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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE
Kosova ende përfaqësohet në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore

(CEFTA) përmes UNMIK-ut. CEFTA është një marrëveshje tregtare midis shtatë

vendeve të Evropës Juglindore: Shqipërisë, Serbisë, Bosnje dhe Hercegovinës, Kosovës,
Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi (Ballkani Perëndimor Gjashtë) dhe Moldavisë, dhe

shërben si një mekanizëm shtytës për bashkëpunimin ekonomik rajonal. Kosova,
nën përfaqësimin e UNMIK-ut, iu bashkua CEFTA-s në vitin 2007.

Pas shpalljes së pavarësisë, Kosova intensifikoi rezistencën ndaj përfaqësimit të
UNMIK-ut duke mos marrë pjesë në takimet ku kërkohej pjesëmarrja e UNMIK-ut.
Në anën tjetër, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina shtuan përpjekjet e tyre për të

penguar pjesëmarrjen e Kosovës dhe bllokuan hyrjen dhe tranzitin e produkteve të
Kosovës.

Në kuadër të procesit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, të udhëhequr
nga BE-ja, u jetësua Marrëveshja për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal
(Marrëveshja e vitit 2012). Kjo marrëveshje lehtëson pjesëmarrjen e Kosovës në
organizata rajonale, duke i mundësuar asaj që të përfaqësohet me denominimin
‘Kosova*’. Pas vitit 2012, Kosova arriti të zëvendësojë UNMIK-un me denominimin e ri

në disa iniciativa: Zona e Përbashkët Evropiane e Aviacionit (ECAA) dhe Komuniteti
i Energjisë, por jo në CEFTA. UNMIK-u, në fakt, pushoi së marruri pjesë në takimet e
nivelit teknik të CEFTA-s, por vazhdon të marrë pjesë në takimet vendimmarrëse

(takimet e Komitetit të Përbashkët). Kosova është përpjekur pa sukses, për të
hapur çështjen e përfaqësimit në formate të ndryshme të bashkëpunimit rajonal,

megjithatë ndryshimi i përfaqësimit nuk ka ndodhur dhe ai mbetet sfidues ende. Tre
shtete anëtare të CEFTA-s (Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Moldavia) refuzojnë

përfaqësimin e plotë të Kosovës në CEFTA, qeveria e Kosovës nuk arriti të angazhohej

në mënyrë proaktive në proces, dhe BE-ja kurrë nuk e ka trajtuar këtë çështje me
prioritet, edhe pse është thellësisht e përfshirë në procesin e dialogut në mes të
Kosovës dhe të Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA), e cila është marrëveshja e parë
kontraktuale e Kosovës me Bashkimin Evropian, e detyron vendin të vazhdojë të
zbatojë Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore. Iniciativat e tjera nën

Procesin e Berlinit, Tregu i Përbashkët Rajonal (CRM) dhe Zona Ekonomike Rajonale
(REA), rrjedhin nga detyrimet që burojnë prej CEFTA-s. Por trajtimi i pabarabartë i

Kosovës ka vënë në pikëpyetje çdo iniciativë të re të ndërtuar mbi kornizën aktuale
të CEFTA-s. Ajo madje ka çuar në një propozim të ri nga Kryeministri i Kosovës,
avancimin në SEFTA (ose Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Juglindore).

Kosova duhet të jetë në gjendje të përfaqësojë veten në të gjitha forume rajonale,
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përfshirë CEFTA-n, si një nga më të rëndësishmet. Qeveria duhet të punoj në fronte

të ndryshme për të mobilizuar mbështetjen për ndryshimin e preambulës, Nenit

1 dhe 4 të Marrëveshjes së CEFTA-s. Kjo përfshinë avokim në nivel ndërkombëtar,

Evropian dhe rajonal, para se të ndërmerren hapa konkret siç është inicimi i
ndryshimit të Marrëveshjes; e cila ka të ngjarë të dështojë si proces më vete. Kosova

duhet të angazhohet vazhdimisht dhe në mënyrë proaktive në dialogun me Serbinë,

për të kërkuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe për të përparuar drejt një
marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Roli i

BE-së është shumë i rëndësishëm në këtë proces. Angazhimi i BE-së është kanali
më premtues që Kosova mund të përdorë për të hequr me sukses përfaqësimin e
UNMIK-ut nga CEFTA.

Qeveria e Kosovës duhet të zhvillojë një qasje proaktive dhe të ndërmarr një sërë
veprimesh për të fituar mbështetje për inicimin e largimit të UNMIK-ut nga CEFTA. Ky

është një proces i gjatë dhe kompleks, i cili kërkon mobilizimin e vullnetit politik dhe
burimeve, por edhe koordinim, bashkëpunim dhe konsistencë. Qeveria e Kosovës
duhet të ndërmarrë hapat e mëposhtëm:
•

Të angazhohet aktivisht në të gjitha organizatat dhe nismat rajonale. Të
mobilizojë burimet e qeverisë për të përmirësuar pozitën e Kosovës në këto
forume.

•

Të angazhohet aktivisht në dialogun me Serbinë – të këmbëngulë në zbatimin
e Marrëveshjes së vitit 2012 dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare
gjithëpërfshirëse me Serbinë.

•

Të emëroj një përfaqësues për t’u marrë me ndryshimin e përfaqësimit dhe

pozitës së Kosovës në forumet rajonale. Përfaqësuesi do të avokonte në nivel

rajonal, Evropian dhe ndërkombëtar, për të lehtësuar rrugën e Kosovës drejt
ndryshimit të preambulës së CEFTA-s.
•

Të mobilizojë mbështetjen e aleatëve (veçanërisht shteteve anëtare të
CEFTA-s që e njohin Kosovën: Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të

Zi), njohësve dhe partnerëve, brenda dhe jashtë BE-së (SHBA-ve, Norvegjisë,
Zvicrës, Gjermanisë, Kroacisë etj.), për të kërkuar tërheqjen e njëanshme të

UNMIK-ut nga CEFTA. BE-ja do të duhet të komunikojë drejtpërdrejt me zyrën e
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për të lehtësuar këtë proces. Paralelisht,

të diskutojë me vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën (Serbinë, Bosnje

dhe Hercegovinën dhe Moldavinë) dhe të kërkojë zbatimin e Marrëveshjes së
vitit 2012.
•

BE-ja, në një nivel më të lartë, do të duhet të kërkojë zbatimin e Marrëveshjes
së vitit 2012 dhe të bëjë presion mbi Serbinë, Bosnje dhe Hercegovinën dhe
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Moldavinë që të pranojnë (dhe ratifikojnë) ndryshimin e përfaqësimit të

Kosovës në CEFTA. Shtetet kryesore të BE-së, veçanërisht Gjermania, Franca
ose Austria mund të luajnë një rol vendimtar në këtë proces.
•

Në këtë drejtim, të përgatitet që të inicioj procesin për ndryshimin e preambulës,
Nenit 1 dhe Nenit 4 të CEFTA-s, duke hequr UNMIK-un dhe duke e zëvendësuar
atë me denominimin Kosova* (në përputhje me Marrëveshjen e vitit 2012).

•

Të ratifikojë Protokollin Shtesë 5 për Lehtësimin e Tregtisë dhe Protokollin

Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime dhe të negociojë Protokollin Shtesë 7 për

Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve, si vlera të shtuara dhe të rëndësishme në
Marrëveshjen e CEFTA-s.
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PARATHËNIE
Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) është një marrëveshje

gjithëpërfshirëse rajonale e tregtisë së lirë midis Kosovës (nën UNMIK), Shqipërisë,
Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë, Bosnje dhe Hercegovinës (BiH) dhe

Moldavisë, e krijuar si pjesë përbërëse e agjendës së para-anëtarësimit.1
Marrëveshja synon të nxisë marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis vendeve

pjesëmarrëse, të eliminojë barrierat tregtare dhe të konsolidojë ekonomitë e tyre
të tregut në mënyrë që të lehtësojë përfundimisht rrugën e tyre drejt integrimit

në Bashkimin Evropian (BE). Marrëveshja origjinale u arrit midis vendeve të
Vishegradit (Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Sllovakia) në vitin 1992. 2

Vendet themeluese, së bashku me vendet e tjera (Sllovenia, Rumania, Bullgaria dhe

Kroacia) të cilat aderuan më vonë, e lanë CEFTA-n sapo u bënë anëtare të BE-së. 3

Ky momentum shërbeu për shtetet e Ballkanit, të cilat kishin mbetur jashtë BE-së,

për t’iu bashkuar CEFTA-s. Kosova, e përfaqësuar nga UNMIK -u, iu bashkua disa
organizatave të tjera në vitin 2006: Komuniteti i Energjisë dhe Zona e Përbashkët
Evropiane e Aviacionit (ECAA). UNMIK-u, si përfaqësues i Kosovës, merrte pjesë dhe
fliste në emër të Kosovës në të gjitha këto nisma.

Pas shpalljes së pavarësisë, Kosova fitoi njohje dhe anëtarësim në disa organizata

ndërkombëtare.4 Megjithatë, Kosova nuk mundi të bëjë ndonjë përparim në rritjen

e pjesëmarrjes në forumet rajonale, kryesisht për shkak të kundërshtimeve nga

Serbia dhe shtetet e tjera që nuk e njohin pavarësinë e saj.5 Kjo situatë bëri thirrje

për një proces dialogu midis Kosovës dhe Serbisë nën lehtësimin e Bashkimit
Evropian. Ky proces, ndër të tjera, çoi në arritjen e marrëveshjes për Përfaqësimin

dhe Bashkëpunimin Rajonal në vitin 2012, e cila hapi rrugë për pjesëmarrjen e
Kosovës në aranzhimet rajonale dhe mundësoi fillimin e Procesit të Berlinit, dhe

shumë iniciativave të tjera siç është Zona Ekonomike Rajonale (REA) dhe Tregu i
Përbashkët Rajonal (CRM).6 Marrëveshja e vitit 2012 kishte për qëllim lehtësimin e
1

2
3
4

5
6

Instrumenti i Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020, at https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/ipa_ii_2017_039-402.11_mc_cefta.pdf . Për më tepër, shihni Raportin e Grupit për Ballkan,
Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni” dhe
Tregu i Përbashkët Rajonal, janar 2021.
Marrëveshja për Tregti të Lirë e Evropës Qendrore, 21 dhjetor 1992, në https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/
CEFTA.pdfhttps://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/CEFTA.pdf.
Hungaria, Polonia, Republika Çeke, Sllovakia dhe Sllovenia u larguan nga CEFTA në vitin 2004, Bullgaria dhe Rumania në
vitin 2007 dhe Kroacia në vitin 2013.
Për listën e organizatave dhe nismave kryesore si dhe anëtarësimin dhe pjesëmarrjen e Kosovës, shihni Raportin e Grupit
për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni” dhe Tregu i
Përbashkët Rajonal, janar 2021, fq. 35-37.
Serbia po e intensifikonte fushatën e çnjohjes dhe po bllokonte pjesëmarrjen dhe anëtarësimin e Kosovës në forume
rajonale dhe ndërkombëtare.
Për më shumë detaje lidhur me këto nisma, shihni Raportin e Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor:
Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, janar 2018 dhe Raportin e Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin
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pjesëmarrjes së Kosovës në forumet rajonale në mënyrë të barabartë me vendet
e tjera (në të gjitha nismat rajonale, si dhe në ECAA ose Komunitetin e Energjisë).7

Megjithatë, ajo nuk arriti të zgjidhë çështjen e përfaqësimit në CEFTA, që mbetet

subjekt i mosmarrëveshjes politike me Serbinë. UNMIK-u vazhdon të jetë përfaqësuesi
i Kosovës sipas preambulës, Nenit 1 dhe Nenit 4, prandaj ai vazhdon ta konsiderojë
veten Palë në CEFTA e si rezultat, merr pjesë në takimet vendimmarrëse. 8 Edhe pse
përfaqësuesit e Kosovës janë ata që flasin në emër të Kosovës, prania e UNMIK-ut

ende mbetet e domosdoshme. Në anën tjetër, në takimet e nivelit teknik, përfaqësuesit

e UNMIK-ut nuk marrin më pjesë. Kosova është përpjekur, pa sukses dhe në mënyrë
të pamjaftueshme, ta ngrejë këtë çështje në raste të ndryshme. Madje si një formë

‘proteste’ kundrejt pozitës asimetrike në CEFTA (krahasuar me 6 vendet e tjera),
Kosova nuk i ka ratifikuar Protokollet e CEFTA-s (Protokolli Shtesë 5 për lehtësimin

e tregtisë dhe Protokolli Shtesë 6 për tregtinë e shërbimeve) edhe pse qeveria i ka
negociuar të njëjtat.9

Këto protokolle, në veçanti, supozohet të shërbejnë si bazë ligjore dhe të ofrojnë

instrumente për zbatimin efektiv të shtyllës së tregtisë të Planit Shumëvjeçar

të Veprimit të Zonës Ekonomike Rajonale (MAP REA). 10 Kjo madje ka bërë që

Komisioni Evropian t’i bëjë thirrje Kosovës që të zbatojë protokollet dhe të
negociojë Protokollin Shtesë 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, në vitin 2019. 11
Çështja 1
Kosova ﬁguron
nën UNMIK-un në
preambulë, Nenin
1 dhe Nenin 4 të
CEFTA-s.

7
8
9

Çështja 2
UNMIK-u vazhdon
të marrë pjesë në
takimet e Komitetit
të Përbashkët të
CEFTA-s, por nuk
merr më pjesë në
takimet e nivelit
teknik.

Çështja 3
Për të shmangur
përdorimin e
emrave, CEFTA po
i referohet
anëtarëve të saj
si Palë të CEFTA-s,
por edhe në këtë
rast, si palë në
CEFTA është
Kosova nën
UNMIK (bazuar në
preambulë).

Çështja 4
Etiketa të veçanta
të emrave
vendosen në
takimet e
Komitetit të
Përbashkët të
CEFTA-s: një për
përfaqësuesin e
UNMIK-ut (që
lexon 'UNMIK') dhe
një për
përfaqësuesin e
Kosovës (që lexon
'Kosova*')

Çështja 5
Në shumicën e
dokumenteve,
përdoret termi
Palë të CEFTA-s,
në vend të
emrave të
shteteve. Në
rastet kur
përdoren emrat e
shteteve, Kosova
shënohet me
asterisk.

Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, janar 2021.
Konkluzionet e dakorduara, Marrëveshje për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal, 24 shkurt 2012.
Komunikim i Grupit për Ballkan me Zyrën e Mediave të UNMIK-ut, shtator 2021.
Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni”
dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, janar 2021.
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11

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, Plani Shumëvjeçar i Veprimit për një Zonë Ekonomike Rajonale (MAP REA) në Ballkanin
Perëndimor, dhjetor 2020, në https://www.rcc.int/pubs/111/multi-annual-action-plan-for-a-regional-economic-areamap-rea-in-the-western-balkans--diagnostic-report.

Komisioni Evropian, Raporti Kosova* 2019, 29 maj 2019, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
default/files/20190529-kosovo-report.pdf.
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Në Nëntor të vitit 2020, nën Procesin e Berlinit, gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor
(WB6) ranë dakord të krijojnë Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM).12 Kjo nismë synon
krijimin e një tregu të përbashkët rajonal dhe është ndërtuar mbi Marrëveshjen

e CEFTA-s. 13 Paralelisht, tre vende të CEFTA-s (Serbia, Maqedonia e Veriut dhe

Shqipëria) po ecin përpara me “iniciativën e tyre të pjesshme”, të ashtuquajturin
Mini-Shengen, riemëruar së fundmi si Open Balkan.14

Një muaj më herët, Kryeministri i Kosovës propozoi avancimin në Marrëveshjen e
Tregtisë së Lirë të Evropës Juglindore (SEFTA), sipas modelit EFTA-EEA. 15 Qëllimi prapa

propozimit të Kryeministrit Kurti qëndron në zhvillimin e një mekanizmi të ri që e
trajton Kosovën të barabartë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe që krijon

lidhje direkte me institucionet e BE-së; diçka që iniciativat e tjera rajonale, Procesi i
Berlinit, CRM dhe CEFTA, nuk e kanë. Tani për tani, pozita e Kosovës në CEFTA mbetet e
pabarabartë. Kjo ka shtuar dyshimet dhe pasiguritë në anën e Kosovës lidhur me të

ardhmen e bashkëpunimit përmes CEFTA-s, dhe po pengon qëllimin e përgjithshëm
të iniciativave të bashkëpunimit rajonal për të përshpejtuar dhe përgatitur gjashtë
vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6) drejt anëtarësimit në BE.16

Ndryshimi i përfaqësimit të Kosovës në CEFTA është një çështje ligjore komplekse me
mospajtueshmëri të mëdha. Raporti synon të qartësoj rolin e BE-së dhe të UNMIK-ut,
përpjekjet e pamjaftueshme të Kosovës si dhe pengesat nga Serbia.

CEFTA: STRUKTURA DHE QEVERISJA E SAJ
Preambula e CEFTA-s i referohet qëllimit të Palëve për të aderuar në BE dhe kontributit

të Marrëveshjes në përmirësimin e gatishmërisë së Palëve për anëtarësim në

Bashkimin Evropian (dëshmuar nga aderimi i Republikës Çeke, Polonisë, Hungarisë

dhe Sllovakisë në vitin 2004, Rumanisë dhe Bullgarisë në vitin 2007 dhe Kroacisë në
vitin 2013).17
12

Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni”
dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, janar 2021, fq. 27.

13

Sekretariati i CEFTA-s, Rajoni i CEFTA-s bëhet një treg, 10 nëntor 2020, në https://cefta.int/news/cefta-region-becomesone-market/.

14

Euronews, Teksa anëtarësimi në BE vonon, shtetet e Ballkanit bëjnë veprime kontroverse për të krijuar zonën e tyre të
Mini-Shengen, 31 gusht 2021, në https://www.euronews.com/2021/08/31/as-eu-membership-stalls-balkan-countriesmake-controversial-move-to-create-their-own-mini-.

15

Asociacioni Evropian i Tregtisë së Lirë (EFTA) është një organizatë ndërqeveritare e Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë
dhe Zvicrës. Marrëveshja e Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) është një marrëveshje ndërkombëtare që mundëson, ndër
të tjera, shtrirjen e pjesëve të tregut të vetëm të BE -së në Islandë, Lihtenshtajn dhe Norvegji. Zyra e Kryeministrit, deklarata
e Kryeministrit Kurti për mediat në Bruksel, 15 qershor 2021, në https://kryeministri.rks-gov.net/en/prime-minister-kurti-sstatement-to-the-media-in-brussels/.

16
17

Ibid.

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, 19 dhjetor 2006, në
https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.
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Struktura e CEFTA-s përbëhet nga:
-

Komiteti i Përbashkët;

-

Sekretariati; dhe

-

Komitetet, Nën-komitetet dhe Grupet Punuese si organe teknike.

Komiteti i
Përbashkët

Sekretariati i
CEFTA-S

Zëvendës Ministrat
Komiteti i
Lehtësimit
të Tregtisë

Nën-komiteti për
Masat jo-Tarifore

Komiteti i Pikave
të Kontaktit

Nën-komiteti
për Bujqësi

Nën-komiteti për
Dogana dhe Rregullat
e Origjinës

Nën-komiteti për
Tregtinë në
Shërbime

Grupi Punues
për Masat
Teknike

Grupi Negociator
për Tregtinë
në Shërbime

Grupi Punues për
Menaxhimin
e Riskut

Grupi Punues
për Statistikat
e Tregtisë në
Shërbime

Grupi Punues
për Shkëmbim
Elektronik të
Informacionit

Grupi Punues
për Njohjen e
Përbashkët të
Kualiﬁkimeve
Profesionale

Grupi Punues i
Përbashkët për
Investime

Strukturat e CEFTA-s janë organe ndërqeveritare dhe vendimet e marra nga Komiteti

i Përbashkët kanë fuqinë e ligjit për anëtarët e saj, meqë vendimet e tilla burojnë
nga Marrëveshja. 18 Qëndrueshmëria e arritjeve të CEFTA-s rrjedh nga mënyra e
operimit të saj: CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare dhe obligimet janë

ligjërisht të detyrueshme; procesi i vendimmarrjes kërkon konsensus të të gjitha

palëve; Marrëveshja ka një mekanizëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe një
mandat të mirë-përcaktuar të organeve punuese në të gjitha nivelet (nga ekspertët
tek ministrat).19

Komiteti i Përbashkët përbëhet nga përfaqësuesit e Palëve dhe është përgjegjës
për mbikëqyrjen dhe administrimin e zbatimit të Marrëveshjes së CEFTA-s.20
18

Instrumenti i Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/ipa_ii_2017_039-402.11_mc_cefta.pdf.

19

Instrumenti i Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/ipa_ii_2017_039-402.11_mc_cefta.pdf.

20

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, 19 dhjetor 2006, në:
https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.
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Takimet
Komiteti i Përbashkët mblidhet kurdo që
është e nevojshme, por të paktën një
herë në vit. Takimet kryesohen nga njëra
prej Palëve, në baza vjetore dhe sipas
rendit alfabetik. Secila nga Palët
pjesëmarrëse mund të kërkojë takime.
Në takimet e Komitetit të Përbashkët,
Palët përfaqësohen nga Ministrat që janë
përgjegjës për Marrëdhëniet Ekonomike
me Jashtë

Vendimet

Vendimet merren me konsensus. Komiteti i
Përbashkët mund të krijojë organet e
duhura, të tilla si grupet punuese, task
forcat, nën-komitetet dhe organet e tjera
për ta ndihmuar atë në përmbushjen e
detyrave të tij. Komiteti i Përbashkët merr
vendime për çështjet që lidhen me
Rregullat e Origjinës dhe Bashkëpunimit në
Administratën Doganore (Neni 14 i
Marrëveshjes) dhe në çështje të tjera mund
të bëjë rekomandime

Sekretariati siguron mbështetje teknike dhe administrative për Komitetin e

Përbashkët dhe çdo nën-komitet, grup ekspertësh ose organ tjetër të krijuar nga
Komiteti i Përbashkët. Ndodhet në Bruksel, Belgjikë.21

Raportimi: Sekretariati paraqet një Raport Vjetor mbi aktivitetet e tij te Komiteti i Përbashkët

dhe Komiteti Drejtues i Sekretariatit të CEFTA-s (i cili përfshin palët e CEFTA-s dhe të gjithë
donatorët që mbështesin aktivitetet e Sekretariatit).

ORGANI

DATA E
THEMELIMIT

ANËTARËT

FUNKSIONI

Komiteti i
Përbashkët

2008

Një Ministër nga secila Palë e
CEFTA-s i cili është përgjegjës për
Marrëdhëniet Ekonomike me Jashtë

Organi kryesor
vendimmarrës. Përgjegjës
për mbikëqyrjen dhe
administrimin e zbatimit
të CEFTA-s.

Sekretariati

2008

Përbëhet nga një kombinim i staﬁt
me kohë të plotë dhe me kohë të
pjesshme

Ofron mbështetje teknike
dhe administrative për
Komitetin e Përbashkët
dhe për çdo nënkomitet,
grup ekspertësh ose
organe të tjera.

Komiteti i Pikave
të Kontaktit

2015

Pikat e Kontaktit ose Zëvendësit e tyre

Mbështet funksionimin e
Marrëveshjes dhe
përmbushjen e vendimeve,
konkluzioneve dhe
rekomandimeve të
Komitetit të Përbashkët

21

Sekretariati i Marrëveshjes për Tregti të Lirë të Evropës Qendrore, 31 maj 2021, në https://cefta.int/structures/.
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Nën-komiteti për
Masat jo-Tarifore

2015

Nëpunësit e lartë civilë (prej secilës
Palë të CEFTA-s)përgjegjës për
trajtimin e këtyre çështjeve në
Ministritë e Tregtisë

Identiﬁkimi i masave
jotarifore, rishikimi i atyre
masave dhe propozimi i
veprimeve për të eliminuar
masat jo-tarifore midis
Palëve

Nën-komiteti për
Masat jo-Tarifore

2015

Nëpunësit e lartë civilë (prej secilës
Palë të CEFTA-s)përgjegjës për
trajtimin e këtyre çështjeve në
Ministritë e Tregtisë

Identiﬁkimi i masave
jotarifore, rishikimi i atyre
masave dhe propozimi i
veprimeve për të eliminuar
masat jo-tarifore midis
Palëve

Grupi Punues për
Masat Teknike

2015

Zyrtarët qeveritarë (prej secilës Palë
të CEFTA-s) nga autoritetet
përgjegjëse për masat teknike
përfshirë pengesat teknike në tregti,
dhe masat sanitare dhe ﬁtosanitare

Siguron një forum të nivelit
të punës për të adresuar
masat ekskluzivisht jotarifore që rrjedhin nga
masat teknike në veçanti
masat sanitare dhe
ﬁtosanitare, dhe barrierat
teknike në tregti, dhe
diskutimi në nivel
ekspertësh i metodave dhe
mjeteve për të eliminuar
masat diskriminuese.

Grupi Punues për
Menaxhimin e
Riskut

2015

Zyrtarët qeveritarë (prej secilës Palë
të CEFTA-s) të autoriteteve
doganore përgjegjës në menaxhimin
e rrezikut doganor

Propozon mundësitë e
ndërmarrjes së veprimeve
të përbashkëta në lidhje me
menaxhimin e rrezikut
doganor në nivel rajonal

Grupi Punues për
Shkëmbim
Elektronik të
Informacionit

2015

Zyrtarët qeveritarë (prej secilës Palë
të CEFTA-s) përgjegjës për
teknologjinë e informacionit dhe
shkëmbimin elektronik të të dhënave
dhe nga njësitë e tjera përkatëse të
autoriteteve doganore

Zhvillimi dhe zgjerimi i
bashkëpunimit midis Palëve
të CEFTA-s për të adresuar
çështjet që lidhen me
funksionimin dhe
qëndrueshmërinë e
kapaciteteve ekzistuese
ose të reja të TI
(që do të krijohen) midis
palëve të CEFTA-s

Nën-komiteti për
Bujqësi duke
përfshirë masat
sanitare dhe ﬁtosanitare

2015

Nëpunës të lartë civilë (prej secilës
Palë të CEFTA-s) nga ministritë
përgjegjëse për Bujqësinë ose
çështje të ngjashme

Kontribuon në promovimin
e tregtisë dhe lehtësimin e
tregtisë së produkteve
bujqësore në rajon

Nën-komiteti për
Dogana dhe
Rregullat e
Origjinës

2015

Zëvendës Drejtorët e Doganës dhe
nëpunësit e lartë civilë (prej secilës
Palë të CEFTA-s) përgjegjës për këto
çështje

Kërkon të sigurojë
thjeshtimin dhe lehtësimin
e procedurave doganore.
Raporton në Komitetin për
Lehtësimin e Tregtisë

Nën-komiteti për
Tregtinë në
Shërbime

2014

Nëpunësit civilë (prej secilës Palë të
CEFTA-s) me një mandat zyrtar për
të negociuar liberalizimin e tregtisë
së shërbimeve

Liberalizimi i tregtisë së
shërbimeve përmes
negocimit të protokolleve
të veçanta dhe përmirësimit
të mjedisit të përgjithshëm
të biznesit për shërbimet
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Grupi Negociator
për Tregtinë në
Shërbime

2014

Nëpunësit civilë (prej secilës Palë të
CEFTA-s) me një mandat zyrtar për të
negociuar liberalizimin e tregtisë së
shërbimeve

Të sigurohet liberalizimi
progresiv dhe hapja
reciproke e tregjeve të
shërbimeve të Palëve të
CEFTA -s.

Grupi Punues për
2014
Statistikat e Tregtisë
në Shërbime

Nëpunësit civilë (prej secilës Palë të
CEFTA-s) përgjegjës për trajtimin e
këtyre çështjeve në administratat
përkatëse

Përmirësimi i cilësisë së
tregtisë ndërkombëtare në
statistikat e shërbimeve në
të gjithë rajonin CEFTA dhe
harmonizimi i statistikave me
ato të Bashkimit Evropian

Grupi Punues për
Njohjen e
Përbashkët të
Kualiﬁkimeve
Profesionale

2015

Vepron në kuadër të RCC në
bashkëpunim të ngushtë me
Sekretariatin e CEFTA -s, Sekretariatin
e Iniciativës për Reformë në Edukim
të Evropës Juglindore (ERISEE) dhe
anëtarët e Grupit Punues të Agjendës
Sociale të RCC (SAWG) dhe përbëhet
nga një zyrtar qeveritar i përfaqësuar
në të tre strukturat

Zgjerimi dhe thellimi i
bashkëpunimit midis
Nënkomitetit të CEFTA -s
për Tregtinë e Shërbimeve,
ERISEE dhe SAWG në
fushën e lëvizshmërisë së
punës

Grupi Punues i
Përbashkët për
Politikat dhe
Promovimin e
Investimeve

2014

Përbëhet nga zyrtarë të EJL-së
përgjegjës për politikat e
investimeve, promovimin e
investimeve dhe Pikat e Kontaktit të
CEFTA-s

Udhëzon në identiﬁkimin e
fushave të mundshme për
bashkëpunim më të madh
në fushën e investimeve.
Eshtë themeluar në kuadër
të RCC dhe në bashkëpunim
me CEFTA-n.

Anëtarësimi në Marrëveshje: bëhet vetëm me pëlqimin e të gjitha Palëve. Termat

dhe kushtet përcaktohen në Marrëveshjen e aderimit të lidhur midis të gjitha Palëve
në këtë marrëveshje dhe palës aderuese.22

Përmbushja e Detyrimeve dhe Konsultimeve: Palëve u kërkohet të marrin të gjitha
masat e nevojshme për të përmbushur obligimet e tyre sipas Marrëveshjes. Për çdo

divergjencë në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e Marrëveshjes, palët pritet
të bëjnë çdo përpjekje përmes bashkëpunimit dhe konsultimeve, nëse është e
nevojshme në Komitetin e Përbashkët, për të arritur në një zgjidhje reciprokisht të
pranueshme.23

Kushtet dhe procedurat për marrjen e masave: me dështimin për të arritur në një

zgjidhje të pranueshme (brenda 90 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit) Pala
e interesuar mund të marrë masa të përkohshme balancuese, në përputhje me

Nenin 24, të cilat do të kufizohen në shtrirjen dhe kohëzgjatjen e tyre, duke i dhënë
prioritet masave që pengojnë më pak funksionimin e CEFTA -s.24

22

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Neni 49, 19 dhjetor
2006, në https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.

23

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Neni 42, 19 dhjetor
2006, në https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.

24

Ibid, Neni 42 dhe 24.
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Amendimi kërkesa me shkrim (për Amendim) i paraqitet Sekretariatit. Kërkesa

pastaj diskutohet në Mbledhjen e Komitetit të Përbashkët. Amendimet në CEFTA

duhet t›u paraqiten Palëve për pranim dhe kërkojnë pëlqimin e të gjitha Palëve,

përfshirë procedurat e brendshme ligjore, që çon në ratifikimin nga parlamentet

kombëtare. Neni 48 i Marrëveshjes përcakton se “Amendimet e kësaj Marrëveshje,
hyjnë në fuqi në datën e marrjes së njoftimit të fundit me shkrim, ndërmjet kanaleve

diplomatike, me anë të të cilave të gjitha Palët njoftojnë Depozituesin se kërkesat
e tyre të brendshme për hyrjen në fuqi të Amendimeve janë përmbushur [...]”25
Procedura e Amendimit
Kërkesa me
shkrim i
paraqitet
Sekretariatit
1

Kërkesa
diskutohet në
mbledhjen e
Komitetit të
Përbashkët
2

Pranimi nga të
gjitha shtetet
nënshkruese të
CEFTA-s
3

4

Plotësimi i
procedurave të
brendshme
ligjore për
Ratiﬁkim në
secilën Palë të
CEFTA-s

Instrumentet për
pranim
depozitohen tek
Depozituesi.
5

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve: Marrëveshja parashikon që mosmarrëveshjet
midis palëve, të cilat nuk janë zgjidhur përmes konsultimeve të drejtpërdrejta në

Komitetin e Përbashkët brenda 90 ditëve kalendarike (nga marrja e kërkesës),
mund t’i referohen arbitrazhit nga çdo Palë në mosmarrëveshje në formën e një
njoftimi me shkrim drejtuar Palës tjetër. Mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen në

përputhje me dispozitat e kësaj Marrëveshje dhe çdo rregull tjetër të zbatueshëm

të së drejtës ndërkombëtare (përfshirë Rregullat dhe Procedurat e Organizatës
Botërore të Tregtisë- OBT).26

TRIBUNALI I ARBITRAZHIT PËRBËHET NGA TRE ANËTARË
1 anëtar i caktuar prej Palës
që e referon mosmarrëveshjen
në arbitrazh

1 anëtar i caktuar prej Palës ndaj
të cilës ﬁllohet procedura

1 anëtar i caktuar nga dy
anëtarët e sapo-zgjedhur

Mund të jetë shtetas ose
banor i kësaj Pale

Mund të jetë shtetas ose banor
i kësaj Pale

Nuk mund të jetë shtetas ose
të ketë banim të përhershëm në
territorin e asnjërës Palë të
përfshirë në mosmarrëveshje
Caktohet si President i
Tribunalit të Arbitrazhit

25

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Neni 48, 19 dhjetor
2006, në https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.

26

Ibid, Neni 43.
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Marrëveshja më tej parashikon që mosmarrëveshjet nën konsultim ose arbitrazh,
nuk mund t’i paraqiten OBT-së për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ndërkaq

vendimi i Tribunalit të Arbitrazhit është përfundimtar dhe detyrues për Palët në
mosmarrëveshje.27 Megjithatë, mekanizmi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, edhe

pse i rregulluar në teori, nuk është zbatuar kurrë në praktikë. Si rezultat, Palët e

CEFTA-s kanë rënë dakord të forcojnë zbatimin e rregullave të CEFTA-s. Palët e
CEFTA-s janë duke negociuar Protokollin Shtesë 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
për ta bërë këtë mekanizëm më efektiv në praktikë.28 Qëllimi i këtij protokolli është të

zhvillojë një kornizë të harmonizuar legjislative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve,

e cila do t’i lejojë Palët të kenë regjime më transparente duke minimizuar rrezikun
për krijimin e Masave të reja Jo-Tarifore (NTM).29 Një mekanizëm i fortë i zgjidhjes

së mosmarrëveshjeve, potencialisht, mund të bëhet një nga shtyllat kryesore të
një sistemi tregtar rajonal, pasi do të siguronte zbatimin e duhur të obligimeve të
ndërmarra dhe do të parandalonte Palët të marrin masa që mund të jenë NTM.30
PROTOKOLLI SHTESË

FUSHËVEPRIMI

DATA

RATIFIKUAR NGA

Protokolli Shtesë i
Marrëveshjes për
Amendimin dhe
Zgjerimin e
Marrëveshjes së
Tregtisë së Lirë të
Evropës Qendrore

Liberalizimin e Produkteve
Bujqësore

11 shkurt 2011

Shqipëria, Bosnja
dhe Hercegovina,
Moldavia, Mali i Zi,
Maqedonia e Veriut
dhe Serbia

Protokolli Shtesë 3

Eliminimin e tarifave në importe, 20 nëntor 2013
detyrimet me efekt të njëjtë dhe
të gjitha tarifave importit të
natyrës ﬁskale në tregti

Shqipëria dhe
Bosnja dhe
Hercegovina

Protokolli Shtesë 4

Eliminimin e tarifave doganore
04 mars 2015
në importe, detyrimet me efekt
të njëjtë dhe të gjitha tarifat e
importit të natyrës ﬁskale në
tregtinë e produkteve bujqësore

Moldavia dhe
Maqedonia e Veriut

Protokolli Shtesë 5

Për Lehtësimin e Tregtisë
(thjeshtësimi dhe harmonizimi i
proceduarave)

Shqipëria, Bosnja
dhe Hercegovina,
Moldavia, Mali i Zi,
Maqedonia e Veriut
dhe Serbia

Protokolli Shtesë 6

Për Tregtinë e Shërbimeve
11 janar 2021
(lejon liberalizimin, garanton
qasjen në treg dhe trajtimin në
sektorët kryesorë të shërbimeve)

27
28

18 prill 2018

Shqipëria, Bosnja
dhe Hercegovina,
Maqedonia e Veriut
dhe Serbia

Ibid, Neni 43.

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal dhe Sekretariati i Marrëveshjes për Tregtinë e Lirë të Evropës Qendrore, Raporti Vjetor për
Implementimin e Planit Shumëvjeçar të Veprimit për një Zonë Ekonomike Rajonale në Ballkanin Perëndimor, korrik 2019.

29

Instrumenti i Para-Anëtarësimit (IPA II) Plani i Veprimit 2014-2020, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/annexes/ipa_2020-042-350.04-mc-eu4business_rea-trade.pdf.

30

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, shtator 2021.
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Duhet të theksohet se Kosova, deri më tani, nuk është e gatshme të negociojë këtë
protokoll për shkak të trajtimit të saj të pabarabartë në CEFTA.

Përjashtimet nga aplikimi i detyrimeve të CEFTA -s: ndalimi ose kufizimi i
importeve, eksporteve apo mallrave në tranzit të justifikuara mbi bazën e moralit
publik, politikave publike, mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së njerëzve, kafshëve

ose bimëve, mbrojtjen e thesareve kombëtare, nuk do të aplikohet. Një Palë mund
të marrë çdo masë që e konsideron të nevojshme për të parandaluar zbulimin

e informacionit në kundërshtim me interesat e tij esenciale të sigurisë dhe për
mbrojtjen e interesave të tij esenciale të sigurisë ose për zbatimin e detyrimeve
ndërkombëtare ose politikave të brendshme.31

KOSOVA NË CEFTA
PARA PAVARËSISË
Që nga viti 1999, UNMIK -u përfaqësoi Kosovën në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare
dhe ka hyrë në marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare në emër të saj, me

Shqipërinë, Kroacinë, Bosnje dhe Hercegovinën dhe Maqedoninë e Veriut, megjithatë,
nuk ka nënshkruar marrëveshje tregtare dypalëshe me Serbinë, Malin e Zi dhe
Moldavinë.

Marrëveshja

Palët

Data e nënshkrimit

Marrëveshja e
Tregtisë së Lirë

UNMIK dhe Republika
e Shqipërisë

7 korrik 2003

1 tetor 2003

Marrëveshja e
Përkohshme e
Tregtisë së Lirë

UNMIK dhe Ish
Republika Jugosllave
e Maqedonisë

31 gusht 2005

2 shkurt 2006

Marrëveshja e
Përkohshme e
Tregtisë së Lirë

UNMIK dhe Republika
e Kroacisë

28 shtator 2006

1 nëntor 2006

Marrëveshja e
Përkohshme e
Tregtisë së Lirë

UNMIK dhe Këshilli i
Ministrave i Bosnje
dhe Hercegovinës

19 tetor 2006

31

Data e hyrjes në fuqi

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Neni 17 dhe 18, 19
dhjetor 2006, në https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.
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Në dhjetor 2006, UNMIK-u nënshkroi Marrëveshjen për Amendimin dhe Zgjerimin e
Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, në emër të Kosovës. 32
Neni 1
Aderimi
Republika e Shqipërisë, Bosnja dhe Hercegovina,
Republika e Moldavisë, Republika e Malit të Zi,
Republika e Serbisë dhe Misioni i Administratës së
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë në
emër të Kosovës, në përputhje me Rezolutën 1244 të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, këtu
aderojnë në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës
Qendrore sipas amendimit të nenit 3 të kësaj
marrëveshjeje dhe e zbatojnë atë në përputhje me
dispozitat e kësaj marrëveshjeje.

NGA PAVARËSIA TEK OPINIONI KËSHILLUES I GJND-së (2008-2010)
Me shpalljen e pavarësisë, Kosova fitoi njohje ndërkombëtare: 70 vende e kishin
njohur Kosovën (deri në vitin 2011), dhe institucionet e saj kishin autoritetin për

të përfaqësuar vendin. Sidoqoftë, kur ishte fjala për
kornizën rajonale, Kosova ende përballej me një mori

pengesash sa i përket anëtarësimit dhe pjesëmarrjes.
Tre anëtarë të CEFTA-s: Bosnja dhe Hercegovina

(BiH), Moldavia dhe Serbia nuk e njohën pavarësinë
e Kosovës. Institucionet e Kosovës ndryshuan logon e

tyre zyrtare dhe Dogana e Kosovës dizajnoi vula të reja,
duke ndryshuar emrin nga ‘UNMIK’ në ‘Kosovë’.33 Serbia
refuzoi vulat e reja dhe, bashkë me BiH, refuzoi çdo hyrje

dhe tranzit të produkteve që mbanin një certifikatë të
origjinës së Kosovës, sepse ato trajtoheshin si produkte

me origjinë nga palë që nuk janë pjesë e CEFTA-s.34
32

Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, 19 dhjetor 2006, në
https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9.

33

34

Raporti i Grupit për Ballkan, Dialogu i Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë. Arritjet dhe Sfidat, tetor 2020.

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, maj 2021. Bizneset kosovare të mallrave të
eksportuara dhe të importuara, që kalojnë nëpër territorin e Serbisë dhe BiH janë të kushtëzuara për të dorëzuar certifikatat
kombëtare serbe të eksportit dhe/ose importit. Kjo do të thotë se Kosova nuk mund të eksportojë dhe/ose importojë
lirshëm. Serbia kërkon që të gjitha tranzitet në tregtinë e destinuar për Kosovën të jenë në përputhje me detyrimet e saj
kombëtare të eksportit dhe importit. Për shembull, nëse një kompani austriake ose hungareze eksporton në Kosovë duke
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Kosova vazhdoi të përfaqësohej përmes UNMIK-ut në të gjitha takimet e CEFTA-s
nën emërtimin UNMIK/Kosovë.35 Në vitin 2009, gjatë kryesimit të Malit të Zi, Ministri
i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës i bëri një kërkesë zyrtare Kryesuesit për të thirrur

një takim special të Komitetit të Përbashkët për të diskutuar barrierat tregtare të
vendosura nga Serbia dhe BiH. 36 Kërkesa u refuzua, kryesisht me arsyetimin se nuk

ishte paraqitur nga UNMIK-u në emër të Kosovës. Refuzimi provokoi reagime në

mesin e delegacionit kosovar, të cilët më pas nuk morën pjesë në takimin e rregullt
të Komitetit të Përbashkët në Tetor 2009, në Podgoricë; njëkohësisht takimi i fundit
gjatë kryesimit.37

NGA MENDIMI KËSHILLUES I GJND-SË DERI TEK MARRËVESHJA PËR PËRFAQËSIM DHE
BASHKËPUNIM RAJONAL (2010-2012)

Në vitin 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) lëshoi një Opinion

Këshillues duke konsideruar se shpallja e pavarësisë nuk ishte në kundërshtim me

të Drejtën Ndërkombëtare.38 Si rrjedhojë, Kosova refuzoi të marrë pjesë në takimet
ndërkombëtare ku kërkohej pjesëmarrja e UNMIK-ut. 39 Serbia, nga ana tjetër, vazhdoi

të pengonte tranzitin e mallrave nga Kosova, dhe vazhdoi të bllokonte eksportet e
Kosovës për në Serbi.

Në vitin 2011, Qeveria e Kosovës vendosi masa reciprociteti kundër Serbisë dhe BiH;
një embargo ndaj mallrave serbe dhe boshnjake që hynin në Kosovë.40 Serbia reagoi

duke iniciuar një procedurë të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, por menjëherë pas

kësaj, në një takim të CEFTA-s, përfaqësuesit nga Beogradi dhe Prishtina informuan
Komitetin e Përbashkët se çështja ishte zgjidhur në procesin e dialogut në mes të
Kosovës dhe Serbisë.41

Në mars 2011, Kosova dhe Serbia filluan dialogun nën lehtësimin e BE-së. Në të

njëjtin vit, Kosova mori kryesimin e CEFTA-s, gjë që nuk solli ndonjë përmirësim në
përdorur korridoret e transportit përmes Serbisë, ajo duhet të respektojë dhe përmbushë të gjitha standardet kombëtare
serbe, të sigurojë certifikatat dhe të paguajë tarifat dhe pagesat në Serbi.

35

36
37
38

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, maj 2021.
Ibid.
Ibid.

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, Mendim Këshillues, Pajtimi me të Drejtën Ndërkombëtare i shpalljes së Njëanshme
të Pavarësisë së Kosovës, 22 korrik 2010.

39

40

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, maj 2021.

Kosova ndaloi hyrjen e mallrave serbe, të vulosura nga autoritetet serbe. Kosova vendosi një tarifë prej 10% për mallrat
nga BiH, të vulosura nga autoritetet e BiH. Për më shumë, shihni Vendimin për Parimin e Reciprocitetit në Marrëdhëniet
Tregtare te Ministrisë se Tregtisë dhe Industrisë, 20 korrik 2011, në https://mint.rks-gov.net/desk/inc/media/4A154821BACC-4163-BDBC-3E531B5BD7F3.pdf.

41

KSKB, Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm lidhur me Misionin e Administrimin e Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë, 31 tetor 2011, at https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
kos%20S2011%20675.pdf.
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mosmarrëveshjen me Serbinë. Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Moldavia nuk

morën pjesë në asnjë takim që u mbajt në Kosovë dhe kështu takimi i Komitetit të
Përbashkët u zhvillua në Paris.42

MARRËVESHJA PËR PËRFAQËSIM DHE BASHKËPUNIM RAJONAL DHE DIALOGU ME
SERBINË (2012-2016)

Me 24 shkurt 2012, në kuadër të dialogut të udhëhequr nga BE-ja, Kosova dhe Serbia

arritën Marrëveshjen për Përfaqësim dhe Bashkëpunim Rajonal.43 Me pak fjalë, ajo
vendosi bazën për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale.

Marrëveshja e vitit 2012, ndër të tjera, i dha Kosovës të drejtën të marrë pjesë dhe

të flasë për veten në të gjitha takimet rajonale. Sidoqoftë, kishte një kusht që emri
Kosovë të shfaqet me një asterisk që thotë:

“Ky shënim është paparagjykim të
pozicioneve për status dhe është në

përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit

të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen
e pavarësisë së Kosovës”.44

Dispozitat përkatëse të Marrëveshjes së vitit 2012 theksojnë si në vijim:
2. Për përmbushje të kësaj, Kosova*’ është denominimi i vetëm që përdoret në
kornizën e bashkëpunimit rajonal.

3. Fusnota që do të aplikohet për asteriskun e cekur në paragrafin 2 është “Ky

shënim është paparagjykim të pozicioneve për status dhe është në përputhje
me RKSKB -së 1244 dhe Opinionin e GJND -së mbi shpalljen e pavarësisë së
Kosovës.”

4. ‘Kosova*’ merr pjesë në interes të saj dhe flet për veten e saj në të gjitha
takimet rajonale.

5. Kur iniciohen dhe/ose nënshkruhen marrëveshje të reja, përfaqësuesi i
‘Kosovës*’ do të nënshkruan sipas përcaktimit në paragrafët 2 dhe 3.

6. Sa i përket modifikimeve të marrëveshjeve ekzistuese e të nënshkruara nga

UNMIK-u, asgjë në këto konkluzione nuk do të interpretohet me paragjykim
42

Sekretariati i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, 23 nëntor 2011, në https://cefta.int/structures/jointcommittee/#1462970784853-68924c83-290c.

43

Për më shumë detaje lidhur me Marrëveshjen për Përfaqësim dhe Bashkëpunim Rajonal, shihni https://dialogue-info.
com/regional-representation-and-cooperation-2/.

44

Konkluzionet e dakorduara, Marrëveshje për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal, 24 shkurt 2012.
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për të drejtat legale të UNMIK -ut. Përfaqësuesi i Misionit të Kombeve të
Bashkuara në Kosovë (UNMIK) do të ftohet në takimet e organizuara në kuadër
të marrëveshjeve ku është nënshkrues. UNMIK do të vendos nëse dëshiron të
merr pjesë në ndonjërin nga këto takime.

8. BE-ja si ndërmjetësuese do t’i informojë organizatat relevante rajonale dhe
entitetet për aranzhimet për denominimin, përfaqësimin dhe nënshkrimin. Ato

duhet të reflektohen në takimet e ndryshme rajonale. BE-ja do të monitoroj
zbatimin e këtyre aranzhimeve.

Marrëveshja e vitit 2012 parashihte në mënyrë specifike, që përfaqësuesi i UNMIKut do të ishte i ftuar në takimet e organizuara në kuadër të aranzhimeve ku është

nënshkrues, duke e lënë praninë ose mungesën e tij/saj në diskrecionin e UNMIK
-ut.45 Që nga viti 2013, UNMIK-u nuk merr më pjesë në takimet e nivelit teknik dhe

ftesa i dërgohet vetëm përfaqësuesve të Kosovës. Megjithatë, përfaqësuesit e

UNMIK-ut vazhdojnë të marrin pjesë në takimet e Komitetit të Përbashkët, edhe pse
ata nuk flasin më në emër të Kosovës.46 Në shumicën e rasteve, etiketat e emrave
vendosen për të dy delegacionet, për të parandaluar reagimet.47 Megjithatë, është e

rëndësishme të theksohet se Marrëveshja e vitit 2012 nuk jep ndonjë udhëzim të qartë
dhe të saktë mbi të gjitha aspektet e përfaqësimit rajonal, veçanërisht në lidhje me

emrat dhe terminologjinë që do të përdoret në dokumentet zyrtare.48 Sekretariati i
CEFTA-s në fakt, është duke u përmbajtur nga përdorimi i emrave të vendeve dhe

po aplikon një format të ri për t’iu referuar atyre si “Palët”. Në ato raste kur shtetet
përmenden sipas emërtimeve të tyre, Kosovës i referohen si ‘Kosova*’.49 Kjo gjuhë

është një manifestim i taktikës së «paqartësisë konstruktive» që BE-ja është dashur
të miratonte për ndërmjetësimin e marrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë.50 Sa i

përket miratimit të vendimeve në takimet e Komitetit të Përbashkët, përfaqësuesit e
Kosovës janë ata që flasin në emër të Kosovës. Sipas një eksperti të tregtisë, qeveria

nuk i ka bërë presion sa duhet UNMIK-ut që të tërhiqet nga pjesëmarrja në takime
dhe kurrë nuk ka diskutuar me ta në lidhje me tërheqjen e tyre të plotë nga CEFTA.51

Megjithatë, sipas të njëjtit ekspert, Serbia vazhdon të mbajë qëndrimin e fortë se pa
praninë e UNMIK-ut ata nuk do të marrin pjesë në takime.52
45
46
47

Konkluzionet e dakorduara, Marrëveshje për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal, 24 shkurt 2012.
Takimet e Komitetit të Përbashkët janë takime vendimmarrëse që zakonisht mbahen një herë në vit.

Përfaqësuesit e Kosovës përdorin një etiketë që lexon ‘Kosova*’, përfaqësuesit e UNMIK -ut përdorin një etiketë që lexon
‘UNMIK’. Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, maj 2021.

48
49
50
51
52

Ibid.
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, shtator 2021.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Procesi i dialogut i dha një shtytje marrëveshjeve të tjera teknike, por disa dispozita
të këtyre marrëveshjeve (të tilla si Certifikata për Produkte Farmaceutike, Certifikatat
Fitosanitare, IBM dhe Liria e Lëvizjes) mbesin të zbatuara pjesërisht. 53

Çështja e përfaqësimit të Kosovës në CEFTA, në aspektin e pengesave dhe ngarkesave
procedurale, u ngrit edhe gjatë negociatave të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
me BE-në, por pa asnjë efekt.54

NGA NJËRA BARRIERË TREGTARE NË TJETRËN (2016- 2020)
Gjatë Samitit të Parisit për Ballkanin Perëndimor në korrik 2016, pjesëmarrësit

ripohuan rëndësinë e nxitjes së integrimit të tregut rajonal, veçanërisht përmes
CEFTA-s.55

Në Nëntor të 2017-tës, në takimin e Komitetit të Përbashkët, Ministri i Kosovës për

Tregti dhe Industri ngriti çështjen ndryshimit të Marrëveshjes duke hequr UNMIK -un
si përfaqësues të Kosovës.56 Kërkesa u refuzua menjëherë nga ana e Serbisë.57

Në vitin 2018, Kosova mori përsëri kryesimin në CEFTA. Pavarësisht se arriti të organizojë

me sukses shumicën e takimeve, situata u përkeqësua kur Kosova vendosi tarifën
prej 10 përqind, dhe menjëherë pas kësaj prej 100 përqind për produktet e Serbisë

dhe ato të BiH.58 Tarifat për mallrat që vijnë nga Serbia dhe BiH erdhën si reagim ndaj
fushatës ndërkombëtare për çnjohje dhe mos anëtarësim të Kosovës në Interpol,

nga ana e Serbisë.59 Tarifat e vendosura u konsideruan si shkelje e marrëveshjeve
të arritura mes Kosovës dhe Serbisë si dhe detyrimeve të CEFTA-s, duke krijuar një

imazh të pafavorshëm për Kosovën në spektrin e marrëdhënieve ekonomike dhe

tregtare. Diskutimet mbi këtë çështje u zhvilluan edhe në margjinat e nismave të
tjera si REA dhe MAP-REA, por pa rezultate të theksuara.60

53

Kompanitë kosovare kanë vazhduar të ballafaqohen në bashkëpunimin me kompanitë e kualifikuara serbe. Kjo ndodh
sepse barra, si financiare ashtu edhe logjistike, i shtohen kompanive serbe sa i përket bashkëpunimit me kompanitë
kosovare. Shumica e eksporteve të Kosovës në Serbi janë të orientuara në jug të Serbisë, të populluar nga popullata
shqiptare - Lugina e Preshevës (përfshirë Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën). Megjithatë, nëse një kompani është e
licencuar nga institucionet e Kosovës (p.sh. kompanitë farmaceutike), në kufirin serb, autoritetet serbe nuk e pranojnë
licencën. Për më shumë, shihni Raportin e Grupit për Ballkan, Dialogu i Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë. Arritjet dhe
Sfidat, tetor 2020, fq.28.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë dhe industrisë, Prishtinë, korrik 2021.

Deklarata e Samitit të Ballkanit Perëndimor në Paris, 4 korrik 2016. Për më shumë, shihni Raportin e Grupit për Ballkan,
Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, janar 2018, fq.7.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, qershor 2021.
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, qershor 2021.

Për më shumë, shihni Raportin e Grupit për Ballkan, Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë, Arritjet dhe Sfidat,
tetor 2020. Qeveria e Republikës së Kosovës, Vendimi Nr. 01/74, 6 nëntor 2018 dhe Vendimi Nr. 01/76, 21 nëntor 2018.
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Raporti i Grupit për Ballkan, Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë, Arritjet dhe Sfidat, tetor 2020, fq.12.
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë dhe industrisë, Prishtinë, korrik 2021.
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Nën kryesimin e Kosovës, Serbia dhe BiH refuzuan të marrin pjesë në takimin e Komitetit
të Përbashkët të mbajtur në Kosovë, i cili shkaktoi edhe më shumë tensione.61

Më 9 tetor 2018, Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara i

paraqiti një kërkesë Sekretarit të Përgjithshëm për të iniciuar një rishikim strategjik
me qëllim të zhvillimit të një strategjie për përfundimin e mandatit të UNMIK-ut.62
ZHVILLIMET E FUNDIT
Në vitin 2020, Qeveria e Kosovës planifikoi të dorëzonte një ekspoze zyrtare të

njëanshme në CEFTA duke deklaruar se sipas Deklaratës së Pavarësisë, dhe duke

i’u referuar Marrëveshjes së vitit 2012, Kosova mund të përfaqësonte veten brenda
kornizës së CEFTA-s. Sidoqoftë, qeveria kurrë nuk arriti të paraqesë një ekspoze të
tillë.63

Më 4 shtator 2020, Kosova dhe Serbia ranë dakord për Normalizimin Ekonomik, me
ndërmjetësimin e SHBA-së. Ata vendosën t’i bashkohen zonës Mini-Shengen dhe të
shfrytëzojnë plotësisht përfitimet e saj.64

Në Nëntor të 2020-tës, në Sofje, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor nënshkruan
Deklaratën mbi Tregun e Përbashkët Rajonal. 65 CRM është e strukturuar rreth katër

shtyllave: Zona e Tregtisë Rajonale, Zona e Investimeve Rajonale, Zona Rajonale
Digjitale dhe Zona Rajonale Industriale dhe Inovative, ku shtylla e parë është ndërtuar

mbi katër liritë: e njerëzve, kapitalit, shërbimeve dhe mallrave (të mbuluara nga
CEFTA).66

Në qershor të vitit 2021, gjatë Samitit të Ballkanit Perëndimor 6 në Tiranë, Kryeministri
i Kosovës paraqiti një propozim të ri: avancimin e CEFTA-s në SEFTA, duke qenë i
vetëdijshëm për pozitën që do të ketë Kosova në këtë Marrëveshje.67

Për më tepër, i ashtuquajturi Mini-Shengen i cili u zyrtarizua në vitin 2019, u rikthye në
qendër të vëmendjes nën emrin e ri ‘Open Balkan’ në korrik të vitit 2021.68
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, maj 2021.

Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara, Kërkesë Sekretarit të Përgjithshëm, 8 tetor
2018.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert ligjor, Prishtinë, maj 2021.

Marrëveshja për Normalizim Ekonomik, 4 shtator 2020, në https://www.new-perspektiva.com/wp-content/
uploads/2020/09/Washington-Agreement-Kosova-Serbia.pdf. Për më shume, shihni www.dialogue-info.com.

65

Deklarata e Liderëve të Ballkanit Perëndimor për Tregun e Përbashkët Rajonal, 10 nëntor 2020, në https://www.wb6cif.eu/
wp-content/uploads/2020/11/Final.-Political-Declaration_CRM-2021-2024.pdf.
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European Western Balkans, Integrimi Ekonomik për Ballkanin Perëndimor – Pse është i nevojshëm? 13 maj 2021, në
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/13/western-balkans-economic-integration-why-is-it-needed/.
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Exitnews, Kosova propozon Marrëveshje për Tregti të Lirë për Ballkanin Perëndimor, 11 qershor 2021 në https://exit.al/
en/2021/06/11/comment-kosovo-proposes-free-trade-agreement-for-the-western-balkans/.
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Radio Free Europe Radio Liberty, Serbia, Maqedonia e Veriut, Shqipëria shtyjnë përpara iniciativën ‘Open Balkan’, 29
korrik 2012, në https://www.rferl.org/a/serbia-macedonia-open-balkans/31384360.html.
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Pra, përveç pengesave nga Serbia dhe BiH, paqëndrueshmëria politike, qeveritë e

koalicionit të gjerë dhe mungesa e koordinimit, konsensusit dhe agjendës koncize
në Kosovë, kanë kontribuar fuqishëm në përfaqësimin aktual të Kosovës në CEFTA.

ANALIZË JURIDIKE
Në kohën e nënshkrimit të CEFTA-s, Kosova administrohej nga UNMIK-u sipas Rezolutës

1244.69 Rezoluta autorizoi Sekretarin e Përgjithshëm, me ndihmën e organizatave
përkatëse ndërkombëtare, për të vendosur një prezencë civile ndërkombëtare në

mënyrë që të sigurojë një administrim të përkohshme për Kosovën, sipas së cilës
populli i Kosovës do të gëzonte një autonomi substanciale brenda Republikës
Federale të Jugosllavisë. 70 Kosova konsiderohej një njësi e veçantë territoriale nën
administrimin ndërkombëtar.

Me shpalljen e pavarësisë në vitin 2008, institucionet e Kosovës morën përsipër
detyrimet ndërkombëtare të Kosovës, përfshirë ato të lidhura në emër të saj nga

UNMIK-u dhe detyrimet e tjera të ish-RSFJ-së me të cilat Kosova është e lidhur si një
ish pjesë përbërëse e RSFJ-së.71 Përveç kësaj, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e
miratuar në prill të vitit 2008, citon “Marrëveshjet ndërkombëtare dhe aktet e tjera
për bashkëpunimin ndërkombëtarë, që janë në fuqi ditën e hyrjes në fuqi të kësaj
Kushtetute, do të vazhdojnë të respektohen deri atëherë kur ato marrëveshje ose
akte të rinegociohen ose kur të bëhet tërheqja nga to në pajtueshmëri me kushtet
e tyre ose deri atëherë kur ato të zëvendësohen nga marrëveshje ose akte të reja
ndërkombëtare.”72

Megjithatë, Kombet e Bashkuara vazhduan të veprojnë sipas asaj që Rezoluta 1244
mbetet në fuqi dhe se UNMIK-u vazhdon të zbatojë mandatin e tij për shkak të

rrethanave ekzistuese.73 Por, OKB-ja pranoi se Përfaqësuesi Special i Sekretarit të
Përgjithshëm për Kosovën (SRSG) u përball me vështirësi të shtuara në ushtrimin e

mandatit të tij për shkak të konfliktit midis rezolutës 1244 (1999) dhe Kushtetutës, e
cila nuk merr parasysh UNMIK-un.74 Ndonëse SRSG zyrtarisht ishte akoma i mveshur
me autoritet ekzekutiv sipas rezolutës 1244, ai nuk ishte në gjendje ta zbatonte këtë
autoritet.
69

KSKB, Rezoluta 1244, miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm në mbledhjen e 4011, më 10 qershor 1999, Paragrafi 10 (më tej
“Rezoluta 1244”)

70
71
72
73

Ibid.
Deklarata e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, 17 shkurt 2008.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 145 (1), 9 prill 2008.

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm lidhur me Misionin e Administrimin e Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë (S/2008/354) nga data 12 qershor 2008, Paragrafi 4.
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Ibid, Paragrafi 21.
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Sipas të drejtës ndërkombëtare, roli i UNMIK-ut, në lidhje me Kosovën në kontekstin e
CEFTA-s, ishte ai i përfaqësimit territorial: një situatë kur një entitet vepron në emër

të një tjetri në nivel ndërkombëtar.75 OKB-ja, e përfaqësuar nga SRSG në Kosovë,

nënshkroi CEFTA-n për dhe në emër të Kosovës, si një entitet i ndarë territorial me
personalitet juridik ndërkombëtar.

Kjo nënkupton që në kohën e nënshkrimit të CEFTA-s, të gjitha Palët pranuan se

Kosova kishte personalitet juridik ndërkombëtar dhe kapacitetin për të hyrë në
marrëveshje ndërkombëtare.

Kjo konfirmohet nga shumë marrëveshje të tjera ndërkombëtare që UNMIK-u
i nënshkroi në emër të Kosovës.76 Duke ndjekur këtë logjikë, UNMIK-u si një organ
ndihmës i Këshillit të Sigurimit të OKB-së veproi si një agjent i përkohshëm i Kosovës,

e cila ishte në pritje të një zgjidhje përfundimtare të statusit të saj politik, brenda
autoritetit të dhënë me Rezolutën 1244.

Kur vepron brenda fushë-veprimtarisë së tij, agjenti (në këtë rast: UNMIK-u) nuk
merr asnjë përgjegjësi personale as ndaj “palës kryesore” ose palëve të treta; vetë

entiteti i përfaqësuar bëhet palë.5 Prandaj, veprimet e kryera nga UNMIK-u nuk i
atribuohen OKB-së, por janë detyruese për Kosovën.77

Preambula e CEFTA-s i referohet shprehimisht UNMIK-ut si agjenti që vepron «në emër

të Kosovës». E njëjta gjuhë përdoret në Nenin 1, si dhe në pjesën e nënshkrimeve (Neni

4). Kjo në vetvete përbën dëshmi të mjaftueshme që UNMIK-u është anëtarësuar në
CEFTA në emër të Kosovës, prandaj Kosova është palë në Marrëveshje.

Marrëveshja e vitit 2012 në mes të Kosovës dhe të Serbisë krijon detyrime vetëm

në mes të dy palëve. Në relacion me OKB-në, Marrëveshja do të ishte detyruese
vetëm me pëlqimin e OKB-së. Pa një pëlqim të tillë, Marrëveshja nuk krijon asnjë
detyrim ligjor për OKB-në (pacta tertiis nec nocent nec prosunt). Pëlqimi mund

të jepet nga aderimi në Marrëveshje ose nga çdo formë tjetër e një deklarate
vullneti që njihet sipas të drejtës ndërkombëtare si krijim i detyrimeve ligjore.

Sidoqoftë, në situata të caktuara, aktet e njëanshme mund të krijojnë detyrime
juridike ndërkombëtare.

Për më tepër, detyrimet ligjore mund të krijohen me

anë të miratimit që është ekuivalent me njohjen e heshtur të manifestuar
me sjellje të njëanshme, të cilën pala tjetër mund ta interpretojë si pëlqim.

75

B. Knoll, From Benchmarking to Final Status? Kosovo and the Problem of an International Administration’s Open-Ended
Mandate, 16 European Journal of International Law 4, fq. 637 (643).

76
77

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert ligjor, Prishtinë, maj 2021.
Ibid.
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Pra, mund të argumentohet se OKB-ja e ka njohur (pranuar) heshturazi Marrëveshjen

e vitit 2012 duke respektuar dispozitat e saj dhe se nuk mund të kundërshtojë zbatimin
e Marrëveshjes së vitit 2012, përfshirë Kosovën për të folur për veten e saj dhe UNMIK
-un vetëm për të marrë pjesë në takimet relevante.

Pjesëmarrja e UNMIK-ut në takimet e CEFTA-s duhet të interpretohet pa paragjykim
të asaj që Kosova flet në emër të saj, duke pasur parasysh se roli kryesor i
përfaqësimit në mekanizmat e tillë rajonalë (përfshirë CEFTA-n) i takon
institucioneve të Kosovës. Për më tepër, është qeveria e Kosovës, jo UNMIK-u, ajo

që mban përgjegjësinë për të përmbushur detyrimet që burojnë nga CEFTA. Me

zvogëlimin e rolit të UNMIK-ut në atë të pjesëmarrjes në takime, ne mund të kuptojmë
se UNMIK-u përjashtohet nga të folurit për dhe në emër të Kosovës, edhe pse ende
e konsideron veten Palë në CEFTA në emër të Kosovës. 78 Për më tepër, Sekretari i
Përgjithshëm i raportoi Këshillit të Sigurimit se “Marrëveshja e vitit 2012 ka ndikuar
në ushtrimin e rolit të përfaqësuesit të jashtëm nga ana e UNMIK-ut. Duke marrë

parasysh elementet e marrëveshjes së arritur në vitin 2012, dhe pas konsultimit me
palët e interesit, UNMIK-u arriti në përfundimin se nuk ishte e nevojshme të merrte

pjesë në takime të caktuara”.79 Fakti që OKB-ja e pranon se UNMIK-u do të ushtrojë

diskrecion në përcaktimin e takimeve ku do të marrë pjesë, dëshmon se OKB-ja ka
hequr dorë nga roli i saj si përfaqësuese ekskluzive e Kosovës.80

Sekretari i Përgjithshëm gjithashtu ndaloi raportimin në Këshillin e Sigurimit për
çështjet e CEFTA-s, që nga arritja e Marrëveshjes së 2012-ës.81

Sa i përket vendeve anëtare të CEFTA -s që nuk e njohin Kosovën, sipas të drejtës
ndërkombëtare, njohja e ‘entitetit të panjohur’ nuk nënkuptohet me arritjen e
një traktati shumëpalësh ose aderimin në një organizatë ndërkombëtare me të
njëjtin entitet. Përfaqësimi i Kosovës nga institucionet e Republikës së Kosovës nuk

nënkupton njohjen e këtyre të fundit.82 Vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën,
mund të zgjedhin njohjen e institucioneve të Republikës së Kosovës si një qeveri

de facto në vend të një qeverie de jure. Në këtë mënyrë, përfaqësimi i Kosovës nga
78
79

Crawford, fq. 149.

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm lidhur me Misionin e Administrimin e Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë (S/2012/275) nga data 27 prill 2012, Paragrafi 56.
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UNMIK-u, edhe pse ndaloi së foluri në emër të Kosovës, vazhdon ta konsiderojë veten Palë të CEFTA-s në emër të
Kosovës. Komunikim i Grupit për Ballkan me Zyrën e Mediave të UNMIK-ut, shtator 2021.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert ligjor, Prishtinë, maj 2021.

Fakti që Kosova dhe vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën (p.sh. Serbia, BiH dhe Moldavia) aderojnë në të njëjtën
organizatë ndërkombëtare ose traktat shumëpalësh (në këtë rast CEFTA), nuk do të thotë që vendet mosnjohëse
automatikisht njohin Qeverinë e Kosovës. Pra, institucionet e Kosovës mund ta përfaqësojnë vendin në CEFTA pa
nënkuptuar njohjen nga shtetet mosnjohëse.
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institucionet e Republikës së Kosovës nuk do të ishte pengesë brenda kornizës së
CEFTA-s për të zbatuar Marrëveshjen e vitit 2012.

Qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga UNMIK-u që të tërhiqet në mënyrë
të

njëanshme

nga

CEFTA.

Qeveria

duhet

të

mobilizojë

mbështetjen

e shteteve anëtare të BE-së dhe të OKB-së për të inkurajuar UNMIK-

un dhe Sekretarin e Përgjithshëm që të ndërmarrin një veprim të tillë.

ROLI I BASHKIMIT EVROPIAN
Neni 8 i Marrëveshjes së vitit 2012 thotë se “BE-ja si ndërmjetësuese do t’i informojë
organizatat relevante dhe entitetet për aranzhimet për denominimin, përfaqësimin
dhe nënshkrimin. Ato duhet të reflektohen në takimet e ndryshme rajonale. BE-ja
do të monitoroj zbatimin e këtyre aranzhimeve”83. Për më tepër, Neni 9 përcakton
se: “Të dyja palët dhe BE -ja do t’i nxisin partnerët që të mbështesin këto aranzhime
dhe të ndihmojnë në zbatimin e tyre”.84

Këto nene bëjnë thirrje për një rol proaktiv

të BE-së në mbikëqyrjen e përfaqësimit
të Kosovës në përputhje me modalitetet

e Marrëveshjes së vitit 2012. Në Mars 2012,
Këshilltari i Shërbimit të Veprimit të Jashtëm
Evropian (EEAS) Robert Cooper njoftoi 28
iniciativa rajonale dhe/ose organizata mbi

denominimin.85 CEFTA ishte gjithashtu pjesë
e kësaj liste.
Dy

vite

më

vonë,

Fernando

Gentilini,

Drejtor për Evropën Perëndimore, Ballkanin

Perëndimor dhe Turqinë në EEAS, dërgoi një
letër tjetër duke rikujtuar letrën e Robert

Cooper dhe Marrëveshjen e 2012.86 Sidoqoftë,
të dy letrat nuk ndihmuan shumë, duke lënë

hapësirë për përpjekje më efektive nga BE-së, në një nivel më të lartë.

83
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Konkluzionet e dakorduara, Marrëveshje për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal, 24 shkurt 2012.
Ibid.

Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian, Letër nga Robert Cooper, 2 mars 2012, në https://kryeministri-ks.net/wpcontent/uploads/docs/Letter_from_Cooper_to_the_regional_organizations.pdf.
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Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian, Letër nga Fernando Gentilini, 12 qershor 2014, në https://kryeministri.rks-gov.
net/wp-content/uploads/docs/Inclusive_Regional_Cooperation.pdf.
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Kosova këmbëngul në të drejtën e saj për të përfaqësuar veten dhe vazhdimisht

fajëson anëtarët e CEFTA-s (kryesisht Serbinë dhe BiH) për pengesat, por edhe BEnë, për dështimin që të shtyjë në zbatimin e Marrëveshjes së 2012-ës. Së fundmi,

BE-ja ka mbështetur idenë për ta kthyer këtë çështje në procesin e dialogut midis
Kosovës dhe Serbisë, duke pasur parasysh se CEFTA ka strukturën e vet, procedurat

dhe organet vendimmarrëse, të cilat përfshijnë edhe palët e tjera.87 Vetëm një muaj
më parë, Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Çështje të Sigurisë

Josep Borell, në përgjigje të një pyetjeje të anëtarëve të Parlamentit Evropian mbi
“mungesën e koherencës në përfaqësimin ligjor të Kosovës” vuri në dukje se “BE-ja

ishte e informuar për qëllimin e Kosovës që të mos përfaqësohet më nga UNMIK-u
në forumet rajonale ” dhe se “Arritja e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ligjërisht

të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve siguron bazën më të mirë për
tejkalimin e çështjeve të përfaqësimit ligjor”.

88

Por ndryshe nga CEFTA, pas Marrëveshjes së vitit 2012, Kosova arriti të ndryshojë

përfaqësimin e UNMIK-ut në Komunitetin e Energjisë dhe Zonën e Përbashkët

Evropiane të Aviacionit (ECAA), të dyja të nënshkruara nga UNMIK-u në emër të
Kosovës. Komuniteti i Energjisë dhe
ECAA, ishin pjesë e listës së Robert
Cooper, njësoj si CEFTA.
Arsyet

pse

përfaqësimi

i

UNMIK-

ut mbetet ende në CEFTA mund të
identifikohen si më poshtë:
Vendimmarrja

-

vendimmarrëse

në

një

procedurë

CEFTA

ka

krahasim

me

të

ndryshme

Komunitetin e Energjisë dhe ECAA-

në. Një amendim në CEFTA, ose më
saktë ndryshimi i denominimit në
preambulë, Nenin 1 dhe 4, kërkon

pranim nga të gjitha vendet nënshkruese (procedura e vendimmarrjes në Komitetin
e Përbashkët është me konsensus).89

Përbërja - Ndërsa Komuniteti i Energjisë dhe ECAA përfshijnë vendet anëtare të BE-

së, CEFTA përfshin gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavinë.90 Përbërja
87

Josep Borell, Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Çështje të Sigurisë, 30 gusht 2021, në
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003354-ASW_EN.pdf.
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89
90

Ibid.
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, shtator 2021.
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së bashkëpunimit rajonal, Prishtinë, qershor 2021. Meqenëse BE
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e ECAA-së dhe Komunitetit të Energjisë e bëri më të lehtë për BE-në që të zbatojë
denominimin ‘Kosova*’ në përputhje me Marrëveshjen e 2012-tës.

91

Mungesa e veprimit - Kosova nuk ka arritur të mobilizojë mbështetjen dhe të iniciojë
procedurën për ndryshimin e Marrëveshjes, megjithëse gjasat që ajo të ndryshojë

status quo-në kanë qenë tradicionalisht të ulëta (Serbia, BiH dhe Moldavia do të
votonin kundër saj).92

Kur bëhet fjalë për korrelacionin e BE-së me CEFTA-n, në dhjetor të vitit 2000, me

kërkesë të Bashkimit Evropian, Organizata Botërore e Tregtisë (OBT) hoqi obligimin
e Nenit I (Klauzola e Kombit Më të Favorizuar) të Marrëveshjes së Përgjithshme mbi

Tarifat dhe Tregtinë (GATT) duke lejuar Komunitetin Evropian të zbatojë trajtimin
preferencial me Ballkanin Perëndimor në aspektin e tregtisë. 93 Kjo erdhi si rezultat i

fillimit të Procesit të Stabilizim Asociimit (SAP) të BE-së me Ballkanin Perëndimor,
në qershor të 1999-tës, i cili mbështetet në katër elemente kryesore: marrëdhëniet
kontraktuale, marrëdhëniet tregtare, ndihmën financiare, bashkëpunimin rajonal
dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore. 94 Për më tepër, Bashkimi Evropian konfirmoi

se CEFTA do të jetë një hap para (për këto shtete) si ekonomikisht ashtu edhe
politikisht.95 Kosova është e detyruar të vazhdojë të zbatojë Marrëveshjen e Tregtisë
së Lirë të Evropës Qendrore sipas nenit 16 të MSA-së me BE-në, e cila do të ndihmojë
vendin të përgatitet për Tregun e Përbashkët të BE-së.96

BE-ja nuk është anëtare e CEFTA-s. BE-ja nuk merr pjesë në takimet e Komitetit

të Përbashkët meqë Palët nuk pranuan të përfshinin një palë të tretë. Sidoqoftë,

përfaqësuesit e BE-së janë gjithmonë të pranishëm në takimet e nivelit teknik. 97
Normalisht, në këtë nivel, përfaqësimi i Kosovës nuk është ngritur dhe kjo mund të
jetë një nga faktorët që çoi në rrethin e tanishëm vicioz.

nuk është palë në CEFTA, ajo nuk mund të ndërhyjë drejtpërdrejt dhe/ose të obligojë Palët.

91

Komuniteti i Energjisë është një organizatë ndërkombëtare e cila bashkon BE-në dhe fqinjët e saj për të krijuar një treg
të integruar energjetik pan-Evropian. Ai përbëhet nga një Këshill Ministror (organi më i lartë vendimmarrës), një Grup i
Përhershëm i Nivelit të Lartë, Bordi Rregullator i Komunitetit të Energjisë, Forumet e Komunitetit të Energjisë, Sekretariati
dhe organe të tjera.
Zona e Përbashkët Evropiane e Aviacionit (ECAA) është një marrëveshje shumëpalëshe e cila synon të integrojë fqinjët e
BE-së të Evropës Juglindore në tregun e brendshëm të aviacionit të BE-së, i cili përbëhet nga Shtetet Anëtare të BE-së,
Norvegjia dhe Islanda. Struktura e ECAA përbëhet nga një Komitet i Përbashkët.
92
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së bashkëpunimit rajonal, Prishtinë, qershor 2021.

Organizata Botërore e Tregtisë, Kërkesë për lejimin e zbatimit të Trajtimit Preferencial nga ana e BE-së për shtetet
e Ballkanit Perëndimor,   8 dhjetor 2000, në https://docsonline.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/
WT/L/380.pdf&Open=True.

94

Komisioni Evropian, Procesi i Stabilizim Asociimit, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/
glossary/terms/sap_en.

95

Këshilli i Bashkimit Evropian, Konkluzionet e Presidencës, 12 shkurt 2007, në https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_
avrupa_birligi/1_4_zirveler_1985_sonrasi/2006_12_bruksel_zirvesi_baskanlik_sonuc_bildirgesi_en.pdf.

96

Marrëveshja për Stabilizim Asociim në mes të Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në
një anë, dhe Kosovës*, në anën tjetër, 2 tetor 2015, në https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10728-2015REV-1/en/pdf.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të fushës së tregtisë, Prishtinë, shtator 2021.
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Nga ana tjetër, Kosova kurrë nuk ka paraqitur një strategji të qartë dhe një qasje

të qëndrueshme për ndryshimin e përfaqësimit në CEFTA. Ndryshimi i shpeshtë i
qeverive dhe mungesa e objektivave të qarta politike në kuadrin e përfaqësimit
rajonal, sigurisht që kanë luajtur rol të madh. Por problemi kryesor mbetet bllokada

që bëhet nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Serbia në mënyrë specifike, jo

vetëm që pengon përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e Kosovës në CEFTA (dhe në
iniciativat e tjera), por shkel detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet dypalëshe të

arritura në procesin e dialogut midis dy vendeve.98 Prandaj, qeveria e Kosovës duhet
ta ngris këtë trajtim të pabarabartë në çdo forum të bashkëpunimit rajonal dhe të
angazhohet në dialog me Serbinë në mënyrë më konsistente.

Një qasje proaktive e BE-së është gjithashtu e rëndësishme dhe e nevojshme. BE-

ja duhet të angazhohet më shumë në këtë çështje duke kërkuar nga Serbia që të
zbatojë Marrëveshjen e 2012-tës dhe duke i shtyrë dy vendet e tjera (Bosnjën dhe

Hercegovinën dhe Moldavinë) të pranojnë heqjen e UNMIK-ut nga preambula, Neni

1 dhe 4 (i CEFTA-s), si mënyra e vetme për të ecur përpara me nismat rajonale që
synojnë lehtësimin e lëvizjes së lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit
dhe përgatitjen e vendeve për Tregun e Përbashkët të BE-së.

PËRFUNDIME
Kosova vazhdon të ‘varet’ nga UNMIK-u kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen e saj në
Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA). Edhe me arritjen e

Marrëveshjes për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal (në vitin 2012) me
Serbinë, Kosova nuk arriti të siguroj përfaqësim të plotë në CEFTA.

UNMIK-u ndaloi së foluri në emër të Kosovës dhe pranoi faktin se institucionet
e Kosovës kanë autoritet ekzekutiv. Por për shkak të Serbisë dhe Bosnjës dhe

Hercegovinës, UNMIK-u mbetet përfaqësues i Kosovës në CEFTA. Fakti që Kosova
arriti të ndryshojë përfaqësimin në nismat e tjera tregon që Marrëveshja e vitit 2012
siguron terrenin e nevojshëm për t›i mundësuar vendit që të përfaqësojë veten.

Krijimi i iniciativave rajonale në vitet e fundit, duke filluar nga Procesi i Berlinit, MAP

REA, CRM, dhe agjendat e tjera si Mini-Shengen (ose Ballkani i Hapur), e kanë shtuar
më tej nevojën për trajtim të barabartë të Kosovës. Edhe pse autoritetet e Kosovës

mund të kishin bërë shumë më shumë në këtë drejtim, inicimi i ndryshimit të
CEFTA-s pa mbështetjen e aleatëve ndërkombëtarë dhe rajonalë ende konsiderohet

i pamundur. Qeveria e Kosovës duhet të ecë përpara me agjendën e saj duke
98

Për më shumë, shihni Marrëveshjen për Përfaqësim dhe Bashkëpunim Rajonal, Lirinë e Lëvizjes, Vulat Doganore, IBM,
Urën e Mitrovicës në https://dialogue-info.com/agreements/.
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mobilizuar mbështetjen dhe duke iniciuar zyrtarisht ndryshimin e përfaqësimit të saj
asimetrik në CEFTA. Paralelisht me dialogun me Serbinë; në të cilën Kosova duhet

të marrë pjesë aktive, qeveria duhet të angazhohet, në mënyrë më dinamike, në

bashkëpunimin rajonal në mënyrë që të parandalojë çdo faktor pengues që minon

interesin e saj që vjen nga statusi i Kosovës brenda CEFTA-s. Mbështetja e BE-së

mbetet e nevojshme, duke marrë parasysh peshën e saj në sferën e bashkëpunimit
rajonal në Ballkanin Perëndimor, por edhe detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e
2012-ës.
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SHTOJCA 1
Iniciativat dhe Organizatat Rajonale të cilat Robert Cooper i ka njoftuar mbi
modalitetet e Marrëveshjes së 2012:
1

Këshilli për Bashkëpunim Rajonal

Bosnja dhe Hercegovina

2

Kompakti i Investimeve

Francë

3

Iniciativa për Gatishmërinë dhe Parandalimin e Fatkeqësive për
vendet e EJL

Bosnja dhe Hercegovina

4

Task Forca për Nxitjen dhe Ndërtimin e Kapitalit Njerëzor

Austri

5

Rrjeti i Ndërmarrësve të Grave

Kroaci

6

Iniciativa Rajonale Kundër Korrupsionit

Bosnja dhe Hercegovina

7

Komuniteti i Energjisë

Austri

8

Observatori i Transportit i Evropës Juglindore (SEETO)

Shqipëri

9

CEFTA dhe Marrëveshjet Bilaterale të Tregtisë së Lirë

Belgjikë

10

CEFTA dhe Marrëveshjet Bilaterale të Tregtisë së Lirë

Albanija

11

Grupi Punues i Përhershëm i Zhvillimit Rajonal Rural në EJL

Maqedonia e Veriut

12

Qendra Rajonale Mjedisore për Evropën Jugore dhe Qendrore

Hungari

13

Southeast European Prosecutors' Advisory

Rumani

14

Iniciativa Rajonale për Azilin e Migracionit, Refugjatët

Maqedonia e Veriut

15

Qendra e Punëdhënësve të Rajonit Adriatik

Zvicër

16

Rrjeti Rajonal Mjedisor për Anëtarësim

Austri

17

Qendra e Evropës Juglindore për Mësimin Ndërmarrës

Kroaci

18

Komisioni Ndërkombëtar i Baseneve të Lumit Sava

Kroaci

19

Qendra për Bashkëpunim të Sigurisë (RACVIAC)

Kroaci

20

Konventa e Bashkëpunimit Policor (PCCSEESECR)

Slloveni

21

Iniciativa Elektronike e Evropës Juglindore + Nisma me brez
të gjerë të Evropës Juglindore

Bosnja dhe Hercegovina

22

Rrjeti Shëndetësor i Evropës Juglindore

Maqedonia e Veriut

23

Qendra për Zhvillimin e Qeverisjes Elektronike

Slloveni

24

Observatori i Transportit i Evropës Juglindore

Serbi

25

Marrëveshja e Përbashkët Evropiane e Aviacionit, DG MOVE, EC

Belgjikë

26

Rrjeti Rajonal Mjedisor për Anëtarësim, DG ENV, KE

Belgjikë

27

Sekretariati i Programit ISIS

Belgjikë

28

Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale të EJL

Maqedonia e Veriut
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