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1. Problemi  

Raportet ndërkombëtare për Kosovën, në vazhdimësi e vënë në pah angazhimin e Kuvendit për 

të miratuar ligje të mira dhe në përputhje me legjislacionin e BE-së
1
, por në të njëjtën kohë 

përsërisin kritikat për nivelin e ulët të mbikëqyrjes parlamentare ndaj ekzekutivit por edhe 

mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve në veçanti. Qysh në Raportin e tij parë për Kosovën më 2008, 

Komisioni Evropian kishte konstatuar se Kuvendi ka mungesë të theksuar të ekspertizës për të 

pasur shqyrtim efektiv dhe ka mungesë të kapacitetit për të siguruar mbikëqyrje efektive të 

implementimit të ligjeve.
2
 Konstatimin e njëjtë për Kosovën më 2008, Komisioni e ka përsëritur 

edhe në dhjetë vitet pasuese, duke përfshirë edhe raportin e fundit në të cilin thekson faktin se 

mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit mbetet e dobët.
3
 Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), 

në raportet e tij periodike për punën e Kuvendit, e ka cilësuar mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve si 

pikën më të dobët të Kuvendit, duke vlerësuar se deputetët në vazhdimësi nuk e kanë trajtuar me 

seriozitet këtë çështje. Kuvendi ka dështuar në përmbushjen e objektivave të veta minimale 

lidhur me monitorimin e zbatimit të ligjeve, si në planifikimin, ashtu edhe në realizimin e 

planeve të punës së komisioneve.  

Vetëm gjatë vitit 2019, komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës kanë realizuar gjithsej 

200 mbledhje.
4
 Nga të gjitha këto mbledhje, komisionet parlamentare vetëm në shtatë raste kanë 

përfshirë si pika të rendit të ditës çështje që ndërlidhen me monitorimin e zbatimit të ligjeve. 

Shtatë nga gjithsej 14 komisionet, as edhe një herë të vetme nuk kanë diskutuar për monitorim të 

zbatimit të ligjeve, ndonëse në planet e tyre të punës kryesisht kanë vendosur të mbikëqyrin së 

paku dy ligje. Këto shifra pasqyrojnë më së miri nivelin e angazhimit të deputetëve për të 

përmbushur rolin dhe përgjegjësitë në monitorimin e zbatimit të ligjeve.  

Për më tepër, Kuvendi gjatë sesionit pranveror të këtij viti, nuk ka arritur që të miratojë asnjërin 

prej raporteve të komisioneve parlamentare për dy ligjet e monitoruara në vitin 2018.  

Komisioni për Buxhet dhe Financa, gjatë vitit 2018 kishte përfunduar monitorimin e zbatimit të 

Ligjit për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Jo-bankare. Në anën tjetër, Komisioni për të 

Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione ka përfunduar monitorimin e 

zbatimit të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi. Që të dy raportet e monitorimit të këtyre dy 

ligjeve u vendosën si pika të rendit të ditës për seancat e zhvilluara më 7 mars dhe 19 qershor të 

këtij viti, por në asnjërin rast nuk arritën të miratoheshin, për shkak të mungesës së kuorumit në 

seancë plenare. Rrjedhimisht, edhe pse këto dy komisione kanë arritur të kryejnë punën e tyre, 

procesi megjithatë nuk ka përfunduar në tërësi për shkak të pamundësisë për t’u miratuar raportet 

në seancë plenare. Në vitin 2018, vetëm një raport mbi mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kishte 

arritur të votohej në seancë. 

                                                           
1
 Raporti për Kosovën 2019, Komisioni Europian, Fq. 7, i qasshëm në: https://bit.ly/2X4pP7E (shikuar më 

11.06.2019). 
2
 “Roli i Kuvendit në procesin e monitorimit të zbatimit të ligjeve”, KDI, 2013. 

3
 European Commission, Kosovo Country Report 2018, Maj 2019. 

4
 Statistikë që mbulon periudhën janar-8 korrik 2019. 

https://bit.ly/2X4pP7E
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Situata nuk ka ndryshuar as deri në përfundim të sesionit pranveror të vitit 2019 (muaji korrik). 

Në fakt, Kuvendi është duke shfaqur tendenca të rënies drastike të performancës kur bëhet fjalë 

për monitorimin e zbatimit të ligjeve, siç është paraqitur në figurën vijuese: 

 

Figura 1. Numri i ligjeve të mbikëqyrura nga Kuvendi i Kosovës në periudhën 2008-2019 

  

2. Shkaktarët për mbikëqyrje të ulët të zbatimit të ligjeve  

Bazuar në të gjeturat nga monitorimi i punës së legjislaturës së fundit, KDI vlerëson se 

performanca e ulët e Kuvendit në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve është kryesisht rezultat i disa 

faktorëve intern, mbi të cilët Kuvendi ka kontroll dhe ndikim. Gjithashtu janë konsideruar edhe 

opinionet e deputetëve, administratës së Kuvendit si dhe përfaqësuesve të organizatave vendore 

dhe ndërkombëtare që përcjellin dhe ndihmojnë punën e Kuvendit.  

 

2.1. Zbrazëtirat ligjore në Rregulloren e Punës së Kuvendit  

Sipas Rregullores së Kuvendit (Neni 73), secili komision parlamentar, brenda fushës së 

përgjegjësive të tij, është i autorizuar t’a mbikëqyrë zbatimin e ligjit nga Qeveria, përkatësisht 

nga ministria që bie në fushëveprimtarinë e komisionit apo agjencitë e pavarura.  

Megjithatë, kjo rregullore nuk parasheh një prag minimal se sa ligje do të duhej të 

monitoroheshin nga komisionet parlamentare gjatë vitit. Që nga 2008-ta, monitorimi i zbatimit të 
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ligjeve është ndërtuar mbi një praktikë e cila përcakton që çdo komision parlamentar, në planin e 

tij vjetor, të përzgjedhë së paku dy ligje për t’i monitoruar.
5
  

Por, komisionet parlamentare sado që kanë në diskrecion të plotë organizimin e punës së tyre, në 

planet e tyre të punës vazhdojnë të mos i japin prioritet monitorimit të zbatimit të ligjeve. 

Komisionet kanë paraparë në planet e punës të shqyrtojnë 116 projektligje gjatë vitit 2019, e sa i 

përket pjesës së mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve, kanë përzgjedhur 23 ligje për t’i monitoruar 

se si dhe sa po zbatohen. 

Edhe më shqetësues është fakti që Kuvendi i Kosovës ende nuk e ka miratuar Planin e Punës për 

vitin 2019, andaj rrjedhimisht nuk ka mundësi as të kontrollojë se sa efektive janë komisionet 

parlamentare në përmbushjen e planeve të tyre të punës. 

Kuvendi duhet t’a zbatoj në tërësi Rregulloren e Punës, duke miratuar Planin e Veprimit për 

Integrim Evropian, ku si shtyllë kryesore e këtyre veprimeve do të ishte edhe monitorimi i 

zbatimit të ligjeve. Kësisoj, deputetët do të obligoheshin të merrnin parasysh rekomandimet e 

identifikuara nga Raporti i KE-së për Kosovën, e që ky raport në vazhdimësi trajton mos 

efikasitetin e Kuvendit në monitorim të ligjeve. 

KDI-ja vlerëson se shpërndarja e funksioneve parlamentare në planet e punës së komisioneve 

duhet të balancohet dhe sanksionohet më mirë për të adresuar mangësitë që Kuvendi ka në 

mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve. Kjo nënkupton që mbikëqyrja efektive e zbatimit të ligjit duhet 

të bëhet prioritet i ligjvënësve. 

 

2.2. Mungesa e metodologjisë së mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit 

Kuvendi i Kosovës ende nuk ka arritur të instalojë një metodologji konkrete të monitorimit të 

zbatimit të ligjeve. Shumica e komisioneve e vetë-adoptojnë metodologjinë e monitorimit të 

zbatimit të ligjeve, kryesisht duke aplikuar teknika siç janë realizimi i vizitave në terren apo duke 

ftuar në raportim përfaqësues të institucioneve përgjegjëse për zbatimin e ligjeve të caktuara.  

Vizitat e punës të realizuara në institucionet përgjegjëse janë jo mirë të planifikuara dhe pa ide të 

qarta se çka mëtohet të arrihet nga to.  

Përkundër faktit që KDI-ja dhe organizata tjera vendore e ndërkombëtare
6
 në vazhdimësi kanë 

ofruar përkrahje për komisionet parlamentare në monitorimin e zbatimit të ligjeve apo përpilimin 

e parimeve dhe doracakëve për monitorim, komisionet ende nuk kanë arritur të pavarësohen në 

këtë drejtim dhe të standardizojnë procedurat për monitorim të zbatimit të ligjeve. 

 

                                                           
5
 “Roli i Kuvendit në procesin e monitorimit të zbatimit të ligjeve”, KDI, 2013. 

6
 NDI, WFD, D+, INDEP etj.  
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2.3. Mungesa e kapaciteteve dhe mos-shfrytëzimi i resurseve financiare të 

komisioneve 

Shpeshherë, kur bëhet fjalë për mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve të caktuara, komisionet 

parlamentare nuk posedojnë ekspertizë të duhur për të realizuar një funksion të tillë. Deputetët e 

përfshirë në grupet punuese për mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve të caktuara, jo çdo herë janë 

kompetent dhe profesionistë të fushave të cilat i trajton ai ligj dhe kjo ndikon në kualitetin e 

mbikëqyrjes.  

Komisionet parlamentare kanë në dispozicion një buxhet vjetor (komisionet e përhershme 10 

mijë euro, ndërsa komisionet funksionalet 5 mijë euro), i cili mund të shfrytëzohet për nevoja të 

komisionit, siç është angazhimi i ekspertëve të jashtëm lidhur me hartimin e projektligjeve apo 

për monitorim të zbatimit të ligjeve. Por zakonisht ky fond nuk shfrytëzohet fare, e aq më pak në 

këtë drejtim dhe ekspertiza e jashtme kryesisht merret nga asistenca që ofron shoqëria civile.
7
 Në 

raste të caktuara, një pjesë e këtyre mjeteve shpenzohen për çështje logjistike, siç është 

organizimi i dëgjimeve publike nga ana e komisioneve. 

Organizatat vendore e ndërkombëtare të cilat punojnë me Kuvendin e Kosovës, kanë ofruar në 

vazhdimësi asistencë për komisionet parlamentare përmes angazhimit të ekspertëve për të 

asistuar në monitorim, por kjo nuk ka përmbushur nevojat e komisioneve pasi që është e 

nevojshme të ketë një formë të qëndrueshme të asistencës që duhet ta sigurojë Kuvendi për këtë 

çështje. 

 

2.4. Mos-miratimi i raporteve të komisioneve për mbikëqyrje të zbatimit të ligjit 

në seanca plenare si pasojë e mungesës së kuorumit 

Edhe kur komisionet parlamentare kryejnë punën e tyre sa i përket mbikëqyrjes së zbatimit të 

ligjeve të përcaktuara me plan të punës, raportet e tyre nuk arrijnë të miratohen në seancë 

plenare, për shkak të mungesës së kuorumit. Për pasojë, dy raporte të përfunduara të 

komisioneve për monitorim  të zbatimit të ligjeve nga viti 2018, ende nuk janë miratuar.   

Në seancën e 19 qershorit të këtij viti, përkundër faktit që deputetët opozitarë ishin prezentë në 

seancë, një numër i konsiderueshëm i tyre nuk morri pjesë në votim, duke e pamundësuar kështu 

miratimin e raporteve të zbatimit të ligjeve, të cilat ishin miratuar nga deputetët në komisione 

parlamentare. Aprovimi i raporteve nga Kuvendi është hapi i parë dhe esencial në kërkimin e 

llogarisë ndaj ekzekutivit për zbatimin e rekomandimeve. 

 

                                                           
7
 Intervistë me: Sala Berisha-Shala (PDK),Albulena Haxhiu (LVV), Besa Baftiu (PSD) dhe përfaqësues të 

administratës së Kuvendit. 
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2.5. Injorimi i të gjeturave të komisionit nga ana e ekzekutivit 

Jo çdo herë raportet dhe rekomandimet nga mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve që miratohen në 

Kuvend, përfillen nga ekzekutivi. Sfidë për Kuvendin mbetet mungesa e komunikimit dhe 

marrjes së informatës kthyese nga ministritë përkatëse, lidhur me zbatimin e rekomandimeve që 

dalin nga procesi i mbikëqyrjes parlamentare të zbatimit të ligjeve.
8
 Kjo mungesë e 

bashkëpunimit ndërinstitucional, posaçërisht injorimi që ekzekutivi iu bën deputetëve shihet si 

aspekt dekurajues për deputetët, që të angazhohen në drejtim të mbikëqyrjes. 

Realisht, pasi që të përfundojë puna e komisioneve në mbikëqyrje të ligjit specifik, diskutimi i 

raportit të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit bëhet në seancë dhe në shumicën e rasteve kjo mbetet 

hera e fundit kur diskutohet për atë temë dhe ushtrohet presion mbi ekzekutivin, pasi që deputetët 

nuk mbahen të informuar lidhur me hapat pasues. Edhe deputetët e konsiderojnë të përfunduar 

çështjen e mbikëqyrjes me prezantimin e raportit në seancë, duke mos kërkuar llogari në baza të 

rregullta nga Qeveria për zbatimin e rekomandimeve. 

Nga ana tjetër deputetët e opozitës në këtë legjislaturë, theksojnë se aktualisht është duke u vënë 

re edhe një tendencë e deputetëve të pozitës për të shmangur mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, 

me qëllim që të mos përdoren terme negative për punën e ministrive dhe Qeverisë në 

përgjithësi.
9
 Sipas tyre, ideja është që të shmanget çdo diskutim në Kuvend që mund të vë në pah 

mungesën e zbatimit të ligjit nga ana e ekzekutivit. 

 

2.6. Neglizhenca e deputetëve 

Një pjesë e deputetëve hezitojnë të bëhen pjesë e grupeve punuese për të mbikëqyrur zbatimin e 

ligjeve të përzgjedhura, duke e vlerësuar atë si angazhim shtesë në agjendën e tyre të 

“stërngarkuar”. Nga ana tjetër, edhe deputetët që bëhen pjesë e këtyre grupeve, shfaqin 

neglizhencë në realizim të punës. Mungesa e vullnetit të deputetëve për të ushtruar këtë funksion 

është faktori kryesor për performancën e dobët të komisioneve në mbikëqyrje të zbatimit të 

ligjeve
10

. 

Vetë kryetarët e komisioneve parlamentare të kësaj legjislature theksojnë se për ta është shumë 

sfiduese shtyrja përpara e proceseve të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve, pasi që grupet punuese 

përgjegjëse në komisione e zvarrisin procesin.  

Bazuar në monitorimin e rregullt të punës së komisioneve parlamentare nga KDI, vërehet se 

edhe caktimi i deputetëve në grupe punuese bëhet pa ndonjë analizë. Në të shumtën e rasteve, 

këto grupe formohen në baza ad-hoc dhe pa diskutime paraprake përmbajtjesore.  

                                                           
8
 Intervistë: Armend Zemaj (LDK), përfaqësues të administratës së Kuvendit dhe Jetmir Bakija (D+). 

9
 Intervistë me deputetin: Armend Zemaj (LDK). 

10
 Intervistë: Albulena Haxhiu (LVV), Sala Berisha-Shala (PDK) dhe përfaqësues të administratës së Kuvendit. 
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Mbikëqyrja efikase e zbatimit të ligjeve konsiderohet si një punë dinamike që kërkon përkushtim 

dhe kapacitet analitik, përfshirë vizitat e punës në institucionet përgjegjëse, hulumtimin e 

dokumentacionit, procesin e shkrimit etj. Këto përgjegjësi nga disa deputetë konsiderohen jo-

përfituese në rrafshin personal dhe partiak pasi nuk garantojnë çdo herë vizibilitet në media dhe 

publik.
11

 

 

2.7. Volumi i punës në komisione 

Volumi i madh i punëve në disa komisione parlamentare, kryesisht në shqyrtimin e 

projektligjeve, konsiderohet një prej shkaktarëve që u pamundëson komisioneve të merren me 

monitorim të zbatimit të ligjeve.
12

 Në këtë pikë, më tepër del të jenë të ngarkuara katër 

komisionet e përhershme. Nëse analizojmë të dhënat e Komisionit për Legjislacion, vetëm gjatë 

vitit 2018, ky komision ka shqyrtuar 21 projektligje në cilësinë e komisionit të përhershëm, kurse 

ka shqyrtuar edhe raportet e komisioneve funksionale për 42 ligje të tjera gjatë vitit 2018.
13

 Edhe 

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, procesin e mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve e ka vendosur 

në margjinë, pasi që është i ngarkuar me mbikëqyrjen e shumë ministrive dhe agjencitë e 

pavarura që bien në fushëveprimtarinë e këtij komisioni.
14

 

Megjithatë, këtu ka edhe përjashtime. Disa komisione tjera, përkundër mos ngarkesës në punën e 

tyre gjatë vitit 2018, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për të kryer monitorimin e zbatimit të 

ligjeve, si për shembull Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Mjedis, Zhvillim Rural e Planifikim 

Hapësinor apo edhe Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media. Një 

komision tjetër i përhershëm, ai për Integrime Evropiane, ka mbikëqyrur zbatimin e MSA-së dhe 

Agjendës për Reforma Evropiane, por nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për mbikëqyrjen e 

zbatimit të ndonjë ligji specifik gjatë vitit 2018, njëkohësisht edhe në planin e punës për vitin 

2019 nuk ka paraparë të mbikëqyr zbatimin e ndonjë ligji. 

Në përgjithësi nga janari deri në korrik të 2019-ës, vetëm në shtatë raste komisionet kanë 

përfshirë si pika të rendit të ditës çështje që ndërlidhen me monitorimin e zbatimit të ligjeve. 

Shtatë nga gjithsej 14 komisionet parlamentare, as edhe njëherë të vetme nuk kanë diskutuar për 

monitorim të zbatimit të ligjeve. 

                                                           
11

Intervistë: Sala Berisha-Shala (PDK), Albert Krasniq (WFD) dhe Jetmir Bakija (D+). 
12

Intervistë me deputeten: Albulena Haxhiu (LVV). 
13

Po aty. 
14

Intervistë me deputeten: Sala Berisha- Shala (PDK). 
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3. Konkluzione dhe rekomandime 

Kuvendi i Kosovës dhe trupat e tij, edhe pse si përgjegjësi kryesore kanë mbikëqyrjen e zbatimin 

të ligjeve, këtë funksion e përmbushin në shkallë minimale dhe pa një metodologji efikase. Edhe 

pse Rregullorja e Punës së Kuvendit e fuqizon rolin mbikëqyrës të Kuvendit, ndërsa mbikëqyrjen 

e zbatimit të ligjeve e vendosë si një ndër përgjegjësitë kryesore të komisioneve parlamentare, në 

praktikë, komisionet parlamentare kësaj përgjegjësie nuk i japin as prioritet, as përkushtim dhe 

as resurse të duhura. 

Komisionet parlamentare në planet e tyre të punës vazhdojnë të reflektojnë jo proporcionalisht 

rolet dhe përgjegjësitë që kanë. Shqyrtimi i projektligjeve është aktiviteti kryesor, ndërsa 

mbikëqyrja është aktiviteti më margjinal. Për ilustrim, planet e punës së 14 komisioneve 

parlamentare për vitin 2019 përfshijnë shqyrtimin e 116 projektligjeve, ndërsa monitorimin e 

vetëm 23 prej tyre.  

Kurse, Komisioni për Arsim ka planifikuar të monitorojë tri ligje gjatë këtij viti, shifër kjo më e 

larta krahasuar me planifikimet e 13 komisioneve të tjera. 

Komisioni për Buxhet dhe Financa, Komisioni për të Drejtat e Komuniteteve, Komisioni për 

Legjislacion, Komisioni për Punë të Jashtme, Komisioni për Bujqësi, Komisioni për Shëndetësi, 

Komisioni për Administratë, Komisioni për të Drejtat e Njeriut kanë planifikuar të monitorojnë 

zbatimin e nga dy ligjeve përgjatë 2019-ës. Madje, Komisioni për Legjislacion ka përfunduar 

monitorimin e Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit, por që i njëjti raport nuk ka arritur 

të përfshihet si pikë e rendit të ditës për t’u miratuar më pas në seancë plenare. 

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Komisioni për Punë të Brendshme dhe Komisioni për 

Mbikëqyrjen e AKI-së, kanë planifikuar të monitorojnë nga një ligj, përderisa Komisioni për 

Integrim Evropian nuk ka planifikuar asnjë monitorim për të realizuar gjatë këtij viti. 

Këto objektiva, edhe ashtu minimale në mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve, deri në fund të sesionit 

pranveror të këtij viti (korrik) nuk janë përmbushur fare (0%). Kurse për vitin 2018, del se janë 

monitoruar vetëm 4% e ligjeve të planifikuara për monitorim.  

Rritja e dinamikës së Kuvendit në mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve asnjëherë nuk është diskutuar 

apo vendosur si prioritet, pavarësisht se prej dhjetë vitesh, Raportet e KE-së për Kosovën  

kritikojnë për nivelin e ulët të zbatimit të ligjeve. 

Në vitin 2019, shtatë nga 14 komisionet e Kuvendit nuk kanë diskutuar asnjëherë për çështjen e 

mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve. Për më tepër, dy raporte të finalizuara për dy ligje të 

monitoruara gjatë vitit 2018, nuk kanë arritur të miratohen në seancë plenare për shkak të 

mungesës së kuorumit. Komisioni për Integrime Evropiane, ndonëse në esencë mbikëqyrë 

procesin e zbatimit të Agjendës për Reforma Evropiane, nuk ka iniciuar në praktikë monitorimin 

e zbatimit të asnjë ligji që derivon nga kjo agjendë.  
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Komisionet parlamentare nuk kanë konsistencë në kërkim të llogarisë nga dikasteret qeveritare 

lidhur me zbatimin e rekomandimeve që dalin nga raportet për mbikëqyrjen e ligjeve të caktuara. 

Komisionet parlamentare në mënyrë të vazhdueshme ankohen për mungesën e informatave dhe 

llogaridhënies së ministrive lidhur me shkallën e zbatueshmërisë së rekomandimeve që japin.  

Deputetët e mandatuar në grupe punuese për mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve e shohin si “jo 

atraktive” dhe pa benefit angazhimin e tyre në mbikëqyrje të zbatimit të ligjeve, pasi sipas tyre 

ky aktivitet nuk u siguron vizibilitet në publik. Kjo qasje është indikative për mungesën e të 

kuptuarit të drejtë të mandatit dhe përgjegjësive. 

Kuvendi i Kosovës, përkatësisht komisionet parlamentare, edhe në rastet kur realizojnë 

mbikëqyrje, atë e bëjnë pa një udhëzues apo metodologji të qartë. Në rastet kur kanë nevojë për 

ekspertizë të jashtme, atë e shfrytëzojnë përmes asistencës së shoqërisë civile. Komisionet 

parlamentare, gjatë viteve 2018 dhe 2019, nuk e kanë shqyrtuar mundësinë e shfrytëzimit të 

fondeve që kanë në dispozicion, për të rritur performancën dhe efektshmërinë në mbikëqyrjen e 

zbatimit të ligjeve. 

Në mënyrë që të evitohen problemet e lartcekura, KDI-ja rekomandon si në vijim: 

 Komisionet parlamentare, në planet e tyre të punës të shpërndajnë në mënyrë 

proporcionale funksionet dhe përgjegjësitë që lidhen me ligjbërjen dhe mbikëqyrjen, si 

dhe t’i rishikojnë praktikat e përcaktimit dhe përzgjedhjes së ligjeve për mbikëqyrje. 

Përsëritja e kritikave të Komisionit Evropian për Kosovën në raport me mbikëqyrjen e 

dobët në zbatimin e ligjeve të bëhet prioritet strategjik i Kuvendit dhe të adresohet sa më 

shpejtë; 

 Kuvendi i Kosovës të adoptojë një metodologji të qëndrueshme dhe praktike me të cilën 

do të shërbeheshin komisionet parlamentare gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes së zbatimit të 

ligjeve. Kjo do të uniformonte dhe do t’i bënte më profesionale raportet e komisioneve 

parlamentare që lidhen me zbatimin e ligjeve; 

 Kuvendi i Kosovës, në mënyrë të vazhdueshme duhet të kërkojë llogari dhe informata 

nga Qeveria lidhur me përmbushjen e rekomandimeve të dala nga raportet e mbikëqyrjes 

së zbatimit të ligjeve. Kjo nënkupton edhe përmirësimin e komunikimit me Qeverinë, në 

mënyrë që deputetët të jenë të informuar; 

 Kuvendi i Kosovës duhet të marrë në konsideratë edhe sigurimin e ekspertizës së 

nevojshme për komisionet parlamentare në mënyrë që të realizohet mbikëqyrja e zbatimit 

të ligjeve në formë adekuate. Kjo mund të bëhet duke shfrytëzuar fondet e alokuara nga 

Kryesia e Kuvendit për angazhim të ekspertëve të fushave ku mëtohet të realizohet 

monitorim i zbatimit të ligjeve; 

 Deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet t’i përmbushin obligimet dhe të kontribuojnë në 

mënyrë kualitative në grupet punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, duke mos e 

neglizhuar dhe zvarritur procesin; 
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 Kuvendi i Kosovës duhet t’i trajtojë me prioritet raportet e mbikëqyrjes së zbatimit të 

ligjeve të cilat po barten nëpër seanca, duke mos u votuar si pasojë e mungesës së 

kuorumit të deputetëve. 


