Democracy Plus

Progresi në Lidhje
me Kuvendin e Kosovës
Korrik 2016, Prishtinë

Democracy Plus

PROGRESI NË LIDHJE ME
KUVENDIN E KOSOVËS
(Kontributi për raportin e Komisionit Europian për Kosovën)

Korrik 2016, Prishtinë

Titulli
Progresi në lidhje me Kuvendin e Kosovës

Autorë:		
Democracy Plus

Publikuar nga:
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Ky projekt u financua nga granti i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur Opinionet, gjetjet
dhe përfundimet e shprehura në këtë raport janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht
qëndrimet e KFOS-it.

Përmbajtja
5

Progresi në lidhje me Kuvendin e
Kosovës
Analiza e problemit
Ligjvënia
Shmangiet e shpeshta të Rregullores
dhe nxitimi në ligjvënie
Mbikëqyrja parlamentare
Vlerësimi i Raporteve të kaluara të
Progresit

9

Progresi dhe regresi
Mosmiratimi i Rregullores së re të
Kuvendit
Projektligji për Kuvendin
Shmangia e shpeshtë e Rregullores
gjatë procesit të hartimit të
ligjeve
Ndërprerjet e dhunshme të seancave
planere
Bashkëpunimi i pamjaftueshëm
ndërmjet Qeverisë dhe Kuvendit sa i
përket harmonizimit të legjislacionit
me atë të BE-së
Kapacitetet teknike dhe
administrative

Kuvendi e ratifikon MSA-në dhe
themelon komisionin parlamentar për
MSA-në
Ndryshimet nga raportimi i vitit të
kaluar
Rekomandimet
Bibliografia

4

Progresi në Lidhje me Kuvendin e Kosovës

Analiza E Problemit
2015 ishte viti më i vështirë i parlamentarizmit
në Kosovë. Ndryshimet dhe përplasjet politike
ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës
shkaktuan krizën më të madhe politike që
nga krijimi i institucioneve demokratike
në vend. Kundërshtimi i marrëveshjes
për krijimin e Asociacionit/Bashkësisë
së Komunave me Shumicë Serbe si dhe i
Marrëveshjes për Demarkacionin me Malin e
Zi ishin temat kryesore që shkaktuan situatë
jashtëzakonisht të tensionuar politike dhe
klimë të tensionuar institucionale. Bllokimi
i seancave plenare me mjete jodemokratike
(gaz lotsjellës), improvizimi i sencave plenare
në salla alternative, shpërfillja e procedurave
parlamentare, miratimi i projektligjeve pa debat
të duhur parlamentar, përjashtimi i anëtarëve të
opozitës nga Kuvendi, arrestimi i anëtarëve të
opozitës në Kuvend, janë disa prej ngjarjeve
që e kanë karakterizuar punën e Kuvendit të
Kosovës gjatë vitit 2015 dhe në fillim të vitit
2016. Dinamika e ngjarjeve të tilla u ndërpre pas
vendimit të partive opozitare që t›i bojkotojnë
dhe të mos marrin pjesë në punimet e seancave
plenare.

Kosovës.1 Pozicioni pat u vërejt sidomos gjatë
sesionit vjeshtor të Kuvendit të Kosovës, kur
mbeti e pashqyrtuar pjesa e projektligjeve të
parashikuara. Ngjashëm me këtë, as dinamika
e sencave plenare as dinamika e miratimit
të ligjeve nuk duken fare premtuese për vitin
2015. Në programin legjislativ, 87 projektligje
ishin përfshirë për miratim në vitin 20162,
ndërsa deri në fund të prillit asnjë prej tyre nuk
kaloi pas leximit të dytë.

Shmangiet e shpeshta të
Rregullores dhe nxitimi në
ligjvënie
Praktika e keqe e miratimit të projektligjeve
me procedura të përshpejtuara nuk kufizohet
vetëm brenda Kuvendit të Kosovës. Përpos
miratimit të projektligjit për buxhet, procedura
të përshpejtuara janë përdorur edhe gjatë
shqyrtimit të buxhetit si dhe të tri ligjeve
tjera që janë rezultat i themelimit të Gjykatës
Speciale. Ndryshe nga praktikat parlamentare,
amendamentet që mundësoujnë themelimin
e një gjykate të tillë, të cilat i votoi kundër
vetë Kuvendi i Kosovës, u kthyen përsëri në
Kuvend për miratim. Një praktikë e tillë e keqe
parlamentare që e shmang Rregulloren pengon
shqyrtimin e njëmendtë të legjislacionit dhe në
fund prodhon ligje dhe dokumente me defekte
të mëdha në përmbajtje dhe, në disa raste, të

Ligjvënia
Kriza politike ka ndikuar në dinamikën e
punës së Kuvendit, dhe rrjedhimisht e ka
ngadalësuar tempon e punës. Gjatë vitit 2015
u implementua 34% e agjendës legjislative.
Nga numri total i 137 projektligjeve të cilat
janë planifikuar të miraohen gjatë vitit 2015,
vetem 47 prej tyre janë miratuar nga Kuvendi i
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1 Raport i monitorimit të Punës së Kuvendit për vitin 2015, mars
2016 http://www.kdi-kosova.org/publikime/51-16032016-raporti-i-kuvendit-2015_final.pdf
2
Programi Legjislativ 2016 http://www.kryeministri-ks.
net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_
VITIN_2016_FIINAL-BMK.pdf

pazbatueshme në praktikë.

në krijimin e vonuar të institucioneve shtetërore
dhe me vonë edhe me dhunën e përdorur nga
ana e opozitës për ta ndërprerë me dhunë punën
e Kuvendit të Kosovës. Të gjitha këto ndikuan
në vonesa të reformave në Kosovë. Ndërprerja
e dhunshme e sencave të fundit parlamentare
nga ana e kuvendarëve të opozitës ka ndikuar
negativisht në funksionimin e Kuvendit.
Veprimet e tilla janë në kundërshtim me vlerat
europiane3.

Mbikëqyrja parlamentare
Përgjegjësia tjetër kushtetuese e Kuvendit
të Kosovës është mbikëqyrja dhe kontrolli
parlamentar, ku Kuvendi ka çaluar në
përmbushjen e këtij funksioni, sidomos sa
i përket mbikëqyrjes së punës së agjencive
të pavarura. Kuvendi i Kosovës ende nuk
ia ka dalur ta standardizojë legjislacionin i
cili rregullon formën e financimit (pagat dhe
mëditjet), formën e raportimit dhe përzgjedhjes
së anëtarëve të bordeve drejtuese, si dhe
sanksionimin e mosraportimit dhe mosmiratimit
të raporteve të ndonjë agjencie të caktuar.

Raporti gjithashtu e ka adresuar çështjen e
emërimit të anëtarëve të bordeve drejtuese
të agjencive të pavarura, duke kërkuar
depolitizimin e tyre. Raporti më tej thekson
se Kuvendi «duhet të emërojë sa më parë
anëtarë kompetentë të organeve rregulluese
dhe mbikëqyrëse për të siguruar funksionimin
e duhur të administratës shtetërore, përmes
proceseve të përzgjedhjes jopolitike, përmes
transparencës dhe në bazë të meritave»4.

Në këtë aspekt, ka pasur probleme të shpërfilljes
së institucioneve me rastin e emërimit të bordeve
drejtuese të agjencive të pavarura apo politizimi
i tyre. Megjithatë, kohët e fundit është vërejtur
angazhimi i qeverisë në propozimin e anëtarëve
të shumë bordeve drejtuese. Sidoqoftë, emrat
e propozuar në të shumtën e rasteve u ndanë
proporcionalisht ndërmjet partnerëve të
pushtetit për t›i rehabilituar militantët dhe
aktivistët e tyre politikë.

Ky raport gjithashtu e konsidron si kritikë
praktikën e shpeshtë të shamgies së Rregullores
gjatë shqyrtimit të projektligjeve me procedura
të përshpejtuara. Kjo e ka kufizuar mundësinë
për debat parlamentar që sipas raportit, është
çështje shqetësuese.
Morespektimi i Rregullave të Procedurës gjatë
punës së Kuvendit duke i tejkaluar shpesh limitet
e kohës së paraparë me vetë Rregulloren si dhe
mungesa e sencave të rregullta parlamentare, e
kanë dëmtuar debatin parlamentar.

Vlerësimi i Raporteve të
kaluara të Progresit
Në Raportin e Progresit të vitit 2015, Komisioni
Europian ka adresuar një varg çështjesh që
kanë të bëjnë me punën e Kuvendit të Kosovës.
Kritikat e adresuara në këtë raport fillimisht
kishin të bënin me krizën politike e cila ndikoi

Në këtë kontekst edhe qeveria ka adresuar
3 KOSOVO* 2015 REPORT http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf p.6
4 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf p.6
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kritika në këtë drejtim. Gjithashtu ka pasur
shkelje të Rregullores së Qeverisë ku janë
tërhequr arbitrarisht projektligjet e dorëzuar
në Kuvend. Korniza rregulluese e Kuvendit
duhet të përmirësohet5, thuhet më tej në këtë
raport.

dhe meritat profesionale dhe jo në bazë të
mbështetjes politike7.
Kuvendit gjithashtu i është kërkuar t›i
fuqizojë komisionet parlamentare të cilat në
fushëveprimet e tyre përfshinë përpjekjet e
Kosovës për të lëvizur drejt agjendës së saj
të reformave europiane. Nevojitet prezantimi
më i mirë i projektligjeve, për të siguruar
harmonizimin e tyre me legjislacionin e BE-së.

Raporti gjithashtu ka kërkuar që Kuvendi ta
fuqizojë rolin e vet në mbikëqyrjen e procesit
ekzekutiv dhe legjislativ dhe të aplikojë
standarde sa i përket konsultimit me shoqërinë
civile.

Në fund të raportit u kërkua ndërtimi i
kapaciteteve për stafin mbështetës profesional
të administratës së Kuvendit. Administrata
e Kuvendit duhet t›i fuqizojë kapacitetet e
saj teknike për të mbështetur politikëbërje
efektive si dhe për të përmirësuar shqyrtimin e
projektligjeve8 , thuhet në fund të raportit.

Kuvendit i është kërkuar më shumë punë në
përmirësimin e kontrollit parlamentar dhe
kontrollit të balansit të shpenzimeve buxhetore.
Kuvendi duhet të sigurojë raporte të Zyrës së
Auditorit Gjeneral dhe të Avokatit të Popullit.
Duhet të ekzistojë një mekanizëm i cili siguron
zbatimin e rekomandimeve të komisionit
parlamentar për mbikëqyrjen e financiave
publike6 , u tha më tej në këtë raport.
Mbikëqyrja e punës së agjencive të pavarura dhe
depolitizimi i bordeve të tyre drejtuese përsëri
adresohen në raportin e Komisionit Europian
për Kosovën. Kuvendi duhet t›i mbikëqyrë
në mënyrë më të drejtpërdrejtë institucionet e
pavarura, autoritetet rregulluese, bazuar në
mandat të qartë dhe me raportim të mirëfilltë
e mekanizma llogaridhënëse. Kuvendi duhet t›i
adresojë sa më shpejtë vonesat në përzgjedhjen
e anëtarëve të bordeve drejtuese të këtyre
institucioneve dhe autoriteteve, dhe të vendosë
mekanizma për llogaridhënien e tyre. Emërimet
duhet të bëhen duke u bazuar në kualifikimet
5 KOSOVO* 2015 REPORT http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf fq.7
6 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_
documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf fq.7

7 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_
documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf fq.7
8
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Progresi dhe Regresi
Mosmiratimi i Rregullores Shmangia e shpeshtë e
së re të Kuvendit të
Rregullores gjatë procesit
Kosovës
të hartimit të ligjeve
Edhe pse që nga legjislatura e katërt,
Nënkomisioni për Imunitet, Mandate dhe
Rregullore për më shumë se dy vjet ka punuar
për hartimin e Rregullores së re të Kuvendit të
Kosovës, një dokument i tillë ende nuk është
miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Kjo duket të
ketë ndodhur për shkak se projektrregullorja
e Kuvendit u kundërshtua nga disa anëtarë të
Presidencës të cilët i janë frikësuar «heqjes
së fuqisë» së tyre. Projektrregullorja e re
ka paraparë që shumica e kompetencave t›i
jepen organit të ri të Kuvendit të Kosovës,
Konferencës së Kryetarëve, i cili do të përbëhej
nga Kryetari i Kuvendit dhe nga kryetarët e
grupeve parlamentare.

Legjislatura e katërt e Kuvendit gjithashtu
është karakterizuar me vazhdimin e praktikave
të këqija të ligjvënies duke e shmangur
Rregulloren e Kuvendit të Kosovës. Prakika
e tillë u bë mënyrë «normale» e procesit të
ligjvënies. Praktika e tillë së fundi është
aplikuar në seancën e 19 shkurtit të vitit
2016 në rastin e miratimit të Projektligjit për
Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit Nr. 04/L042 për Prokurimin Publik. Praktika e tillë e
ligjvënies e instaluar nga institucionet e vendit
vazhdimisht po prodhon ligje të dobëta të cilat
zbatohen me shumë vështirësi.

Ndërprerjet e dhunshme
të seancave planere

Projektligji për Kuvendin

Përdorimi i mjeteve të dhunshme (gaz lotsjellës)
nga ana e partive opozitare për ta bllokuar
punën e Kuvendit, ka filluar në seancën e 22
shtatorit të vitit 2015 dhe përfundoi me sencën e
26 shkurtit të vitit 2016 kur u zgjodh Presidenti
i Republikës së Kosovës. Veprimet e tilla të
dhunshme nuk u përsëritën gjithashtu duke u
nisur nga fakti se që nga seanca e 26 shkurtit
të vitit 2016 partitë opozitare e kanë bojkotuar
punën e Kuvendit të Kosovës.

Në kontekst të avancimit të kornizës ligjore
për punën dhe funksionimin e Kuvendit, ky
institucion ka ndërmarrë iniciativë për hartimin
e projektligjit për Kuvendin. Edhe pse për këtë
projekligj është punuar për më shumë se një
vit, Kuvendi ende nuk ka arritur t›i tejkalojë
dallimet e grupeve parlamentare dhe dallimet
e grupeve të interesit (organizatave të shoqërisë
civile) sa u përket asaj nëse Kuvendit i duhet
një projektligj i tillë.
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Bashkëpunimi i
pamjaftueshëm ndërmjet
Qeverisë dhe Kuvendit sa
i përket harmonizimit të
legjislacionit me atë të BEsë
Qeveria dhe Kuvendi ende nuk kanë
bashkëpunim të kënaqshëm në fushën e
harmonizimit të legjislacionit me atë të BE-së.
Mungesa e kapaciteteve për verifikimin dhe
harmonizimin e legjislacionit vendor me atë
të BE-së ende mbetet një prej problemeve më
serioze në fushën e ligjvënies.

Kapacitetet teknike dhe
administrative
Megjithëse Komisioni Europian e ka adresuar
mungesën e kapaciteteve, sidomos atyre
teknike për mbështetjen e ligjvënies efikase dhe
shqyrtimit të përmirësuar të projektligjeve, për
këtë çështje nuk është gjetur ndonjë zgjidhje e
duhur. Kapacitetet e tilla ende janë të pjesshme
dhe nuk u ofrojnë shërbime të kënaqshme
profesionale organeve të Kuvendit.

Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit ndërmjet
Kosovës në njërën anë dhe Bashkimit Europian
dhe Komunitetit Europian të Energjisë Atomike
në anën tjeter9. Në këtë drejtim, Kryesia e
Kuvendit më 18 mars të vitit 2016 vendosi
të themelojë Komisionin Parlamentar për
Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit (MSA).
Themelimi i një komisioni të tillë është bërë
me qëllim të zbatimit të MSA-së. Komisioni
përbëhet prej 16 kuvendarëve nga të gjitha
grupet parlamentare.

Ndryshimet nga raportimi
i vitit të kaluar
Çështjet e ngritura nga Komisioni Europian
në lidhje me Kuvendin e Kosovës në Raportin
e Progresit për vitin 2015 nuk kanë marrë
vëmendjen e duhur nga Kuvendi. Mosmiratimi
i Rregullores së re si dhe mungesa e ndërtimit
të kapacitetet teknike dhe administrative kanë
shkaktuar mungesë të ndryshimeve krahasuar
me vitin e kaluar sa i përket përmirësimit
të procesit të ligjvënies. Progresi që vlen të
përmendet, krahasuar me raportin e fundit
të Komisionit Europian për Kosovën, është
ratifikimi i MSA-së dhe themelimi i komisionit
parlamentar për MSA-në.

Kuvendi e ratifikon MSAnë dhe themelon komisionin
parlamentar për MSA-në
Vlerësimi i vetëm pozitiv, krahasuar me vitin
paraprak sa i përket Kuvendit të Kosovës,
ishte miratimi i Projektligjit për Ratifikimin e
10

9 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/
proc_s_2015_11_02_10_6184_al.pdf
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Rekomandimet
•

Kuvendi duhet ta miratojë Rregulloren
e re, për t›i përmirësuar rregullat e
procedurës;

•

Partitë politike në parlament duhet të
heqin dorë nga mjetet e dhunshme për të
kundërshtuar dhe për t›i arritur qëllimet
politike;

•

Kuvendi i Kosovës duhet t›i rrisë
kapacitet profesionale për mbështetje
të anëtarëve të Kuvendit gjatë fazave të
hartimit dhe ndryshimit të projektligjeve;

•

Kuvendi duhet t›i ngrisë kapacitetet
për verifikimin dhe konfirmimin e
harmonizimit të legjislacionit vendor me
atë të BE-së;

•

Kuvendi duhet ta standardizojë
legjislacionin që ka të bëjë me formën
e financimit (pagat dhe mëditjet), si dhe
me formën e raportimit dhe përzgjedhjes
së anëtarëve të bordeve udhëheqëse të
agjencive të pavarura;

•

Kuvendi duhet të përfshijë në Rregulloren
e vet sanksionimin e mosraportimit dhe
mosmiratimit të raporteve të ndonjë
agjencie të pavarur apo ndërmarrjeje
publike;

•

Në procesin e hartimit të ligjeve,
Kuvendi duhet të zhvillojë konsultime të
gjera me organizatat e shoqërisë civile,
me grupet e interesit dhe me qytetarët.

•

Kuvendi i Kosovës duhet të jetë më aktiv
me iniciativat legjislative;
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Ky raport është pjesë e serisë së nëntë studimeve për progresin vjetor të Kosovës në
fushën e integrimeve evropiane. Fondacioni
i Kosovës për Shoqëri të Hapur viteve të
fundit e ka ndjekur për së afërmi progresin e
Kosovës drejtë BE-së duke i angazhuar
organizatat e shoqërisë civile që ta monitorojnë dhe analizojnë punën e bërë të instutucioneve qeveritare gjatë vitit paraprak.
Ekspertiza e OJQ-ve të angazhuara në

fushat që tashmë i njohin mirë e bën këtë
material të vlefshëm në gjurmimin e arritjeve dhe ngecjeve të Kosovës karshi
agjendës evropiane. Për më tepër, këto
raporte duhet të shërbejnë si platformë
avokimi për rekomandimet që ipen në to, në
institucionet e vendit dhe ato të BE-së, duke
përforcuar në këtë mënyrë zërin e shoqërisë
civile dhe ndikimin e saj në politikbërjen në
vend.

