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HYRJE  

Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2022-2026 është miratuar nga Qeveria e Republikës 
së Kosovës më 9 mars 2022 dhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 7 prill 2022. Ai është dokument 
ligjërisht i detyrueshëm për të gjitha organet e administratës shtetërore, të cilat obligohen të zbatojnë masat 
afatshkurtra nën përgjegjësinë e tyre, sipas planifikimit. 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 – Zyrës së Kryeministrit (ZKM). ZKM, 
përkatësisht departamenteve përgjegjëse për integrim evropian, monitoron zbatimin e PKZMSA-së në baza 
tremujore, përmes raporteve të rregullta. Këto raporte shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin 
e tij dhe për llogaridhënie e transparencë brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të interesuara e 
publikut të gjerë. Gjetjet, ndër të tjera, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet e stabilizim-
asociimit BE – Kosovë, përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së. 

Ky raport i dytë për vitin 2022 mbulon periudhën 1 prill – 30 qershor. Të dhënat janë raportuar nga secili 
institucion përgjegjës përmes matricës së masave afatshkurtra dhe bazuar në udhëzuesin përkatës. 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 plotësisht, përkatësisht që përballen me vonesa serioze. 
Zbatimi i Programit është vlerësuar sipas statusit të ecurisë (paraqitur në diagrame) për të gjitha masat dhe 
për masat e planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës raportuese (prill – qershor).  

Zbatimi i të gjitha masave është vlerësuar sipas pesë niveleve të statusit të ecurisë: 

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

 Masat në zbatim e sipër, pa vonesa (ato që kanë filluar së zbatuari dhe pritet të zbatohen në tërësi 
brenda afateve të parapara) – me të gjelbër; 

 Masat që përballen me vonesa të vogla (ato që kanë filluar së zbatuari, por përballen me vonesa e 
probleme të vogla) – me të verdhë; 

 Masat që përballen me vonesa serioze (ato që janë paraparë të zbatohen gjatë periudhës raportuese, 
por që akoma nuk kanë filluar së zbatuari, dhe përballen me vonesa serioze) – me të kuqe; dhe 

 Masat e planifikuara në të ardhmen (ato që akoma nuk kanë filluar së zbatuari dhe janë planifikuar 
të zbatohen në pjesën e mbetur të vitit) – me ngjyrë të hirtë. 

Zbatimi i masave të planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës raportuese është vlerësuar sipas dy 
niveleve të statusit të ecurisë: 

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

 Masat e pazbatuara (ato të cilat nuk kanë arritur të zbatohen) – me të kuqe. 

Ky raport përmban katër kapituj dhe ndahet në dy pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi dhe ajo mbi secilin 
bllok. Kapitulli 0 jep një pasqyrë të përgjithshme mbi gjendjen aktuale, deri në fund të marsit, në zbatimin 
e Programit në tërësi, në raport me tërë vitin dhe brenda periudhës raportuese. Ky kapitull është i ndarë 
më tej në 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 përmban diagramin dhe pjesën 
narrative (shpjegimin e gjetjeve). Pjesa narrative mbi secilin bllok përmbyllet me një vlerësim cilësor të 
gjendjes, ku listohen masat që nuk kanë arritur të zbatohen brenda periudhës raportuese dhe ato që pritet 
të përballen me sfida gjatë periudhës në vijim.  

Kapitujt 1, 2 dhe 3 janë uniformë – secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të Programit: diagramin 
dhe pjesën tekstuale. Diagramet paraqesin gjetjet mbi nivelin e zbatimit të kapitullit përkatës: njëri deri në 
fund të periudhës raportuese (në raport me të gjitha masat e kapitullit) dhe tjetri gjatë periudhës raportuese (për 
masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda periudhës janar – mars). Pjesa tekstuale jep një përmbledhje 
sasiore të këtyre gjetjeve. Pjesa mbi nivelin e zbatimit deri në fund të periudhës raportuese jep numrin dhe 
përqindjen e masave të zbatuara dhe atyre me statuse të tjera të ecurisë nga të gjitha masat e planifikuara. 
Pjesa mbi nivelin e zbatimit gjatë tremujorit të parë jep numrin dhe përqindjen e masave të zbatuara nga 
masat e planifikuara për t’u zbatuar brenda këtij tremujori. Pjesa narrative gjithashtu jep një vlerësim të 
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shkurtër cilësor të gjendjes së përgjithshme në fushën përkatëse. Raporti gjithashtu përmban shtojcën që 
paraqet gjendjen e zbatimit të të gjitha masave. 

Gjetjet tregojnë se gjatë tremujorit të dytë këtij viti Programi është zbatuar në nivel prej 34.69%: 17 nga 49 
masa të planifikuara për këtë tremujor janë zbatuar plotësisht, ndërsa 65.31% e tyre, 32 masa, akoma nuk 
janë zbatuar plotësisht (shihni diagramin 0.2, fq. 6). Për më tepër, deri në fund të tremujorit të dytë i tërë 
Programi është zbatuar në shkallë prej 18.72%: 44 nga 235 masa të planifikuara janë zbatuar, ndërsa 81.22% 
e tyre (191 masa) akoma nuk janë zbatuar plotësisht. Nga këto 49 masa, 12 prej tyre janë zbatuar para 
afateve kohore (shihni shtojcën).  
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0. PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS PRILL – QERSHOR 2022  

Programi përmban 235 masa: 89 (37.87%) masa legjislative dhe 146 (62.13%) masa zbatuese. 

Diagrami 0.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të Programit deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 18.72% e masave, 44 masa, janë zbatuar; 

 51.46% e masave, 121 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 2.95% e masave, 7 masa, përballen me vonesa të vogla; 

 24.66% e masave, 58 masa, përballen me vonesa serioze; 

 2.21% e masave, 5 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga gjithsej 49 masa të zbatuara plotësisht, 12 masa (24.48% e tyre) janë zbatuar para afateve kohore (për 
hollësi, shihni shtojcën e raportit). 

Nga të gjitha masat e programit, 50 (20.85%) e tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë: 
20 masa legjislative dhe 29 masa zbatuese. 

Diagrami 0.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: masat e planifikuara për këtë tremujor 

 

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

 34% e masave, 17 masa, janë zbatuar; 

 66% e masave, 33 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Nga gjithsej 235 masa, Programi përmban 89 masa legjislative, të cilat përbëjnë 37.87% të të gjitha masave. 

Diagrami 0.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: të gjitha masat legjislative 

 

Sa i përket zbatimit të masave legjislative deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

Zbatuar - 18.72% | 44 masa

Sipas planit, pa vonesa - 51.46 % | 121 masa

Vonesa të vogla - 2.95% | 7 masa

Vonesa serioze - 24.66% | 58 masa

Në të ardhmen - 2.21 % | 5 masa

Zbatuar - 34% | 17 masa

Vonesa serioze - 66% | 33 masa

Zbatuar - 17.98% | 16 masa

Sipas planit, pa vonesa - 50.57 % | 45 masa

Vonesa të vogla - 2.24% | 5 masa

Vonesa serioze - 29.21% | 25 masa
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 17.97% e masave, 16 masa, janë zbatuar; 

 50.56% e masave, 45 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 2.24% e masave, 2 masa, përballen me vonesa të vogla; 

 29.21% e masave, 26 masa, përballen me vonesa serioze. 

Nga të gjitha këto masa legjislative, 20 masa (22.47%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë. 

Diagrami 0.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: masat legjislative të planifikuara për 
tremujorin e dytë 

 

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

 30% e masave, 6 masa, janë zbatuar; 

 70% e masave, 14 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Nga gjithsej 235 masa, programi përmban 146 masa zbatuese, të cilat përbëjnë 62.13% të të gjitha masave.  

Diagrami 0.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: të gjitha masat zbatuese 

 

Sa i përket zbatimit të masave zbatuese deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 19.18% e masave, 28 masa, janë zbatuar; 

 52.07% e masave, 76 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 3.42% e masave, 5 masa, përballen me vonesa të vogla; 

 21.91% e masave, 58 masa, përballen me vonesa serioze; 

 3.42% e masave, 5 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga të gjitha këto masa zbatuese, 29 masa (19.86%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë 
  

Zbatuar - 30% | 6 masa

Vonesa serioze - 70% | 14 masa

Zbatuar - 19.18% | 28 masa

Sipas planit, pa vonesa - 52.07 % | 76 masa

Vonesa të vogla - 3.42% | 5 masa

Vonesa serioze - 21.91% | 58 masa

Në të ardhmen - 3.42 % | 5 masa



 

| 8 

Diagrami 0.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: masat zbatuese të planifikuara për 
tremujorin e parë 

 

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

 37.93% e masave, 11 masa, janë zbatuar; 

 62.07% e masave, 18 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

0.1. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike 

Ky bllok përmban 17 masa: 4 (23.6%) masa legjislative dhe 13 (76.4%) masa zbatuese. 

Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Kriteret politike – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 23.5 % e masave, 4 masa, janë zbatuar; 

 35.3% e masave, 6 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 35.3% % e masave, 6 masa, përballen me vonesa; 

 5.8 % e masave, 1 masë, është planifikuar të zbatohet gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga të gjitha masat e këtij blloku, 2 masa zbatuese (11.76%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit 
të dytë. 

Diagrami 0.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Kriteret politike – masat e planifikuara 
për këtë tremujor

 

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

 50% e masave, 1 masë, është zbatuar 

 50% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Zbatuar - 37.93% | 11 masa

Vonesa serioze - 62.07% | 18 masa

Zbatuar - 23.5% | 4 masa

Sipas planit, pa vonesa - 35.3% | 6 masa

Vonesa - 35.3% | 6 masa

Në të ardhmen - 5.9% | 1 masë

Zbatuar - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 50% | 1 masë
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Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masa e këtij blloku e planifikuar për periudhën raportuese e cila nuk është 
zbatuar brenda afatit të paraparë është si në vijim: 

 Miratimi i koncept dokumentit për zgjedhjet lokale. 

Përveç kësaj mase, masat e tjera të këtij blloku që përballen me sfida e vonesa të deritanishme ose të pritura 
në zbatim dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur të vitit janë si në vijim: 

 Miratimi i rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për paga në sektorin publik; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për zyrtarët publikë; 

 Miratimi i projektligji për inspektimin administrativ; 

 Harmonizimi me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA) i të paktën 20% të 
projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative (UA) që përmbajnë 
procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ. 

0.2. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike  

Ky bllok përmban 3 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 0.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Kriteret ekonomike – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  
● 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 
● 33.33% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. 

Masa e këtij blloku që përballet me sfida e vonesa të deritanishme ose të pritura në zbatim dhe që kërkon 
vëmendje në pjesën e mbetur të vitit është si në vijim: 

 Miratimi i koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrje Publike. 

0.3. Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquis-
në e BE-së 

Ky bllok përmban 215 masa: 85 (39.53%) masa legjislative dhe 130 (60.46%) masa zbatuese. 

Diagrami 0.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Standardet evropiane – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 18.61% e masave, 40 masa, janë zbatuar; 

 52.56% e masave, 113 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 3.25% e masave, 7 masa, përballen me vonesa të vogla; 

Sipas planit, pa vonesa - 66.67% | 2 masa

Vonesa serioze - 33.33% | 1 masë

Zbatuar - 18.61% | 40 masa

Sipas planit, pa vonesa - 52.56% | 113 masa

Vonesa të vogla - 3.25% | 7 masa

Vonesa serioze - 23.72% | 51 masa

Në të ardhmen - 1.86 % | 4 masa
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 23.72% e masave, 51 masa, përballen me vonesa serioze; 

 1.86% e masave, 4 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga të gjitha masat e këtij blloku, 47 masa (21.86%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë: 
20 (42.55%) masa legjislative dhe 27 (57.45%) masa zbatuese. 

Diagrami 0.3.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Standardet evropiane – masat e 
planifikuara për këtë tremujor 

 

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

 30.04% e masave, 16 masa, janë zbatuar; 

 69.96% e masave, 31 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk 
janë zbatuar brenda afatit të paraparë janë si në vijim: 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve; 

 Hartimi dhe miratimi i PV për zbatimin e rregullores së BE-së 2019/1020 për mbikëqyrje të tregut dhe 
përputhshmërinë e produkteve dhe rregullores së BE-së, 2019/515 mbi njohjen reciproke të mallrave; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit të plotësuar-ndryshuar për prokurim publik; 

 Miratimi i strategjisë për pronësi industriale; 

 Pranimi i të dhënat për zbatimin nga shoqatat për menaxhim Kolektiv të të drejtave të autorit në Zyrën për 
të Drejtat e Autorit (ZDA); 

 Miratimi i Agjendës Digjitale për Kosovën 2030; 

 Miratimi i rregullores për bartshmërinë e numrave; 

 Miratimi i rregullores për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audio dhe audiovizuale;  

 Miratimi i Rregullores për pronësinë dhe koncentrimin e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale;  

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

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

 Miratimi i 14 Procedurave Standarde Operative (PSO) për monitorimin e organizmave karantinore 
(organizmave me prioritet të lartë); 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për transportin rrugor; 

 Miratimi i UA për kontrollim teknik të automjeteve; 

 Miratimi i UA për kontrollimin teknik mobil; 

 Miratimi i rregullores (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 9/2020 në lidhje me kërkesat e raportimit dhe 
kanalet e raportimit ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet meteorologjike; 

 Miratimi i UA për licencimin e operatoreve te transportit rrugor te mallrave;  

 Miratimi i koncept dokumentit për transportin e mallrave të rrezikshme; 

 Miratimi i strategjisë së energjisë 2022-2031; 

 Miratimi i Strategjisë Shtetërore të Ujërave të Kosovës 2017-2036 dhe PV 2023-2025; 

 Zbatimi i masave për efiçiencë të energjisë në 21 komuna përmes punimeve në ndërtesa, ndriçim apo instalim 
të paneleve PV (55 projekte) të pakos së parë dhe (25 projekteve) të pakos së dytë; 

Zbatuar - 30.04% | 16 masa

Vonesa - 69.96% | 31 masa
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 Miratimi i koncept dokumentit për rishikimin e politikave tatimore; 

 Miratimi i politikave për zhvillimin e industrisë dhe mbështetje të biznesit; 

 Miratimi i strategjisë së turizmit; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit të plotësuar-ndryshuar për Prokurorin e Shtetit; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për mosmarrëveshjet administrative; 

 Miratimi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës i rregullores për normë standarde; 

 Miratimi i strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre; 

 Miratimi i Strategjisë dhe PV për Përfshirjen e Komunitetit Rom dhe atij Ashkali në Shoqërinë Kosovare 
2022-2026; 

 Funksionalizimi i sistemit për menaxhimin e rasteve për personat e zhvendosur; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e 
Kufirit Shtetëror; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sigurinë kibernetike; 

 Miratimi i programit i ri-integrimit dhe de-radikalizimit; 

 Funksionalizimi i njësisë për API/PNR për avancimin e kapaciteteve për menaxhimin e kufirit; 

 Emërimi dhe sistemimi i zyrtarit ndërlidhës me EURPOL-in; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për ujërat e Kosovës; 

 Miratimi i Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-2028; 

 Miratimi i planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm; 

 Miratimi nga Qeveria i projekt-kodit të plotësuar-ndryshuar doganor dhe të akcizave në Kosovë; 

 Zhvendosja në pronë publike dhe funksionalizimi i plotë i së paku 2 terminaleve doganore. 

Përveç këtyre masave, masat e tjera të këtij blloku që përballen me sfida e vonesa të deritanishme ose të 
pritura në zbatim dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur të vitit janë si në vijim: 

 Hartimi i analizës së përputhshmërisë së platformës ekzistuese për regjistrimin e bizneseve me kërkesat e 
Sistemit të Ndërlidhjes së Regjistrave të Biznesit (BRIS); 

 Miratimi i koncept dokumenti për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit; 

 Krijimi i ekipit të veçantë, (njësisë organizative) për analiza strategjike në kuadër të Njësisë për Inteligjencë 
Financiare; 

 Mbledhja e të dhënave nga tereni në kuadër të regjistrimit të popullsisë dhe banesave; 

 Miratimi i projektligji i punës; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Siguri dhe Shëndet në Punë; 

 Miratimi i politikës për zhvillimin e industrisë dhe mbështetje të biznesit; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit të plotësuar-ndryshuar për Komisionin e Pavarur për Media; 

 Miratimi i UA-së për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga 
noterët; 

 Miratimi i koncept dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda 
kohës se arsyeshme; 

 Emërimi i dy (2) anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës; 

 Rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore; 

 Hartimi i udhëzuesit për funksionalizimin e Autoritetit Qeveritar të Migracionit (AQM); 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim); 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për tekstet shkollore dhe materialet mësimore; 

 Hartimi dhe miratimi i Kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për shëndetësi; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për sigurime shëndetësore; 

 Miratimi nga Qeveria i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse. 

 Miratimi i Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2022-2032; 

 Miratimi i planit strategjik për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse.  
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0.4. Gjendja sipas institucioneve 

Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit sipas institucioneve të cilat kanë planifikuar 
të zbatojnë masa gjatë periudhës janar – mars. Me qëllim të vlerësimit të performancës së tyre, institucionet 
janë ranguar sipas përqindjes së masave të zbatuara, nga ai me performancën më të dobët deri te ai me 
performancën më të mirë. 

Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill - qershor 2022: performanca e institucioneve të Qeverisë  

Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre të 
planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës prill - qershor 2022, gjetjet tregojnë si në vijim: 

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) – 0% (0 / 5 masa të zbatuara). 

 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) – 0% (0 / 6 masa të zbatuara); 

 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 28.57% (2 / 7 masa të zbatuara);  

 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) – 33% (1 / 3 masa të 
zbatuara); 

 Ministria e Ekonomisë (ME) – 30% (1 / 3 masa të zbatuara);  

 Ministria për Kthim dhe Komunitete (MKK) – 33% (1 / 3 masa të zbatuara); 

 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 50% (1/2 masa të zbatuara); 

 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) – 50% (2 / 4 masa të 
zbatuara); 

 Ministria e Drejtësisë (MD) – 60% (3/ 5 masa të zbatuara);  

 Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (100%) (1 / 1 masa të zbatuara). 

Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill - qershor 2022: performanca e institucioneve të tjera 
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Në anën tjetër, sa i përket performancës së institucioneve të tjera në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e 
tyre të planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës janar - mars, gjetjet tregojnë se në vijim:  

 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara); 

 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);  

 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) – 0% (0/ 1 masa të 
zbatuara). 

 Këshilli Gjyqësor i Kosovës – 80% (4/5 masa të zbatuara); 

 Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) –100% (1 / 1 masa të zbatuara). 
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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 2 masa: 1 (50%) masë legjislative dhe 1 (50%%) masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte 
planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 1.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi 
zgjedhor – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të parë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 

 50% e masave, 1 masë, përballet me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 
o Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e miratuar. 

Më 1 korrik 2022 në seancën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës është themeluar Komisioni Ad-Hoc për 
Reformë Zgjedhore. Pas kësaj, Grupi Këshillëdhënës i këtij komisioni themelohet nga vet Komisioni. Ky komision 
përbëhet nga 11 anëtarë dhe udhëhiqet nga grupi parlamentar më i madh opozitar i kësaj legjislature. 

Komisioni parlamentar për Legjislacion, Mandate, Imunitete është në fazën e shqyrtimit të draft-rregullores së 
Kuvendit të Republikës së Kosovës. Komisioni ka planifikuar që më së largu deri më 5 korrik 2022 të miratojë raportin 
me amendamente dhe ta procedojë në komisionet e përhershme për vlerësim, sipas kompetencës. Planifikohet që deri 
në fund të korrikut draft-rregullorja të jetë në rend ditë në seancë plenare për miratim përfundimtarë (lexim të dytë). 

1.1.2. Administrata publike 

Ky kapitull përmban 13 masa: 3 (23%) masa legjislative dhe 10 (76%) masa zbatuese. 

Diagrami 1.1.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Administrata publike – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 23.7% e masave, 3 masa, janë zbatuar; 

 30.7% e masave, 4 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 38% e masave, 5 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Projektligji për paga në sektorin publik, i miratuar; 
o Projektligji për zyrtarët publikë, i miratuar; 
o Projektligji për inspektimin Administrativ, i miratuar; 
o Koncept Dokumenti për Zgjedhjet Lokale i miratuar; 

Zbatuar - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 50 % | 1 masë

Zbatuar - 23 % | 3 masa

Sipas planit, pa vonesa - 30.7 % | 4 masa

Vonesa serioze - 38  % | 5 masa

Në të ardhmen - 7.6 % | 1 masa
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o Të paktën 20% të projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe UA-ve që përmbajnë 
procedura të veçanta administrative dhe janë pjesë e programit legjislativ, të harmonizuara me 
LPPA; 

 7.6% e masave, 1 masë, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa zbatuese (15.38%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë 
tremujorit të dytë. 

Diagrami 1.1.2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Administrata publike – masat e 
planifikuara për këtë tremujor

 

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

 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 

 50% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa serioze në zbatim, pasi që vetëm një nga masat e 
planifikuara për këtë tremujor është zbatuar. Është finalizuar projektligji për paga në sektorin publik dhe ai për 
zyrtarët publikë, por akoma në fazë të konsultimeve. Projektligji për inspektimin administrativ është finalizuar nga 
ekipi punues, kanë përfunduar konsultimet paraprake dhe ato publike, dhe së shpejti do të dërgohet në Qeveri për 
miratim. Gjithashtu është finalizuar projektligji për harmonizimin e ligjeve të veçanta me LPPA dhe ka kaluar të 
gjitha fazat e konsultimeve. Ai do të eliminojë paqartësitë ligjore lidhur me numrin e madh të procedurave të veçanta 
përmes harmonizimit të rreth 50 ligjeve të veçanta me LPPA, dhe pritet të dërgohet së shpejti në Qeveri për miratim. 

1.1.3. Avokati i Popullit 

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 1.1.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Avokati i Popullit – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të parë, gjetjet tregojnë si se të gjitha masat, 
2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë në përgjithësi nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. 
Sa i përket numrit të rekomandimeve të IAP të zbatuara nga autoritetet përgjegjëse, është arritur treguesi 7.3.2 i 
Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP. Të paktën 60% e të gjitha rekomandimeve drejtuar institucioneve qendrore 
të qeverisë, të lëshuara në vitin 2019 dhe 2021, në të cilat institucionet e qeverisë qendrore janë përgjigjur pozitivisht, 
janë zbatuar. Bazuar në të dhënat e ofruara nga Institucioni i Avokatit të Popullit janë zbatuar 116 rekomandime nga 
213, apo shkalla e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit, sipas indikatorit 7.3.2 ka arritur në 75%. 

Zbatuar - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 50% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 100 % | 2 masa
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Sa i përket numrit të përgjigjeve të pranuara nga autoritetet përgjegjëse, numri i përgjithshëm i 
rekomandimeve/opinioneve për këtë periudhë është 11: 

 7 institucione kanë ofruar përgjigje për rekomandime/opinione brenda afatit ligjor prej 30 ditësh; 

 4 institucione fare nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me rekomandimet; 

 1 rekomandim për të cilin nuk kërkohet përgjigje nga institucionet brenda afatit ligjor prej 30 ditësh; 

 1 rekomandim i cili ende ka afat për raportim. 

1.1.4. Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë 

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  

1.2. Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare 

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  
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2. BLLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE 
2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut 

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 2.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të 
tregut – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  
● 50% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 
● 50% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 

o Koncept dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrje Publike, i miratuar. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa serioze në zbatimin e njërës masë mbi miratimin e Koncept 
dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrje Publike, pasi që afati është në K3 2022 mirëpo nuk ka 
ndonjë zhvillim deri tani lidhur me këtë koncept dokument. Ndërsa masa tjetër lidhur me miratimin e Strategjisë dhe 
PV për SRMFP (2022-2026) është duke u zbatuar sipas planit sepse strategjia është në hartim e sipër. 

2.2. Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit 

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 2.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Kapaciteti për t’u përballur me 
presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit – të gjitha masat

 
 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat, 1 
masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë nuk përballet me vonesa, pasi që Rishikimi i Programit për Reduktimin e 
Barrës Administrative është në proces e sipër duke vazhduar sipas planit. 
  

Sipas planit, pa vonesa - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 50% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 1 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 nuk përmban ndonjë masë. 

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

Ky kapitull përmban 7 masa: 3 (42.85%) masa legjislative dhe 4 (57.14%) masa zbatuese. 

Diagrami 3.1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Lëvizja e lirë e mallrave – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  
● 14.28% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 
● 57.15% e masave, 4 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 
● 28.57% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 

o Projektligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, i miratuar 
o Plani i veprimit për zbatimin e Rregullores së BE-së 2019/1020 për mbikëqyrje të tregut dhe 

përputhshmërinë e produkteve dhe Rregullores së BE-së, 2019/515 mbi njohjen reciproke të mallrave 
i hartuar dhe miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 masa (42.85%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë: 2 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese. 

Diagrami 3.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Lëvizja e lirë e mallrave – masat e 
planifikuara për këtë tremujor 

 

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

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

 66.66% e masave, 2 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa në zbatim, pasi që 2 nga 3 masat e planifikuara nuk janë 
zbatuar. Projektligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve është finalizuar, janë kryer procedurat e konsultimit 
paraprak, dhe mbetet të dërgohet në Qeveri për miratim. Edhe PV për transpozimin e Rregullores së BE-së 2019/1020 
për Mbikëqyrjen e Tregut dhe Përputhshmërinë e Produkteve dhe Rregullores 2019/515 për Njohjen Reciproke të 
Mallrave është hartuar dhe së shpejti do të dërgohet në Qeveri për miratim. 

Zbatuar - 14.28% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 57.15% | 4 masa

Vonesa serioze - 28.57% | 2 masa

Zbatuar - 14.28% | 1 masë

Vonesa serioze - 66.67% | 2 masa
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3.2. Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve 

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Liria e lëvizjes së punonjësve – të gjitha 
masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar 
është në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë në përgjithësi nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. 

3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve 

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 (50%) masa legjislative dhe 2 (50%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte 
planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: E drejta e themelimit të kompanive dhe 
liria e ofrimit të shërbimeve – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 

 75% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë në përgjithësi nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. 

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

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Lëvizja e lirë e kapitalit – të gjitha masat

 

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 1 masë

Zbatuar - 25% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 75% | 3 masa

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 2 masa
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Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë 2 masat e planifikuara 
janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë fushë nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. Në mars 
2022 është finalizuar pjesa përmbajtjesore e koncept dokumentit për trajtimin e legjislacionit në fushën e parandalimit 
të pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit (PPP/LFT). Ai pothuajse është finalizuar në tërësi dhe 
rishikuar nga eksperti ndërkombëtar i projektit PECK III. Më 22 qershor 2022 është pranuar versioni në gjuhën 
angleze, i cili do të përkthehet në gjuhët vendore dhe do t’i dërgohet grupit punues për finalizim dhe pastaj do të 
vazhdohet me konsultimet publike. 

Sa i përket masës tjetër, më 21.06.2022 është miratuar Udhëzuesi për Analiza Strategjike. Bazuar në këtë udhëzues 
janë hapur tri (3) projekte të analizave strategjike. Analizat strategjike do të zhvillohen nga ekipe të veçanta në NJIF-
K, në bashkëpunim edhe me zyrtarët ndërlidhës në NJIF-K nga ATK dhe palët e tjera. Në takimin e Komitetit Drejtues 
të Projektit PECK III (zbatuar nga Këshilli i Evropës, KiE), të mbajtur ne Strasburg, ku kanë marrë pjesë agjencitë 
kyçe të sistemit të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit, NJIF-K, BQK etj., më 17-18 maj 2022 është prezantuar Metodologjia 
e KiE për Vlerësimin Kombëtar të Rrezikut të LPP/LFT dhe Metodologjia e KiE për Vlerësimin e Rrezikut lidhur me 
Financimin e Terrorizmit në Sektorin e OJF-ve. 

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik 

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 

Diagrami 3.5.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Prokurimi publik – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 1 masë, është në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 50% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 
o Projektligji për prokurim publik (plotësim-ndryshim), i miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative (50%) ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit 
të dytë. 

Diagrami 3.5.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Prokurimi publik – masat e 
planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze. 

Sipas planit, pa vonesa - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 100% | 1 masë
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë fushë masat e planifikuara kanë hasur në vonesa. Grupi Punues ka përfunduar 
hartimin e projektligjit për prokurim publik dhe është duke u shqyrtuar nga menaxhmenti i MFPT-së, mirëpo nuk ka 
arritur të dërgohet për miratim në Qeveri para afatit të paraparë. Sa i përket masës tjetër, Memorandumi i 
Mirëkuptimit ndërmjet KRrPP-së dhe Autoritetit të Konkurrencës nuk është nënshkruar deri më tani në mungesë të 
Bordit të AKK-së. Pasi që tashmë Bordi i AKK-së është zgjedhur, ky MM do të nënshkruhet në tremujorin e tretë. 

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

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legjislative dhe 2 (66.67%) masa zbatuese; asnjë masë nuk 
ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.6.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: E drejta e kompanive – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të parë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 33.33% e masave, 1 masë, është planifikuar për të ardhmen . Kjo masë është si në vijim: 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë në përgjithësi nuk përballet me vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë 
në zbatim e sipër. Koncept dokumenti për shoqëritë tregtare është finalizuar dhe i ka kryer konsultimet paraprake dhe 
publike, dhe raporti i konsultimeve është dorëzuar. Së shpejti pritet të dërgohet në kabinet të MINT dhe pastaj në 
Qeveri për miratim. Lidhur me hartimin e analizës së përputhshmërisë me BRIS, MINT është në kërkim të një eksperti 
të kualifikuar. Gjatë vitit, me mbështetjen e projektit LexDev, një ekspert do të bëjë vlerësimin e bazës së të dhënave të 
ARBK-së dhe të mbajë trajnim për stafin përgjegjës të saj. Sa i përket masës tjetër, grupi punues i themeluar nga 
KKRF është në fazën finale të hartimit të UA për hetim dhe disiplinë. 

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

Ky kapitull përmban 4 masa zbatuese. 

Diagrami 3.7.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: E drejta e Pronësisë Intelektuale – të 
gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 50% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 50% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
○ Strategjia për Pronësi Industriale, e miratuar; 
○ Të dhënat për zbatimin, nga raportimet e Shoqatave për Menaxhim Kolektiv të të drejtave të 

autorit në ZDA, të pranuara. 

Sipas planit, pa vonesa - 66.67% | 2 masa

Në të ardhmen - 33.33% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 50% | 2 masa

Vonesa serioze - 50% | 2 masa
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Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë zbatuese (25%) ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
dytë. 

Diagrami 3.7.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: E drejta e pronësisë intelektuale – 
masat e planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze. 

Siç shihet në raport, në këtë fushë është planifikuar zbatimi i vetëm një mase në tremujorin e dytë – miratimi i 
Strategjisë për Pronësi Industriale, e cila po përballet me vonesa në zbatim. Grupi punues për hartimin e saj ka 
përfunduar draftin final, i cili ka mbetur të miratohet nga kabineti i MINT dhe të procedohet në Qeveri për miratim. 

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

Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte 
planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.8.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat e konkurrencës – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë se 5 masa të 
planifikuara janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, asnjë masë në këtë fushë nuk ka përballet me vonesa potenciale serioze. Meqë të gjitha 
masat janë planifikuar për tremujorin e fundit të vitit dhe marrë parasysh veprimet e ndërmarra deri më tani për 
zbatimin e tyre, mund të vlerësojmë se këto masa mund të zbatohen brenda afateve të parapara. 

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare 

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 (50%) masë legjislative dhe 1 (50%) masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte 
planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 
 

Vonesa serioze - 100% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 5 masa
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Diagrami 3.9.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shërbimet financiare – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat e 
planifikuar, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë nuk përballet me vonesa në zbatimin e masave, pra janë duke u zbatuar sipas 
planit. Rregullorja për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit është finalizuar dhe i është dërguar Bordit për miratim, 
ndërsa rreth masës tjetër, BQK, përmes asistencës teknike nga Banka Botërore, është duke finalizuar Udhërrëfyesin 
për Solvency II, ku do të përfshihen veprimet e nevojshme dhe afatet për përgatitjen dhe zbatimin e Solvency II. 

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

Ky kapitull përmban 15 masa: 12 (80%) masa legjislative dhe 3 (20%) masa zbatuese 

Diagrami 3.10.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shoqëria e informacionit dhe mediat –
të gjitha masave 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 13.33% e masave, 2 masa legjislative janë zbatuar plotësisht; 

 60% e masave, 9 masa, janë në zbatim e sipër, sipas planit; 

 26.67% e masave, 4 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Agjenda Digjitale për Kosovën 2030, e miratuar; 
o Rregullorja për bartshmërinë e numrave, e miratuar; 
o Rregullorja për mbrojtjen e fëmijëve e të miturve në shërbimet mediale audio e audiovizuale, e 

miratuar; 
o Rregullorja për pronësinë dhe koncentrimin e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale, e 

miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 (13.33%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 
 

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 2 masa

Zbatuar - 13.33% | 2 masa

Sipas planit, pa vonesa - 60% | 9 masa

Vonesa serioze -  26.67 % | 4 masa
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Diagrami 3.10.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shoqëria e informacionit dhe mediat – 
masat e planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 2 masa të planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.  

Siç tregojnë gjetjet e raportit, mbi gjysma e masave të planifikuara në këtë fushë janë në zbatim e sipër. Megjithatë 
duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë miratimit të legjislacionit sekondar (rregulloreve) nga fusha e komunikimeve 
elektronike dhe politikave audiovizuale, pasi që këto masa të planifikuara përballen me vonesa serioze. E njëjta vlen 
lidhur me miratimin e Agjendës Digjitale për Kosovën 2030. Prandaj, gjatë tremujorit në vazhdim institucionet duhet 
t’i intensifikojnë angazhimet dhe veprimet drejt zbatimit të të gjitha masave të pazbatuara nga tremujori i dytë dhe 
atyre të planifikuara për tremujorin e tretë.  

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

Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte 
planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.11.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Bujqësia dhe zhvillimi rural – të gjitha 
masat 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 40% e masave, 2 masa, janë zbatuar; 

 40% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 20% e masave, 1 masë, përballet me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 
o Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-2028, i miratuar. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave të planifikuara në këtë fushë janë zbatuar, ose janë në zbatim e sipër. 
Sidoqoftë, siç është paraqitur sipër, me vonesa serioze përballet miratimi i Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural. 
Programi është finalizuar, ku janë identifikuar 13 masa për të adresuar objektivat për periudhën shtatëvjeçare. 
Megjithatë, MBPZhR është në pritje të projektit të financuar BE për të bërë vlerësimin e raportit ex ante për këtë 
Program, ku ka vonesa për arsye administrative. 

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

Ky kapitull përmban 6 masa: 2 (33.33%) masa legjislative dhe 4 (66.67%) masa zbatuese. 
  

Vonesa serioze - 100% | 2 masa

Zbatuar - 40% | 2 masa

Sipas planit, pa vonesa - 40% | 2 masa

Vonesa serioze - 20% | 1 masë
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Diagrami 3.12.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat e sigurisë së ushqimit, të 
veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 33.33% e masave, 2 masa, janë zbatuar; 

 16.67% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 50% e masave, 3 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o UA mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të 

cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, i miratuar; 
o UA për zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve 

dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, i miratuar; 
o 14 Procedurat Standarde Operative (PSO) për monitorimin e organizmave karantinore (organizma 

me prioritet të lartë), të miratuara. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa (33.33%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë: 1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese. 

Diagrami 3.12.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat e sigurisë së ushqimit, të 
veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë – masat e planifikuara për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 2 masat e planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.  

Siç tregojnë gjetjet e raportit, gjysma e masave të planifikuara në këtë fushë janë zbatuar ose janë në zbatim e sipër. 
Masat që përballen me vonesa janë dy UA-të e listuar më sipër, ndonëse janë hartuar me kohë. UA mbi përcaktimin e 
rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për konsum 
njerëzor ka qenë në konsultim publik deri më 25 maj 2022 dhe të gjitha procedurat janë finalizuar në fillim të qershorit 
me dorëzimin e draftit ne Kabinetin e Ministrit të MBPZhR-së për miratim, por akoma nuk është miratuar. Pa 
miratimin e këtij UA nuk mund të procedohet me miratimin e UA të dytë të sipërpërmendur. Më tej, PSO-të nuk 
mund të hyjnë në fuqi pa hyrjen në fuqi të UA-ve nga të cilët burojnë. 

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 19 masa: 15 (78.95%) masa legjislative dhe 4 (21.05%) masa zbatuese 
  

Zbatuar - 33.33% | 2 masa

Sipas planit, pa vonesa - 16.67% | 1 masë

Vonesa serioze  - 50% | 3 masa

Vonesa serioze - 100% | 2 masa
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Diagrami 3.14.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – qershor 2022: Politikat e transportit – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 21.05% e masave, 4 masa, janë zbatuar; 

 36.84% e masave, 7 masa, janë në zbatim e sipër, sipas planit; 

 21.05% e masave, 4 masa përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim: 
o UA për licencimin e operatorëve të transportit rrugor të mallrave, i miratuar;  
o Rregullorja (AAC) që ndryshon dhe korrigjon Rregulloren (AAC) 1/2019 në lidhje me kërkesat për 

planifikimin dhe menaxhimin e karburantit/energjisë dhe kërkesat për programet mbështetëse dhe 
vlerësimin psikologjik të ekuipazhit të fluturimit, si dhe testimin e substancave psikoaktive, e 
miratuar; 

o Koncept dokumenti për transportin e mallrave të rrezikshëm, i miratuar. 

 21.05% e masave, 4 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Projektligji për transportin rrugor, i miratuar; 
o UA për kontrollim teknik të automjeteve, i miratuar; 
o UA për kontrollimin teknik mobil, i miratuar; 
o Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 9/2020 në lidhje me kërkesat e raportimit dhe 

kanalet e raportimit ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet meteorologjike, e miratuar; 
o Përfundimi i projekt dizajnit për rehabilitimit dhe modernizimin e fazës së tretë të linjës 

hekurudhore X. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa legjislative (10.53%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë 
tremujorit të dytë.  

Diagrami 3.14.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat e transportit – masat e 
planifikuara për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 2 masat e planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.  

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave në këtë fushë janë në zbatim e sipër, disa përballen me vonesa të vogla, 
ndërsa disa të tjera – masa legjislative dhe përfundimi i projekt dizajnit për rehabilitimit dhe modernizimin e fazës së 
tretë të linjës së hekurudhore X – me vonesa serioze. Rrjedhimisht, duhet kushtuar rëndësi të veçantë procedimit të 
hartimit të ligjit për transportin rrugor dhe UA-ve e rregulloreve të sipërpërmendura. Në vijim duhet të intensifikohen 
përpjekjet në zbatimin e masave të planifikuara për tremujorin e dytë dhe të tretë. 

Zbatuar - 21.05% | 4 masa

Sipas planit, pa vonesa - 36.84% | 7 masa

Vonesa të vogla -  15.79% | 3 masa

Vonesa serioze - 26.32% |5 masa

Vonesa serioze - 100% | 2 masa
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3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia 

Ky kapitull përmban 8 masa: 3 (37.5%) masa legjislative dhe 5 (62.5%) masa zbatuese. 

Diagrami 3.15.1.Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – qershor 2022:Energjia – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 12.5% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 

 50% e masave, 4 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 12.5% e masave, 1 masë përballet me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim: 
o Miratimi i planit për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm; 

 25% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Strategjia e energjisë 2022-2031, e miratuar; 
o Zbatimi i masave për EE në 21 komuna përmes punimeve në ndërtesa, ndriçim apo instalim të 

paneleve PV (55 projekte) të pakos së parë dhe (25 projekteve) të pakos së dytë. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë zbatuese (12.5%) ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit 
të dytë. 

Diagrami 3.15.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Energjia – masat e planifikuara për këtë 
tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesë serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa në zbatimin e disa masave. Megjithatë, një masë legjislative 
është miratuar (UA për shërbimet e energjisë [ESCO] për sektorin privat dhe atë të amvisërisë), ndërsa katër masa 
janë në zbatim e sipër (projektligji për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë, projektligji për rezervat e obligueshme të 
naftës, koncept dokumenti për efiçiencë të energjisë, koncept dokumenti për rishikimin e ligjeve të sektorit të energjisë). 
Me vonesa serioze përballen dy masa zbatuese (strategjia e energjisë 2022-2031 dhe zbatimi i masave për EE në 21 
komuna përmes punimeve në ndërtesa, ndriçim apo instalim të paneleve PV (55 projekte) të pakos së parë dhe (25 
projekteve) të pakos së dytë). Kjo masë e fundit ka progres të ulët për shkak të rritjes së çmimeve të materialeve për 
kryerjen e punëve. Planifikohet që punët të kryhen me vonesë, në fund të tremujorit të parë të vitit 2023. 

3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet 

Ky kapitull përmban 3 masa zbatuese. 
  

Zbatuar - 12.5% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 50.00 % | 4 masa

Vonesa të vogla - 12.5 % | 1 masë

Vonesa serioze - 25 % | 2  masa

Vonesa serioze - 100% | 1 masa
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Diagrami 3.16.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Tatimet – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  
● 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 
● 33.33% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 

o Koncept dokumenti për rishikimin e politikave tatimore, i miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë zbatuese është planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.16.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Tatimet – masat e planifikuara për këtë 
tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, këtë fushë masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. Një vonesë e paraqitur sipër është 
lidhur me miratimin e KD për rishikimin e politikave tatimore. 

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 3 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.18.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Statistikat – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 33.33% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 

Sipas planit, pa vonesa - 66.67% | 2 masa

Vonesa serioze - 33.33% | 1 masë

Vonesa serioze - 100% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 66.67% | 2 masa

Vonesa serioze - 33.33% | 1 masë
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o Të dhënat nga tereni të mbledhura (regjistrimi i zbatuar). 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, dy nga tre masat e planifikuara janë në zbatim e sipër. Një vonesë e paraqitur sipër është 
lidhur me mbledhjen e të dhënave nga tereni (regjistrimi i regjistruar). Mbledhja e të dhënave ndërlidhet me miratimi 
e Ligjit për Regjistrimin e Popullsisë. Projektligji ende nuk e ka kaluar leximin e dytë në Kuvend, prandaj pa ligj nuk 
mund të filloj procesi i regjistrimit të popullsisë. 

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi 

Ky kapitull përmban 7 masa: 3 masa legjislative dhe 4 masa zbatuese. 

Diagrami 3.19.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat sociale dhe punësimi – të gjitha 
masat

 
 
Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim: 

● 71.43% e masave, 5 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 
● 28.57% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 

o Projektligji i punës, i miratuar; 
o Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Siguri dhe Shëndet në Punë, i miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa (28%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë: 
2 (100%) masa legjislative. 

Diagrami 3.19.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat sociale dhe punësimi – masat 
e planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 2 masat e planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa serioze në zbatim, pasi që asnjë nga masat e planifikuara 
nuk janë zbatuar. Ka vonesa serioze në miratimin e projektligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë, pasi që marrë 
parasysh gjendjen dhe procedurat deri në miratimin e tij, vlerësohet se nuk do të arrijë të miratohet brenda afatit. Edhe 
projektligji për shëndetin dhe sigurinë në punë përballet me vonesa serioze. Ai është finalizuar dhe është dorëzuar në 
Departamentin Ligjor të MFPT-së për procedim të mëtejshëm.  

3.20. Kapitulli 20 i acquis-së: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë 

Ky kapitull përmban 4 masa zbatuese. 
  

Sipas planit, pa vonesa - 71.43% | 5 masa

Vonesa serioze - 28.57% | 2 masa

Vonesa serioze - 100% | 2 masa



 

| 30 

Diagrami 3.20.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të 
industrisë– të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  
● 50% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 
● 50% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 

○ Strategjia e turizmit, e miratuar; 
○ Politika për zhvillimin e industrisë dhe mbështetje të biznesit, e miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa zbatuese ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë. 

Diagrami 3.20.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të 
industrisë – masat e planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 2 masat e planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, 2 masa të planifikuara për tremujorin e dytë – miratimi i strategjisë së turizmit dhe i 
politikave për zhvillimin e industrisë dhe mbështetjen e bizneseve – përballen me vonesa serioze, pasi që zbatimi i tyre 
varet nga projektligji për investime të qëndrueshme, i cili akoma nuk është miratuar, ndonëse ka kaluar konsultimet 
publike. Rrjedhimisht, pikënisja për fillimin e zbatimit të këtyre masave mbetet miratimi i këtij projektligji. 

3.21. Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane 

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  

3.22. Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore 

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.  

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

Ky kapitull përmban 54 masa: 18 (33.33%) masa legjislative dhe 36 (66,67%) masa zbatuese. 
  

Sipas planit, pa vonesa - 50% | 2 masa

Vonesa serioze - 50% | 2 masa

Vonesa serioze - 100% | 2 masa
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Diagrami 3.23.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Gjyqësori dhe të drejtat themelore – të 
gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 22.22% e masave, 12 masa, janë zbatuar; 

 55.56% e masave, 30 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 3.7% e masave, 2 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim: 
o Dy (2) anëtarë të KPK-së, të emëruar; 
o Rekrutimi i 7 zyrtarëve të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore; 

 16.67% e masave, 9 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Projektligji për Prokurorin e Shtetit (plotësim-ndryshim), i miratuar; 
o Projektligji për mosmarrëveshjet administrative, i miratuar; 
o Projektligji për Komisionin e Pavarur për Media (plotësim-ndryshim), i miratuar; 
o Rregullore për Normë Standarde, e miratuar; 
o UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga 

noterët, i miratuar; 
o Koncept Dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda 

kohës se arsyeshme; 
o Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, e 

miratuar; 
o Strategjia dhe Plani i Veprimit për Përfshirjen e Komunitetet rom dhe atij Ashkali në Shoqërinë 

Kosovare 2022-2026, i miratuar; 
o Sistemi për menaxhimin e rasteve për personat e zhvendosur, i funksionalizuar; 

 1.85% të masave, 1 masë, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 15 masa (27.77%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë: 5 masa legjislative dhe 10 masa zbatuese. 

Diagrami 3.23.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Gjyqësori dhe të drejtat themelore – 
masat e planifikuara për këtë tremujor 

 

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

 60% e masave, 9 masa, janë zbatuar; 

 40% e masave, 6 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Zbatuar - 22.22% | 12 masa

Sipas planit, pa vonesa - 55.56% | 30 masa

Vonesa të vogla - 3.7% | 2 masa

Vonesa serioze - 16.67% | 9 masa

Në të ardhmen - 1.85% | 1 masë

Zbatuar - 60% | 9 masa

Vonesa serioze - 40% | 6 masa
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Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa serioze në zbatim, sidomos kur është fjala për masat të 
cilat ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë. Tri projektligjet dhe aktet nënligjore të planifikuara për 
t’u zbatuar gjatë këtij tremujori - projektligji për Prokurorin e Shtetit, projektligji për mosmarrëveshjet 
administrative, projektligji për Komisionin e Pavarur për Media dhe Rregullorja për Normë Standarde – janë në 
procedura të hartimit, por nuk është arritur të miratohen brenda afateve kohore për shkak të kompleksitetit të tyre. 

Në aspektin e krijimi të politikave dhe avancimit të infrastrukturës institucionale në këtë fushë, disa masa kyçe akoma 
nuk janë zbatuar. Këtu bën pjesë koncept dokumenti për realizimin e të drejtave civile, përfshirë të drejtën e palëve për 
gjykim brenda kohës se arsyeshme, Strategjia për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe 
Pjesëtarëve të Tyre dhe Strategjia dhe PV për Përfshirjen e Komunitetit Rom dhe atij Ashkali në Shoqërinë Kosovare 
2022-2026. Në anën tjetër, nga masat për avancimin e kapaciteteve në sistemin prokurorial dhe atë gjyqësor sfiduese 
mbetet emërimi i dy anëtarëve të KPK-së dhe rekrutimi i 7 zyrtarëve të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore. Më 
tej, akoma nuk është funksionalizuar sistemi për menaxhimin e rasteve për personat e zhvendosur. 

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

Ky kapitull përmban 30 masa: 8 (26.6%) masa legjislative dhe 22 (73.3%) masa zbatuese. 

Diagrami 3.24.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Drejtësia, liria dhe siguria – të gjitha 
masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 30% e masave, 9 masa, janë zbatuar; 

 40% e masave, 11 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 20% e masave, 7 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i 

miratuar; 
o Projektligji për sigurinë kibernetike, i miratuar; 
o Programi i riintegrimit dhe deradikalizimit, i miratuar; 
o Njësia për API/PNR, e funksionalizuar; 
o Zyrtari ndërlidhës me EURPOL, i caktuar dhe sistemuar; 
o Udhëzuesi për funksionalizimin e AQM-së, i hartuar; 

 10% e masave, 3 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorëve në vijim. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 7 masa (23.3%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë: 
2 (6.6%) masa legjislative dhe 5 (16.7%) masa zbatuese. 
  

Zbatuar - 30% | 9 masa

Sipas planit, pa vonesa - 40% | 12 masa

Vonesa serioze - 20% | 6 masa

Në të ardhmen - 10% | 3 masa
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Diagrami 3.24.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Drejtësia, liria dhe siguria – masat e 
planifikuara për këtë tremujor 

 

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

 28.5% e masave, 2 masa, janë zbatuar; 

 71.5% e masave, 5 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë përballet me vonesa serioze në zbatim, sidomos masat e planifikuara për t’u 
zbatuar gjatë tremujorit të dytë. Dy projektligjet e planifikuar për këtë tremujor nuk kanë arritur të miratohen brenda 
afatit: projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror është proceduar 
për miratim në Qeveri me 10 maj 2022, ndërsa ai për sigurinë kibernetike ka pranuar Vlerësimin e Ndikimit Buxhetor 
dhe pritet të procedohet për miratim në Qeveri.  

Në aspektin e krijimi të politikave dhe avancimit të infrastrukturës për zbatim të politikave në këtë fushë, disa masa 
kyçe akoma nuk janë zbatuar. Akoma nuk është miratuar Programi për Riinegrim dhe Deradikalizim, i cili është pjesë 
thelbësore e parandalimit dhe luftës kundër terrorizmit; ai është finalizuar dhe i është përcjellë Kabinetit të Ministrit 
për miratim. Po kështu, sa i përket infrastrukturës për menaxhimin e kufirit, njësia API/PNR akoma nuk është 
funksionalizuar, ndonëse janë ndërmarrë hapa në këtë drejtim, si emërimi i shefit të kësaj njësie nga Policia e Kosovës, 
ndërlidhja e serverëve të PK-së me NjIP/QKMK dhe organizimi i trajnimeve për zyrtarët që do të punojnë në këtë 
njësi. Më tej, lidhur me zyrtarin ndërlidhës të PK-së me EUROPOL, kanë përfunduar të gjitha fazat e intervistimit 
dhe testimit, dhe së shpejti  pritet të nxirret vendimi për emërim.  

Në fushën e migracionit, rregullorja për funksionimin e AQM-së akoma nuk është miratuar, për shkak të mungesës 
së bazës së mirëfilltë ligjore, por MPB, , sipas rekomandimit të ZKM-së,  është duke rishikuar vendimin e vitit 2013 
mbi AQM-në, për të fuqizuar rolin e saj dhe për të definuar detyrat dhe përgjegjësitë e saj në funksion të qeverisjes së 
migracionit. Sidoqoftë, AQM funksionon si trup kompakt që kontribuon në zhvillimin dhe zbatimin e politikave në 
këtë fushë, si strategjinë së migracionit, profileve të migrimit, dhe aktiviteteve të tjera që ndërlidhen me këtë fushë. 

3.25. Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore 

Ky kapitull përmban 3 masa zbatuese. 

Diagrami 3.25.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shkenca dhe kërkimet shkencore – të 
gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 66.66% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 33.33% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 

Zbatuar - 28.57% | 2 masa

Vonesa serioze - 71.43% | 5 masa

Sipas planit, pa vonesa - 33.33% | 1 masë

Vonesa serioze - 66.67% | 2 masa
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o Rishikimi i Programit Kombëtar të Shkencës; 
o Rishikimi i rregullores 01/2018 për funksionalizimin e Pikave Kombëtare të Kontaktit. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 masa (100%) 1 masë (33.33%) zbatuese ishte planifikuar të zbatohej 
gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shkenca dhe kërkimet shkencore– 
masat e planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballet me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë nuk karakterizohet me vonesa serioze pasi qe masat e planifikuara janë në 
zbatim e sipër. Masa e cila përballet me vonesa serioze është Rishikimi i Programit Kombëtar të Shkencës, Rishikimi i 
rregullores 01/2018 për funksionalizimin e Pikave Kombëtare të Kontaktit. 

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

Ky kapitull përmban 4 masa: 3 (75%) masa legjislative dhe 1 (25%) masë zbatuese. 

Diagrami 3.26.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Arsimi dhe kultura – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 

 50% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 
o Hartimi dhe miratimi i kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme  

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 4 masa (100%) 2 masa (50%) 1 mase zbatuese dhe 1 masë legjislative 
janë planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të dytë. 
  

Vonesa serioze - 100% | 1 masë

Zbatuar - 25% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 50% | 2 masa

Vonesa serioze -25% | 1 masë
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Diagrami 3.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Shkenca dhe kërkimet shkencore– 
masat e planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli 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, përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave në këtë fushë janë në zbatim e sipër. Qeveria ka miratuar projektligjin 
për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6, i cili synon përcaktimin e normave për kujdesin, zhvillimin dhe edukimin 
në fëmijërinë e hershme, si dhe detyrat e përgjegjësitë e ofruesve të shërbimeve të edukimit në fëmijërinë e hershme. 
Vëmendje e veçantë duket t’i kushtohet hartimit të kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme, pasi që 
moszbatimi i saj do të sjellë mangësi në zbatimin e Ligjit për Edukimin ne Fëmijërinë e Hershme. 

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi 

Ky kapitull përmban 9 masa: 3 (33.33%) masa legjislative dhe 6 (66.67%) masa zbatuese. 

Diagrami 3.27.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Mjedisi – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 44.44% e masave, 4 masa, janë zbatuar; 

 33.33% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 11.11% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla: Kjo masë është si në vijim: 
o Strategjia shtetërore e ujërave të Kosovës 2017-2036 dhe Plani i Veprimit 2023-2025, e miratuar 

 11.11% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim: 
o Projektligji për ujërat e Kosovës (plotësim-ndryshim), i miratuar. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 3 masa (33.33%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë: 2 (66.67%) masa legjislative dhe 1 (33.33%) masë zbatuese. 

Zbatuar - 50% | 1 masë

Vonesa serioze - 50% | 1 masë

Zbatuar - 44.44% | 4 masa

Sipas planit, pa vonesa - 33.33% | 3 masa

Vonesa të vogla  - 11.11% | 1 masë

Vonesa serioze  - 11.11 % | 1 masë
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Diagrami 3.27.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Mjedisi – masat e planifikuara për këtë 
tremujor

 

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

 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar; 

 33.33% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave të planifikuara në këtë fushë janë zbatuar ose janë në zbatim e sipër. 
Gjatë tremujorit të dytë është miratuar Projektligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, që 
transpozon Direktivën nr. 2010/75/BE (IED) për Emisione Industriale. Gjithashtu është miratuar UA për Kushtet, 
Mënyrat, Parametrat dhe Vlerat e Kufizuara të Shkarkimit të Ujërave të Ndotura në Rrjetin e Kanalizimit publik dhe 
në Trupin Ujor, që transpozon Direktivën nr. 91/271/KEE për trajtimin e ujërave të ndotura urbane. Më tej, ndonëse 
është finalizuar, projektligji për ujërat akoma nuk është proceduar në Qeveri për miratim, për shkak të vonesave 
administrative. Sa u përket masave zbatuese, përveç atyre që janë në zbatim e sipër, gjatë tremujorit të dytë gjithashtu 
janë zbatuar dy masa për përmirësimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, mbeturinave dhe për 
ekonominë qarkore.  

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

Ky kapitull përmban 7 masa: 5 (71.43%) masa legjislative dhe 2 (28.57%) masa zbatuese; asnjë masë nuk 
ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.28.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Mbrojtja e konsumatorit dhe e 
shëndetit publik – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 80% e masave, 5 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 20% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2022-2032, e hartuar; 
o Plani strategjik për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse, i miratuar. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave në këtë fushë janë në zbatim e sipër, pa vonesa. Vëmendje duhet t’i 
kushtohet miratimit të strategjisë sektoriale të shëndetësisë dhe planit strategjik për parandalim dhe kontroll të 
sëmundjeve ngjitëse. 

3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor 

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legjislative dhe 2 (66.67%) masa zbatuese.

Zbatuar - 66.67 % | 2 masa

Vonesa serioze  - 33.33% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 71.43% | 5 masa

Vonesa serioze  - 28.57% | 2 masa
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Diagrami 3.29.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Unioni doganor – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 33.33% e masave, 1 masë, është në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 66.67% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim: 
o Miratimi i projekt-kodit doganor dhe i akcizave në Kosovë (plotësim-ndryshim); 
o Zhvendosja në pronë publike dhe funksionalizimi i plotë i së paku 2 terminaleve doganore. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 2 masa ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të dytë: 1 masë 
legjislative dhe 1 masë zbatuese. 

Diagrami 3.29.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Unioni doganor – masat e 
planifikuara për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 2 masat e planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë ka vonesa të paraqitura sipër lidhur me miratimin e projekt-kodi doganor dhe 
i akcizave dhe funksionalizimin e plotë për së paku 2 terminale doganore në pronë publike. Prandaj, duhet t’i kushtohet 
rëndësi e veçantë procedimit të kodit duke adresuar komentet e brendshme dhe të fillohet me konsultim publik dhe 
procedurat e tjera që parashihen për miratim të projektligjeve. Një terminal doganor publik është plotësisht funksional 
për zhdoganime, por duhet të rritet numri i terminaleve publike në të paktën dy sosh, siç është paraparë në PKZMSA. 

3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë 

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 

Diagrami 3.30.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Marrëdhëniet me jashtë – të gjitha 
masat

 

Sipas planit, pa vonesa - 33.33% | 1 masë

Vonesa serioze  - 66.67% | 2 masa

Vonesa serioze  - 100% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 1 masë
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Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë se të gjitha masat, 1 
masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, masa e planifikuar në këtë fushë është në zbatim e sipër.  

3.31. Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes 

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legjislative dhe 2 (66.67%) masa zbatuese. 

Diagrami 3.31.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e 
mbrojtjes – të gjitha masat 

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar; 

 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli, 1 masë legjislative (33.33%) ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit 
të dytë. 

Diagrami 3.31.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e 
mbrojtjes – masat e planifikuara për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë, gjetjet 
tregojnë se 1 masat e planifikuar është zbatuar.  

Siç tregojnë gjetjet e raportit, masat e planifikuara në këtë fushë janë duke u zbatuar sipas afateve. Projektligji për 
zbatimin e sanksioneve te shënjestruara financiare është miratuar nga Qeveria në maj dhe do të miratohet së shpejti 
nga Kuvendi. Ai do të përcaktojë masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për propozimin, miratimin, 
mbikëqyrjen dhe zbatimin e sanksioneve financiare ndërkombëtare të shënjestruara në Republikën e Kosovës. Këto 
masa kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftën kundër terrorizmit e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, për 
të kontribuuar në zhvillimin e forcimin e demokracisë, sundimit të ligjit dhe objektiva të tjerë në përputhje me të 
drejtën ndërkombëtare. Ato janë në përputhje me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, aktet e BE-së dhe 
vendimet e organizatave të tjera ndërkombëtare anëtare e të cilave është Republika e Kosovës ose masat e të cilave i 
zbaton. 

3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar 

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese, kjo masë nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të dytë. 
  

Zbatuar - 33.33% | 1 masë

Sipas planit, pa vonesa - 66.67 % | 2 masa

Zbatuar - 100 % | 1 masë
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Diagrami 3.32.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës prill – qershor 2022: Kontrolli financiar – të gjitha masat

 

Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të dytë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar 
është në zbatim e sipër, pa vonesa. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, kjo fushë në nuk përballet me vonesa, pra masat e planifikuara janë në zbatim e sipër 

3.33. Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe ato buxhetore 

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sipas planit, pa vonesa - 100% | 1 masë
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Shtojcë: Pasqyrë e zbatimit të PKZMSA 2022 – gjendja deri në fund të tremujorit të dytë 

MASAT LEGJISLATIVE 

Nr. 
Dispozitat 
e MSA-së 

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

përgjegj. 
Afatet 
kohore 

Gjendja e 
zbatimit 

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE 

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit 

1.1.1. Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor 

1.1.1. Legjislacioni kornizë 

1.1.1.1 Neni 120 Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës (rregullore e 
re), e miratuar 

 
Kuvendi K1 2022 Vonesa serioze 

1.1.2. Administrata publike 

1.1.2. Legjislacioni kornizë 

1.1.2.1 Neni 120 Projektligji për paga në sektorin publik, i miratuar 
 

MPB K1 2022 Vonesa serioze 

1.1.2.2 Neni 120 Projektligji për zyrtarët publikë. i miratuar 
 

MPB K1 2022 Vonesa serioze 

1.1.2.3 Neni 120 Projektligji për inspektimin administrativ, i miratuar  MPB K1 2022 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 

Projektligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, i 
miratuar 

Direktiva 2001/95/KE 
Direktiva mbi produktet mashtruese 87/357/KEE 

MINT K2 2022 Vonesa serioze 

3.1. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.1.2 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 
3 

Rregullorja për Pajisjet Transportuese nën Presion, e miratuar Rregullorja 2010/35/BE ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.1.3 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 
3 

Rregullorja për enët e thjeshta nën Presion, e miratuar Direktiva 2014/29/BE ME K2 2022 E zbatuar 

3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve 

3.3. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.3.1 Neni 51, 56, 
57, 58, 59 
dhe 74 

Rregullorja për shërbimet e shpërndarjes ndërkufitare të 
dërgesave, e miratuar 

Regullorja (BE) 2018/644 ARKEP K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.3.2 Neni 51, 56, 
57, 58, 59 
dhe 74 

UA për profesionistët të cilët kanë fituar të drejtën e ushtrimit të 
një profesioni të rregulluar jashtë Republikës së Kosoves, i 
miratuar 

Direktiva e BE 2005/36 MASHTI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik 

3.5. Legjislacioni kornizë 

3.5.1 Neni 79 Projektigji për prokurim publik (plotësim-ndryshim), i 
miratuar. 

Direktiva 2014/24/BE për Prokurimin ne Sektorin Klasik 
Direktiva 2014/25/BE për Shërbime/Utilitete 
Direktiva 2009/81/EC 
Direktiva e Këshillit 89/665/KEE 
Direktiva e Këshillit 92/13/KEE 

MFPT K2 2022 Vonesa serioze 

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

3.6. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
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3.6.1 Neni 51, 
pika 1, 2, 4 

UA për hetim dhe disciplinë, i miratuar. Direktiva 2006/43/KE e amendamentuar MFPT K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.8. Legjislacioni kornizë 

3.8. Ndihma shtetërore 

3.8.1 Neni 74 Plotësim/ndryshim i Ligjit për Ndihmën Shtetërore 05/L-100, i 
miratuar 

Rregullore e BE-së 2015/1589, e datës 13 korrik 2015, nenit 108 të TFBE, 
Rregullore e (BE) 2015/1588, datë 13 korrik 2015, për zbatimin e neneve 107 dhe 
108 të TFBE 

MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.8. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.8. Ndihma shtetërore 

3.8.2 Neni 74 Miratimi i Rregullores për kushtet e dhënies së Ndihmës 
Horizontale 

Rregullorja e KE nr. 1588/2015 dhe Rregullorja e KE nr. 651/2014 si dhe 
rregullore tjera në fushën e ndihmës horizontale 

MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare 

3.9 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.9.1 Neni 50, 96 
dhe aneksit 
6 

Rregullorja për Menaxhimin e rrezikut të likuiditetit, e miratuar Direktiva e BE-së 2013/36 BQK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.10. Legjislacioni kornizë 

3.10.1 Neni 109, 
110, 111 

Projektligji për masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të 
informacionit (projektligj i ri), i miratuar 

Direktiva e BE-së nr. 2016/61 / BE 
Direktiva (BE) 2016/1148 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 6 korrik 
2016 lidhur me masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë së rrjeteve 
dhe sistemeve të informacionit në të gjithë Bashkimin Evropian 

ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.10. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.10.2 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për skemat e identifikimit elektronik për nivele të 
caktuara të sigurisë (akt i ri nënligjor), i miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/1501 ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.10.3 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për Shenjën e besueshmërisë për shërbime të 
besuara të kualifikuara (akt i ri nënligjor), i miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/806 ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.10.4 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për Nënshkrimet dhe vulat elektronike të 
kualifikuara, vulat elektronike kohore të kualifikuara dhe 
përcaktimi i vlefshmërisë së tyre (akt i ri nënligjor), i miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/1506 ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.10.5 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për Pajisjet për krijimin e një nënshkrimi dhe vule 
elektronike të kualifikuar ose jo të kualifikuar (akt i ri nënligjor), 
i miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/1506 ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.10.6 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për Vlerësimin e konformitetit të Ofruesve të 
kualifikuar të shërbimeve të besuara dhe shërbimeve të besuara 
të kualifikuara si dhe sigurimi nga rreziku dhe dëmet e 
shkaktuara nga ofrimi i shërbimit të besuar të kualifikuar (akt i 
ri nënligjor), e miratuar 

 
ME K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.10.7 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për komunikimet komerciale audiovizuale 
(plotësim-ndryshim), e miratuar 

Direktiva për Shërbimet Mediale Audiovizuale - AVMSD KPM K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.10.8 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në 
shërbimet mediale audio dhe audiovizuale (plotësim-
ndryshim), e miratuar 

Direktiva për Shërbimet Mediale Audiovizuale - AVMSD KPM K1 2022 Vonesa serioze 

3.10.9 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për pronësinë dhe koncentrimin e shërbimeve 
mediale audio dhe audiovizuale (akt nënligjor i ri), e miratuar 

Direktiva për Shërbimet Mediale Audiovizuale - AVMSD KPM K4 2022 Vonesa serioze 
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3.10.10 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për Bartshmërinë e Numrave (plotësim-ndryshim) Direktiva (BE) 2018/1972 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 
dhjetor 2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike 

ARKEP K2 2022 Vonesa serioze 

3.10.11 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për Analizat e Tregut (Plotësim-Ndryshim) Direktiva (BE) 2018/1972 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 
dhjetor 2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike; 

ARKEP K1 2022 E zbatuar 

3.10.12 Neni 109, 
110, 111 

Rregullorja për zgjidhjen e mosëmarrëveshjeve, e miratuar Direktiva 2014/61 / BE mbi masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të 
komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë 

ARKEP K1 2022 E zbatuar 

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

3.11. Legjislacioni kornizë 

3.11.1 Neni 102 Projektligji për organizimin e tregut të përbashkët, i miratuar Rregullorja (BE) 1308/2013 për organizimin e përbashkët të tregut; 
Akti i Deleguar i Komisionit (BE) 2017/40 mbi ndihmën e Unionit për 
furnizimin me fruta dhe perime, banane dhe qumësht në institucionet arsimore 
Akti Zbatues i Komisionit (BE) 2017/39 mbi rregullat për zbatimin e 1308/2013 

MBPZhR K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.12. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.12.1 Neni 102 UA 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), i miratuar 

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 nënproduktet shtazore) 

AUV K1 2022 Vonesa serioze 

3.12.2 Neni 102 UA për zbatimin e UA-së 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), i miratuar 

Rregullorja e Komisionit nr. 142/2011 që implementon Rregulloren nr. 
1069/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e cila parashhtron rregullat e 
shëndetit në lidhje me nënproduktet shtazore dhe produkteve që rrjedhin nga to 
jo të destinuara për konsum njerëzor dhe zbatimin e Direktives se Këshilli 
97/78/KE në lidhje me mostra të caktuara dhe artikuj të cilet përjashtohen nga 
kontrollet veterinare në kufi nën këtë direktivë. 

AUV K2 2022 Vonesa serioze 

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

3.14. Legjislacioni kornizë 

3.14.1 Neni 113 Projektligji për transportin rrugor (plotësim-ndryshim), i 
miratuar 

Direktiva nr.1071/2009/KE për qasje në profesion të operatoreve të transportit 
rrugor 
Direktiva nr.1072/2009/KE për rregullat e përbashkëta në qasje në transportin 
ndërkombëtar rrugor të mallrave  
Direktiva nr.1073/2009/KE për rregullat e përbashkëta për qasje në tregun 
ndërkombëtar për ekuipazhin e automjetit dhe shërbimet e transportit të 
udhëtarëve Rregullorja 2016/68 mbi procedurat dhe specifikimet e përbashkëta 
të nevojshme për ndërlidhjen e regjistrave elektronikë të kartave të shoferëve 
Rregullorja 165/2014 e BE e cila rregullon kohën e ngasjes dhe pushimit 

MMPHI K2 2022 Vonesa serioze 

3.14. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.14.2 Neni 113 UA për kushtet teknike te automjeteve për pjesëmarrje ne 
trafikun rrugor, i miratuar 

Direktiva 96/53/EC e datës 25 korrik 1996 për përcaktimin e dimensioneve 
maksimale të lejuara në trafikun e brendshëm dhe ndërkombëtar si dhe masave 
maksimale të lejuara në trafikun e brendshëm dhe ndërkombëtar për automjete 
të caktuara rrugore që qarkullojnë në vendet e BE-es (GZ L 235, e datës 
17.09.1996).  
Direktiva 2002/7/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e datës 18 shkurt 
2002, me të cilën ndryshohet dhe plotësohet Direktiva e Këshillit 96/53/EC me 
të cilën për automjete të caktuara rrugore që qarkullojnë në vendet BE-es, 
përcaktohen dimensionet maksimale të lejuara në trafikun e brendshëm dhe 
ndërkombëtar si dhe masat maksimale të lejuar në trafikun ndërkombëtar (GZ L 

MMPHI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 
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67, e datës 09.03.2002). 
Direktiva 2015/719 E Parlamentit dhe e Këshillit Evropian, e datës 29 prill 2005 
për përcaktimin e dimensioneve maksimale të lejuara në trafikun e brendshëm 
dhe ndërkombëtar si dhe masat maksimale të lejuara në trafikun ndërkombëtar 
për automjetet e caktuara rrugore që qarkullojnë në vendet e BE-es (GZ L 115, e 
datës 06.05.2015).  
Direktiva e Parlamentit dhe e Këshillit 2007/38/EC e datës 11 korrik 2007 për 
vendosjen plotësuese të retrovizorëve në mjetet e rënda motorike të regjistruara 
në vendet e BE-es, (GZ L 57, e datës 02.03.2007). 
Direktiva e Këshillit 92/6/KEE, e datës 10 shkurt 1992 për vendosjen dhe 
përdorimin e pajisjeve për kufizimin e shpejtësisë për mjetet e caktuara motorike 
në Komunitet (GZ L 57, e datës 02.03.1992).  
Direktiva 2002/85/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e datës 5 nëntor 
2002, për ndryshimin e Direktivës së Këshillit 92/6/KEE për vendosjen dhe 
përdorimin e pajisjeve për kufizimin e shpejtësisë në mjetet e caktuara motorike 
në vendet e BE-es (GZ L 327, e datës 04.12.2002). 

3.14.3 Neni 113 UA për kontrrollim teknik të automjeteve (plotësim-ndryshim), 
i miratuar 

Direktiva 2014/45 për kontrollimin periodik të rregullt. MMPHI K1 2022 Vonesa serioze 

3.14.4 Neni 113 UA për kontrollimin teknik mobil, i miratuar Direktiva 2014/47 për kontrollimin teknik mobil MMPHI K1 2022 Vonesa serioze 

3.14.5 Neni 113 UA për licencimin e operatoreve te transportit rrugor te 
mallrave (plotësim- ndryshim), i miratuar 

Rregullorja nr.1071/2009/KE për qasje në profesion të operatoreve të transportit 
rrugor 
Direktiva nr.1072-2009-KE për rregullat e përbashkëta në qasje në transportin 
ndërkombëtar rrugor të mallrave 

MMPHI K3 2022 Vonesa të vogla 

3.14.6 Neni 113 UA për licencimin e operatoreve te transportit rrugor të 
udhëtareve me autobus (plotësim-ndryshim), i miratuar 

Rregullorja nr.1071/2009/KE për qasje në profesion të operatoreve të transportit 
rrugor 

MMPHI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.14.7 Neni 113 Rregullorja për miratimin e parametrave baze për regjistrat e 
licencave për drejtim treni dhe certifikatave plotësuese, e 
miratuar 

Vendimi i Komisionit 2010/17/KE i datës 29 tetor 2009 për miratimin e 
parametrave bazë për regjistrat e lejeve të drejtimit të trenave dhe certifikatave 
plotësuese të parashikuara sipas Direktivës 2007/59/KE të Parlamentit Evropian 
dhe të Këshillit (të njoftuar në dokumentin C(2009) 8278) (teksti me relevancë 
për ZEE) 

ARH K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.14.8 Neni 113 Rregullorja per specifikacionet teknike për interoperabilitet në 
lidhje me nënsistemin "aplikimet telematike për shërbimet e 
pasagjerëve’’ STI TAP, e miratuar 

Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 454/2011 e datës 5 maj 2011 mbi specifikimin 
teknik për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin ‘aplikacione 
telematike për shërbimet e pasagjerëve’ të sistemit hekurudhor trans-evropian 

ARH K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.14.9 Neni 113 Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 05/2015 
mbi vlefshmërinë automatike të licencave të ekuipazhit të 
fluturimit të Unionit dhe trajnimin e ngritjes dhe uljes 
(plotësim-ndryshim), e miratuar 

Rregullorja e Komisionit (BE) 2018/1065 e datës 27 korrik 2018 që ndryshon 
Rregulloren (BE) nr. 1178/2011 në lidhje me vlefshmërinë automatike të 
licencave të ekuipazhit të fluturimit të Unionit dhe trajnimin e ngritjes dhe uljes 

AAC K1 2022 E zbatuar 

3.14.10 Neni 113 Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 05/2015 në 
lidhje me organizatat e deklaruara të trajnimit (plotësim-
ndryshim), e miratuar 

Rregullorja e Komisionit (BE) 2018/1119 e datës 31 korrik 2018 që ndryshon 
Rregulloren (BE) nr. 1178/2011 në lidhje me organizatat e deklaruara të trajnimit 

AAC K1 2022 E zbatuar 

3.14.11 Neni 113 Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 05/2015 që 
përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në 
lidhje me personelin e fluturimit të aviacionit civil në përputhje 
me Rregulloren (AAC) 05/2020, e miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2018/1974 e datës 14 dhjetor 2018 që 
ndryshon Rregulloren (BE) nr. 1178/2011 që përcakton kërkesat teknike dhe 
procedurat administrative në lidhje me personelin e fluturimit të aviacionit civil 
në përputhje me Rregulloren (BE) 2018/1139 të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit 

AAC K1 2022 E zbatuar 
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3.14.12 Neni 113 Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren 05/2015 që 
përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në 
lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në përputhje me 
Rregulloren (AAC) 05/2020 të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit (plotësim-ndryshim), e miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2019/27 e datës 19 dhjetor 2018 që 
ndryshon Rregulloren (BE) nr. 1178/2011 që përcakton kërkesat teknike dhe 
procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në 
përputhje me Rregulloren (BE) 2018/1139 të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit 

AAC K1 2022 E zbatuar 

3.14.13 Neni 113 Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 9/2020 në 
lidhje me kërkesat e raportimit dhe kanalet e raportimit 
ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet 
meteorologjike (plotësim-ndryshim), e miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/1338 e datës 11 gusht 2021 që 
ndryshon Rregulloren Zbatuese (BE) 2017/373 në lidhje me kërkesat e raportimit 
dhe kanalet e raportimit ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet 
meteorologjike 

AAC K2 2022 Vonesa serioze 

3.14.14 Neni 113 Rregullorja (AAC) që ndryshon dhe korrigjon Rregulloren 
(AAC) 1/2019 në lidhje me kërkesat për planifikimin dhe 
menaxhimin e karburantit/energjisë, dhe për sa i përket 
kërkesave për programet mbështetëse dhe vlerësimin 
psikologjik të ekuipazhit të fluturimit, si dhe testimin e 
substancave psikoaktive (plotësim-ndryshim), e miratuar 

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/1296 e datës 4 gusht 2021 që 
ndryshon dhe korrigjon Rregulloren (BE) nr. 965/2012 në lidhje me kërkesat për 
planifikimin dhe menaxhimin e karburantit/energjisë, dhe për sa i përket 
kërkesave për programet mbështetëse dhe vlerësimin psikologjik të ekuipazhit 
të fluturimit, si dhe testimin e substancave psikoaktive 

AAC K3 2022 Vonesa të vogla 

3.14.15 Neni 113 Rregullorja (AAC) që plotëson Rregulloren (AAC) nr. 9/2017 në 
lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të 
rrezikut (plotësim-ndryshim), e miratuar 

Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2020/2034 e datës 6 tetor 2020 që 
plotëson Rregulloren (BE) nr. 376/2014 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit në 
lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut 

AAC K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia 

3.15. Legjislacioni kornizë 

3.15.1 Neni 114 Projektligji për rezervat e obligueshme të naftës, i miratuar Direktiva nr. 2009/119/KE vendosja e obligimit mbi shtetet anëtare për të 
ruajtur rezervat minimale të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.15.2 Neni 114 Projektligji për Burimet e Ripërtëritshme te Energjisë, i miratuar Direktiva e Energjisë së Ripërtëritshme (BE) 2018/2001 ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.15. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative  

3.15.3 Neni 114 UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe të 
amvisërisë, i miratuar 

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 

ME K1 2022 E zbatuar 

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi 

3.19. Legjislacioni kornizë 

3.19.1 Neni 82, 
106 

Projektligji i punës, i miratuar Direktiva e Këshillit 91/533/KEE datë 14 tetor 1991 mbi detyrimin e 
punëdhënësit për të njoftuar punonjësit mbi kushtet e zbatueshme në kontratë 
ose marrëdhënien e punës (OJ L 288, 18.10.1991); 
Direktiva e Këshillit 92/85/KEE datë 19 tetor 1992, mbi masat që inkurajojnë 
përmirësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë të punonjësve shtatzëna dhe 
punonjësve të cilët gjatë këtyre ditëve kanë lindur fëmijë ose i kanë në gji-dhënie 
(Direktiva e dhjetë individuale brenda kuptimit të Nenit 16 (1) të Direktivës 
89/391/KEE) (OJ L 348, 28.11.1992); 
Direktiva e Këshillit 94/33/KE të datës 22 qershor 1994 mbi mbrojtjen e të rinjve 
në punë (OJ L 216, 20.8.1994); 
Direktiva 96/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 dhjetor 
1996 për caktimin e punëtorëve në kuadër të ofrimit të shërbimeve (8 GZ L 18, 
21.1.1997); 
Direktiva 2014/67/BE të dt.15 maj 2014 mbi zbatimin e Direktivës 96/71/KE për 
caktimin e punëtorëve në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe ndryshimin e 
Rregullores (BE) nr. 1024/2012 mbi bashkëpunimin administrativ përmes 

MFPT K2 2022 Vonesa serioze 
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Sistemit të Informacionit të Tregut të Brendshëm ("Rregullorja IMI'); 
Direktiva e Këshillit 97/81/KE të datës 15 dhjetor 1997 lidhur me Marrëveshjen 
Kornizë për punë me kohë të pjesshme e lidhur nga UNICE, CEEP UNICE dhe 
EUTC (OJ L 14, 20.1.1998) e ndryshuar nga Direktiva e Këshillit 98/23/KE të 
datës 7 prill 1998 (OJ L 131, 5.5.1998); 
Direktiva e Këshillit 98/59/KE të datës 20 korrik 1998 mbi përafrimin e ligjeve të 
shteteve anëtare lidhur me tepricat kolektive (OJ L 225, 12.8.98); 
Direktiva e Këshillit 99/70/KE të datës 28 qershor 1999 i përket marrëveshjes 
kornizë për punën me afat të caktuar" lidhur nga ETUC, UNICE dhe CEEP (OJ L 
14, 20.01.1998); 
Direktiva e Këshillit 2000/43/KE të datës 29 qershor 2000 për zbatimin e parimit 
të trajtimit të barabartë ndërmjet personave pavarësisht origjinës etnike ose 
racore (OJ L 180, 19.07.2000); 
Direktiva e Këshillit 2000/78/KE të datës 27 nëntor 2000 që themelon një kuadër 
të përgjithshëm për trajtim të barabartë në punësim dhe profesion (OJ L 303, 
2.12.2000); 
Direktivën e Këshillit 2001/23/KE të datës 12 mars 2001 për përafrimin e Ligjit 
të Shteteve Anëtare lidhur me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në rast të 
transferimit të ndërmarrjeve, biznese apo pjesëve të ndërmarrjeve ose të 
bizneseve (3 OJ L 82, 0.6.2001); 
Direktiva 2002/14/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 
2002 për themelimin e kornizës për informimin dhe negocimin e punonjësve në 
Komunitetin Evropian (OJ L 80, 23.3.2002); 
Direktiva 2003/88/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 nëntor 
2003 lidhur me aspekte të caktuara të organizimit të orarit të punës (OJ L 299, 
18.11.2003); 
Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 5 korrik 
2006 mbi zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë 
të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe profesionit (rifillimi) (OJ L204, 
26.7 .2006, fq.23); 
Direktiva 2008/94/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 tetor 
2008 lidhur me mbrojtjen e punëtorëve në rast të falimentimit të punëdhënësit të 
tyre (verzion i kodifikuar) (OJ L 283, 28. 10. 2008); 
Direktiva 2008/104/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 nëntor 
2008 lidhur me aspekte të caktuara të organizimit të orarit të punës (OJ L 327, 5. 
12. 2008); 
Direktiva (BE) 2019/1158 e Parlamentit dhe të Këshillit Evropian e datës 20 
qershor 2019 mbi balancën punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët dhe 
shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 2010/18/BE. 

3.19.2 Neni 82, 
106 

Projektligji për skemën e ndihmës sociale, i miratuar 
 

MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.19.3 Neni 82, 
106 

Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-161 për 
siguri dhe shëndet në punë, i miratuar 

Direktiva 89/391/KE e Këshillit Evropian e datës 12 qershor 1989 mbi paraqitjen 
e masave për të inkurajuar përmirësimet në sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve 
në punë (Direktiva Kornizë) 

MFPT K2 2022 Vonesa serioze 

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

3.23. Legjislacioni kornizë 
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3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.1 Neni 83, 91 Projektligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës (plotësim-
ndryshim), i miratuar 

 
MD K2 2022 E zbatuar 

3.23.2 Neni 83, 91 Projektligji për Prokurorin e Shtetit (plotësim-ndryshim), i 
miratuar 

 
MD K2 2022 Vonesa serioze 

3.23.3 Neni 83, 91 Projektligji për Sistemin qendror të evidencës penale (projektligj 
i ri), i miratuar 

 
MD K3 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.4 Neni 83, 91 Projektligji për mosmarrëveshjet administrative, i miratuar 
 

MD K2 2022 Vonesa serioze 

3.23. Të drejtat themelore 

3.23.5 Neni 3 dhe 
4 

Projektligji për liritë fetare në Kosovë (plotësim-ndryshim), i 
miratuar 

 
ZKM K3 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.6 Neni 3 dhe 
4 

Projektligji për ekzekutimin e sanksioneve penale (plotësim-
ndryshim), i miratuar 

 
MD K2 2022 E zbatuar 

3.23.7 Neni 3 dhe 
4 

Projektligji për Komisionin e Pavarur për Media (plotësim-
ndryshim), i miratuar 

 
ZKM K3 2022 Vonesa serioze 

3.23.8 Neni 3 dhe 
4 

Projektligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në 
familje dhe dhunën në baza gjinore, i miratuar 

Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës 
ndaj grave dhe dhunës në familje "Konventa e Stambollit" 

Kuvendi K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.9 Neni 83 Rregullore për Normë Standarde, e miratuar. 
 

KGjK K2 2022 Vonesa serioze 

3.23.10 Neni 83 Rregullore për Emërimin e Ekspertëve Gjyqësor, e miratuar. 
 

KGjK K4 2022 E zbatuar 

3.23.11 Neni 83 Rregullore për Vlerësimin e Performancës së Kryesuesit, 
Zëvendës kryesuesit, Anëtarëve që shërbejnë në KGJK me kohë 
të plotë, Kryetarëve të gjykatave dhe Gjyqtarëve mbikëqyrës, e 
miratuar. 

 
KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.12 Neni 83 Rregullore për Procedurën e Zgjedhjes, Emërimit, Pezullimit 
dhe Shkarkimit të Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve 
Mbikëqyrës, e miratuar. 

 
KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.13 Neni 83 Rregullore pë Statusin, të Drejtat, Detyrimet, Performancën dhe 
Disiplinimin e Bashkëpunëtorëve Profesional, e miratuar. 

 
KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.14 Neni 83, 91 UA për Përdorimin e Simboleve në Sistemin Prokurorial të 
Republikës së Kosovës, i miratuar 

 
KPK K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.15 Neni 83 UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e 
shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga noterët, i miratuar 

 
MD K3 2022 Vonesa serioze 

3.23.16 Neni 83 UA për tarifat e përmbarimit, i miratuar 
 

MD K3 2022 E zbatuar 

3.23. Mbrojtja e të dhënave personale 

3.23.17 Neni 84 Rregullorja mbi Masat e Sigurisë gjatë Përpunimit të të Dhënave 
Personale 

 
AIP K3 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.23.18 Neni 84 Rregullorja mbi Procedurën e Brendshme të  
Shqyrtimit të Kërkesave për Lejimin e Transferimit 
 Ndërkombëtar të të Dhënave Personale 

 
AIP K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

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

3.24. Legjislacioni kornizë 

3.24. Menaxhimi i kufirit 
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3.24.1 Neni 85 Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-072 për 
Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror 

Direktiva 2004/82/KE e Keshillit e 29 prillit 2004 mbi obligimet e transportuesve 
per te komunikuar te dhenat e udhetarve; 
Direktiva 2016/681/BE e Parlamentit Evropian dhe e Keshillit e 27 prillit 2016 
mbi përdorimin e të dhënave të regjistrit të emrit të udhëtarëve (REU) për 
parandalimin, zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprave terroriste dhe 
krimeve të rënda 

MPB K2 2022 Vonesa serioze 

3.24. Migracioni 

3.24.2 Neni 88 Marrëveshja për ripanim me Letoninë, e nënshkruar 
 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24.3 Neni 88 Marrëveshja për ripanim me Lituaninë, e nënshkruar 
 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24.4 Neni 85 Projektiligji për ndryshimin e Ligjit për të Huaj 
 
 
 
 

Direktiva e Këshillit nr. 2003/86/KE e 22 Shtatorit 2003 për të drejtën e 
ribashkimit të familjes; Direktiva e Këshillit 2003/109/KE e 25 Nëntorit 2003 
lidhur me statusin e shtetasve të shteteve të treta të cilët janë banorë afatgjatë;  
Direktiva e Këshillit 2009/50/KE e 25 maj 2009 për kushtet e hyrjes dhe 
qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta me qëllim të punësimit si punëtorë me 
kualifikim të lartë (Direktiva Kartela e Kaltër e BE- së); 
Direktiva 2011/98/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 13 Dhjetorit 2011 
për procedurë të vetme të aplikimit për leje të vetme për shtetasit e shteteve të 
treta për të qëndruar dhe punuar në territorin e një Shteti Anëtar dhe për një 
grup të përbashkët të të drejtat për punëtorët e shteteve të treta që banojnë 
legalisht në një Shtet Anëtar;  
Direktiva 2014/36/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 26 Shkurtit 2014 
për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta me qëllim të 
punësimit si punëtorë sezonal;  
Direktiva 2014/66/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 15 maj 2014 për 
kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta në kuadrin e 
transferimit brenda korporatave; 
Direktiva (BE) 2016/801 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 11 maj 2016 
për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta për qëllime 
kërkimi, studime, trajnime, shërbim vullnetar, skema shkëmbimi të nxënësve 
ose projekte arsimore, dhe vendosje në familje;  
Draft Rregullorja e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që ndryshon 
Rregulloren KE) Nr 862/2007 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për 
statistikat e Komunitetit për migrim dhe mbrojtjen ndërkombëtare. 
Direktiva 2008/115/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 16 dhjetor 2008 
mbi standardet dhe procedurat e përbashkëta në Shtetet Anëtare për kthimin e 
shtetasve të vendeve të treta me qëndrim të paligjshëm 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24. Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor 

3.24.5 Neni 91 Projektligji për sigurinë kibernetike, i miratuar Direktiva e BE 2013/40/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 12 gushtit 
2013 mbi sulmet kundër sistemit informativ dhe zëvendësimit të vendimit 
kornizë 2005/222/JH të këshillit. 

MPB K2 2022 Vonesa serioze 

3.24.6 Neni 91 Projektligji për plotësim ndryshimin e Ligjit Nr.05/L-022 për 
Armë, i miratuar 

Direktiva (BE) 2021/555 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 24 mars 
2021 mbi kontrollin e blerjes dhe posedimit të armëve 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile 
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3.24.7 Neni 3 dhe 
4 

Marrëveshja për bashkëpunim juridik me Francën, e 
nënshkruar 

 
MD K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.24.8 Neni 3 dhe 
4 

Marrëveshja për bashkëpunim juridik me Zvicrën, e nënshkruar 
 

MD K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.26. Legjislacioni kornizë 

3.26.1 Neni 118 Projektligji për arsimin e lartë (plotësim-ndryshim), i miratuar 
 

MASHTI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.26.2 Neni 118 Projektligji për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç në 
Republikën e Kosovës (projektligj i ri), i miratuar 

 
MASHTI K2 2022 E zbatuar 

3.26.3 Neni 118 Projektligji për tekstet shkollore dhe materialet mësimore 
 

MASHTI K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi 

3.27. Legjislacioni kornizë 

3.27.1 Neni 115, 
116 dhe 117 

Projektligji për ujërat e Kosovës (plotësim-ndryshim), i miratuar Direktivën nr. 2000/60/KE kornizë e Ujerave; 
Direktivës nr. 91/271/KEE për trajtimin e Ujërave të Ndotura Urbane; 
Direktiva nr. 98/83/KE për Cilësinë e Ujit për përdorimin për Konsum Njerëzor. 

MMPHI K2 2022 Vonesa serioze 

3.27.2 Neni 115, 
116 dhe 117 

Projektligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të 
ndotjes, i miratuar 

Direktiva nr. 2010/75/BE (IED) për Emisione Industriale MMPHI K2 2022 E zbatuar 

3.27. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.27.3 Neni 115, 
116 dhe 117 

UA për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të 
shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik 
dhe në trupin ujor (plotësim-ndryshim), i miratuar 

Direktiva nr. 91/271/KEE për trajtimin e ujerave e ndotura urbane MMPHI K1 2022 E zbatuar 

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

3.28. Legjislacioni kornizë 

3.28. Mbrojtja e konsumatorit 

3.28.1 Neni 81 Projektligji për mbrojtjen e konsumatorit, i miratuar Direktiva 2005/29/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 11 maj 2005 
për praktika të padrejta tregtare nga bizneset tek konsumatorët; Direktiva 
EU/2019/2161 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 27 nëntor 2019 për 
zbatim dhe modernizim më të mirë të Mbrojtjes së Konsumatorit në BE. 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.28. Mbrojtja e shëndetit 

3.28.2 Neni 106 Projektligji për sigurime shëndetësore, i miratuar Vendimi 2011/24/KE MSh K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.28.3 Neni 106 Projektligji për shëndetësi, i miratuar Direktiva e Këshillit 2010/32/BE e datës 10 maj 2010 për zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë për parandalimin e lëndimeve të mprehta në sektorin 
spitalor dhe shëndetësor të përfunduar nga HOSPEEM dhe EPSU 

MSh K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.28.4 Neni 106 Projektligji për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve 
ngjitëse, i miratuar 

2.1 Vendimi nr. 1082/2013/BE i parlamentit Evropian dhe i këshillit për 
kërcënime serioze ndërkufitare për shëndetin dhe shfuqizimin e Vendimit nr. 
2119/98 / EC; 
2.2 Vendim i Komisionit 2002/253 / EC i datës 19 mars 2002 që përcakton 
përkufizimet e rasteve për raportimin e sëmundjeve ngjitëse në rrjetin e 
Komunitetit sipas Vendimit nr. 2119/98 / EC të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit; 
2.3 Direktiva 95/46 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 24 tetorit 1995 
mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe 
lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla. 

MSh K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 
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3.28 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.28. Mbrojtja e shëndetit 

3.28.5 Neni 106 Udhëzimi Administrativ për zbatimin e lirimit nga pagesa e 
premiumeve, bashkë-pagesat dhe bashkëfinancimi për 
shërbime shëndetësore, i hartuar 

 
MSh K4 2022 Në zbatim e sipër 

– pa vonesa 

3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor 

3.29. Legjislacioni kornizë 

3.29.1 Neni 77 dhe 
104 

Projekt-kodi doganor dhe i akcizave në Kosovë (plotësim-
ndryshim), i miratuar 

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

MFPT K2 2022 Vonesa serioze 

3.31. Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes 

3.31. Legjislacioni kornizë 

3.31.1 Neni 11 dhe 
15 

Ligjit për sanksione ndërkombëtare, i plotësuar-ndryshuar  MPJD K2 2022 E zbatuar 

MASAT ZBATUESE 

Nr. 
Dispozitat 
e MSA-së 

Objektivat Treguesit 
Inst 

përgjegj. 
Afatet 
kohore 

Gjendja e 
zbatimit 

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE 

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit 

1.1.1. Kushtetuta, Parlamenti dhe sistemi zgjedhor 

1.1.1. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

1.1.1.2 Neni 120 Rekomandimet e Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve që lidhen me 
ndryshim të legjislacionit, vendimeve qeveritare si dhe alokimit 
të burimeve financiare, të zbatuara 

Komiteti ad-hoc dhe Grupi Këshillues, të themeluar Kuvendi K4 2022 E zbatuar 

1.1.2. Administrata publike 

1.1.2. Korniza e politikave 

1.1.2.4 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Korniza e re Strategjike për RAP 2021-2026, e miratuar MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

1.1.2.5 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Koncept Dokumenti për Zgjedhjet Lokale, i miratuar MAPL K2 2022 Vonesa serioze 

1.1.2.6 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Koncept Dokumenti për Bashkëpunimin Ndër-komunal dhe Demokracinë 
Lokale, i miratuar 

MAPL K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

1.1.2.7 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Koncept Dokumenti për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së 
Paluajtshme të Komunës, i miratuar 

MAPL K4 2022 Në të ardhmen 

1.1.2.8 Neni 121 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Banka e pyetjeve për pranim në shërbim civil, e krijuar MPB K4 2022 E zbatuar 

1.1.2.9 Neni 122 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Të paktën 20% të projektligjeve ekzistuese, draft ligjeve, akteve nënligjore dhe 
udhëzimeve administrative që përmbajnë procedura të veçanta administrative 
dhe janë pjesë e programit legjislativ, të harmonizuara me LPPA 

MPB K1 2022 E zbatuar 

1.1.2.10 Neni 122 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Udhëzuesi për zhvillimin e intervistës në procesin e rekrutimit, i miratuar MPB K4 2022 Vonesa serioze 
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1.1.2.11 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive per zbatimin e 
ligjit per organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive 
të pavarura, i zhvilluar dhe miratuar, i hartuar 

ZKM K2 2022 E zbatuar 

1.1.2.12 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Raporti vjetor për vlerësimin e performancës së agjencive të ekzekutive, i 
hartuar 

ZKM K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

1.1.2.13 Neni 120 Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e administratës publike, me qëllim të 
zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së për AP 

Raporti final për performancën e agjencive ekzekutive ne Qeveri, i miratuar ZKM K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

1.1.3. Avokati i Popullit 

1.1.3. Zbatimi në praktikë 

1.1.3.1 Neni 3, 4 
dhe 7 

Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit Numri i rekomandimeve të IAP të zbatuara nga autoritetet përgjegjëse, bazuar 
në indikatorin 7.3.2 të Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP 

ZKM K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

1.1.3.2 Neni 3, 4 
dhe 7 

Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit Numri i përgjigjeve të pranuara nga autoritetet përgjegjëse, bazuar në 
indikatorin 7.3.1 të Kontratës Buxhetore Sektoriale për RAP 

ZKM K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIKE 

2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut 

2.1. Korniza e politikave 

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

Hartimi i Strategjisë për Reforma të Menaxhimit të Financave 
Publike 2022-2026 dhe Planit të Veprimit 

Strategjia e SRMFP (2022-2026) dhe Plani i Veprimit, të miratuara MFPT K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

2.1.2 Neni 25, 43, 
75, 93, 94, 
96, 98, 106, 
107, 121, 
123 

Zhvillimi i kornizës së politikave për ndërmarrje publike Koncept dokumenti për plotësim ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrje Publike, i 
miratuar 

ME K3 2022 Vonesa serioze 

2.2. Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit 

2.2. Zbatimi në praktikë 

2.2.1 Neni 25, 43, 
75, 93, 94, 
96, 98, 106, 
107, 121, 
123 

Zvogëlimi i barrës administrative Programi për reduktimin e barrës administrative, i rishikuar ZKM K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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. Korniza e politikave 

3.1.4 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 
3 

Zbatimi i Programit për Eliminimin e Barrierave Teknike në 
Tregti 2021-2025 (nenet 34-36 TFEU Traktati për funksionimin e 
Bashkimit Evropian) 

Numri i akteve të rishikuara/përafruara nga fusha e legjislacionit teknik dhe jo-
teknik të paharmonizuar 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.1.5 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 
3 

Zhvillimi i mëtejmë i kornizës së politikave në fushën e 
mbikëqyrjes së tregut 

Plani i veprimit i hartuar dhe miratuar për zbatimin e rregullores së BE-së 
2019/1020 për mbikëqyrje të tregut dhe përputhshmërinë e produkteve dhe 
Rregullores së BE-së, 2019/515 mbi njohjen reciproke të mallrave 

MINT K2 2022 Vonesa serioze 

3.1. Zbatimi në praktikë 
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3.1.6 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 
3 

Përmirësimi i kushteve për kontrollin ligjor në fushën e gjatësisë 
dhe matjeve dimensionale 

Laboratori i gjatësisë në AMK, i themeluar MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.1.7 Neni 20, 80 
dhe 74 pika 
3 

Zhvillimi i kapaciteteve institucionale për mbikëqyrjen e tregut Platforma digjitale e inspektimeve, e zhvilluar MINT K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.2. Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve 

3.2. Korniza e politikave 

3.2.1 Neni 79, 
paragrafi 9 

Inicimi/negocimi i marrëveshjeve bilaterale për sigurime 
sociale 

Së paku një marrëveshje bilaterale, e inicuar MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.3. Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve 

3.3. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.3.3 Neni 51, 56, 
57, 58, 59 
dhe 74 

Përgatitjet për themelimin e pikës së vetme të kontaktit Softueri për pikën e vetme të kontaktit i zhvilluar dhe funksionalizuar MINT K1 2022 E zbatuar 

3.3. Zbatimi në praktikë 

3.3.4 Neni 51, 56, 
57, 58, 59 
dhe 74 

Zhvillimi i kornizës monitoruese në fushën e lirisë së ofrimit të 
shërbimeve 

Mekanizmi për monitorim të zbatimit të Planit të Veprimi për Shërbime i krijuar 
dhe i funksionalizuar 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.4. Korniza e politikave 

3.4.1 Neni 89 Zhvillimi i kornizës së politikave për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit 

Koncept dokumenti për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e 
financimit të terrorizmit, i miratuar 

MFPT K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.4. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.4.2 Neni 89 Krijimi i një ekipe të veçantë apo njësi organizative në NJIF-K 
për zhvillimin e analizave strategjike. 

Ekipi i veçantë apo njësia organizative në NjIF-K për analiza strategjike, krijuar MFPT K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.5. Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik 

3.5. Zbatimi në praktikë 

3.5.2 Neni 79 Themelimi i mekanizmave koordinues me Autoritetin e 
Konkurrencës në Kosovë në mënyrë që të promovohet një 
mjedis i favorshëm për praktikat konkurruese në prokurimin 
publik 

Memorandum Mirëkuptimi në mes të KRPP dhe Autoritetit të Konkurrencës në 
Kosovë, i nënshkruar. 

KRPP K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.6. Korniza e politikave 

3.6.2 Neni 51, 
pikat 1, 2, 4 

Zhvillimi i kornizës së politikave për shoqëri tregtare. Koncept dokumenti për plotësim ndryshimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, i 
miratuar 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.6.3 Neni 51 i 
MSA-së, 
pikat 1, 2 
dhe 3 

Vlerësimi i përputhshmërisë së databazës se regjistrimit të 
bizneseve në ARBK me kërkesat e Rregullores së BE për 
Sistemin e Ndërlidhjes së Regjistrave të Biznesit (BRIS). 

Analiza e përputhshmërisë së platformës ekzistonte me kërkesat e BRIS, e 
hartuar 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.7. Korniza e politikave 

3.7.1 Nenet 77 
dhe 78 

Zhvillimi i politikave në fushën e së drejtës së pronësisë 
industriale 

Strategjia për pronësi industriale, e miratuar MINT K2 2022 Vonesa serioze 

3.7. Zbatimi në praktikë 
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3.7.2 Nenet 77 
dhe 78 

Koordinimi efektiv i organeve zbatuese të ligjit për zbatimin 
efektiv të së drejtës së autorit përmes Task Forcës Kundër 
Piraterisë dhe Këshillit Shtetërorë për Pronësinë Intelektuale 

Numri i aksioneve dhe konfiskimet në treg kundër piraterisë fizike dhe 
piraterisë digjitale 

MKRS K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.7.3 Nenet 77 
dhe 78 

Zbatimi i marrëveshjeve të licencimit kolektiv Të dhënat për zbatimin nga raportimet e Shoqatave të Menaxhimit Kolektiv të të 
Drejtave të Autorit në ZDA 

MKRS K4 2022 Vonesa serioze 

3.7.4 Nenet 77 
dhe 78 

Zbatimi i marrëveshjeve të licencimit kolektiv Krijimi i forumeve të përbashkëta me bartësit dhe përdoruesit e të drejtave të 
autorit 

MKRS K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.8. Korniza e politikave 

3.8. Konkurrenca 

3.8.3 Nenet 74 
dhe 75 

Analiza sektoriale për identifikimin e monopoleve dhe 
karteleve. 

Analiza sektoriale në sektorin financiar, e zbatuar AKK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.8. Zbatimi në praktikë 

3.8. Ndihma shtetërore 

3.8.4 Nenet 74 
dhe 75 

Tё vazhdohet me përafrimin e skemave të ndihmës shtetërorë Numri i vendimeve të KNSh-së, i rritur MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.8.5 Nenet 74 
dhe 75 

Angazhim i mëtutjeshëm nga Ministritë dhe rregullatorët 
sektorial të përfshirë në shkëmbimin e informatave në lidhje me 
skemat ndihmëse 

Numri i skemave të njoftuara në DNSh MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.9. Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare 

3.9. Zbatimi në praktikë 

3.9.2 Neni 50, 96 
dhe aneksi 
7 

Zbatimi i masave të Solvencës II Udhërrëfyesi për zbatimin e masave të Solvencës II, i finalizuar BQK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.10. Korniza e politikave 

3.10.13 Neni 109, 
110 dhe 111 

Përmirësimi i kornizës strategjike në fushën e komunikimeve 
elektronike 

Agjenda Digjitale për Kosovën 2030, e miratuar ME K2 2022 Vonesa serioze 

3.10. Zbatimi në praktikë 

3.10.14 Neni 109, 
110 dhe 111 

Nxitja e konkurrencës në tregjet e komunikimeve elektronike, 
krijimi i mundësive për konsumatorët që të ndërrojnë 
operatorët duke ruajtur të njëjtin numër. 

Sistemi i bartjes së numrave, i krijuar ARKEP K4 2022 Vonesa serioze 

3.10.15 Neni 109, 
110 dhe 111 

Përkrahja për shtrirjen e infrastrukturës mobile 5G Lidhja me infrastrukturë brezgjerë e së paku 20 pirgjeve të rrejtit mobil, 5G 
ready. 

ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.11. Korniza e politikave 

3.11.2 Neni 102 Përmirësimi i politikave për rregullimin e tokës Koncept dokumenti për rregullimin e tokës, i miratuar MBPZhR K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.11.3 Neni 102 Përmirësimi i politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural Programi për bujqësi dhe zhvillim rural 2022-2028, i miratuar MBPZhR K1 2022 Vonesa serioze 

3.11.4 Neni 102 Përmirësimi i politikave për organizimin e tregut të përbashkët Koncept dokumenti për organizimin e tregut të përbashkët, i miratuar MBPZhR K1 2022 E zbatuar 

3.11.5 Neni 102 Përmirësimi i politikave për tokat bujqësore dhe mbrojtjen e 
tyre 

Koncept dokumenti për tokën bujqësore, i miratuar MBPZhR K1 2022 E zbatuar 

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

3.12. Korniza e politikave 
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3.12.3 Neni 102 Përmirësimi i mëtejmë i politikave veterinare Koncept dokumenti për veterinarinë, i miratuar MBPZhR K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

Programi për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore, i miratuar MBPZhR K4 2022 E zbatuar 

3.12.5 Neni 102 Përmirësimi i mëtejmë i politikave fitosanitare 14 Procedurat Operative të Standardeve (POS) për monitorimin e organizmave 
karantinore (organizma me prioritet të lartë), të miratuara 

AUV K2 2022 Vonesa serioze 

3.12.6 Neni 102 Përmirësimi i politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural Koncept dokumenti për verërat, i miratuar MBPZhR K1 2022 E zbatuar 

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

3.14. Korniza e politikave 

3.14.16 Neni 113 Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të 
transportit 

Strategjia sektoriale dhe e transportit multimodal 2015-2025 dhe plani i veprimit, 
e rishikuar dhe miratuar 

MMPHI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.14.17 Neni 113 Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të 
transportit 

Hartimi i koncept dokumentit për hekurudha, i miratuar MMPHI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.14.18 Neni 113 Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të 
transportit 

Hartimi i koncept dokumentit për transportin e mallrave të rrezikshme, i 
miratuar 

MMPHI K3 2022 Vonesa të vogla 

3.14. Zbatimi në praktikë 

3.14.19 Neni 113 Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore në përputhje me 
Specifikacionet teknike të interoperabilitetit dhe Sistemit 
Evropian të Menaxhimit të Trafikut Hekurudhor (ERTMS) 

Projekt dizajni për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë të linjës së 10-
të hekurudhore (Mitrovicë - Leshak) përfshirë sinjalizimin dhe telekomunikimin, 
i përfunduar 

INFRAK
OS 

K4 2022 Vonesa serioze 

3.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia 

3.15. Korniza e politikave 

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

Strategjia e energjisë 2022-2031, e miratuar ME K2 2022 Vonesa serioze 

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

Koncept dokumenti për efiçiencë të energjisë, i miratuar ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

Koncept dokumenti për rishikimin e ligjeve të sektorit të energjisë ME K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

Plani për masat mbrojtëse për konsumatorët e cenueshëm (energjia elektrike), i 
miratuar 

MFPT K4 2022 Vonesa të vogla 

3.15. Zbatimi në praktikë 

3.15.8 Neni 114 Përmirësimi i efiçiencës së energjisë (EE) Zbatimi i masave për EE në 21 komuna përmes punimeve në ndërtesa, ndriçim 
apo instalim të paneleve PV (55 projekte) të pakos së parë dhe (25 projekteve) të 
pakos së dytë 

FKEE K4 2022 Vonesa serioze 

3.16. Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet 

3.16. Korniza e politikave 

3.16.1 Neni 39, 40, 
70 dhe 105 

Rishikimi i politikave aktuale tatimore Koncept Dokumenti për rishikimin e politikave tatimore, i miratuar MFPT K2 2022 Vonesa serioze 

3.16. Zbatimi në praktikë 

3.16.2 Neni 39, 40, 
70 dhe 105 

Luftimi i ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies 
tatimore 

Numri i veprimeve të ndërmarra për të përmirësuar përmbushjen tatimore MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 
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3.16.3 Neni 39, 40, 
70 dhe 105 

Luftimi i ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies 
tatimore 

Së paku tri projekte të zbatuara në sektorët e punësimit jo-formal, akomodimit/ 
restoranteve, dhe inventarit të mallrave 

MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.18. Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat 

3.18. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.18.1 Neni 95 Përmirësimi i koordinimit midis institucioneve kryesore për të 
dhëna statistikore 

Rritja e numrit të burimeve administrative të të dhënave MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.18. Zbatimi në praktikë 

3.18.2 Neni 95 Rritja e mbulueshmërisë dhe e numrit të publikimeve 
statistikore 

Së paku 3 publikime të reja MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.18.3 Neni 95 Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë dhe banesave 2022 Të dhënat nga tereni të mbledhura (regjistrimi i zbatuar) MFPT K4 2022 Vonesa serioze 

3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi 

3.19. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.19.4 Neni 82 dhe 
106 

Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në Inspektoratin e Punës Numri i inspektorëve, i rritur MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.19.5 Neni 82 dhe 
106 

Zhvillimi i skemës së garantuar për të rinj Plani i hartuar dhe miratuar MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.19.6 Neni 82 dhe 
106 

Ndërmarrja e masave për rritjen e pjesëmarrjes së grave në 
tregun e punës 

Numri i grave të përfshira në masat aktive të tregut të punës, i rritur MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.19.7 Neni 82 dhe 
106 

Përmirësimin e shërbimeve të inspektoratit të punës Numri i inspektimeve nga Inspektorati i Punës, i rritur MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.20. Korniza e politikave 

3.20.1 Neni 99 dhe 
100 

Zhvillimi i kornizës së politikave të turizmit Strategjia e Turizimit, e miratuar MINT K2 2022 Vonesa serioze 

3.20.2 Neni 99 dhe 
100 

Zhvillimi i kornizës së politikave të industrisë dhe biznesit Politika për zhvillimin e industrisë dhe mbështetje të biznesit, e miratuar MINT K2 2022 Vonesa serioze 

3.20. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale  

3.20.3 Neni 99 dhe 
100 

Fuqizimi i kapaciteteve dhe përmirësimi i shërbimeve të KIESA Ristrukturimi i KIESA, i zbatuar përmes krijimit të: mekanizmit për trajtimin e 
ankesave, dhe programit/Njësisë së kujdesit për Investitorë 

MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.20.4 Neni 99 dhe 
100 

Fuqizimi i kapaciteteve dhe përmirësimi i shërbimeve të KIESA Auditimi i performancës së KIESA-s, i zbatuar MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.23. Korniza e politikave 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.19 Neni 83 Zvogëlimi i rasteve gjyqësore të pazgjidhura Strategjia për reduktimin e lëndëve të vjetra, e miratuar KGjK K2 2022 E zbatuar 

3.23.20 Neni 83 Rritja e transparencës së gjyqësorit Strategjia e komunikimit e KGjK-së 2022-2024, e miratuar KGjK K2 2022 E zbatuar 

3.23.21 Neni 83, 91 Avancimi i kornizës ligjore dhe sistemit të administrimit të 
pasurisë së sekuestruar apo të konfiskuar 

Koncept dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit, i miratuar MD K2 2022 E zbatuar 

3.23. Të drejtat themelore 

3.23.22 Neni 3, 4 Përmirësimi i reagimit ndaj dhunës në familje, ngacmimit 
seksual dhe veprave të tjera me bazë gjinore 

Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit kundër dhunës në familje, i miratuar MD K1 2022 E zbatuar 

3.23.23 Neni 3, 4 Avancimi i kornizes ligjore mbi te drejtat themelore Koncept Dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e 
palëve për gjykim brenda kohës së arsyeshme 

MD K3 2022 Vonesa serioze 

3.23. Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore 
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3.23.24 Neni 3, 4 Avancimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve strategjikë për 
komunitete, kthim dhe integrim 

Koncept dokument për përkrahjen e projekteve për komunitete MKK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

Koncept dokument për persona të zhvendosur MKK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe 
pjesëtarëve të tyre, e miratuar 

MKK K2 2022 Vonesa serioze 

3.23.27 Neni 3, 4 Përmirësimi dhe avancimi i gjendjes së komuniteteve rom, 
ashkali dhe egjiptian përmes zbatimit të politikave 

Strategjia dhe Plani i veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në 
shoqërinë kosovare 2022-2026, i miratuar 

ZKM K2 2022 Vonesa serioze 

3.23. Mbrojtja e të dhënave personale 

3.23.28 Neni 84 Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe ligjit për qasje në dokumente publike 

Plani i inspektimeve dhe kontrolleve të rregullta për mbrojtjen e të dhënave 
personale, i zhvilluar 

AIP K2 2022 E zbatuar 

3.23. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.29 Neni 83, 91 Të sigurohet që procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të mbetur të 
KGjK-së dhe KPK-së të jetë transparent, i bazuar në merita duke 
siguruar që kandidatët e përzgjedhur t’i plotësojnë kërkesat 
ligjore për këto pozita 

Dy (2) anëtarë të KPK-së, të emëruar Kuvendi K4 2022 Vonesa të vogla 

3.23.30 Neni 83, 91 Të sigurohet që procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të mbetur të 
KGjK-së dhe KPK-së të jetë transparent, i bazuar në merita duke 
siguruar që kandidatët e përzgjedhur t’i plotësojnë kërkesat 
ligjore për këto pozita 

Një (1) anëtar i KGjK-së nga komuniteti pakicë i emëruar Kuvendi K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.31 Neni 83, 91 Avancim i mëtejshëm i performancës së sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial 

16 prokurorë të rekrutuar KPK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23. Të drejtat themelore 

3.23.32 Neni 3, 4 Ofrimi i mundësive për kthim për personat e zhvendosur Sistemi për menaxhimin e rasteve për personat e zhvendosur, i funksionalizuar MKK K2 2022 Vonesa serioze 

3.23.33 Neni 3, 4 Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave institucional për 
përfshirje gjinorë (gender mainstreaming), integrim gjinore, 
mbrojtje nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave 

5 trajnime mbi avancimin e realizimit të të drejtave në fushën e të drejtave të 
trashëgimisë; vendimmarrje; paqe, siguri dhe drejtësi, të zbatuara nga ABGj 

ZKM K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23. Zbatimi në praktikë 

3.23. Sistemi gjyqësor 

3.23.34 Neni 83 Avancimi i mëtutjeshëm i performancës në gjyqësor në veçanti 
në krijimin e mekanizmave në regjistrimin e dosjeve kriminale. 

Funksionalizimi i plotë i kompetencave të Zyrës Qendrore të Evidencës Penale 
në SKGjK 

KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.35 Neni 83, 91 Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe fuqizimi i 
administratës 

1/3 e prokurorëve dhe prokurorive të vlerësuar KPK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.36 Neni 83 Administrimi më efikas i sistemit gjyqesor dhe fuqizimi i 
administratës. 

1/3 e gjyqtarëve të vlerësuar. KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.37 Neni 83 Avancimi i mëtejmë i sistemit elektronik të menaxhimit të 
lëndëve. 

Konsolidimi i fazës së Sistemit (SMIL) në të gjitha regjionet e gjykatave duke 
përfshirë Lëndët Civile dhe Penale, si dhe vënien në zbatim të shpërndarjes 
automatike të lëndëve për Gjykatën e Apelit të Kosovës dhe Gjykatën Supreme 
të Kosovës 

KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.38 Neni 83 Adiministrimi efikas i procedurave diciplinore në sistemin e 
drejtësisë. 

Baza elektronike e të dhënave, e cila do të regjistrojë të gjitha ankesat dhe 
kërkesat për fillimin e hetimeve disiplinore dhe informacionin e paraqitur nga 
autoriteti kompetent për gjyqtarë, e themeluar 

KGjK K2 2022 E zbatuar 

3.23.39 Neni 83 Rrija e numrit të rasteve gjyqësore të zgjidhura me 
ndërmjetësim. 

Referimi i 10% të rasteve gjyqësore tek gjykatat përmes ndërmjetësimit. KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 



 

| 56 

3.23.40 Neni 83 Ngritja e kapaciteve për trajtimin e rasteve gjyqësore të natyrës 
komerciale. 

Trajnimi i gjyqtarëve aktual, bashkëpunëtorëve profesional dhe stafit mbështetës 
të Gjykatës Komerciale në fushat specifike komerciale që do t’i trajtojë kjo 
gjykatë. 

KGjK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.41 Neni 83 Avancimi i mëtejmë i sistemit elektronik të menaxhimit të 
lëndëve. 

Funksionalizimi i plotë i sistemeve të TIK-ut në gjykata, përfshirë këtu SMIL. KGjK K2 2022 E zbatuar 

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

Rekrutimi i 7 zyrtarëve të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore KPK K4 2022 Vonesa të vogla 

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

Referimi i 10% të rasteve tek prokuroritë përmes procedurave alternative KPK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.44 Neni 83 Të dëshmohen rezultate konkrete në fushën e luftimit të 
organizuar dhe korrupsionit 

Përqindja e aktakuzave të ngritura në lidhje me rastet e shenjëstruara KPK K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23. Të drejtat themelore 

3.23.45 Neni 3, 4 Ngritja e vetëdijes dhe sensibilizimi i opinionit mbi rëndësinë e 
parandalimit të dhunës ndaj grave, luftimin e stereotipave 
gjinore, dhe të drejta që garanton korniza ligjore për barazi 
gjinore 

5 videospote të zbatuara ne vit dhe 3 tryeza diskutimi në vit të zbatuara ZKM K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.46 Neni 3, 4 Mbështetja përmes subvencionimit, të projekteve të OJQ-ve që 
synojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri 

3 OJQ të mbështetura ZKM K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.47 Neni 3, 4 Ofrimi i mundësive për kthim për personat e zhvendosur Trajnimi i stafit për sistemin për menaxhimin e rasteve për personat e 
zhvendosur, i organizuar 

MKK K2 2022 E zbatuar 

3.23.48 Neni 3, 4  Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike Numri i ankesave të pranuara lidhur me qasjen në dokumente publike AIP K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.49 Neni 3, 4  Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike Numri i vendimeve të marra lidhur me qasjen në dokumente publike AIP K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23. Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore 

3.23.50 Neni 3, 4 Mbështetja për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian Bursat e ndara për nxënësit dhe studentët MAShTI K4 2022 Në të ardhmen 

3.23.51 Neni 3, 4 Mbështetja për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian Mbështetja e Qendrave mësimore për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian MAShTI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23. Mbrojtja e të dhënave personale 

3.23.52 Neni 3, 4 Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale 

Numri i ankesave të pranuara lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale AIP K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.53 Neni 3, 4 Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale 

Numri i inspektimeve të kryera lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale AIP K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.23.54 Neni 3, 4 Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale 

Numri i vendimeve të marra lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale AIP K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

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

3.24. Korniza e politikave 

3.24. Menaxhimi i kufirit 

3.24.9 Neni 85 Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së politikave në fushën e 
menaxhimit të kufirit, me qëllim të zbatimit të dispozitave të 
MSA-së dhe të legjislacionit të përafruar 

Plani i Veprimit 6 pikësh i Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit, i 
zbatuar plotësisht 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24. Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor 

3.24.10 Neni 89, 90, 
91, 92 

Përmirësimi i kornizës së politikave në luftën kundër trafikimit 
me qenie njerëzore 

Strategjia kundër trafikimit me qenie njerëzore, e miratuar MPB K2 2022 E zbatuar 

3.24. Lufta kundër terrorizmit 

https://eimonitor.rks-gov.net/sq/Indicator/Index?IndicatorID=3426
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3.24.11 Neni 92 Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e luftës kundër 
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit 

Programi i riintegrimit dhe deradikalizimit, i miratuar MPB K2 2022 Vonesa serioze 

3.24. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.24. Menaxhimi i kufirit 

3.24.12 Neni 85 Avancimi i kapaciteteve për menaxhimin e kufirit Njësia për API/PNR, e funksionalizuar MPB K2 2022 Vonesa serioze 

3.24. Azili 

3.24.13 Neni 85 Përmirësimi i politikave të azilit Tri (3) trajnime për përcaktimin e statusit të refugjatëve, të organizuara MPB K4 2022 E zbatuar 

3.24. Migracioni  

3.24.14 Neni 85, 86, 
87, 88 

Ngritja e kapaciteteve të pritjes dhe menaxhimit të flukseve me 
migrantë 

Qendra e Pritjes së Përkohshme, e funksionalizuar përmes angazhimit të stafit, 
sigurimit fizik të objektit dhe trajnime për stafin 

MPB K4 2022 E zbatuar 

3.24.15 Neni 85, 86, 
87, 88 

Avancimi i politikave dhe ngritja e kapaciteteve në fuqizimin e 
sistemit për integrimin e te huajve 

6 trajnime në së paku 80 zyrtarë të nivelit lokal për zbatimin e Udhëzuesit për 
Procedurat Standarde të Veprimit për Integrimin e të Huajve në RKS, të 
organizuara 

MPB K4 2022 E zbatuar 

3.24.16 Neni 85, 86, 
87, 88 

Avancimi i politikave dhe ngritja e kapaciteteve në fuqizimin e 
sistemit për integrimin e te huajve 

Një trajnim i trajnerëve (TOT) me të paktën 10 persona për integrimin e të 
huajve për stafin qendror, i organizuar 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24.17 Neni 85, 86, 
87, 88 

Avancimi i politikave dhe kapaciteteve për riintegrimin e 
qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 

6 trajnime me 180 zyrtarë të nivelit lokal dhe qendror për manualin për 
menaxhimin e rrezikut për ri-integrimin e qëndrueshëm të personave të 
riatdhesuar në Kosovë dhe doracakut praktik - identifikimi i rreziqeve dhe 
planifikimi për menaxhimin e tyre për ri-integrim të qëndrueshëm të personave 
të riatdhesuar në Kosovë, të organizuara 

MPB K4 2022 E zbatuar 

3.24. Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor 

3.24.18 Neni 89, 90, 
91, 92 

Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e BE-së (Europol, Eurojust 
dhe të tjera) dhe shtetet anëtare të BE-së 

Sistemi i komunikimit të sigurt SIENA, i funksionalizuar MPB K2 2022 E zbatuar 

3.24.19 Neni 89, 90, 
91, 92 

Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e BE-së (Europol, Eurojust 
dhe të tjera) dhe shtetet anëtare të BE-së 

Zyrtari ndërlidhës me EURPOL, i caktuar dhe sistemuar. MPB K2 2022 Vonesa serioze 

3.24.20 Neni 89, 90, 
91, 92 

Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e BE-së (Europol, Eurojust 
dhe të tjera) dhe shtetet anëtare të BE-së 

Marrëveshja për shkëmbimin dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, e 
nënshkruar. 

MPB K1 2022 E zbatuar 

3.24. Zbatimi në praktikë 

3.24. Azili 

3.24.21 Neni 85 Përmirësimi i politikave të azilit Udhëzuesi për parandalimin, menaxhimin e rrezikut dhe përgjigjen ndaj dhunës 
në baza gjinore në kontekst të migracionit të përzier, i hartuar 

MPB K3 2022 E zbatuar 

3.24.22 Neni 85 Përmirësimi i politikave të migracionit dhe politikave të azilit, 
përfshirë ri integrimin dhe kthimin 

Masat e integrimit për refugjatët, të zbatuara MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24.23 Neni 85 Përmirësimi i politikave të migracionit dhe politikave të azilit, 
përfshirë ri integrimin dhe kthimin 

Regjistrimi biometrik i azilkërkuesve, funksional MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24. Migracioni 

3.24.24 Neni 85, 86, 
87, 88 

Përmirësimi i politikave të migracionit, përfshirë ri integrimin 
dhe kthimin 

Udhëzuesi për funksionalizimin e AQM-së, i hartuar MPB K3 2022 Vonesa serioze 

3.24.25 Neni 85, 86, 
87, 88 

Avancimi i politikave dhe ngritja e kapaciteteve në fuqizimin e 
sistemit për integrimin e te huajve 

Udhëzuesi për qasjen e të huajve në aftësim profesional dhe punësim, i hartuar MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24.26 Neni 85, 86, 
87, 88 

Avancimi i politikave dhe kapaciteteve per riintegrimin e 
qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 

Manuali për Menaxhimin e Rrezikut Për ri-integrimin e Qëndrueshëm të 
Personave të Riatdhesuar në Kosovë dhe Doracaku Praktik - Identifikimi i 
rreziqeve dhe planifikimi për menaxhimin e tyre për ri-integrim të qëndrueshëm 
të personave të riatdhesuar në Kosovë, të hartuar 

MPB K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.24. Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor 
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3.24.27 Neni 89, 90, 
91, 92 

Avancimi i mëtejmë i konceptit të policisë së udhëhequr nga 
inteligjenca në luftimin e krimit të organizuar 

Raporti i vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e 
rënda (SOCTA), i hartuar 

MPB K4 2022 E zbatuar 

3.24. Lufta kundër terrorizmit 

3.24.28 Neni 92 Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e luftës kundër 
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit 

Raportet për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit BE – Ballkan 
Perëndimor kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit 

MPB K4 2022 Në të ardhmen 

3.24.29 Neni 92 Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e luftës kundër 
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit 

Vlerësimi i përbashkët mbi rrezikun dhe kërcënimet nga terrorizmi, i hartuar MPB K4 2022 Në të ardhmen 

3.24.30 Neni 92 Përmirësimi i kornizës së politikave në fushën e luftës kundër 
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit 

Raporti TeSAT per EUROPOL, i hartuar MPB K4 2022 Në të ardhmen 

3.25. Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore 

3.25. Korniza e politikave 

3.25.1 Neni 107 Zhvillimi i kornizës së politikave të shkencës dhe hulumtimit Rishikimi i Programit Kombëtar të Shkencës MASHTI K1 2022 Vonesa serioze 

3.25.2 Neni 107 Zhvillimi i sistemit informativ për hulumtime shkencore Finalizimi dhe lansimi i Platformës KRIS MASHTI K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.25.3 Neni 107 Koordinimi efektiv institucional për pjesëmarrje në Horizon Rishikimi i rregullores 01/2018 për funksionalizimin e Pikave Kombëtare të 
Kontaktit 

MASHTI K2 2022 Vonesa serioze 

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

3.26. Korniza e politikave  

3.26.4 Neni 118 Zhvillimi i kurrikulës për edukimin në fëmijërinë e hershme Hartimi dhe miratimi i Kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e 
hershme 

MAShTI K2 2022 Vonesa serioze 

3.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi 

3.27. Korniza e politikave 

3.27.4 Neni 115, 
116, 117 

Përmirësimi i politikave për zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe 
ujit dhe përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave 

Strategjia për Mbrojtjen dhe Zhvillim të Qëndrueshëm të Mjedisit 2022-2030 
(përfshirë mbrojtjen e mjedisit, cilësinë e ajrit, biodiversitetin, zvogëlimin e 
emetimeve dhe fushat tjera që mbulon kjo fushë, e miratuar 

MMPHI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.27.5 Neni 115, 
116, 117 

Përmirësimi i politikave për menaxhimin e ujërave Strategjia shtetërore e ujërave të Kosovës 2017-2036 dhe Plani i Veprimit 2023-
2025, e miratuar 

MMPHI K4 2022 Vonesa të vogla 

3.27.6 Neni 115, 
116, 117 

Përmirësimi i politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të 
pyjeve 

Plani i Veprimit 2022-24 për Strategjinë për Zhvillimin e Pylltarisë 2022 - 2030, i 
miratuar 

MBPZhR K1 2022 E zbatuar 

3.27.7 Neni 115, 
116, 117 

Përmirësimi i inspektimit mjedisor Koncept dokumenti për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit 
hapësinor, ndërtimit dhe banimit, i miratuar 

MMPHI K3 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.27. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 

3.27.8 Neni 115, 
116, 117 

Përmirësimi i politikave për menaxhimin e ujërave Numri i inspektorëve të trajnuar për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për 
mbrojtjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore si dhe burimeve ujore 

MMPHI K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.27. Zbatimi në praktikë 

3.27.9 Neni 115, 
116, 117 

Përmirësimi i politikave për menaxhimin e mbeturinave dhe 
ekonominë rrethore 

Numri i deponive ilegale të reduktuara në komunat e Kosovës MMPHI K2 2022 E zbatuar 

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

3.28. Korniza e politikave 

3.28. Mbrojtja e shëndetit 

3.28.6 Neni 106 Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së shëndetit publik Strategjia sektoriale e shëndetësisë 2022-2032, e hartuar MSh K3 2022 Vonesa serioze 

3.28.7 Neni 106 Avancimi i politikave në fushën e mbrojtjes së shëndetit publik Plani strategjik për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse. i miratuar MSh K1 2022 Vonesa serioze 

3.29. Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor 

3.29. Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale 
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3.29.2 Nenet 39, 
48, 104, 
Prot. IV 

Kalimi i terminaleve nga pronësia private në pronë publike në 
funksion të zbatimit të MSA-së dhe në harmoni me 
legjislacionin doganor të BE-së 

Zhvendosja në pronë publike dhe funksionalizimi i plotë për së paku 2 terminale 
doganore 

MFPT K2 2022 Vonesa serioze 

3.29. Zbatimi në praktikë 

3.29.3 Nenet 39, 
48, 104, 
Prot. IV 

Luftimi i ekonomisë joformale Numri i aktiviteteve (inspektimeve, ndalo & kërko dhe patrullë) kundër 
kontrabandës bazuar në analizën e rrezikut i rritur në krahasim me periudhën 
paraprake 

MFPT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.30. Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë 

3.30. Korniza e politikave 

3.30.1 Nenet 11-16 Avancimi i politikave tregtare Dokumenti për politika tregtare, i miratuar MINT K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.31. Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes 

3.31. Korniza e politikave 

3.31.2 Neni 11, 15 Avancimi i politikës së jashtme Strategjia për Politikë të Jashtme, e miratuar MPJD K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.31.3 Neni 11, 15 
Zbatimi i obligimeve në kuadër të Dialogut Politik Kosovë-BE 

Plani i Veprimit për Dialog Politik, i miratuar MPJD K42022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

3.32. Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar 

3.32. Zbatimi në praktikë 

3.32.1 Neni 97 Të sigurohet përcjellja sistematike e zbatimit të rekomandimeve 
të auditimit të jashtëm 

Përqindja e rekomandimeve të zbatuara nga OB-të, e rritur në krahasim me vitin 
paraprak 

ZKA K4 2022 Në zbatim e sipër 
– pa vonesa 

 


