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KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):

Nenit 6 dhe Nenit 7
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KUVENDI I REPUBLIKËS SË
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KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
KOSOVËS
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KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
KUVENDI I REPUBLIKËS SË
KOSOVËS

DISPOZITAT THEMELORE
THEMELIMI I DELEGACIONIT
SHTETËROR, PËRBËRJA,
KOMISIONET PUNUESE,
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KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):

KOMISIONIT MBIKËQYRËS
PARLAMENTAR

Procedura për ngritjen e Delegacionit
Shtetëror
Delegacioni Shtetëror për dialogun me Republikën e
Serbisë do të mandatohet nga Kuvendi i Republikës së
Kosovës.
Delegacioni Shtetëror do të jetë organi i vetëm i
autorizuar për ta drejtuar Dialogun. Në këtë drejtim
Delegacioni konsultohet me Institucionet kushtetuese të
Republikës së Kosovës.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË
KOSOVËS

Përbërja e Delegacionit Shtetëror
1.
Delegacioni
Shtetëror
përbëhet
nga
njëmbëdhjetë anëtarë (12). Delegacioni përbëhet nga
përfaqësues të koalicionit qeverisës dhe të Opozitës,
në proporcion sa më të përafërt të përfaqësimit.
Diferenca e përgjithshme e anëtarëve në proporcionin
QeveriOpozitë në kuadër të Delegacionit nuk mund të
jetë më shumë se dy (2) anëtar i Delegacionit
Shtetëror.
2.
Nominimet për anëtarë të Delegacionit
Shtetëror bëhen nga përfaqësues të partive
parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në
rast se një parti parlamentare nuk i përgjigjet kërkesës
me kohë, Kuvendit i propozohen nominimet e bëra nga
parti të tjera parlamentare. Në rast të tillë, pozitat e panominuara plotësohen nga përfaqësues të këtyre
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DISPOZITAT THEMELORE
THEMELIMI I DELEGACIONIT
SHTETËROR, PËRBËRJA,
KOMISIONET PUNUESE,
KOMISIONIT MBIKËQYRËS
PARLAMENTAR

Procedura për ngritjen e Delegacionit
Shtetëror
Neni 4 i këtij ligj si Lex Specialis ia merr kompetencat që
parashihen me ligje të tjera për Presidentin dhe
Qeverinë. Ndryshe nga ligji për marrëveshje
ndërkombëtare që parasheh që autorizimi duhet të vijë
nga Presidenti për çështjet që kanë të bëjnë me paqen,
territorin. Ky ligj autorizon Kuvendin të bëj mandatimin
e delegacionit shtetëror.
Me këtë ligj Kuvendi autorizon delegacionin shtetëror
si organin e vetëm për të drejtuar dialogun me Serbinë.
Por ky nen dhe ky ligj nuk mund ti marr kompentencat
kushtetuese të institucioneve (Presidenti, Qeveria,
Kuvendi) në politikën e jashtme.

KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
partive duke ruajtur proporcionin e paraprarë të
përfaqësimit Qeveri-Opozitë.
3.
Delegacioni
Shtetëror
bashkëdrejtohet
barabarësisht prej (dy) përfaqësuesve: njëri nga radhët
e Opozitës parlamentare e tjetri nga Koalicioni
Qeverisës. Që të dy bashkëdrejtuesit votohen nga
Kuvendi i Republikës së Kosovës, së bashku me
anëtarët e tjerë të Delegacionit Shtetëror.

4.
Pjesë e Delegacionit Shtetëror do të jetë edhe
një përfaqësues nga Shoqëria Civile i cili/e cila do të
jetë anëtar i rregullt i Delegacionit Shtetëror.
Përfaqësuesi i shoqërisë civile do të emërohet nga
Delegacioni Shtetëror.

Neni 5

Përbërja e delegacionit shtetëror

për nominimet nga partitë parlamentare për anëtarët e
Delegacionit shtetëror.

Neni 5 paragrafi 3. Që të dy bashkëdrejtuesit votohen
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, së bashku me
anëtarët e tjerë të delegacionit shtetëror.
A do të thotë kjo që edhe tre anëtarët e tjerë të cilët nuk
janë votuar nga Kuvendi, emrat e tyre duhet të shkojnë
në Kuvend për tu votuar? Apo Kuvendi duhet të votoj
sërish të të tërë përbërjen e delegacionit për të marr
mandatin e dhënë me këtë ligj? Ligji nuk sqaron
mandatin e të votuarëve me Rezolutën 06 - R - 015 e
miratuar nga Kuvendi. Çështjet e njëjta vlejnë edhe për
paragrafin 5 të këtij neni.
Neni 5 paragrafi 4. Përfaqësues i shoqërisë civile do të
emërohet nga delegacioni shtetëror.
Mbi çfarë procedurash dhe kriteresh do të bëhet
përzgjedhja e anëtarit të shoqërisë civile në këtë
delegacion? A do të votohet në Kuvend siç votohen
anëtarët e shoqërisë civile nëpër trupa kolegjial (p.sh.
Këshilli Prokurorial i Kosovës)

Neni 5 paragrafi 2. Duhet të definohet qartazi afati
kohor për të cilin flet ky nen, kur adreson propozimet
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KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
KUVENDI I REPUBLIKËS SË
KOSOVËS
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KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):

. Delegacioni Shtetëror me përbërjen e tij votohet nga
deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe
konsiderohet i mandatuar kur i merr shumicën e
thjeshtë të votave të deputetëve.
. Kuvendi i Republikës së Kosovës rezervon të drejtën
ta shkarkojë Delegacionin, ose anëtarët e caktuar të tij,
me 50%+1, të të gjithë deputetëve të Kuvendit të
Republikës së Kosovës.

13

KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
. Delegacioni Shtetëror mund të shkarkohet kur:
7.1. Nuk i përmbush detyrat dhe përgjegjësitë e
caktuara me këtë ligj;
7.2. Nuk i përgjigjet Komisionit Mbikëqyrës të Dialogut
në së paku 3 ftesa;
7.3. Evidentohen shkelje të procedurave të vendosura
me këtë ligj;
7.4. Evidentohen shmangie nga Platforma Shtetërore
gjatë procesit të Dialogut.
7.5. Kërkesën për shkarkim të Delegacionit shtetëror,
ose të anëtarëve të veçantë të tij, mund ta paraqesin
Bashkëdrejtuesit e Delegacionit, si dhe 1/3 e
deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

5
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Neni 5 paragrafi 7 argumenton arsyet mbi bazën e të
cilave mund të shkarkohet delegacioni si: mos puna,
mospërgjigja ndaj komisionit ad hoc, kur nuk
respektohet platforma dhe këtë mund ta bëjnë
bashkëdrejtuesit dhe 1/3 e deputetëve.
Çfarë ndodh nëse një grup i deputetëve siç parashihet
në pikën 7.5. evidenton shkeljen e procedurave,
mospërmbushjen e detyrave, mospërgjigjet ndaj
Komisionit ad hoc, evidenton shmangien nga
platforma, por mungon gatishmëria e shumicës 50%+1
për të votuar shkarkimin e Delegacionit Shtetëror?
A nënkupton kjo që Delegacioni Shtetëror vazhdon
punën e tij edhe në kundërshtim me vet ligjin në
mungesë të numrave për të votuar për të kundërtën?
A do duhej që shkelje të tilla ta shkarkojnë
automatikisht delegacionin shtetëror?

KOMENTET NGA INSTITUTI
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
6

7
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
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KUVENDI I REPUBLIKËS KOMENTET NGA INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
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KUVENDI I REPUBLIKËS KOMENTET NGA INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I KOSOVËS (KDI):
5. Delegacioni Shtetëror koordinon veprimet me
institucionet e tjera kushtetuese që ndërlidhen me
procesin e dialogut.

Neni 10

Kompetencat e Delegacionit Shtetëror
1.Bashkëdrejtuesit janë përfaqësues të Delegacionit
Shtetëror.

Kompetencat e Delegacionit Shtetëror

2. Delegacioni Shtetëror nuk mund ta udhëheqë ose
përfaqësojë vetëm njëri nga bashkëdrejtuesit.
3. Delegacioni Shtetëror është organi i vetëm që mban
të drejtën për publikimin dhe procedimin e
marrrëveshjeve të arritura në procesin e dialogut.
4. Delegacioni Shtetëror:
4.1. Drejton procesin e dialogut me Serbinë;
4.2. Përfaqëson Republikën e Kosovës në
Dialog; 4.3. Miraton Strategjinë e
përgjithshme
Negociuese
si
dhe
strategjitë e veçanta për temat e Dialogut;
4.4. Bashkërendon agjendën e Dialogut
me Platformën Shtetërore në dakordancë
me
lehtësuesit/ndërmjetësuesit
e
Dialogut;
4.5.
Bashkërendon takimet me krerët e
tjerë institucionalë (President, Kryeministër,
Kryetar i Kuvendit, Ministra etj.) kurdo që e
konsideron të nevojshme mbajtjen e tyre;
4.6.
I raporton Komisionit Mbikëqyrës të
Kuvendit pas çdo takimi me delegacionin e
Republikës së Serbisë, dhe/ose me
lehtësuesit/ndërmjetësuesit e Dialogut;
4.7.Miraton pozicionet fillestare negociuese
të Republikës së Kosovës për secilën temë të
Dialogut;

Neni 10 paragrafi 2: Çfarë ndodh kur njëri nga
bashkëdrejtuesit mungon me arsye?
Neni 10 paragrafi 3. A është kjo kompetencë e
delegacionit shtetëror në përputhje me kompetencat
kushtetuese të institucioneve të Kosovës?
Neni 10 paragrafi 4. Me këtë nen duhet të rregullohet
edhe raportimi i delegacionit shtetëror në seancat
plenare të Kuvendit të Kosovës dhe komisionet e tjera në bazë të fushëveprimit të tyre, përveç se në
Komisionin Ad Hoc.
Kompetencat e Kuvendit të Republikës së Kosovës të
parapara me Nenin 65 të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës nuk mund të kufizohen.
Gjithashtu në këtë nen duhet të shtohet që raportimi i
Delegacionit Shtetëror duhet të bëhet pas çdo ftese të
Kuvendit, Komisionit Ad Hoc Parlamentar dhe
Komisioneve të tjera Parlamentare.

Neni 10 paragrafi 5 - Cilat janë veprimet për të cilat
nevojitet koordinim? Çfarë ndodh në momentin kur nuk
ka pajtueshmëri në mes të institucioneve kushtetuese
dhe delegacionit shtetëror për një çështje të caktuar?
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA
INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I
KOSOVËS (KDI):
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA
INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I
KOSOVËS (KDI):
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA
INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I
KOSOVËS (KDI):
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA
INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I
KOSOVËS (KDI):
6. Anëtarët e Delegacionit Shtetëror dhe stafi
mbështetës obligohet ta ruajë sekretin e informacionit
dhe të ecurisë së punës së Delegacionit.
7. Shkelja e këtij neni, do të sanksionohet sipas Ligjit
përkatës.

DISPOZITAT E TJERA

1. Administrata e Delegacionit Shtetëror ofron
mbështetje administrative dhe teknike për nevoja të
Delegacionit, të Komisioneve Punuese dhe të
anëtarëve individualë të Delegacionit Shtetëror.
2. Koordinatori Administrativ i Delegacionit
Shtetëror është udhëheqës i administratës së
Delegacionit në vartësi të bashkëdrejtuesve dhe të
Delegacionit Shtetëror.
3. Organizimi i punës së shërbimeve të
administratës së Delegacionit Shtetëror, si dhe të
drejtat dhe obligimet e tjera, rregullohen me akt të
veçantë nënligjor të cilin e miraton Delegacioni me
propozim të Koordinatorit Administrativ.

Buxheti i Delegacionit Shtetëror
1.
Për veprimtarinë e tij, Delegacioni Shtetëror e ka
fondin e veçantë të miratuar nga Qeveria e Republikës
së Kosovës me propozim të Delegacionit.
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KUVENDI I REPUBLIKËS
KOMENTET NGA
INSTITUTI SË KOSOVËS
DEMOKRATIK I
KOSOVËS (KDI):
2.
Delegacioni Shtetëror menaxhon në mënyrë
autonome me buxhetin e caktuar nga Qeveria dhe
paraqet raport sipas nevojave të Qeverisë dhe
Kuvendit.

Dispozitat përfundimtare
Delegacioni Shtetëror mund të nxjerr rregulla të
brendshme sipas nevojës, të cilat nuk mund të jenë në
kundërshtim me ketë ligj.

Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas
publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.
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KDI është Organizatë Joqeveritare (OJQ) e angazhuar të mbështesë zhvillimin e demokracisë përmes
përfshirjes së qytetarëve në bërjen e politikave publike dhe fuqizimin e sektorit të shoqërisë civile
me synimin për të ndikuar në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e institucioneve
publike.
Për më shumë informata rreth KDI ju lutem vizitoni www.kdi-kosova.org
Me përkrahjen financiare të:

