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HYRJE  
 
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2019 – 2023 është miratuar nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës më 19 mars 2019. Ai është dokument ligjërisht i detyrueshëm për të gjitha organet 
e administratës shtetërore, të cilat obligohen të zbatojnë masat afatshkurtra nën përgjegjësinë e tyre, siç janë 
planifikuar, dhe të monitorojnë zbatimin e tyre. Qeveria, si mekanizmi qendror nacional përgjegjës për 
përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e PKZMSA-së përmes institucionit të mandatuar 
ligjërisht për koordinimin e procesit të integrimit në BE – Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE).  
 
MIE monitoron zbatimin e PKZMSA-së, respektivisht të masave afatshkurtra, në baza tremujore, përmes 
raporteve të rregullta. Këto raporte shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin e PKZMSA-së, 
dhe për qëllim të llogaridhënies e transparencës brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të 
interesuara dhe publikut të gjerë. Gjetjet, mes tjerash, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet 
e stabilizim-asociimit BE – Kosovë, përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së. 
 
Ky është raporti i dytë për vitin 2019, dhe mbulon periudhën 1 prill – 30 qershor. Të dhënat janë raportuar 
nga secili institucion përgjegjës përmes Platformës Online për Monitorim dhe Raportim për Integrim Evropian, 
sipas matricës së masave afatshkurtra dhe bazuar në udhëzuesin për këtë qëllim. Në kapitujt ku të dhënat 
janë raportuar me vonesë ose në mënyrë joadekuate, ato nuk janë përfshirë në raport, dhe masat përkatëse 
janë vlerësuar si të pazbatuara, përkatësisht që përballen me vonesa serioze. Zbatimi i programit është 
vlerësuar sipas statusit të ecurisë (paraqitur në diagrame) për masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda 
periudhës raportuese – tremujorit të dytë (prill – qershor), dhe atë si në vijim: 

 Masat e zbatuara (ato të cilat janë zbatuar plotësisht) – me të kaltër; dhe  

 Masat e pazbatuara (ato të cilat nuk kanë arritur të zbatohen plotësisht, pra që përballen me vonesa 
serioze) – me të kuqe. 

 
Ky raport, që përmban katër kapituj, ndahet në dy pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi dhe ajo mbi secilin 
bllok. Kapitulli 0 jep një pasqyrë të përgjithshme mbi zbatimin e Programit gjatë periudhës raportuese. Ky 
kapitull përbëhet nga pesë pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa mbi kriteret politike, pjesa mbi 
kriteret ekonomike, pjesa mbi standardet evropiane, dhe pjesa sipas institucioneve. Secila pjesë e këtij 
kapitulli përmban diagramin dhe tekstin narrativ (shpjegimin e gjetjeve). Teksti narrativ për secilin bllok 
përmbyllet me një vlerësim cilësor të gjendjes, ku përmblidhen sfidat kryesore në bllokun përkatës, me 
theks të veçantë në masat që nuk kanë arritur të përmbushen brenda afatit dhe ato që kërkojnë vëmendje 
në pjesën e mbetur të vitit.  
 
Kapitujt 1, 2 dhe 3 janë uniformë – secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të Programit: diagramin 
dhe tekstin narrativ. Diagramet paraqesin gjetjet mbi nivelin e zbatimit të kapitullit përkatës gjatë periudhës 
raportuese – në raport me masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë (prill – qershor). 
Teksti narrativ i secilit diagram jep një përmbledhje sasiore të këtyre gjetjeve, pra numrin dhe përqindjen 
e masave të zbatuara nga masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda kësaj periudhe. Teksti narrativ 
gjithashtu jep një vlerësim të shkurtër cilësor të gjendjes së përgjithshme në fushën përkatëse.  
 
Raporti gjithashtu përmban dy shtojca. Shtojca 1 paraqet gjendjen e zbatimit të të gjitha masave të 
Programit të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë. Shtojca 2 paraqet listën e masave të 
zbatuara deri në fund të kësaj periudhe para afateve të parapara. 
 
Të dhënat tregojnë se gjatë tremujorit të dytë 2019 Programi është zbatuar në nivel prej 35.37%: 29 nga 82 
masa të planifikuara për këtë tremujor janë zbatuar plotësisht, ndërsa 53 prej tyre (64.63%) akoma nuk janë 
zbatuar plotësisht (shihni diagramin 0.2., fq. 6). Për më tepër, 14 masa janë zbatuar para afateve të 
parapara.  
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0. PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS PRILL – QERSHOR 2019  
 

Programi përmban 401 masa: 160 (39.9%) masa legjislative dhe 241 (60.1%) masa zbatuese; prej tyre, 82 
masa (20.44%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 42 masa legjislative dhe 40 masa 
zbatuese. 
 
Diagrami 0.1. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Programi në 
tërësi 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 35.37% e masave, 29 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 64.63% e masave, 53 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Nga gjithsej 401 masa, Programi përmban 160 masa legjislative; prej tyre, 42 masa (26.25%) janë planifikuar 
të zbatohen gjatë tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 0.2. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: masat 
legjislative 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave legjislative të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të 
dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 23.81% e masave, 10 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 76.19% e masave, 32 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
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Nga gjithsej 401 masa, Programi përmban 241 masa zbatuese; prej tyre 40 masa (16.59%) janë planifikuar 

të zbatohen gjatë tremujorit të dytë. 

 

Diagrami 0.3. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: masat zbatuese 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave zbatuese të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të 
dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 47.5% e masave, 19 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 52.5% e masave, 21 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
0.1. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike 
 
Ky bllok përmban 35 masa: 15 (42.85%) masa legjislative dhe 20 (57.15%) masa zbatuese; prej tyre, 3 masa 
(8.57%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 2 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 0.1.1. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Kriteret 
politike 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 33.33% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe 
të planifikuara për gjashtëmujorin e parë të cilat nuk kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë 
janë si në vijim: 

 Miratimi i dy projektligjeve në fushën e administratës publike: për racionalizimin e agjencive dhe 
institucioneve të pavarura; dhe për kontestet administrative; 

 Miratimi i rregullores së plotësuar-ndryshuar për shqyrtimin administrativ të akteve të Komunës; 

 Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e Institutit për Mjekësi 
Ligjore; dhe 

 Dizajnimi i portalit e-Kosova. 
 
Në anën tjetër, masat kyçe që përballen me sfida dhe vonesa të mundshme, dhe që rrjedhimisht kërkojnë 
vëmendje në kuadër të këtij blloku janë si në vijim: 
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 Miratimi i dy projektligjeve në fushën e administratës publike: për racionalizimin e agjencive dhe 
institucioneve të pavarura; dhe për kontestet administrative; 

 Miratimi i rregullores së plotësuar-ndryshuar për shqyrtimin administrativ të akteve të Komunës; 

 Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e Institutit për Mjekësi 
Ligjore; dhe 

 Dizajnimi i portalit e-Kosova. 
 
0.2. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike  
 
Ky bllok përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa zbatuese 
(40%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 0.1.2. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Kriteret 
ekonomike 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se të gjitha masat, 2 masa, janë zbatuar plotësisht. 
 
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, nuk ka masa 
të cilat nuk kanë arritur të përmbushen brenda afatit të paraparë apo masa që kërkojnë vëmendje gjatë 
periudhës në vijim. 
 
0.3. Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquis-

në e BE-së 

 
Ky bllok përmban 361 masa: 144 (39.88%) masa legjislative dhe 217 (60.11%) masa zbatuese; prej tyre, 77 
masa (21.32%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 40 masa legjislative dhe 37 masa 
zbatuese. 
 
Diagrami 0.1.3. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Standardet 
evropiane 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 32.47% e masave, 25 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 67.53% e masave, 52 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
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Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe 
të planifikuara për gjashtëmujorin e parë të cilat nuk kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë 
janë si në vijim: 

 Miratimi i dy projektligjeve në fushat e tregut të brendshëm: për inspektime, dhe për të drejtat 
pronësore të shtetasve të huaj; 

 Miratimi i tri UA në fushat e tregut të brendshëm: për pronarin përfitues, për pavarësinë e 
auditorit, dhe për mbikëqyrjen e kontrollit të cilësisë; 

 Rekrutimi i zyrtarëve në Agjencinë Kosovare për Metrologji; 

 Miratimi i projektligjit të plotësuar-ndryshuar për partneritet publiko privat;  

 Mbajtja e së paku një (1) trajnimi për gjyqtarë, prokurorë dhe zyrtarë policorë në fushën e pronësisë 
industriale; 

 Miratimi i Rregullores De Minimis për Ndihmë Shtetërore (Rregullore e re); 

 Hartimi i dy raporteve analitike me gjetje lidhur me konkurrencën në dy sektorë specifikë të tregut: 
për fushën e telekomunikimit, dhe për sektorin e homologimit; 

 Miratimi i rregullës 17 mbi Vlerën e Benefiteve të Pensionit e aplikueshme për Fondin e Pensionit 
Suplementar Punëdhënës, dhe i manualit për menaxhimin e riskut; 

 Miratimi i tri rregulloreve në fushën e shoqërisë së informacionit dhe mediave: për pronësi të 
mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave, për krijimin e fondit për stimulim të 
programeve, dhe për të drejtën për shteg dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës; 

 Dhënia e autorizimeve individuale për operatorë për dhënien e kapaciteteve frekuencore 800 
MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbime IMT përfshirë edhe shërbimet IoT; 

 Miratimi i dy projektligjeve në fushën e bujqësisë dhe atë të sigurisë së ushqimit: për bujqësi dhe 
zhvillim rural, dhe për ushqimin;  

 Miratimi i dy koncept-dokumenteve në fushën e bujqësisë: për tokën bujqësore, dhe për 
rregullimin e tokës; 

 Miratimi i Rregullores mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve 
dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;  

 Miratimi i dy akteve nënligjore në fushën e transportit: UA për licencimin e makinistëve, dhe 
rregullores mbi rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe krijimin e një Agjencie 
Evropiane të Sigurisë së Aviacionit; 

 Miratimi i dy koncept-dokumenteve në fushën e transportit: për plotësim-ndryshimin e Ligjit për 
Aviacionin Civil, dhe për projektligjin për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore; 

 Miratimi i Rregullores për kriteret minimale për auditimet e energjisë përfshirë ato të kryera si 
pjesë e sistemeve të menaxhimit të energjisë; 

 Miratimi i Planit Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021; 

 Miratimi i projektligjit të plotësuar-ndryshuar për administratën tatimore dhe procedurat; 

 Miratimi i projektligjit të lehoninë dhe prindëror; 

 Miratimi i projektligjit për turizëm; 

 Miratimi i nëntë (9) akteve nënligjore në fushën e sistemit të drejtësisë: UA për tarifat për 
ndërmjetësues, UA për trajnimin dhe certifikimin e ndërmjetësuesve, UA për licencimin e 
ndërmjetësuesve, UA për mbikëqyrjen, përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore të 
ndërmjetësuesve, UA me të cilin përcaktohet procedura e vet inicimit të rasteve dhe rastet e 
referimit nga organi administrativ, UA për regjistrin e ndërmjetësuesve, UA për plotësim-
ndryshimin e UA për tarifat për shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbaruesit 
privatë, kodit të mirësjelljes për ndërmjetësues, dhe rregullores për sistematizimin e vendeve të 
Punës në Sekretariatin e KGjK-së; 

 Miratimi i UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 03/3016 për masat e veçanta për regjistrimin e 
pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të të dy bashkëshortëve; 

 Miratimi i pesë (5) dokumenteve të politikave në fushën e të drejtave themelore: Strategjisë dhe PV 
2019 – 2023 kundër Korrupsionit, Strategjisë dhe PV për të Drejtat e Njeriut në Republikën e 
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Kosovës, Programit të Kosovës për Barazi Gjinore 2019 – 2023, Koncept-dokumentit për përkrahjen 
e projekteve për komunitete, dhe koncept-dokumentit për ligjin për persona të zhvendosur; 

 Funksionalizimi i qendrës për vlerësimin dhe klasifikimin e të burgosurve, dhe i Grupit 
Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut; 

 Miratimi i dhjetë (10) akteve nënligjore në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: rregullores për 
integrimin e të huajve, rregullores për Autoritetin Qeveritar për Migrim, UA për plotësim-
ndryshimin e UA nr. 22/2013 për Kushtet dhe Procedurat e Vazhdimit të Vizës, UA për plotësim-
ndryshimin e UA nr. 02/2014 për Dokumentet e Udhëtimit për të Huajt, UA për plotësim-
ndryshimin e UA nr. 26/2013 për Procedurën e Humbjes së Shtetësisë së Kosovës me Lirim dhe 
Privim, UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 01-2015 për Themelimin e Komisionit të Ankesave 
për të Huajt, UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 06/2014 për Themelimin dhe Përcaktimin e 
Rregullave të Punës së Komisionit të Ankesave për Shtetësi, UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 
05/2015 për Procedurën dhe Kriteret e Përcaktimit të Statusit të Personit pa Shtetësi, si dhe 
Mënyrën e Fitimit të Shtetësisë për Personin pa Shtetësi dhe Personin me Status të Refugjatit; UA 
për plotësim-ndryshimin e UA nr. 04/2014 për Procedurat e Fitimit të Shtetësisë së Republikës së 
Kosovës, dhe UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 24/2013 për Refuzimin e Hyrjes në Republikën 
Kosovës; 

 Miratimi i Strategjisë Nacionale për Migrim 2019 -2024; 

 Themelimi dhe funksionalizimi i tri konsullatave të reja që lëshojnë viza, dhe shtrirja e Sistemit 
Informativ për Viza (KVIS) në 4 misione diplomatike; 

 Miratimi i dy projektligjeve në fushën e mjedisit: për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së 
mineraleve, dhe për gjuetinë; 

 Miratimi i UA të plotësuar-ndryshuar për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet 
e palëvizshme të ndotjes; 

 Miratimi i Strategjisë për Menaxhimin e Mbeturinave 2019 – 2028 dhe PV për zbatimin e saj; 

 Miratimi i planit strategjik për shëndetin e nënës dhe fëmijës; 

 Miratimi i Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë (plotësim-ndryshim); 

 Miratimi i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-183 për Zbatimin e Sanksioneve 
Ndërkombëtare; 

 Miratimi i Strategjisë për punë të jashtme; dhe 

 Hartimi i doracakut për auditimet e pajtueshmërisë; 
 
Në anën tjetër, masat kyçe ku ka sfida dhe vonesa të mundshme, dhe që, si të tilla, kërkojnë vëmendje, në 
kuadër të këtij blloku janë si në vijim: 

 Miratimi i projektligjit për tregti me naftë produkte të naftës dhe karburante të ripërtëritshme në 
Kosovë; 

 Miratimi i Kodit të Qeverisjes së Korporatave; 

 Mbajtja e së paku një (1) trajnimi për gjyqtarë, prokurorë dhe zyrtarë policorë në fushën e të 
drejtave të autorit; 

 Miratimi i tri rregulloreve në fushën e shoqërisë së informacionit dhe mediave: për pronësi të 
mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave; për krijimin e fondit për stimulim të 
programeve, dhe për të drejtën për shteg dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës; 

 Miratimi i Strategjisë për Digjitalizim të Transmetimit Tokësor; 

 Miratimi i katër projektligjeve në fushën e bujqësisë dhe atë të sigurisë së ushqimit: për ushqimin, 
për veterinarinë, për farëra, dhe për materialin fidanor;  

 Miratimi i dy rregulloreve në fushën e sigurisë së ushqimit: për përcaktimin e rregullave 
shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për 
konsum njerëzor; dhe për zbatimin e rregullores mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për 
nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor; 

 Miratimi i dy projektligjeve në fushën e transportit: për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-179 
mbi Transportin Rrugor, dhe për mbi rrugët; 
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 Miratimi i dy dokumenteve të politikave në fushën e transportit: koncept-dokumentit për 
projektligjin për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore; dhe Strategjisë së rishikuar 
Sektoriale për Transport Multimodal 2015-2025 dhe PV për zbatimin e saj; 

 Miratimi i Rregullores për kriteret minimale për auditimet e energjisë përfshirë ato të kryera si 
pjesë e sistemeve të menaxhimit të energjisë, dhe i rregulloreve që derivojnë nga Ligji për Efiçiencë 
të Energjisë; 

 Miratimi i PV Kombëtar për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021; 

 Krijimi i Bursës e Energjisë Elektrike Kosovë – Shqipëri dhe funksionalizimi i Fondit për Efiçiencë 
të Energjisë; 

 Kryerja e studimit për vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social për procesin e dekomisionimit të 
TC ‘Kosova A’; 

 Miratimi i Ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi; 

 Miratimi i nëntë (9) akteve nënligjore në fushën e sistemit të drejtësisë: UA për tarifat për 
ndërmjetësues, UA për trajnimin dhe certifikimin e ndërmjetësuesve, UA për licencimin e 
ndërmjetësuesve, UA për mbikëqyrjen, përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore të 
ndërmjetësuesve, UA me të cilin përcaktohet procedura e vet inicimit të rasteve dhe rastet e 
referimit nga organi administrativ, UA për regjistrin e ndërmjetësuesve, UA për ndryshim-
plotësim-ndryshimin e UA për tarifat për shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për 
përmbaruesit privatë, kodit të mirësjelljes për ndërmjetësues, dhe rregullores për sistematizimin e 
vendeve të Punës në Sekretariatin e KGjK-së; 

 Miratimi i UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 03/3016 për masat e veçanta për regjistrimin e 
pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të të dy bashkëshortëve; 

 Miratimi i pesë (5) dokumenteve të politikave në fushën e të drejtave themelore: Strategjisë dhe PV 
2019 – 2023 kundër Korrupsionit, Strategjisë dhe PV për të Drejtat e Njeriut në Republikën e 
Kosovës, Programit të Kosovës për Barazi Gjinore 2019-2023, koncept-dokumentit për përkrahjen 
e projekteve për komunitete, dhe koncept-dokumentit për Ligjin për persona të zhvendosur; 

 Funksionalizimi i qendrës për vlerësimin dhe klasifikimin e të burgosurve, dhe Grupit Koordinues 
Ndërministror për të Drejtat e Njeriut; 

 Organizimi i nivelit të V të kualifikimit 65 asistentë për të punuar me fëmijët me nevoja të veçanta, 
të certifikuar 

 Hartimi i raportit mbi zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave të Këshillit të Evropës 
për obligimet e dala nga Konventa Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; 

 Miratimi i dy projektligjeve në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë: për plotësim-ndryshimin e 
Ligjit për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale, dhe për Bashkëpunimin 
Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Civile; 

 Themelimi dhe funksionalizimi i tri konsullatave të reja që lëshojnë viza, dhe shtrirja e Sistemit 
Informativ për Viza (KVIS) në 4 misione diplomatike;  

 Miratimi i katër projektligjeve në fushën e mjedisit: për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së 
mineraleve, për gjuetinë, për ujërat e Kosovës, dhe për parandalimin dhe kontrollin e integruar të 
ndotjes; 

 Miratimi UA për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të 
ndotjes (plotësim-ndryshim);  

 Miratimi i strategjisë për menaxhimin e mbeturinave 2019-2028 dhe PV për zbatimin e saj; 

 Miratimi i projektligjit për plotësimin-ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-183 për Zbatimin e Sanksioneve 
Ndërkombëtare; dhe 

 Miratimi i strategjisë për punë të jashtme. 
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0.4. Gjendja sipas institucioneve 
 
Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit për institucionet cilat kanë planifikuar zbatim 
të aktiviteteve në periudhë periudhën prill – qershor. Me qëllim të vlerësimit të performancës, institucionet 
janë ranguar sipas përqindjes së masave të zbatuara, nga ai me performancën më të dobët deri te ai me 
performancën më të mirë. 
 
Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre gjatë 
periudhës prill – qershor (pra, të masave të planifikuara për periudhën raportuese), gjetjet tregojnë si në 
vijim (shihni diagramin 0.4.1.):  

 Ministria e Shëndetësisë (MSh) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit (MKK) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara); 

 Ministria e Drejtësisë (MD) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara); 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZhE) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara); 

 Ministria e Infrastrukturës (MI) – 0% (0 / 3 masa të zbatuara); 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) – 0% (0 / 3 masa të zbatuara); 

 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 9.10% (1 / 11 masa të zbatuara); 

 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) – 20% (1 / 5 masa të zbatuara); 

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara); 

 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 50% (2 / 4 masa të zbatuara);  

 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) – 57.14% (4 / 7 masa të zbatuara); 

 Ministria e Financave (MF) – 63.64% (7 / 11 masa të zbatuara); 

 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) – 66.67% (2 / 3 masa të zbatuara); 

 Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë (MIN) - 100% (1 / 1 masë të zbatuar); 

 Ministria e Integrimit Evropian (MIE) – 100% (3 / 3 masa të zbatuara). 
 
Performanca e pjesës së mbetur të institucioneve të Qeverisë gjatë periudhës prill – qershor nuk mund të 
matet, pasi që asnjë masë nën përgjegjësinë e tyre nuk është planifikuar të zbatohet brenda kësaj periudhe. 
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Diagrami 0.4.1. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: performanca e institucioneve të Qeverisë  
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Në anën tjetër, sa i përket performancës së institucioneve të tjera në zbatimin e masave nën përgjegjësinë 
e tyre gjatë periudhës prill – qershor (pra, të masave të planifikuara për periudhën raportuese), gjetjet 
tregojnë si në vijim (shihni diagramin 0.4.2.):  

 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKKK) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Zyra e Kombëtare e Auditimit (ZKA) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) - 0% (0 / 2 masa të 
zbatuara);  

 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara); 

 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara); 

 Banka Qendrore e Kosovës (BQK) – 50% (2 / 4 masa të zbatuara); 

 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) – 66.67% (2 / 3 masa të zbatuara);  

 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) - 100% (1 / 1 masa të zbatuara). 

 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) - 100% (1 / 1 masa të zbatuara). 
 
Performanca e pjesës së mbetur të institucioneve të tjera gjatë periudhës gjashtëmujore prill – qershor nuk 
mund të matet, pasi që asnjë masë nën përgjegjësinë e tyre nuk është planifikuar të zbatohet brenda kësaj 
periudhe. 
 
Diagrami 0.4.2. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: performanca 
e institucioneve të tjera 
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1. BLLOKU 1: KRITERET POLITIKE 
1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit 
1.1.1. Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor 
 
Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk 
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj 
periudhe nuk mund të matet.  
 
1.1.2. Administrata publike 

 
Ky kapitull përmban 23 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa (8.5%) 
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 1.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Administrata publike 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht; 

 50% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim 
e sipër. Një vonesë e vogël e paraqitur sipër është lidhur me miratimin e Ligjit për Racionalizim të Agjencive dhe atij 
për Konfliktet Administrative. Po ashtu, vonesë ka hasur edhe plotësim ndryshimi i rregullores për shqyrtimin e akteve 
komunale, por që është në finalizim e sipër si dhe veprimit që ndërlidhet me funksionalizimin e portalit e-Kosova. 
Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë Ligjeve të lartpërmendura gjatë tremujorit të tretë pasi që veçse janë 
në fazën e konsultimeve publike. 
 
1.1.3. Avokati i Popullit 

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

 
Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  
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1.2. Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare 
 
Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese; prej tyre, 1 masë 
legjislative (20%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet 
ndërkombëtare 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se të gjitha masat, 1 masë, janë zbatuar plotësisht. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa në realizimin e një mase deri tash. Vonesë është 
paraqitur në miratimin e Projekt Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e Institutit për 
Mjekësinë Ligjore cila ka qenë e paraparë të miratohet në tremujorin e parë të këtij viti. Masat e tjera në këtë sektor 
janë duke u zbatuar sipas planifikimit.  
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2. BLLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE 
2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut 

 
Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa zbatuese 
(40%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të 
tregut 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se të gjitha masat, 2 masa, janë zbatuar plotësisht. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. 
 
2.2. Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit 

 
Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë. 
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3. BLLOKU 3: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-
SË 

3.0. Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së 
 
Ky kapitull përmban 6 masa zbatuese; prej tyre, 3 masa (50%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit 
të dytë. 
 
Diagrami 3.0. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Korniza ligjore për përafrimin e 
legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se të gjitha masat, 3 masa, janë zbatuar plotësisht. 
 
3.1. Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave 
 
Ky kapitull përmban 11 masa: 5 (45.45%) masa legjislative dhe 6 (54.55%) masa zbatuese; prej tyre, 3 masa 
(27.27%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 2 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Lëvizja e lirë e mallrave 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar brenda tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht; 

 66.67% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ballafaqohet me shumë vonesa serioze dhe masat e 
planifikuara janë në realizim e sipër. Disa vonesa serioze paraqiten në miratimin e Ligjit për Inspektime dhe rekrutimin 
e zyrtarëve në Agjencinë Kosovare për Metrologji, të cilat meritojnë vëmendje në tremujorët e ardhshëm. 
 
3.2. Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve 
 
Ky kapitull përmban 4 masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë 
tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet. 
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3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve 
 
Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masë zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk 
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj 
periudhe nuk mund të matet. 
 
3.4. Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit 

 
Ky kapitull përmban 9 masa: 4 (44.44%) masa legjislative dhe 5 (55.56%) masa zbatuese; prej tyre, 4 masa 
(44.44%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 3 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Lëvizja e lirë e kapitalit 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 50% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ballafaqohet me disa vonesa serioze në miratimin e masave 
legjislative. Këto vonesa serioze paraqiten në miratimin e Ligjit për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj si dhe të 
Udhëzimit Administrativ për Pronarin Përfitues. 
 
3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik 

 
Ky kapitull përmban 3 masa: 2 (66.66%) masa legjislative dhe 1 (33.34%) masë zbatuese; prej tyre 1 masë 
legjislative (33.33%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 3.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Prokurimi publik 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si 100% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim 
e sipër. Vonesa serioze paraqiten në miratimin e Ligjit për Partneritet Publiko Privat, ndërsa masat e tjera janë duke 
u zbatuar sipas planifikimeve. Në të ardhmen, duhet t’i kushtohet rëndësi miratimit të Ligjit për Partneritet Publiko 
Privat, si dhe miratimit të Koncept-dokumentit për Prokurimin Publik. 
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3.6. Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive 

 
Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masë zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk 
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj 
periudhe nuk mund të matet. 
 
3.7. Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale 
 
Ky kapitull përmban 10 masa zbatuese; prej tyre, 1 masë (10% e tyre) është planifikuar të zbatohet gjatë 
tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 3.7. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: E drejta e pronësisë intelektuale 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se të gjitha masat, 1 masë, janë zbatuar plotësisht. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ballafaqohet me vonesa të theksuara, dhe zbatimi i masave 
është duke vazhduar sipas planifikimeve paraprake. Megjithatë, në tremujorët e mbetur institucionet përgjegjëse duhet 
t’i kushtojnë vëmendje miratimit të skemave tarifore për operatorët kabllorë, miratimit të Koncept-dokumentit për të 
drejtat e autorit, si dhe organizimit të aktiviteteve promovuese për rëndësinë e pronësisë industriale me palët relevante. 
 
3.8. Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës 

 
Ky kapitull përmban 14 masa: 3 (21.42%) masa legjislative dhe 11 (78.58%) masa zbatuese; prej tyre, 4 masa 
(28.57%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 3 masa zbatuese.  
 
Diagrami 3.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Politikat e konkurrencës 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 50% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ballafaqohet me vonesa të theksuara, dhe zbatimi i masave 
është duke vazhduar sipas planifikimeve paraprake. Disa vonesa serioze paraqiten në miratimin e legjislacionit 
sekondar dhe përgatitjes së raporteve për sektorin e telekomunikimit dhe homologimit të cilat duhet të përfundohen në 
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periudhat e ardhshme. Po ashtu, duhet të vazhdohet me punë në finalizimin dhe miratimin e Rregullores për Ndihmë 
Horizontale dhe Koncept-dokumentit për Ligjin për Konkurrencën 
 
3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare 

 
Ky kapitull përmban 11 masa: 9 (81.82%) masa legjislative dhe 2 (18.18%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa 
(18.18%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.9. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Shërbimet financiare  

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si asnjëra nga 2 masat e planifikuara nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze në masat që janë planifikuar për këtë tremujor 
mirëpo të cilat ka indikacione që do të përfundojnë gjatë tremujorit të ardhshëm. Vonesa serioze janë paraqitur tek 
rregulla 17 mbi Vlerën e Benefiteve të Pensionit e aplikueshme për Fondin e Pensionit Suplementar Punëdhënës dhe 
miratimi i Manualit. Andaj, duhet t’i kushtohet rëndësi zbatimit të këtyre masave gjatë tremujorit të tretë. 
 
3.10. Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat 
 
Ky kapitull përmban 14 masa: 8 (57%) masa legjislative dhe 6 (43%) masa zbatuese; prej tyre, 4 masa 

(28.57%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 3 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.  

 
Diagrami 3.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Shoqëria e informacionit dhe mediat 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si asnjëra nga 4 masat e planifikuara akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa 
serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa vonesa serioze në plotësimin e kornizës legjislative sekondare në kuadër 
politikave audio-vizuele dhe komunikimeve elektronike. Megjithatë, pavarësisht të gjeturave të raportit statistikor, ky 
sektor në përgjithësi nuk karakterizohet me vonesa serioze, ku pjesa më e madhe e masave janë duke u zbatuar sipas 
planifikimit dhe afateve të përcaktuara. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë miratimit të kornizës 
legjislative sekondare dhe Strategjisë për Digjitalizim të Transmetimit Tokësor 
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3.11. Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural 
 
Ky kapitull përmban 16 masa: 11 (68.75%) masa legjislative dhe 5 (31.25%) masa zbatuese; prej tyre, 3 masa 
(27.27%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 2 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Bujqësia dhe zhvillimi rural  

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si asnjëra nga 3 masat e planifikuara akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa 
serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, realizimi i masave në kuadër të këtij sektori është në nivelin e kënaqshëm. Pavarësisht, 
zbatimit të disa masave deri më tani, megjithatë, në tremujorin e dytë ka vonesë lidhur me miratimin e tri veprimeve 
brenda tremujorit të dytë 2019, prandaj përcillen si të pazbatuara. Këto veprime/akti ligjor dhe Koncept-dokumentet 
luajnë rol kyç në reformimin e politikave në lëmin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Veprimet janë, si vijon: Ligjit për 
Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Koncept-dokumenti për tokën bujqësore; dhe Koncept-dokumenti për rregullimin e tokës. 
 
3.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë 
 
Ky kapitull përmban 10 masa: 8 (80%) masa legjislative dhe 2 (20%) masa zbatuese; prej tyre, 4 masa (40%) 
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 3 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.12. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Politikat e sigurisë së ushqimit, të 
veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 50% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi përballet si me vonesa të vogla, ashtu edhe me vonesa serioze në 
realizim. Pavarësisht zbatimit të dy masave, vonesa serioze paraqiten në miratimin e Ligjit për ushqimin dhe 
Rregullores për nënproduktet shtazore, si dhe vonesa të vogla në miratimin e Ligjit për veterinarinë, Ligjit për farëra, 
Ligjit për materialin fidanor dhe Rregullores për implementimin e Rregullores për nënprodukte shtazore. Të gjitha 
këto akte ligjore luajnë rol kyç në reformimin e politikave të sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë dhe, 
për më tepër, janë masa që përcillen si të pazbatuara nga viti në vit. Andaj, duhet që në tremujorët në vijim t’i 
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kushtohet rëndësi e veçantë finalizimit dhe procedimit për miratim të të gjitha këtyre akteve, sidomos Ligjit për 
ushqimin dhe Rregullores për nënproduktet shtazore, të cilat ishin paraparë të miratohen deri në qershor të vitit 2019. 
 
3.13. Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria 

 
Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  
 
3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit 
 
Ky kapitull përmban 22 masa: 12 (55%) masa legjislative dhe 10 (45%) masa zbatuese; prej tyre, 6 masa 
(27.27%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 4 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.14. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Politikat e transportit 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 33.33% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht;  

 66.67% e masave, 4 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.  
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa vonesa serioze në plotësimin e kornizës legjislative primare në lidhje 
me miratimin e Koncept-dokumenteve si dhe kornizës legjislative sekondarë me miratimin e disa rregulloreve dhe UA-
ve. Pavarësisht të gjeturave të raportit statistikor, ky sektor në përgjithësi nuk karakterizohet me vonesa serioze, meqë 
një pjesë më e madhe e masave janë duke u zbatuar sipas planifikimit dhe afateve të përcaktuara. Megjithatë, duhet t’i 
kushtohet rëndësi e veçantë miratimit të kornizës legjislative primare dhe sekondare. 
 
3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia 
 
Ky kapitull përmban 10 masa: 5 (50%) masa legjislative dhe 5 (50%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa (20%) 
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.15. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Energjia 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si asnjëra nga 2 masat e planifikuara akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa 
serioze. 
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka disa vonesa në plotësimin e kornizës legjislative sekondare në kuadër të 
eficiencës së energjisë, në miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021 si dhe 
përgatitjen e studimeve në procesin e dekomisionimit të TC Kosova “A”. Megjithatë, pavarësisht të gjeturave të 
raportit statistikor, ky sektor në përgjithësi nuk karakterizohet me vonesa serioze, ku pjesa më e madhe e masave janë 
duke u zbatuar sipas planifikimit dhe afateve të përcaktuara. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë 
miratimit të ligjit për tregti me naftë produkte të naftës dhe karburante të ripërtëritshme në Kosovë. 
 
3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet 
 
Ky kapitull përmban 7 masa: 2 (28.57%) masa legjislative dhe 5 (71.43%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë 
masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli 
gjatë kësaj periudhe nuk mund të matet. 
 
3.17. Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare 

 
Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  
 
3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat 

 
Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese; prej tyre, 1 masë zbatuese (20%) është planifikuar të zbatohet gjatë 
tremujorit të dytë.  
 
Diagrami 3.18. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Statistikat 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar plotësisht. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë në realizim e sipër. 
Sfide mbetet sigurimi i buxhetit për Regjistrimin e popullsisë 2019-2021. 
 
3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi 

 
Ky kapitull përmban 8 masa: 3 (37.5%) masa legjislative dhe 5 (62.5%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë 
nuk është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë 
kësaj periudhe nuk mund të matet. 
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3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë 
 
Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa (40%) 
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.20. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të 
industrisë 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht;  

 50% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.  
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ballafaqohet me shumë vonesa serioze dhe shumica e masave 
të planifikuara janë në realizim e sipër. Disa vonesa paraqiten në miratimin e Ligjit për Turizëm dhe atij për Inovacion 
dhe Ndërmarrësi. Përveç këtyre masave, në periudhat në vijim institucionet përgjegjëse duhet t’i kushtojnë rëndësi 
edhe mbështetjes së bizneseve për certifikim të produkteve, si dhe rekrutimit të stafit në KIESA. 
 
3.21. Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane 

 
Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.  
 
3.22. Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore 

 
Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë nuk 
është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë kësaj 
periudhe nuk mund të matet. 
 
3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore 
 
Ky kapitull përmban 82 masa: 25 (30.48%) masa legjislative dhe 57 (69.52%) masa zbatuese; prej tyre, 11 
masa (13.41%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 2 masa legjislative dhe 9 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.23. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Gjyqësori dhe të drejtat themelore 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  
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 9.09% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht; 

 90.91% e masave, 10 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze në realizimin e masave. Vonesa janë paraqitur 
në miratimin e akteve nënligjore të Ligjit për Ndërmjetësim, të cilat kanë qenë të parapara të miratohen në tremujorin 
e parë të këtij viti. Vonesa janë paraqitur edhe në Zbatimin e 54 vendimeve të KKPB-së ( të përcaktuara për këtë vit 
nga 143 vendimet e skemës së kompensimit) në lidhje me skemën e kompensimit, të trashëguara nga Drejtoria për 
Çështje Pronësore Banesore. 
 
3.24. Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria 
 
Ky kapitull përmban 51 masa: 14 (27.4%) masa legjislative dhe 37 (72.6%) masa zbatuese; prej tyre, 11 masa 
(21.57%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 9 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.24. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Drejtësia, liria dhe siguria 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 9.09% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht; 

 90.91% e masave, 10 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor përballet me vonesa serioze. Vonesat e paraqitura më sipër lidhen me miratimin 
e kornizës ligjore, konkretisht akteve nënligjore që derivojnë nga Ligji për të Huajt dhe Ligji për Azil. Gjithashtu ka 
vonesa në miratimin e rregullores për AQM si dhe Strategjisë Nacionale të Migrimit. Në anën tjetër, nuk kemi 
pranuar raport nga institucioni përgjegjës lidhur me masat për themelimin e konsullatave të reja dhe shtrirjen e KVIS.  
 
3.25. Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore 

 
Ky kapitull përmban 1 masë legjislative, e cila, pra i tërë kapitulli, është planifikuar të zbatohet gjatë 
tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 3.25. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Shkenca dhe kërkimet shkencore 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar plotësisht. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në nuk ka vonesa serioze pasi që masa e planifikuara është zbatuar.  
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3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura 
 
Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese; prej tyre, 1 masë 
legjislative (25%) është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë. 
 
Diagrami 3.26. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Arsimi dhe kultura 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar plotësisht. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim 
e sipër. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë zbatimit te programeve mësimore për klasat: 3, 8 dhe 12, si 
dhe për lëndën e Gjuhës Shqipe për nxënësit e komuniteteve joshqiptare për klasat 3, 6 dhe 10 dhe në të gjitha shkollat 
e Republikës së Kosovës. 
 
3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi 

 
Ky kapitull përmban 19 masa: 9 (47.37%) masa legjislative dhe 10 (52.63%) masa zbatuese; prej tyre, 5 masa 
(26.31%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 4 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.27. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Mjedisi 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 20% e masave, 1 masë, janë zbatuar plotësisht; 

 80% e masave, 4 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim 
e sipër. Vonesa te vogla janë paraqitur kryesisht lidhur me miratimin e Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e 
Integruar të Ndotjes, Ligji për Ujërat e Kosovës si dhe Planit të veprimit 2020 - 2022 për zbatimin e Strategjisë 
Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017 – 2036. Ndërsa me vonesa serioze të cilat kërkojnë vëmendje gjatë kësaj periudhe 
janë masat si Ligji për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrjes së Mineraleve, Ligji për Gjuetinë dhe UA për rregullat 
dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes, dhe Strategjia dhe Plani i Veprimit për 
menaxhimin e Mbeturinave 2019-2028. 
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3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit 
 
Ky kapitull përmban 10 masa: 7 (70%) masa legjislative dhe 3 (30%) masa zbatuese; prej tyre, 3 masa (30%) 
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 2 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.28. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit 
publik 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 33.33% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim 
e sipër. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë aprovimit te Planit Strategjik për Shëndetin e Nënës dhe 
Fëmijës. 
 
3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor 
 
Ky kapitull përmban 4 masa: 1 (25%) masë legjislative dhe 3 (75%) masa zbatuese; prej tyre, 2 masa (50%) 
janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 
Diagrami 3.29. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Unioni doganor 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 1 masë, është zbatuar plotësisht; 

 50% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor ka vonesa serioze në një indikator, masat tjera të planifikuara janë në realizim 
e sipër. Vonesa e paraqitur sipër është lidhur me miratimin e Ligjit për Kodin Doganor dhe të Akcizave në Kosovë. 
Është themeluar grupi punues për hartimin e Kodit por nuk ka pasur zhvillime deri tani, prandaj, duhet t’i kushtohet 
rëndësi e veçantë hartimit dhe aprovimit në Qeveri duke pasur parasysh që është planifikuar të realizohet deri në 
Qershor të vitit 2019. 
 
3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë 
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Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë. 
 
3.31. Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes 

 
Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33%) masë legjislative, ndërsa 2 (67%) masa zbatuese; prej tyre, asnjë masë 
nuk është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë, prandaj shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë 
kësaj periudhe nuk mund të matet. 
 
3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar 

 
Ky kapitull përmban 9 masa: 2 (22.22%) masa legjislative dhe 7 (77.78%) masa zbatuese; prej tyre, 3 masa 
(33.33%) janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë: 1 masë legjislative dhe 2 masa zbatuese. 
 
Diagrami 3.32. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2019: Kontrolli financiar 

 
 
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë si në vijim: 

 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar plotësisht; 

 33.33% e masave, 1 masë, akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 
 
Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim 
e sipër. Një vonesë e paraqitur sipër është lidhur me hartimin dhe miratimin e doracakut për auditimet e 
pajtueshmërisë. Duhet t’i kushtohet rëndësi hartimit të doracakut për auditimet e pajtueshmërisë pasi që ky indikator 
nuk ka përfunduar brenda afatit siç është paraparë. 
 
3.33. Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe ato buxhetore 
 
Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë. 
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Shtojca 1: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2019: Gjendja e zbatimit të masave të planifikuara për periudhën prill – qershor 2019 

MASAT LEGJISLATIVE 

Nr. 
Dispozitat e 

MSA-së 
Aktet kombëtarë që do të harmonizohen Aktet e acquis-së së BE-së që do të transpozohen 

Institucionet 
përgjegjëse 

Statusi i 
ecurisë 

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE  

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit 

1.1.2. Administrata publike 

1.1.2. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

1.1.2.3 Neni 120  Plotësim-ndryshimi i UA nr. 2008/08 për 
marrëveshjet e bashkëpunimit të komunave me 
fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane 

Asnjë akt MAPL E zbatuar 

1.1.2.1
2 

Neni 120  Plotësim-ndryshimi i Rregullores për shqyrtimin 
administrativ të akteve të komunës 

Asnjë akt MAPL Vonesa 
serioze 

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

3.1. Legjislacioni kornizë   

3.1.1 Neni 20, 80 
dhe 74, pika 3  

Ligji për Inspektime Asnjë akt MTI Vonesa 
serioze 

3.1 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

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

3.4. Legjislacioni kornizë 

3.4.1 Neni 65  Ligji për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj, 
i miratuar  

Direktiva 88 / 361 /EEC për implementimin e artikullit 67 të Traktatit për 

Themelimin e Komunitetit Ekonomik Evropian 

MD Vonesa 
serioze 

3.4 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.4.2 Neni 64  Rregullorja për licencimin dhe rregullimin e 
operatorëve të sistemeve të pagesave 

Direktiva 2015/2366 për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm  BQK E zbatuar 

3.4.4 Neni 89  UA për Pronarin Përfitues  Direktiva 2015/849 mbi Parandalimin e përdorimit të sistemit financiar 

për qëllime të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (versioni i 

konsoliduar CELEX:02015L0849-20180709) 

MF Vonesa 
serioze 

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik 

3.5. Legjislacioni kornizë 

3.5.1 Neni 79  Plotësim-ndryshimi i Ligjit për Partneritetin 
Publiko - Privat, i miratuar  

Direktiva e BE-së 2014/23 për dhënien e kontratave të koncesionit 

(versioni i konsoliduar CELEX:02014L0023-20180101) 

MF Vonesa 
serioze 

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

3.8. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.8.1 Neni 75, pika 
1a dhe 1b 

Rregullorja De Minimis për Ndihmë Shtetërore 
(Rregullore e re), e miratuar  

Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1407/2013 mbi zbatimin e neneve 107 

dhe 108 të Traktatit për funksionimin e Bashkimit Europian për Ndihmën 

De Minimis (18/12/2013- 2020)  

MF Vonesa 
serioze 

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare 

3.9 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.9.5 Neni 50, 96 
dhe aneksit 6  

Rregulla 17 mbi Vlerën e Benefiteve të Pensionit 
e aplikueshme për Fondin e Pensionit 
Suplementar Punëdhënës 

Direktiva 2003/41/KE e parlamentit Evropian dhe e Këshillit te 3 

Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe mbikëqyrjen e instutucioneve te 

pensioneve profesionale" (versioni i konsoliduar CELEX:02003L0041-

20130620) 

BQK Vonesa 
serioze 



 

| 30 

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

3.10. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.10.3 Neni 109, 110 
dhe 111  

Rregullorja për pronësi të mediave dhe 
parandalim të koncentrimit të mediave (akt 
nënligjor i ri), miratuar 

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuele - AVMSD  KPM Vonesa 
serioze 

3.10.4 Neni 109, 110 
dhe 111  

Rregullorja për krijimin e fondit për stimulim të 
programeve (akt nënligjor i ri), e miratuar  

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-Vizuele - AVMSD  KPM Vonesa 
serioze 

3.10.5 Neni 109, 110 
dhe 111  

Rregullorja për të drejtën për shteg dhe 
shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës (akt 
nënligjor i ri), e miratuar 

Direktiva e BE-së Nr. 2014/61 /BE mbi masat për reduktimin e kostos për 

shtrirjen e rrjetit të komunikimeve elektronike  

ARKEP Vonesa 
serioze 

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

3.11. Legjislacioni kornizë 

3.11.1 Neni 102  Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Ligji i ri) Rregullore (EU) nr. 1305/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 

datës 17 dhjetor 2013, për mbështetjen e zhvillimit rural nga Fondi 

Bujqësor Evropian për Zhvillim Rural (FBEZHR) dhe që shfuqizon 

Rregulloren e Këshillit (EC) nr. 1698/2005; 

Rregullore (EU) nr. 1306/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 

datës 17 dhjetor 2013, për financimin, menaxhimin dhe monitorimin e 

politikës së përbashkët bujqësore dhe që shfuqizon rregulloret e Këshillit 

(EEC) nr. 352/78, (EC) nr. 165/94, (EC) nr. 2799/98, (EC); nr. 814/2000, 

(EC) nr. 1290/2005 dhe (EC) nr. 485/2008; 

Rregullore (EU) nr. 1307/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 

datës 17 dhjetor 2013, që përcakton rregullat për pagesat direkte për 

fermerët sipas skemave të mbështetjes në kuadër të politikës së 

përbashkët bujqësore dhe që shfuqizon Rregulloren e Këshillit (EC) nr. 

637/2008 dhe Rregulloren e Këshillit (EC) nr. 73/2009; 

Rregullore (EU) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 

datës 17 dhjetor 2013, që themelon organizatën e përbashkët të tregjeve në 

produktet bujqësore dhe që shfuqizon rregulloret e Këshillit (EEC) nr. 

922/72, (EEC) nr. 234/79, (EC) nr. 1037/2001 dhe (EC) nr. 1234/2007; 

Rregullore zbatuese të Komisionit (EE) nr. 447/2014, të datës 2 maj 2014, 

për rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (EU) nr. 231/2014 të 

Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për krijimin e Instrumentit për 

Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II); 

Rregullore e Këshillit (EC) nr. 21/2004 të datës 17 dhjetor 2003 që krijon 

sistemin për identifikimin dhe regjistrimin e dhenve dhe dhive dhe që 

ndryshon Rregulloren (EC) nr. 1782/2003 si dhe Direktivën 92/102/EEC 

dhe Direktivën 64/432/EEC; 

Rregullore (EU) nr. 1144/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 

datës 22 tetor 2014, për masat e ofrimit dhe promovimit të informacionit 

në lidhje me produktet bujqësore të zbatuara në tregun e brendshëm dhe 

në vendet e treta dhe që shfuqizon Rregulloren e Këshillit (EC) nr. 3/2008; 

Rregullore e Këshillit (EC) nr. 834/2007 të datës 28 qershor 2007 për 

prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe që 

 Vonesa 
serioze 



 

| 31 

shfuqizon Rregulloren (EEC) nr. 2092/91; 

Rregullore (EU) nr. 1151/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 

datës 21 nëntor 2012, për skemat e cilësisë për produktet bujqësore dhe 

produktet ushqimore; 

Rregullore e Këshillit (EC) nr. 1217/2009 të datës 30 nëntor 2009 për 

krijimin e një rrjeti për mbledhjen e të dhënave të kontabilitetit mbi të 

ardhurat dhe operimin e biznesit të fermave bujqësore në Komunitetin 

Evropian. 

3.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinës 

3.12. Legjislacioni kornizë 

3.12.1 Neni 102  Ligji nr. 03/L-016 për ushqimin (plotësim-
ndryshim)  

Rregullorja nr. 178/2002 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian për 

përcaktimin e parimeve dhe kërkesave të përgjithshme të ligjit për 

ushqimin, krijimin e Autoritetit Evropian për Siguri Ushqimore dhe 

parashtrimin e procedurave qe i përkasin sigurisë ushqimore; 

Direktiva 2001/83/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 6 nëntorit 

2001 mbi kodin e Komunitetit në lidhje me produktet medicinale për 

përdorim njerëzor; 

Rregullorja (KE) Nr 1223/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 

datës 30 nëntor 2009 për produktet kozmetike;  

Direktiva 2014/40 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 3 

prill 2014 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave 

administrative të Shteteve Anëtare lidhur me prodhimin, paraqitjen dhe 

shitjen e duhanit dhe produkteve të tij, që shfuqizon Direktiva 2001/37 / 

EC; 5. Konventa e Vetme për Drogat narkotike 1961; 6. Konventa për 

Substancat Psikotrope 1971 7. Direktiva e Këshillit Nr. 98/83/EC për 

cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor. 

MBPZhR Vonesa 
serioze 

3.12. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.12.5 Neni 102  Rregullorja mbi përcaktimin e rregullave 
shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe 
derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara 
për konsum njerëzor (akt nënligjor i ri) 

Rregullorja nr. 1069/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që 

parashtron rregullat e shëndetit në lidhje me nënproduktet shtazore dhe 

produkteve që rrjedhin nga to jo të destinuara për konsum njerëzor qe 

shfuqizon Rregulloren (KE) nr. 1774/2002 (Rregullorja mbi nën-produktet 

shtazore).  

AUV Vonesa 
serioze 

3.12.8 Neni 102  UA për kërkesat e higjienës së ushqimit të 
kafshëve (akt nënligjor i ri) 

1. Rregullorja (KE) nr 183/2005 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 

datës 12 janar 2005 që parashtron kërkesat për higjienën e ushqimit për 

kafshë. 

AUV E zbatuar 

3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit 

3.14. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.14.3 Neni 113  UA për licencimin e makinistëve, i miratuar Direktiva 049/2004 për licencimin e operatorëve hekurudhorë MI Vonesa 
serioze 

3.14.4 Neni 113  Rregullorja mbi rregullat e përbashkëta në 
fushën e aviacionit civil dhe krijimin e një 
Agjencie Evropiane të Sigurisë së Aviacionit (akt 
nënligjor i ri), e miratuar 

Rregullorja (BE) 2018/1139 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 

4 korrik 2018 mbi rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe 

krijimin e një Agjencie Evropiane të Sigurisë së Aviacionit, dhe për 

ndryshimin e Rregulloreve (KE) Nr. 2111/2005, (BE) Nr. 996/2010, (KE) 

1008/2008, (BE) Nr. 376/2014 dhe Direktivave 2014/30/BE dhe 

AAC Vonesa 
serioze 
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2014/53/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, dhe shfuqizimin e 

Rregulloreve (KE) Nr 552/2004 dhe (KE) Nr 216/2008 të Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit dhe Rregullores së Këshillit (KEE) Nr 3922/91 

3.14.8 Neni 113  Rregullorja që parashtron kërkesat për hapësirat 
e kanaleve zanore për qiellin e vetëm evropian 
(akt nënligjor i ri), e miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 1079/2012 e datës 16 nëntor 

2012 që përcakton kërkesat për ndarjen e kanaleve zanore për qiellin e 

vetëm Evropian Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 657/2013 e 

datës 10 korrik 2013 për ndryshimin e Rregullores Zbatuese (BE) Nr. 

1079/2012 për përcaktimin e kërkesave për ndarjen e kanaleve zanore për 

qiellin e vetëm evropian Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 

2017/2160 e 20 nëntorit 2017 për ndryshimin e Rregullores Zbatuese (BE) 

1079/2012 lidhur me disa referenca në dispozitat e ICAO-s 

AAC E zbatuar 

3.14.9 Neni 113  Rregullorja për certifikimin e entiteteve 
përgjegjëse të mirëmbajtjes (akt nënligjor i ri), e 
miratuar 

Rregullorja e Komisionit (EU) Nr. 445/2011 mbi sistemin e certifikimit të 

subjekteve përgjegjëse për mirëmbajtje 

ARH E zbatuar 

3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia 

3.15. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.15.4 Neni 114  Rregullore për kriteret minimale për auditimet e 
energjisë përfshirë ato të kryera si pjesë e 
sistemeve të menaxhimit të energjisë 

Direktiva nr. 2012/27/KE për efiçiencë të energjisë e cila amendamenton 

direktivën nr. 2009/125/KE dhe direktivën nr. 2010/30/KE dhe shfuqizon 

direktivën nr. 2004/8/KE dhe direktivën nr. 2006/32/KE 

MZhE Vonesa 
serioze 

3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë 

3.20. Legjislacioni kornizë 

3.20.1 Neni 99 dhe 
100  

Ligji për Turizëm, i miratuar Direktiva (EU) 2015/2302 e Parlamentit Evropian dhe e këshillit të datës 

25 nëntor 2015 mbi udhëtimin e paketës dhe marrëveshjet e udhëtimit të 

lidhur 

MTI Vonesa 
serioze 

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

3.23. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.15 Neni 83  Rregullore për sistematizimin e vendeve të 
Punës në Sekretariatin e KGjK-së, e miratuar 

Asnjë akt 
 

KGjK Vonesa 
serioze 

3.23.23 Neni 3 dhe 4  UA për plotësim-ndryshimin e UA nr 03/3016 
për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së 
paluajtshme të përbashkët në emër të të dy 
bashkëshortëve 

Asnjë akt ZKM Vonesa 
serioze 

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

3.24. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.24. Migracioni 

3.24.4 Neni 85  Rregullorja për integrimin e përfituesve të 
mbrojtjes ndërkombëtare, e miratuar 

Komunikata COM/2011/0455 e Komisionit Evropian dhe Parlamentit 
Evropian, Këshillit dhe komitetit Evropian Ekonomik dhe Social dhe 
Komitetit te Regjioneve - Agjenda Evropiane per Integrimin e shtetasve te 
vendeve te treta 
Komunikata COM/2005/0389 e Komisionit Evropian dhe Parlamentit 
Evropian, Këshillit dhe komitetit Evropian Ekonomik dhe Social dhe 
Komitetit te Regjioneve - Agjenda e përbashkët per Integrim - Korniza per 
integrimin e shtetasve te vendeve te treta. 

MPB Vonesa 
serioze 
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3.24.7 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 22/2013 
për Kushtet dhe procedurat e vazhdimit të vizës, 
i miratuar 

Rregullorja e KE nr. 810/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 
datës 13 korrik 2009 për krijimin e Kodit të Komunitetit për Viza  

MPB Vonesa 
serioze 

3.24.8 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 02/2014 
për Dokumentet e Udhëtimit për të Huajt, i 
miratuar 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.24.9 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për Plotësim-ndryshimin e UA nr. 26/2013 
për Procedurën e Humbjes së Shtetësisë së 
Kosovës me Lirim dhe Privim, i miratuar 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.24.10 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 01-2015 
për Themelimin e Komisionit të Ankesave për të 
Huajt, i miratuar 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.24.11 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për Plotësim-ndryshimin e UA Nr. 05/2015 
për Procedurën dhe kriteret e përcaktimit të 
statusit të personit pa shtetësi, mënyra e fitimit 
të shtetësisë për personin pa shtetësi dhe 
personin me status të refugjatit, i miratuar 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.24.12 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për Plotësim-ndryshimin e UA nr.06/2014 
për Themelimin dhe përcaktimin e rregullave të 
punës së Komisionit të Ankesave për Shtetësi, i 
miratuar 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.24.13 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

Projekt UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 
04/2014 për Procedurat e fitimit të shtetësisë së 
Republikës së Kosovës 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.24.14 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

UA për plotësim-ndryshimin e UA nr. 24/2013 
për Refuzimin e hyrjes në Republikën Kosovës, i 
miratuar 

Asnjë akt MPB Vonesa 
serioze 

3.25. Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe hulumtimet 

3.25. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.25.1 Neni 107  UA për Këshilli për inovacion shkencor, transfer 
të dijës dhe teknologjisë, i miratuar  

 Asnjë akt MAShT  E zbatuar 

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi 

3.27. Legjislacioni kornizë 

3.27.1 Neni 115, 116 
dhe 117  

Ligji për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrjes së 
Mineraleve 

Direktiva 2006/21/KE për Mbeturinat nga Minierat  MMPH Vonesa 
serioze 

3.27.2 Neni 115, 116 
dhe 117  

Ligji nr. 02/L-53 për Gjuetinë (plotësim-
ndryshim) 

Direktiva 92/43/KEE për ruajtjen e vendbanimeve natyrore, florës dhe 
faunës së egër; 
Direktiva 2009/147/KEE për shpezët; 
Konventa e Bonit-për mbrojtjen e llojeve shtegtuese të kafshëve të egra;  
Konventa e Bernit për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe habitateve 
natyrore Evropiane; 
Konventa e Rios për Biodiversitet; 

MBPZhR Vonesa 
serioze 

3.27.3 Neni 115, 116 
dhe 117  

Ligji nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës (plotësim-
ndryshim) 

Rregullorja (BE) nr. 691/2011 e Parlamentit dhe e Këshilli Evropian e 
datës 6 korrik 2011 mbi llogaritë ekonomike mjedisore evropiane; 
Rregullorja (BE) nr. 995/2010 e Parlamentit dhe e Këshilli Evropian e 

MBPZhR E zbatuar 
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datës 20 tetor 2010 për detyrimet e operatorëve të cilët vendosin drurin 
dhe produktet e drurit në treg; 

3.27. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.27.8 Neni 115, 116 
dhe 117  

UA nr. 06/2007 për rregullat dhe normat e 
shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme 
të ndotjes (plotësim-ndryshim) 

Direktiva 2010/75/BE për emisionet industriale MMPH Vonesa 
serioze 

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

3.28 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.28.4 Neni 81  UA për Produktet Afatgjata Direktiva 2008/122/EC për mbrojtjen e konsumatorëve në lidhje me 
aspekte të caktuara te kontratat e shfrytëzimit me afat të paluajtshmërive 
me qëllim të pushimit, shfrytëzimit afatgjatë të produkteve të pushimit, të 
rishitjes dhe shkëmbimit.  

MTI E zbatuar 

3.28.5 Neni 81  UA për hartimin dhe miratimin e formularit mbi 
kredit e konsumatorëve 

Direktiva 2008/48/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 23 Prill 
2008 mbi Marrëveshjet e Kredisë për Konsumatorët 

BQK  E zbatuar 

3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor 

 Legjislacioni kornizë 

3.29.1 Neni 77 dhe 
104  

Plotësim-ndryshimi i Ligjit për Kodin doganor 
dhe të akcizave në Kosovë 

Rregullorja e BE-së nr. 952/2013 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 9 
dhjetorit 2013 për Kodin Doganor të Unionit 

MF Vonesa 
serioze 

3.32 Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar 

 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.32.2 Neni 97  Hartimi dhe miratimi i rregulloreve për zbatimin 
e Ligjit për KBFP 

Udhëzimet e INTOSAI për Qeverisje të Mirë, Standardet dhe Udhëzimet 
(IPPF) - Korniza Ndërkombëtare e Praktikës Profesionale, Korniza COSO 
e kontrollit të brendshëm 

MF E zbatuar 

MASAT ZBATUESE 

Nr. 
Dispozitat e 

MSA-së 
Objektivat Treguesit 

Afatet 
kohore 

Institucionet 
përgjegjëse 

Statusi i 
ecurisë 

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE  

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit 

1.2. Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare 

1.2. Korniza e politikave 

1.2.1 Nenet 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
17, 19  

Vazhdimi i reformave institucionale në fushën e 
bashkëpunimit rajonal dhe obligimeve 
ndërkombëtare 

Koncept-dokumenti për Persona të Zhdukur, i miratuar ZKM E zbatuar 

2. BLLOKU II - KRITERET EKONOMIKE 

2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut 

2.1. Korniza e politikave 

2.1.1 Nenet 25, 43, 
75, 93, 94, 96, 
98, 106, 107, 
121, 123  

Zbatimi i Strategjisë së Reformës së menaxhimit 
të financave publike (SRMFP 2016-2020) 

Raporti vjetor 2018, i hartuar  MF E zbatuar 

2.1.3 Nenet 25, 43, 
75, 93, 94, 96, 
98, 106, 107, 
121, 123  

Zbatimi i strategjisë së reformës së menaxhimit 
të financave publike (SRMFP 2016-2020) 

Mbajtja e Takimit të Dialogut për MFP në kuadër të RAP  MF E zbatuar 

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

3.0. Korniza e politikave 

3.0.1 Neni 74  Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të 
legjislacionit vendor me acquis të BE-së me 
qëllim të zbatimit të MSA-së 

Kalendari vjetor i Përkthimit, i hartuar. MIE E zbatuar 

3.0.2 Neni 74  Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të 
legjislacionit vendor me acquis të BE-së me 
qëllim të zbatimit të MSA-së 

2 udhërrëfyes afatmesëm për kapitujt prioritarë të acquis (23 dhe 24) sipas 
MSA-së, të hartuara. 

MIE E zbatuar 

3.0.2 Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.0.5 Neni 74  Avancimi i mëtejshëm i procesit të përafrimit të 
legjislacionit vendor me acquis të BE-së me 
qëllim të zbatimit të MSA-së 

Lansimi i pilot-projektit për rishikimin e akteve të përkthyera  MIE E zbatuar 

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

3.1. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.1.3 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 3  

Ngritja e kapaciteteve administrative në 
Agjencinë Kosovare për Metrologji 

Zyrtarë të rekrutuar në Agjencinë Kosovar për Metrologji  MTI Vonesa 
serioze 

3.1.5 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 3  

Thellimi i bashkëpunimit me Organizata 
Ndërkombëtare në fushën e Infrastruktures së 
Cilësisë 

Aplikimi për anëtarësim në Byronë ndërkombëtare të Peshave dhe 
Masave (BIPM) i dërguar nga Agjencinë Metrologjisë së Kosovës  

MTI E zbatuar 

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

3.4. Korniza e politikave 

3.4.3 Neni 89  Zhvillimi i politikave në luftën kundër pastrimit 
të parave, parandalimit të ekonomisë jo-formale, 
dhe financimit të terrorizimit 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për luftimin dhe parandalimin e ekonomisë 
jo-formale, pastrimit të parave, financimit të terrorizimit dhe krimeve 
financiare 2019-2023, i aprovuar 

MF E zbatuar 

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

3.7. Korniza e politikave 

3.7.2. Neni 77 dhe 
78  

Miratimi i Strategjisë Kombëtare për forcimin e 
Sistemit të Drejtës së Autorit dhe Planit të 
Veprimit 

Strategjia dhe Plani i veprimit, i miratuar MKRS  E zbatuar 

3.7.2 Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.7.3 Neni 77 dhe 
78  

Rekrutimi i stafit të përhershëm në Agjencinë e 
Pronësisë Industriale  

Rekrutim i stafit në Agjencinë për Pronësi Industriale MTI E zbatuar 

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

3.8. Korniza e politikave 

3.8. Konkurrenca 

3.8.1 Neni 74 dhe 
75  

Hartimi i Koncept-dokumenti për Ligjin për 
Konkurrencën 

Koncept-dokumenti për Ligjin për Konkurrencën, i miratuar  MTI  E zbatuar 

3.8.3 Neni 74 dhe 
75  

Analiza e tregut në sektorin e homologimit Raporti me gjetjet nga analizat në sektorin e homologimit AKK Vonesa 
serioze 

3.8. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.8. Ndihma shtetërore 

3.8.6 Neni 74 dhe 
75  

Fillimi i inicimit të Udhëzuesit për Krijimin i 
Inventarit të Ndihmës Shtetërore 

Udhëzuesi për krijimin e Inventarit të Ndihmës Shtetërore, i hartuar MF E zbatuar 

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare 

3.9. Korniza e politikave 
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3.9.2 Neni 50, 96 
dhe aneksi 6  

Manuali për menaxhimin e riskut Hartimi dhe miratimi i Manualit BQK Vonesa 
serioze 

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

3.10. Zbatimi në praktikë 

3.10.4 Neni 109, 110 
dhe 111  

Dhënia e kapaciteteve frekuencore për shërbimet 
International Mobile Technology (IMT - telefoni 
mobile 3G dhe 4G) për ofruesit e shërbimeve 
mobile të komunikimeve elektronike 

Autorizimet individuale për operatorë për dhënien e kapaciteteve 
frekuencore 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbime IMT 
përfshirë edhe shërbimet IoT, të miratuara 

ARKEP Vonesa 
serioze 

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

3.11. Korniza e politikave 

3.11.1 Neni 102  Përmirësimi i politikave për tokën bujqësore Koncept-dokumenti për tokën bujqësore, i miratuar MBPZhR Vonesa 
serioze 

3.11.2 Neni 102  Përmirësimi i politikave për rregullimin e tokës Koncept-dokumenti për rregullimin e tokës, i miratuar MBPZhR Vonesa 
serioze 

33.12. Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinës 

3.12. Zbatimi në praktikë 

3.12.2 Neni 102  Përmirësimi i mbrojtjes së shëndetit publik dhe 
shëndetit të kafshëve 

Vlerësimi dhe kategorizimi i operatorëve të biznesit me ushqim, i 
përfunduar 

AUV E zbatuar 

3.14. Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit 

3.14. Korniza e politikave 

3.14.3 Neni 113  Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik 
sektorial të transportit 

Koncept-dokumenti për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 03/L 051 për 
Aviacionin Civil, i miratuar 

MI Vonesa 
serioze 

3.14.4 Neni 113  Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik 
sektorial të transportit 

Koncept-dokumenti për projekt ligjin për hetimin e aksidenteve dhe 
incidenteve hekurudhore (akt nënligjor i ri), i miratuar 

MI Vonesa 
serioze 

3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia 

3.15 Korniza e politikave 

3.15.1 Neni 114  Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në fushën e 
efiçiencës së energjisë me qëllim të zbatimit të 
dispozitave të MSA-së dhe acquis-së së 
transpozuar 

Plani Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021, i miratuar MZhE Vonesa 
serioze 

3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat 

3.18. Korniza e politikave 

3.18.1 Neni 95  Monitorimi i Planit të veprimit nga raporti Peer 
Revieë për vitin 2019 

Raporti mbi zbatimin e rekomandimeve nga procesi "peer revieë", i 
përgatitur 

ASK E zbatuar 

3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë 

3.20. Korniza e politikave 

3.20.1 Neni 99 dhe 
100  

Përmirësimi i politikave për Inovacion dhe 
Ndërmarrësi  

Strategjia për Inovacion dhe Ndërmarrësi, e miratuar MIN E zbatuar 

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

3.23. Korniza e politikave 

3.23. Lufta kundër korrupsionit 

3.23.3 Neni 83 dhe 
91  

Avancimi i luftës kundër korrupsionit, si dhe 
zbatimi i reformave kyçe për drejtësi 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Luftimin e Korrupsionit 2019 - 2023, e 
miratuar  

AKK Vonesa 
serioze 

3.23 Të drejtat themelore 
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3.23.4 Neni 3 dhe 4  Avancimi i kornizës së politikave për mbrojtjen 
dhe zbatimin e të drejtave të njeriut  

Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e 
Kosovës , e miratuar  

ZKM Vonesa 
serioze 

3.23.7 Neni 3 dhe 4  Administrimi efikas i sistemit të ekzekutimit të 
sanksioneve penale 

Qendra për vlerësimin dhe klasifikimin e të burgosurve, e funksionalizuar MD Vonesa 
serioze 

3.23. Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore 

3.23.9 Neni 3 dhe 4  Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve 
strategjikë për komunitete, kthim dhe integrim 

Koncept-dokument për përkrahjen e projekteve për komunitete MKK Vonesa 
serioze 

3.23.10 Neni 3 dhe 4  Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve 
strategjikë për komunitete, kthim dhe integrim 

Koncept-dokument për Ligjin për persona të zhvendosur MKK Vonesa 
serioze 

3.23 Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.23. Të drejtat themelore 

3.23.22 Neni 3 dhe 4  Avancimi i koordinimit ndërinstitucional në 
fushën e të drejtave të njeriut në nivel qendror 
dhe ndërmjet organeve qendrore dhe komunale 

Grupi Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut , i 
funksionalizuar  

ZKM Vonesa 
serioze 

3.23 Zbatimi në praktikë 

3.23 Të drejtat themelore 

3.23.40 Neni 3 dhe 4  Përhapja e vlerave dhe praktikave që 
promovojnë barazinë gjinore, mbrojtjen e të 
drejtave, fuqizimin e rolit dhe pozitës së grave 
dhe vajzave në shoqëri 

Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2019-2023 i miratuar  ZKM Vonesa 
serioze 

3.23.43 Neni 3 dhe 4  Ofrimi i mundësive të barabarta për fëmijë me 
nevoja të veçanta  

Organizimi i nivelit të V të kualifikimit 65 asistentë për të punuar me 
fëmijët me nevoja të veçanta, të certifikuar 

MAShT Vonesa 
serioze 

3.23 Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore 

3.23.52 Neni 3 dhe 4  Përmirësimi i zbatimit të Ligjit për Përdorimin e 
Gjuhëve 

Furnizimi me pajisje të reja dhe me programe elektronike –aplikacion 
softuer; Trajnimet e mbajtura 

ZKM E zbatuar 

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

3.24. Korniza e politikave 

3.24. Migracioni 

3.24.2 Neni 85, 86, 87 
dhe 88  

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave 
në fushën e migracionit, me qëllim të zbatimit të 
dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të 
përafruar  

Strategjia e re shtetërore për Migrim dhe Plani i Veprimit 2019-2024, e 
miratuar  

MPB Vonesa 
serioze 

3.24. Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor 

3.24.8 Neni 91  Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave 
në fushën e luftës kundër krimit të organizuar, 
me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së 
dhe të legjislacionit të përafruar 

Strategjia shtetërore dhe plani i veprimit kundër Krimit të organizuar 
2018-2023, e miratuar 

MPB E zbatuar 

3.26. Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura 

3.26. Korniza e politikave 

3.26.3 Neni 118  Zhvillimi i Legjislacionit në fushën e Arsimit të 
Lartë  

Koncept-dokumenti për Ligjin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim 
(AKA), i miratuar 

 MAShT E zbatuar 

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi 

3.27. Korniza e politikave 

3.27.2 Neni 115, 116 
dhe 117  

Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të 
Mbeturinave në Kosovë 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për menaxhimin e Mbeturinave 2019-2028, 
e miratuar 

MMPH Vonesa 
serioze 
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3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik 

3.28. Mbrojtja e shëndetit publik 

3.28. Korniza e politikave 

3.28.2 Neni 106  Zhvillimi i politikave për ruajtjen dhe 
përparimin e shëndetit 

 Plani strategjik për shëndetin e nënës dhe fëmijës, i miratuar MSh Vonesa 
serioze 

3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor 

3.29. Korniza e politikave 

3.29.1 Neni 17, 18, 
19, 39, 48, 75, 
93, 104 dhe 
Protokollit 3  

Vazhdimi i parandalimit dhe luftimit të 
korrupsionit 

Planit të Veprimit kundër korrupsionit, i miratuar MF E zbatuar 

3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar 

3.32. Korniza e politikave 

3.32.1 Neni 97  Zhvillimi i mëtejmë i kornizës rregullative Doracaku për auditimet e pajtueshmërisë, i hartuar ZKA Vonesa 
serioze 

3.32. Zbatimi në praktikë 

3.32.4 Neni 97  Rishikimi i pyetësorit vet-vlerësues në 
institucione 

Pyetësori vetë-vlerësues, i rishikuar MF E zbatuar 
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Shtojca 2: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2019: Lista e masave të zbatuara deri në fund të qershorit, para afateve të parapara  

MASAT LEGJISLATIVE  

Nr. 
Dispozitat e 

MSA-së 
Aktet kombëtarë që do të harmonizohen Aktet e acquis-së së BE-së që do të transpozohen Afatet 

Institucionet 
përgjegjëse 

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË 

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

3.6. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.6.3. Neni 51, pika 
1, 2, 3 e MSA-
së 

UA që përcakton kërkesat, kushtet dhe procedurat për 
krijimin e Numrit Unik Identifikues 

Direktiva (EU) 2017/1132 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 
datës 14 qershor 2017 në lidhje me aspekte të caktuara të së drejtës 
së kompanive. 

K4 2019 MTI 

3.9. Kapitulli 9 i acquis: Shërbimet financiare 

3.9. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.9.8. Nenet 50, 96 
dhe aneksit 6 

Rregullorja për Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat 
për Shpalosje për Institucionet Financiare Jobankare 

Direktiva 2008/48 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 23 
prillit 2008 mbi marrëveshjet e kredisë për konsumatorët dhe 
shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 87/102 / KEE (versioni i 
konsoliduar CELEX:02008L0048-20180101) 

K4 2019 BQK 

3.9.9. Nenet 50, 96 
dhe aneksit 6 

Hartimi i rregullativës për zbatim të IFRS 9 (Bankat) Rregullorja e Komisionit (BE) 2016/2067 e 22 nëntorit 2016 për 
ndryshimin e rregullores (EC) Nr. 1126/2008 për miratimin e disa 
standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në përputhje me 
Rregulloren (EC) Nr. 1606/2002 të Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit në lidhje me Raportimin Financiar Ndërkombëtar 
Standardi 9 

K4 2019 BQK 

3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet 

3.16. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.16.2 Neni 39, 40, 70 
dhe 105  

Plotësim-ndryshimi i Projekt Ligjit për Trajtimin e 
Legjislacionit për Lojërat e Fatit, i miratuar 

Opinion i Avokatit të përgjithshëm Mazák i dhënë me 23 shkurt 
2010, Rregullat kombëtare që krijojnë një sistem koncesionesh për 
veprimtarinë e lojërave të fatit në kazino - Koncesionet e 
mundshme vetëm nga shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar të 
themeluara në territorin kombëtar; Aktgjykimet në fushën e 
lojërave të fatit: 
https://ec.europa.eu/groëth/sectors/gambling/infringements-
court-cases_en 

K4 2019 MF 

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

3.23. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.17 Neni 83  Rregullorja për gjyqtar porotë, e miratuar Asnjë akt K3 2019 KGjK 

3.23.21 Neni 83  Rregullore për procedurë disiplinore për prokurorë, e 
miratuar 

Asnjë akt K4 2019 KPK 

MASAT ZBATUESE 

Nr. 
Dispozitat e 

MSA-së 
Objektivat Treguesit Afatet 

Institucionet 
përgjegjëse 

1: BLLOKU I: KRITERET POLITIKE 

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit 

1.1.1. Kushtetuta, Parlamenti dhe sistemi zgjedhor 

1.1.1. Korniza e politikave 
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1.1.1.1. Neni 120 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në 
fushën e administratës së Kuvendit, me qëllim të zbatimit 
të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar 

Strategjia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndër-parlamentar, e 
miratuar 

K4 2019 Kuvendi 

1.1.1.2. Neni 120 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në 
fushën e administratës së Kuvendit, me qëllim të zbatimit 
të dispozitave të MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar 

Strategjia për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun, e 
miratuar 

K4 2019 Kuvendi 

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË 

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

3.4. Korniza e politikave 

3.4.5 Neni i 64  Manuali për Mbikëqyrjen e Sistemit të Pagesave  Manuali për Mbikëqyrjen e Sistemit e Pagesave bazuar në 
Rregulloren EU No. 795/2014, i miratuar. 

K3 2019 BQK 

3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat 

3.18. Korniza e politikave 

3.18.5 Neni 95  Zhvillimi i Statistikave të R&D Statistikat e R& D të përfshira në anketën strukturore të 
ndërmarrjeve (në baza vjetore) 

K4 2019 ASK 

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

3.23. Zbatimi në praktikë 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.14
. 

Neni 83 Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe 
fuqizimi i administratës 

Raporti i Prokurorit të Shtetit, i publikuar K4 2019 KPK 

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

3.24. Korniza e politikave 

3.24. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile 

3.24.12 Neni 83  Të intensifikohet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar Marrëveshje për Transferim të Personave të Dënuar mes Republikës 
së Kosovës dhe Italisë, e nënshkruar 

K4 2019 MD 

3.24. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.24. Menaxhimi i kufirit 

3.24.13 Neni 85  Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e 
kapaciteteve institucionale në fushën e menaxhimit të 
kufirit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të MSA-së 
dhe të legjislacionit të përafruar 

Aplikacioni i të dhënave të integruara në Qendrën Kombëtare për 
Menaxhimin e Kufirit, i funksionalizuar 

K4 2019 MPB 

3.24. Lufta kundër terrorizmit 

3.24.36 Neni 92  Të përforcohen strukturat e Kosovës në parandalimin dhe 
eliminimin e akteve terroriste dhe financimit të tyre 

Procesi i rekrutimit të tre zyrtarëve në Divizionin për Parandalim 
dhe Riintegrimin e Personave të Radikalizuar, i përfunduar  

K4 2019 MPB 

 


