
BASHKIMI EVROPIAN – KOSOVË 

NËN-KOMITETI PËR TRANSPORT, MJEDIS, ENERGJI DHE ZHVILLIM RAJONAL 
 

Takimi i parë 

Prishtinë, 16 shkurt 2017 
 

Vendi: Ndërtesa e Re e Qeverisë, P38 
                                                                      

AGJENDA 

E ENJTE, 16 SHKURT 

08:45-09:00 

FJALIMET HYRËSE DHE MIRATIMI I AGJENDËS  
znj. Mary Teresa Moran, DG NEAR 
znj. Anila Statovci-Demaj, MIE 
BASHKË-KRYESUES:  znj. Mary Teresa Moran, DG NEAR 
BASHKË-KRYESUESE: z. Demush Shasha, MIE 

09:00-10:45                   Mjedisi 

 

Përafrimi ligjor, politikat institucionale, përafrimi legjislativ dhe zhvillimet në zbatim që 
nga DPSA në vitin 2016 për çdo nën-pikë 

 

09:00-09:10 
1 – Zhvillimet më të fundit në politikën mjedisore (Prezantuar nga DG ENV) 

 
2 – Cilësia e ajrit 

09:10-09:20 
2.1 – Matja dhe raportimi në kohë reale mbi cilësinë e ajrit (Raporti i Progresit, konkluzionet e 
DPSA) 

 

 
3 – Menaxhimi i mbeturinave  

09:20-09:40 
3.1 – Zbatimi i master planit të mbeturinave dhe sistemit të informacionit (konkluzionet e 
DPSA) 
 

09:40-09:50 
3.2 – Themelimi i operatorit për ruajtjen e mbeturinave të rrezikshme (konkluzionet e DPSA) 
     

 
4 – Cilësia e ujit 

09:50-10:00 

4.1 – Themelimi i një autoriteti për menaxhimin e pellgut lumor dhe përgatitjen e planeve për 
menaxhimin e pellgut lumor dhe kompletimin e rrjetit për monitorimin e burimeve ujore, 
duke përfshirë monitorimin e ujërave tokësore (Raporti i Progresit, konkluzionet e DPSA) 
     

10:00-10:15 
5 – Mbrojtja e natyrës: Përafrimi me acquis  
     

 10:45-11:00    PUSHIMI I KAFES 

 11:00 -11:30 Ndryshimet klimatike 

 
Përafrimi ligjor, politikat institucionale, përafrimi legjislativ dhe zhvillimet në zbatim që 
nga DPSA në vitin 2016 për çdo nën-pikë 

11:00 -11:10 
1 – Zhvillimet më të fundit në politikën klimatike (prezantuar nga DG CLIMA) 

11:10 -11:15 

2 – Zbatimi i Strategjisë për Përshtatje ndaj Ndryshimeve Klimatike dhe Zhvillimit të 
Emetimeve të Ulëta, në përputhje me kornizën EU 2030 për politikat klimatike dhe të 
energjisë, përfshirë përditësimin e raportimit mbi inventarin e gazrave serrë (Raporti i 
Progresit) 
 

11:15 -11:20 3 – Krijimi i një planifikimi sistematik të strategjisë mbi ndryshimin klimatik (konkluzionet e 
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DPSA) 
  

 

11:20 -11:25 

4 – Zbatimi i akteve nën-ligjore mbi monitorimin dhe raportimin mbi gazrat serrë, substancat 
që shterojnë shtresën e ozonit, gazrat serë të fluorit dhe informimin e konsumatorit dhe 
emetimet e CO2 nga automobilat e rinj (konkluzionet relevante të DPSA) 
   
 

11:30-12:00 Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore 

11:30 -11:50 
1 – Implementimi i koncept dokumenteve mbi zhvillimin rajonal dhe për të ftuar Zyrën e BE-
së si një vëzhguese në grupin që harton dokumentin (konkluzionet e DPSA) 
Z. Besim Kamberaj, Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal, MAPL 

11:50 -12:00 FJALIMET PËRMBYLLËSE TË SESIONIT TË MËNGJESIT 

12:00-13:00 Pushimi për drekë  

13:00-14:45 Transporti  

 
Përafrimi ligjor, politikat institucionale, përafrimi legjislativ dhe zhvillimet në zbatim që 
nga DPSA në vitin 2016 për çdo nën-pikë 

13:00 -13:10 

1 – Konektiviteti 

 Zhvillimet më të fundit, përcjellja e Samitit të WB6 në Paris, progresi i arritur në masat për 
reformë të konektivitetit dhe Traktati për Komunitetin e Transportit 

 
 

 Progresi në projektet për zgjerimin e TEN-T kryesor/gjithëpërfshirës 
 

 Përmirësimi i konektivitetit rajonal përmes zbatimit të  projekteve të investimeve publike 
individuale me prioritet, në veçanti duke miratuar raportin e rishikuar të zbatimit të 
klauzolës së investimeve, në bazë të listës prioritare të projekteve infrastrukturore. (ERA) 

 

 
2 – Transporti rrugor 
 

13:10 -13:20 
2.1 – Implementoni dhe zbatoni legjislacionin për siguri rrugore (Raporti i Progresit) 
  
 

13:20 -13:30 
2.2 – Miratimi dhe zbatimi i Ligjit për Patentë shofer (konkluzionet e SAPD) 
 

 
3 – Transporti hekurudhor   

13:30 -13:40 
3.1 – Fuqizimi i kapaciteteve të rregullatorit hekurudhor dhe sigurimi i pavarësisë së tij 
financiare dhe operative (Raporti i Progresit) 
 

13:40 -13:50 

3.2 – Përpjekjet për njohjen e ndërsjellë të licencave të makinistëve dhe njohjen e rregullave 
teknike dhe rregullave të sigurisë në transportin hekurudhor. (Raporti i Progresit) 

 

13:50 -14:00 
3.3 – Sigurohuni që nuk vendosen pengesa teknike për të kufizuar hapjen e tregut për 
operatorët privat (konkluzionet e DPSA) 
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14:00 -14:10 
3.4 – Autoriteti i sigurisë: emërimi i hetuesit të hekurudhave në Komisionin për Hetimin e 
Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (konkluzionet e DPSA) 
 

 
4 – Transporti ajror 

14:10 -14:20 
4.1 – Përmbushja e kërkesave të mbetura të Fazës 1 të ECAA (konkluzionet e DPSA) 
 

14:20 -14:30 
4.2 – Implementimi i Ligjit për Agjencinë për Shërbimet e Navigacionit Ajror, duke u fokusuar 
në punësimin e personelit dhe burimeve kryesore (konkluzionet e DPSA) 
 

14:45 – 15:00 PUSHIMI PËR KAFE 

15:00-16:45 Energjia 

 
Përafrimi ligjor, politikat institucionale, përafrimi legjislativ dhe zhvillimet në zbatim që 
nga DPSA në vitin 2016 për çdo nën-pikë  

15:00-15:05 

1 - Konektiviteti 
 

 Zhvillimet e fundit, përcjellja e Samitit WB6 në Paris, progresi mbi masat e reformës së 
konektivitetit 

  

15:05-15:10 
2 – Siguria e furnizimit 
 

 

2.1 Filloni zbatimin e acquis mbi sigurinë e furnizimit dhe merrni një vendim përfundimtar 
mbi kapacitetet e reja gjeneruese, mbylljen e termocentralit Kosova A, dhe marrëveshjet e 
pronësisë për Kosovën B, përdorimin e interkoneksionit të ri me Shqipërinë (ARE, Raporti i 
Progresit, konkluzionet e DPSA) 
 

15:10-15:15 
2.2. Zbutjen e përkohshme të ndotjes deri në fund të vitit 2018; Monitorimi i cilësisë së ajrit dhe 
TC Kosova B: Gjendja e rehabilitimit (normat IED) 
 

15:15-15:30 

2.3 –Miratimi i një strategjie gjithëpërfshirëse të energjisë për periudhën 2016-2025 e cila është 
në përputhje me standardet mjedisore dhe sociale të BE-së dhe detyrimet sipas Traktatit të 
Komunitetit të Energjisë (ARE) 
 

 
3 – Tregu i brendshëm i energjisë 

15:30-15:45 
3.1 –  Furnizues të rinj të energjisë elektrike - lëshimi i licencave për furnizuesit e rinj (ARE) 
 

15:45-15:50 
3.2 – Kodi i rrjetit të KOSTT-it, i harmonizuar me atë të ENTSO-E (ARE) 
 

 
4 – Efiçienca e energjisë 

15:50-16:00 
4.1 – Raporti i dytë mbi ecurinë e zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për BRE, i 
përgatitur; (ARE) 
 

 
5 – Efiçienca e energjisë 

16:00-16:05 
5.1 –Efiçienca e energjisë dhe mjedisit (konkluzionet е DPSA) 
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16:05-16:10 

5.2 –Miratimi i legjislacionit sekondar që transpozon Direktivën 2010/31/EU dhe Ligji për 
efiçiencën e energjisë që transpozon Direktivën 2012/27/EU (ARE, Raporti i Progresit, 
konkluzionet e DPSA) 
 

16:10-16:20 
5.3 – Miratimi i planit kombëtarë të veprimit për efiçiencë të energjisë, i 3-ti me radhë (ARE,  
konkluzionet e DPSA) 
 

16:20-16:35 
7 – Tregu i përbashkët energjetik dhe tregu i aksioneve energjetike, i krijuar (ARE) 
 

16:35-16:45 
Pikat e mbetura për mbështetjen teknike (IPA I dhe II) 

 

16:45-17:00     FJALIMET PËRFUNDIMTARE 


