dhe
K2 2022
MFPT
për luftimin e punës së padeklaruar
plotësim në kryerjen e inspektimeve, i hartuar dhe publikuar
I zbatuar
2.6.b.3. Përmirësimi i koordinimit të inspektimeve dhe
2.6.b.3.1. Dy analiza të kryera për bashkëpunimin, koordinimin dhe komunikim ndër-institucional lidhur me
K2 2022
MFPT
shkëmbimit të të dhënave me institucionet e tjera
përgjegjësitë për parandalimin dhe uljen e punës së padeklaruar
Vonesa të
2.6.b.4. Sistemi i Teknologjisë së Informacionit të
2.6.b.4.1. Sistemi IT, i krijuar
K4 2022
MFPT
vogla
Inspektoratit të Punës, i themeluar
Sipas planit –
2.6.b.5. Zhvillimi i planit të ndërgjegjësimit publik dhe
2.6.b.5.1. Fushata e ndërgjegjësimit publik kundër punës së padeklaruar dhe ekonomisë joformale, e realizuar
K4 2022
MFPT
pa vonesa
organizimi i fushatës kombëtare për ngritjen e
vetëdijes kundër punës së padeklaruar dhe ekonomisë
joformale
III. Punësimi, arsimi dhe shëndetësia
3.1. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-192:
3.1.a. Vendosja e një mekanizmi me objektiva të qartë, efektiv dhe transparent për të mbështetur sektorin privat dhe të punësuarit e prekur nga kriza, në veçanti ndërmarrjet e mikro, të vogla dhe ato të mesme dhe
punëtorët e vetëpunësuar, me qëllim të lehtësimit të pasojave ekonomike të pandemisë COVID-19 dhe stimulimit të rimëkëmbjes ekonomike
I zbatuar
3.1.a.1. Lehtësimi i qasjes në kredi për ndërmarrjet
3.1.a.1.1. Mbulueshmëria e kredive të reja përmes Fondit Kosovar për Garanci të Kredive, e rritur
K4 2021
MINT
private, për të financuar projekte investive dhe
lehtësimit të pasojave ekonomike të pandemisë
COVID-19
3.1.b. Ndërmarrja e masave të punësimit aktiv për të ruajtur shkallën e punësimit, përfshirë përmes skemave të punës për kohë të shkurtër dhe avancimi i kapaciteteve të Agjencisë së Punësimit për të siguruar
përmirësimin e ofrimit të masave aktive të tregut të punës
Sipas planit –
3.1.b.1. Rritja e numrit të punëkërkuesve në MATP
3.1.b.1.1. Mesatarisht brenda një viti rreth 4,000 persona përfitues në MATP
K4 2022
MFPT
pa vonesa
3.1.c. Sigurimi i rritjes së mbulimit të përfitimeve sociale sipas nevojës për grupet më të prekura nga kriza COVID-19
Sipas planit –
3.1.c.1. Rritja e punësimit, në veçanti e grupeve
3.1.c.1.1. Dizajnimi i skemës për rikthimin në punë për personat që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë
K4 2022
MFPT
pa vonesa
specifike të punëtorëve me gjasa më të ulëta për
punësim
Sipas planit –
3.1.c.1.2. Mbështetje për punonjësit e formalizuar
K4 2022
MFPT
pa vonesa
Sipas planit –
3.1.c.1.3. Mbështetje për punësimin e grave
K4 2022
MFPT
pa vonesa
Sipas planit –
3.1.c.1.4. Punësimi dhe trajnimi për TI
K4 2022
MFPT
pa vonesa
Sipas planit –
3.1.c.1.5. Mbështetje për punësimin e personave me aftësi të kufizuara
K4 2022
MFPT
pa vonesa
Në të ardhmen
3.1.c.1.6. Skema e grantit për zanate
K4 2022
MFPT
Në të ardhmen
3.1.c.1.7. Skema e garantuar e punësimit për të rinjtë
K4 2022
MFPT
3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme:
3.2.a. Ulja e papunësisë së të rinjve: zbatimi i Planit të Veprimit për Punësimin e të Rinjve duke marrë parasysh ndikimin e pandemisë
Sipas planit –
3.2.a.1. Hartimi dhe zbatimi i skemës së garantimit së
3.2.a.1.1. Rritja e ndërmjetësimit në punësim për të rinj, prej 2% për çdo vit
K4 2022
MFPT
pa vonesa
të rinjve
I zbatuar
3.2.a.1.2. Grupi i ekspertëve dhe një Grup të Nivelit të Lartë për Skemën e garantimit për të rinj, i krijuar
K3 2021
MFPT

2

Ky është prioritet ndër-sektorial dhe është relevant për dy shtyllat e tjera, gjatë zbatimit të Planit të Veprimit të ERA.
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Vonesa serioze
Sipas planit –
pa vonesa
3.2.b. Arritja e caqeve të vitit 2020, të identifikuar në Strategjinë Sektoriale, për rritjen e punësimit, të drejtat e punës, dhe përmirësimin e mirëqenies sociale, duke inkurajuar përfshirjen e grave, pakicave dhe
personave me aftësi të kufizuara
Sipas planit –
3.2.b.1. Rritja e punësimit tek grupet e cenueshme është 3.2.b.1.1. Rritja e ndërmjetësimit në punësim për grupet e cenueshme, prej 2% për çdo vit
K4 2022
MFPT
pa vonesa
prioritet i Agjencisë se Punësimit duke ndërmjetësuar
ne punësim te rregullt dhe MATP
Vonesa serioze
3.2.b.2. Zgjerimi dhe diversifikimi i MATP që synon
3.2.b.2.1. Dizajnimi (caqe specifike) i profileve të reja të trajnimit
K2 2022
MFPT
mbulueshmëri më të mirë të punëkërkuesve me aftësi
I zbatuar
3.2.b.2.2. Mbështetja me punë praktike për grupe specifike
K2 2022
MFPT
të ulëta dhe grupeve të cenueshme
Vonesa serioze
3.2.b.3. Të miratohet ligji i rishikuar për skemën e
3.2.b.3.1. Projektligji për skemën e ndihmave sociale, i miratuar
K2 2022
MFPT
ndihmave sociale
3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë
3.3.a. Përmirësimi i zbatimit me detyrim të legjislacionit ekzistues për shëndetin dhe sigurinë në punë për të siguruar mbrojtje më të mirë të punëtorëve nga aksidentet dhe sëmundjet në punë. Hartimi dhe miratimi
i Manualit për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë
I zbatuar
3.3.a.1. Hartimi i manualeve dhe listave kontrolluese të 3.3.a.1.1. Tre (3) manuale për inspektorët e punës, të hartuara dhe të publikuara
K2 2022
MFPT
inspektimit për inspektorët e punës mbi legjislacionin e 3.3.a.1.2. Tridhjetepesë (35) lista kontrolluese për inspektorët e punës dhe punëdhënësit, të hartuara dhe publikuara
I zbatuar
K3 2021
MFPT
ri për kushtet e punës, procedurat e rekrutimit dhe
diskriminimin gjinor
I zbatuar
3.3.a.2. Zhvillimi dhe implementimi i programeve të
3.3.a.2.1. Pesë (5) trajnime, të organizuara
K2 2022
MFPT
trajnimit për IP, njësitë përkatëse të MFPT dhe
partnerët socialë mbi legjislacionin e ri për kushtet e
punës
Vonesa serioze
3.3.a.3. Rishikimi i legjislacionit aktual të SShP-së për të 3.3.a.3.1. Projektligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, i hartuar dhe miratuar
K2 2021
MFPT
siguruar harmonizimin e tij me acquis të BE-së dhe
I zbatuar
3.3.a.3.2. Kompanitë në sektorë të ekspozuar ndaj rrezikut më të lartë, të identifikuara
K1 2022
MFPT
zbatimin e duhur në praktikë
Vonesa serioze
3.3.a.4. Harmonizimi i ligjit të punës me direktivat e
3.3.a.4.1. Projektligji i punës, i miratuar
K2 2022
MFPT
BE-së, në veçanti aspektet e pushimit prindëror (të
lehonisë dhe atësisë) dhe diskriminimit në punësim
3.3.b. Bazuar në vlerësimin paraprak të rrezikut në sektor, rritja e numrit të inspektimeve dhe përmirësimi i zbatimit të masave pasuese
Sipas planit –
3.3.b.1. Mbikëqyrje më e përqendruar e zbatimit të
3.3.b.1.1. Numri i përgjithshëm i inspektimeve të realizuara, i rritur nga 5,000 në 6,000 inspektime
K4 2022
MFPT
pa vonesa
ligjeve dhe akëtëve nënligjore në sektorin e
ndërtimtarisë dhe energjetikës me synim të
parandalimit të aksidenteve në vend të punës
Sipas planit –
3.3.b.2. Rritja e numrit të inspektorëve të punës dhe
3.3.b.2.1. Rritja numrit të inspektorëve të punës për 20 inspektorë
K4 2022
MFPT
pa vonesa
përmirësimin e shërbimeve për inspektorët e punës
Sipas planit –
3.3.b.3. Ngritja e kapaciteteve njerëzore të Inspektoratit
3.3.b.3.1. Numri i inspektorëve të punës të trajnuar
K4 2022
MFPT
pa vonesa
të Punës përmes trajnimeve në lëmine e sigurisë në
punë, në sektorin e ndërtimtarisë, energjetikë dhe për
hetim të aksidenteve në vend të punës
Vonesa të
3.3.b.4. Rritja e bashkëpunimit me institucionet tjera të
3.3.b.4.1. Numri i inspektimeve të përbashkëta nga 435, i rritur minimum për 10% ose mbi 500
K4 2022
MFPT
vogla
mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve dhe bashkërendimit
të veprimeve me to për mbrojtjen më efikase të
shëndetit të punëtorëve në vendet e tyre të punës
3.2.a.1.3. Analiza e boshllëqeve, e përgatitur
3.2.a.1.4. Plani i Zbatimit të Rinisë, i hartuar dhe miratuar

K1 2022
K4 2022

MFPT
MFPT
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Sipas planit –
3.3.b.5. Të sigurohet përcjellja adekuate e rasteve të
3.3.b.5.1. Numri i rasteve të dërguara në gjykatë dhe kompensimet për palët e dëmtuara të realizuara
K2 2023
MFPT
pa vonesa
regjistruara të aksidenteve në vend të punës
3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës
Përmirësimi i cilësisë së përgjithshme në sektorin e arsimit
3.4.a. Sigurimi i zbatimit sistematik të të gjithë mekanizmave të sigurimit të cilësisë në të gjitha nivelet e arsimit përmes ngritjes së kapaciteteve të inspektorëve të arsimit, forcimit e rolit të koordinatorëve të cilësisë dhe
ngritjes së kapaciteteve monitoruese në Agjencinë e Kosovës për Akreditim
Sipas planit –
3.4.a.1. Vlerësimi i jashtëm i performancës së
3.4.a.1.1. Raportet për 400 mësimdhënës dhe 30 institucione arsimore për nivelin e performancës së arritur, të hartuara
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
institucioneve të arsimit para-universitar dhe të
Sipas planit –
3.4.a.1.2. Roli i koordinatorëve të cilësisë i definuar përmes miratimit të UA
K4 2022
MAShTI
mësimdhënësve
pa vonesa
Sipas planit –
3.4.a.1.3. Të gjitha shkollat kanë koordinator të cilësisë të trajnuar dhe që dedikojnë numër të caktuar të orëve për
K1 2023
MAShTI
pa vonesa
çështje të cilësisë.
I zbatuar
3.4.a.2. Adresimi i plotë i rekomandimeve të ENQA-s
3.4.a.2.1. Standardet për monitorim të miratuara
K3 2021
MAShTI
dhe përgatitja e aplikimit për ri pranim në ENQA
Vonesa serioze
3.4.a.2.2. Miratimi i politikave (rregulloreve) për sigurim të brendshëm të cilësisë
K2 2022
MAShTI
I zbatuar
3.4.a.2.3. Planit Strategjik i AKA-së, i miratuar
K4 2021
MAShTI
Vonesa serioze
3.4.a.3. Rritja e numrit të inspektorëve të arsimit
3.4.a.3.1. Njëzetepesë (25) inspektorë të rinj të arsimit, të rekrutuar përmes procesit konkurrues
K4 2021
MAShTI
3.4.b. Vendosja e një forme institucionale dhe të qëndrueshme të trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve
I zbatuar
3.4.b.1. Miratimi i programeve për trajnimin e
3.4.b.1.1. Pesëmbëdhjetë (15) programe të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, të miratuara
K1 2022
MAShTI
mësimdhënësve dhe monitorimi i tyre
Sipas planit –
3.4.b.2. Ngritja e sistemit efektiv për licencimin e
3.4.b.2.1. Numri i mësimdhënësve të licencuar
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
mësimdhënësve dhe shpërblimin në bazë të
performancës
3.4.c. Finalizimi i kurrikulës bërthamë për AAP dhe ofrimi i trajnimeve për personelin mësimor për zbatimin e saj
Vonesa serioze
3.4.c.1. Plotësimi i dokumenteve kurrikulare dhe
3.4.c.1.1. Kurrikulat bërthamë për klasën 11 dhe 12 të zhvilluara
K2 2022
MAShTI
mësimore të AAP
Vonesa serioze
3.4.c.1.2. Pakot mësimore për klasën 10, 11 dhe 12 të zhvilluara
K2 2022
MAShTI
Vonesa serioze
3.4.c.2. Ngritja e kapaciteteve të personelit mësimor
3.4.c.2.1. Trajnimi i 1,500 mësimdhënësve për zbatimin e Kurrikulës bërthamë
K2 2022
MAShTI
3.4.d. Sigurimi i bazës për reforma dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë përmes miratimit të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Ligjit mbi Agjencinë e Akreditimit, në përputhje me rekomandimet e BE-së/ Këshillit të
Evropës
Vonesa serioze
3.4.d.1. Plotësimi i infrastrukturës ligjore për reformat
3.4.d.1.1. Projektligji për Agjencinë e Akreditimit, i miratuar
K3 2021
MAShTI
në arsimin e lartë
Sipas planit –
3.4.d.1.2. Projektligji për Arsimin e Lartë, i miratuar
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
Sigurimi i qeverisjes transparente të institucioneve arsimore
3.4.e. Forcimi i kapaciteteve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për zbatimin efektiv të reformave
Vonesa serioze
3.4.e.1. Rishikimi i rregullores për organizimin e
3.4.e.1.1. Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAShTI, e miratuar
K3 2021
MAShTI
brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në
MAShTI
Vonesa serioze
3.4.e.2. Vlerësimi i nevojave për trajnime për stafin e
3.4.e.2.1. Vlerësimi i realizuar dhe rekomandimet e përfshira në PSAK të ri
K4 2021
MAShTI
departamenteve profesionale të MAShTI
Sipas planit –
3.4.e.3. Integrimi i planit të trajnimeve sipas të
3.4.e.3.1. Zbatimi i së paku 3 programeve prioritare trajnuese për secilën nga fushat e arsimit të lartë, para-universitar
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
gjeturave të analizës në 3.4.e.2. në PSAK (gjatë hartimit
dhe AAP
të PSAK deri në fund të 2021) dhe zbatimi i
programeve prioritare trajnuese (gjatë 2022)
Në të ardhmen
3.4.e.4. Ngritja e kapaciteteve për menaxhim dhe
3.4.e.4.1. Menaxhmenti i MAShTI-t i trajnuar për zbatim të instrumentit të mbështetjes direkte buxhetore
K4 2022
MAShTI
absorbim efektiv të fondeve të jashtme përmes
Sipas planit –
3.4.e.4.2. Menaxhmenti i MAShTI-t i trajnuar për planifikimin dhe menaxhimin e fondeve të jashtme përfshirë
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
menaxhimin e deleguar
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instrumenteve të mbështetjes sektoriale buxhetore dhe
menaxhimit indirekt
3.4.f. Sigurimi i transparencës dhe rekrutimit meritor e të ndjeshëm ndaj gjinive të personelit mësimor dhe atij menaxhues të institucioneve arsimore në të gjitha nivelet
Vonesa serioze
3.4.f.1. Plotësimi, rishikimi dhe miratimi i legjislacionit
3.4.f.1.1. Projektligji për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç, i miratuar
K2 2022
MAShTI
në arsimin para universitar
I zbatuar
3.4.f.1.2. UA për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të
K3 2022
MAShTI
institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues para-universitar me përfshirje të aspekteve gjinore, i miratuar
Vonesa serioze
3.4.f.1.3. UA për Procedurat e përzgjedhjes së personelit edukativo-arsimor në institucionet edukativo-arsimore dhe
K3 2022
MAShTI
aftësuese (IEAA) të arsimit para-universitar me përfshirje të aspekteve gjinore, i miratuar
I zbatuar
3.4.f.2. Sensibilizimi i DKA-së rreth procedurave të
3.4.f.2.1. Takime informuese në të gjitha DKA-së, të realizuara
K4 2022
MAShTI
rekrutimit për personelin mësimor
Rritja e qasjes në arsim
3.4.g. Rritja e qasjes në arsim për fëmijët, përfshirë për ata me nevoja të veçanta, fëmijët nga komunitetet pakicë dhe gratë
Sipas planit –
3.4.g.1. Ngritja e kapaciteteve në të gjitha nivelet e
3.4.g.1.1. Trajnime me stafin e 6 qendrave burimore, trajnime me edukatoret e nivelit parashkollor, para-fillor si dhe
K3 2022
MAShTI
pa vonesa
arsimit para-universitar për qasjen dhe mësimdhënien
mësimdhënësit e shkollave fillore, të mesme të ulëta dhe të larta
me fëmijët me nevoja të veçanta
Sipas planit –
3.4.g.1.2. Trajnimi i institucioneve dhe ekipeve vlerësuese komunale dhe parashkollore për përdorim të instrumenteve
K3 2022
MAShTI
pa vonesa
për vlerësimin e fëmijëve me nevoja të veçanta
Në të ardhmen
3.4.g.1.3. Financimi i mjaftueshëm i qendrave ekzistuese të të mësuarit
K4 2022
MAShTI
Sipas planit –
3.4.g.2. Forcimi i mekanizmave për parandalimin e
3.4.g.2.1. 20 komuna dhe shkolla për zbatimin e platformës për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe dhunës, të
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
braktisjes dhe dhunës në shkolla
mbështetura
Sipas planit –
3.4.g.3. Përkrahja e nxënësve dhe studentëve të
3.4.g.3.1. Zbatimi i instruksioneve dhe udhëzuesit për themelimin dhe funksionimin e Qendrave Mësimore
K4 2022
MAShTI
pa vonesa
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian
3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor
3.5.a. Forcimi i aftësisë së Kosovës për zbulimin, vlerësimin dhe reagimin ndaj ndodhive të shëndetit publik, bazuar në mësimet nga reagimi ndaj COVID-19 dhe duke marrë parasysh vlerësimin e fundit nga QEKS
të kapaciteteve të Kosovës në fushën e mbikëqyrjes, parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve ngjitëse
Sipas planit –
3.5.a.1. Zhvillimi dhe miratimi i Planit të veprimit për
3.5.a.1.1. Plani i veprimit për adresimin e rekomandimit (ECDC) të vlerësimit të Kosovës për zhvillimin e kapaciteteve,
K4 2021
MSh
pa vonesa
adresimin e rekomandimeve të Vlerësimit të ECDC për qeverisjen shëndetësore, mbikëqyrjen, gatishmërinë dhe përgjigjen në fushën e sëmundjeve të transmetueshme, i
zhvillimin e kapaciteteve, qeverisjen shëndetësore,
miratuar
mbikëqyrjen, gatishmërinë dhe përgjigjen në fushën e
sëmundjeve të transmetueshme
Vonesa serioze
3.5.a.2. Miratimi i projektligjit për parandalimin dhe
3.5.a.2.1. Projektligji për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse, i miratuar
K2 2022
MSh
kontrollin e sëmundjeve ngjitëse
3.5.b. Kryerja e një vlerësimi për të identifikuar veprimet prioritare për qëllim të hartimit të një strategjie të re të sektorit të shëndetësisë dhe forcimit të sistemit shëndetësor
I zbatuar
3.5.b.1. Zhvillimi i strategjisë së re sektoriale të
3.5.b.1.1. Vlerësimi i zbatimit të strategjisë 2017-2021, i kryer
K2 2021
MSh
shëndetësisë
Vonesa serioze
3.5.b.1.2. Strategjia sektoriale e shëndetësisë 2022-2032, e hartuar
K4 2021
MSh
3.5.c. Krijimi i kushteve të domosdoshme për zbatimin e politikës së sigurimit të përgjithshëm shëndetësor
Vonesa serioze
3.5.c.1. Rishikimi i bazës ligjore në fushën e sigurimeve
3.5.c.1.1. Projektligji për sigurime shëndetësore, i miratuar
K4 2021
MSh
shëndetësore
Vonesa serioze
3.5.c.1.2. Projektligji për shëndetësi, i miratuar
K2 2022
MSh
Vonesa serioze
3.5.c.1.3. UA për zbatimin e lirimit nga pagesa e premiumeve, bashkë-pagesat dhe bashkëfinancimi për shërbime
K1 2022
MSh
shëndetësore, i hartuar
Vonesa serioze
3.5.c.1.4. UA për skemën e barnave jashtë-spitalore, i hartuar
K1 2022
MSh
Vonesa serioze
3.5.c.1.5. UA për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike, i plotësuar-ndryshuar
K1 2022
MSh
Vonesa serioze
3.5.c.1.6. Lista dhe çmimorja e shërbimeve shëndetësore, të hartuara
K1 2022
MSh
Vonesa serioze
3.5.c.1.7. Studimi i fizibilitetit për SISh, i kryer
K4 2021
MSh
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