
NËN-KOMITETI I  PËR INOVACION, SHOQËRI TË INFORMACIONIT DHE POLITIKA SOCIALE  

BASHKIMI EVROPIAN– KOSOVË 
 

Takimi  -I- 

Bruksel, 15 Dhjetor 2016 

 

Vendi: Qendra e Kongresit “Albert Borschette”, Salla AB / 0.A 

Rue Froissart 36 

 
DRAFT AGJENDA 

E ENJTE, 15 DHJETOR 

08:30-08:45 FJALIMET HYRËSE DHE MIRATIMI I AGJENDËS 

08:45-10:40                   Arsimi dhe rinia 

08:45–09:00 
Implementimi i përgjithëshëm i konkluzioneve të DPSA 2016 / ERP masat dhe 
udhëzuesit i politikave / dhe Plani i veprimit i ERA  

09:00-09:30 1 – Reformat në arsim dhe  (ERA, ERP, në përputhje me konluzionet DPSA) 

 1.1 Arsimi parashkollor, fillorë dhe i mesëm (në përputhje me ERA) 

 1.2 Implementimi i kurrikules (ERA, në përputhje me konkluzionet e DPSA) 

 1.3 Arsimi dhe Aftësimi Profesional (ERA, ERP, në përputhje me konluzionet DPSA) 

 
1.4  Arsimi i lartë (përfshirë Lighin për Arsim të Lartë) (ERA, ERP, në përputhje me 
konluzionet e DPSA) 

 1.5 Korniza e kualifikimeve 

 
1.6  Qasja në arsim/politikat gjithëpërfshirëse arsimore për minoritetet dhe nxënësit me 
nevoja të veçanta (në përputhje me konluzionet DPSA) 

09:30-09:50 
2 -  Standardet për vlerësimin e arsimit, ofrimin e trajnimeve dhe politikat (në përputhje 
me ERA) 

 2.1   Indikatorët e Arsimit dhe Aftësimit 2020 

 2.2  Prioritetet për asistencën IPA II për arsim 

09:50-10:30 3 -  Mbështetja e BE për Arsim dhe Aftësim 

 
3.1  Aktivitetet e ardhshme nën Platformën e Ballkanit Perëndimor për Arsim dhe 
Aftësim 

 3.2  Erasmus+: Rezultatet e fundit 

 
3.5  Planet për përdorimin strategjik të mundësive të bashkëpunimit (prioritetet, 
qëndrueshmëria, ndikimi, etj) (KO) ( në përputhje me konluzionet DPSA) 

10:30-10:40 
4 -  Gjendja aktuale sa i përket veprimeve dhe politikave në mbështetje të të rinjve  (në 
përputhje me DPSA dhe ERA) 

10:40-10:55         PAUZA PËR KAFE 

10:55-12:30 Politika sociale dhe punësimi (pjesa 1)                                                                  

10:55-11:10 
Implementimi i përgjithëshëm i konkluzioneve të DPSA 2016 / ERP masat dhe 
udhëzuesit i politikave / dhe Plani i veprimit i ERA 
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11:10-11:25 
1 –  Lëvizja e lirë e punëtorëve dhe koordinimi i sistemeve të sigurimeve shoqërore  (në 
përputhje me konluzionet DPSA) 

11:25-12:00 
2  Politikat e Punësimit dhe Politika Sociale (duke përfshirë gjininë dhe mundësitë e 
barabarta në punë (në përputhje me ERA) 

 2.1  Gjendja në tregun e punës, tendencat dhe sfidat 

 
2.2   Strategjia e punësimit dhe kornizat e tjera strategjike në sektorin e punësimit: gjendja 
aktuale (në përputhje me ERA) 

 2.3  Zbatimi i Ligjit të Punës (në përputhje me konkluzionet e DPSA) 

 
2.4  Shërbimet Kombëtare të Punësimit ((ERA, ERP,   në përputhje me konluzionet 
DPSA) 

 2.5  Masa aktive të tregut të punës 

 
2.6  Barazia gjinore në punësim dhe mundësi të barabarta në punë  (në përputhje me 
ERA, ERP) 

12:00-12:20 3  Dialogu Social/ Partnerët social 

 3.1  Zbatimi i legjislacionit për sindikatat dhe grevat 

 3.2  Këshilli Ekonomik dhe Social – amandamentimi dhe zbatimi i ligjit të ndërlidhur 

 3.3  Rezultatet e dialogut social dypalësh dhe trepalësh 

12:20 – 12.30 FJALIMET PËRMBYLLËSE TË SESIONIT TË PARADITES  

12:30-14.00 Pauza për drekë 

14:00-14:50 Politika sociale dhe punësimi (pjesa 2)                                                                   

14:00-14:25 4 -  Përfshirja Sociale dhe Mbrojtja Sociale  

 
4.1  Dokumentet strategjike dhe reformat e brendshme organizative të MPMS për 
adresimin e sfidave të politikave sociale dhe përfshirjes sociale. 

 
4.2  Legjislacioni primar dhe sekondar në fushën e skemës së pensioneve, paaftësisë dhe 
ndihmës sociale (duke përfshirë edhe lejen e maternitetit ) 

 4.3  Legjislacioni sekondar në fushën e shërbimeve sociale dhe asistencës sociale. 

14:25-14.50 
5 -  Legjislacioni sekondar në fushën e shërbimeve sociale dhe asistencës sociale. (në 
përputhje me konkluzionet e DPSA)  

 5.1  Plani legjislativ për përafrimin e legjislacionit me acquis të Evropës 

 
5.2  Zbatimi i Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, të vitit 2013 (në përputhje me 
konkluzionet e DPSA) 

 
5.3  Inspektorati i Punës: kapaciteti dhe aktivitetet (në përputhje me konkluzionet e 
DPSA) 

 5.4  Zhvillimi i bazave të të dhënave mbi shëndetin dhe sigurinë në punë    
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14:50-15:30 Trashëgimia kulturore 

14:40-14:55 1 – Ruajtja dhe Promovimi i trashëgimië kulturore  

14:55-15:05 
2-  Zbatimi i legjislacionit për të luftuar ndërtimet e paligjshme dhe shkatërrimin e 
trashëgimisë kulturore 

15:05-15:20 
3 -  Marrëdhëniet mes Qeverisë së Kosovës/Kishës Ortodokse Serbe: Këshilli për Zbatim 
dhe Monitorim (KZM) 

15:20-15:30 
4 -  Miratimi i legjislacionit që pasqyron zotimet e Kosovës sipas Shtojcës V të Planit të 
Ahtisarit 

15:30-15:40 PAUZA PËR KAFE 

15:40-16:50 
Shoqëria e Informacionit, Komunikimet Elektronike, Politikat Audio-Vizuale dhe 
Mediat 

15:40-16:00 1 -  Shoqëria e Informacionit 

 1.1  Zhvillimet institucionale, politike dhe legjislative 

 
1.2  Kapacitetet administrative si dhe bashkëpunimi dhe koordinimi mes organeve 
përkatëse qeveritare, duke përfshirë ndërveprimin e sistemeve elekronike në administratën 
publike  

 
1.3 Zbatimi i Ligjit mbi Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit (e-biznesi, e-nënshkrimi, 
etj), zbatimi i strategjisë së TI-së (në përputhje me konkluzionet e DPSA) 

 
1.4  Zhvillimi i statistikave të shoqërive të informacionit në përputhje me Eurostat  (në 
përputhje me konkluzionet e DPSA) 

16:10-16:30 2 -  Komunikimet elektronike 

 2.1  Zhvillimet dhe planet institucionale, politike dhe legjislative 

 2.2  Prezantimi i legjislacionit sekondar 

 
2.3  Pavarësia e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
(ARKEP), duke përfshirë edhe dispozitat ligjore dhe burimet njerëzore dhe financiare 

 
2.4  Kapacitetet e Ekipit Reagues për Emergjenca Kompjuterike (EREK) (në përputhje 
me konkluzionet e DPSA) 

 

2.5  Zhvillimet  e tregut  dhe rregullative në tregun e komunikimeve elektronike (të tilla si 
miratimi i akteve nën-ligjore/rregulloret e ARKEP, masave mbrojtëse të konkurrencës, 
procedurave të apelit, raporteve mbi zhvillimin e tregut (fikse, mobile, transmetuesit duke 
përfshirë edhe të dhënat mbi investimet)] (në përputhje me konkluzionet e DPSA) 

 
2.6  Menaxhimi i frekuencave të radios: përgatitja për kalim në transmetim digjital dhe 
përdorimi i dividendit digjital (në përputhje me konkluzionet e DPSA) 

16:30-16:50 3 -  Politikat audio-vizuale dhe mediat 

 
3.1  Implementimi i kalimit në transmetimin digjital - përditësim  (në përputhje me 
konkluzionet e DPSA) 

 
3.2  Përafrimi i legjislacionit me Direktivën për Shërbimet Audio-vizuale të Mediave 
(gjendja aktuale) - përditësimi mbi rishikimin e legjislacionit sekondar (sidomos në 
licencimin dhe shpërndarjen e programeve televizive dhe radio) 
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3.3  Zhvillimet në Komisionin e Pavarur të Mediave, përfshirë personelin, burimet dhe 
rekrutimet 

 
3.4  Financimi i transmetuesit publik (RTK) – përditësim me shkrim (në përputhje me 
konkluzionet e DPSA) 

16:50-17:40 Shkenca dhe Inovacioni  

16:50-17:20 
1 -  Pjesëmarrja në Programin e Punës së BE-së për hulumtim dhe inovacion - Horizon 
2020 (në përputhje me konkluzionet e DPSA) 

 1.1  Kapacitetet administrative (KE) 

 1.2  Vlerësimi në bazë të rezultateve/statistikave të para (KE) 

 
1.3  Veprimet e ndërmarra për të nxitur pjesëmarrjen në Horizon 2020(Kosova) (në 
përputhje me konkluzionet e DPSA) 

17:20-17:40 
2  Ngritja e kapaciteteve për hulumtime dhe inovacion (në përputhje me konkluzionet 
e DPSA) 

 2.1  Zbatimi i Ligjit të rishikuar për Veprimtari Kërkimore Shkencore 

 
2.2   Strategjia Kombëtare për Inovacionin dhe veprimet zbatuese, duke përfshirë 
investimet publike dhe private në hulumtim dhe inovacion (në përputhje me 
konkluzionet e DPSA) 

 
2.3  Kontributi dhe pjesëmarrja në Strategjinë Rajonale për Hulumtime Shkencore dhe 
Inovacion 

 
2.5  Përditësimi mbi veprimet në përputhje me Zonën Evropiane të Kërkimit dhe 
Unionin e Inovacionit 

17:40-17:50 Qështjët e hapura në kuadër të asistences financiare (IPA I dhe II)  

17:50-18:00      FJALIMET PËRMBYLLËSE 


