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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE
Kosova ka nivelin më të ulët të përfaqësimit në organizatat dhe iniciativat
rajonale midis gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6); Shqipëria,
Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi. Ky nivel
i ulët i përfaqësimit ekziston si për sa i përket numrit të organizatave rajonale
ku Kosova është anëtare, ashtu edhe numrit të stafit kombëtar të Kosovës që
punon në këto organizata
Midis pavarësisë së Kosovës në 2008 dhe nismës së Procesit të Berlinit në
2014, u shfaqën shumë organizata dhe nisma rajonale. Që atëherë, numri i
tyre është rritur vazhdimisht dhe agjendat e tyre janë duke u zgjeruar. Këto
nisma mbulojnë bashkëpunimin në një sërë dimensionesh, duke filluar nga
ato politike, ekonomike dhe sociale, ndërsa agjendat e tyre përfshijnë çështje
tematike, ndërsektoriale si rinia, transporti, energjia, siguria, etj. Një përfaqësim
i barabartë i shtetasve të BP6 në këto nisma rajonale është esencial si për të
pasqyruar diversitetin e vendeve të BP6, po ashtu edhe për të krijuar një ndjenjë
drejtësie (një lojë-fer) mes tyre. Të dyja këto jan elemente të rëndësishëme për
të shtyer përpara bashkëpunimin.

Kosova tashmë është bërë pjesë e disa nismave të rëndësishme rajonale siç
janë Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Traktati i Komunitetit të Transportit
(TcT), Komuniteti i Energjisë (EnC), Iniciativa Rajonale për Migracionin, Azilin
dhe Kthimin e Refugjatëve (MARRI), Zyra Rajonale e Bashkëpunimit të të Rinjve
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Përveç sfidave politike, veçanërisht atyre që lidhen me mosnjohjen dhe bllokimin
nga shtetet fqinje (Serbisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës), përfaqësimi i Kosovës
në organizatat dhe nismat e bashkëpunimit rajonal pengohet edhe nga sfida
teknike dhe praktike, shumica e të cilave janë të brendshme. Mungesa e një qasje
politike “lart-poshtë”, kapacitetet e dobëta institucionale dhe ato të limituara
të diplomacisë multilaterale janë ndër sfidat më të spikaturat. Prandaj, është
e rëndësishme që Kosova të investojë në krijimin e një kornize koordinuese
ndërinstitucional për trajtimin e bashkëpunimit rajonal, si dhe të avancojë
qasjet diplomatike dhe strategjike për bashkëpunimin rajonal në mënyrë që
të fitojë një përfaqësim të përafërt me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.
Sidoqoftë, këto procese mund të ndodhin vetëm nëse qeveria tregon vullnet
politik dhe vendos bashkëpunimin rajonal si pikë të rëndësishme në agjendën
e politikave, për t’u angazhuar në rritjen e rolit të Kosovës në forumet rajonale.

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

Megjithatë, një pabarazi në përfaqësim mbizotëron në shumë nisma të
bashkëpunimit rajonal të BP6 - dhe në disa të tjera që përfshijnë zonën më
të gjerë gjeografike të Evropës Juglindore. Ndër gjashtë vendet e Ballkanit
Perëndimor, Kosova është shumë pak e përfaqësuar, veçanërisht në pozicionet
drejtuese të organizatave rajonale ku është anëtare. Ç’është më tepër, ajo
nuk gëzon anëtarësim edhe në disa organizata të tjera rajonale, në të cilat
marrin pjesë të gjitha vendet e tjera të BP6. Kjo i mohon Kosovës mundësinë të
përfaqësohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.
Nga ana tjetër, kjo do të duhej t’i ofrojë Kosovës një drejtim për të konsoliduar
shtetësinë e saj në rajon dhe më gjerë.

(RYCO), dhe Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF). Sidoqoftë, është e nevojshme
të rritet roli i Kosovës duke rritur praninë e shtetasve të Kosovës në strukturat
dhe organet e këtyre organizatave, por edhe përmes një angazhimi aktiv dhe të
shtuar të zyrtarëve qeveritarë në këto forume. Po aq e rëndësishme është edhe
përpjekja për të rritur anëtarësimin në të gjitha organizatat relevante rajonale
në të cilat Kosova akoma nuk është anëtare.
Qeveria duhet të shikojë nga një perspektive më e gjerë angazhimin e Kosoës
në këto organizata, në mënyr që të identifikojë boshllëqeteqet dhe mundësitë e
veprimit. Në mungesë të tillë, ky manual do t’i shërbejë qeverisë për rishqyrtimin
e rolit dhe statusit të Kosovës në organizatat rajonale. Ky manual ofron një
këndvështrim se si të zhvillohet një qasje më proaktive kur është fjala për rritjen
e përfaqësimit të Kosovës në këto organizata, si dhe identifikon mënyrat për të
përmirësuar statusin e Kosovës përballë fqinjëve të saj nga Ballkani Perëndimor
dhe Evropa Juglindore.

REKOMANDIMET
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Kosova duhet të krijojë një kornizë të qartë institucionale për bashkëpunimin
rajonal, e cili rregullon koordinimin ndërinstitucional dhe përcakton qartë rolet
dhe përgjegjësitë e institucioneve përgjegjëse për koordinimin dhe zbatimin e
agjendave të bashkëpunimit rajonal. Po aq e rëndësishme është edhe rritja e
kapaciteteve në diplomacinë multilaterale. Institucionet kryesore përgjegjëse
për përcaktimin e prioriteteve, hartimin, koordinimin, monitorimin dhe zbatimin
e agjendave dhe programeve të organizatave dhe nismave rajonale janë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJ), Zyra e Kryeministrit (ZKM)
dhe ministritë e linjës. Për të rritur numrin e përfaqësuesve të Kosovës në nismat
e bashkëpunimit rajonal, dhe rolin e tij të përgjithshëm në forumet rajonale,
qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë hapat në vijim:
1.

MPJ-ja duhet të zhvillojë një strategji të qartë dhe një plan veprimi
për anëtarësimin dhe rritjen e nivelit të përfaqësimit në organizatat
rajonale. Plani i veprimit duhet të përfshijë taktika specifike, dhe hapa
konkretë, që duhet të ndërmerren nga secili institucion përkatës. MPJ
duhet të ketë analiza tematike të bazuara në arsyetime politike dhe/
ose ekonomike për t’u anëtarësuar në iniciativa të caktuara rajonale
ku Kosova akoma nuk është anëtare, dhe t’a prioritizoj anëtarsimin në
to.

2. Qeveria duhet të krijojë një kornizë të qartë institucionale, përfshirë ZKM/
Sherpa, MPJ/ Departamenti për Çështje Rajonale (DÇR) dhe ministritë
përkatëse të linjës, për ngritjen e koherencës, llogaridhënies dhe
lehtësimin e rrjedhës së informacionit për të gjitha çështjet, proceset
dhe agjendat e bashkëpunimit rajonal.
3. Qeveria duhet të krijojë një mekanizëm transparent të shpërndarjes
së informacionit tek një grup i gjerë i ekspertëve vendor, për pozitat e
hapura në iniciativat dhe organizatat rajonale.
4. Qeveria duhet të përshtatë legjislacionin për të lehtësuar procesin e

sekondimit të stafit në organizatat dhe nismat rajonale. Për shembull, t’i
mundësoj zyrtarëve të lartë të ngrijnë pozicionet e tyre dhe të kthehen
në të njëjtat pozita pune pasi të shërbejnë një mandat në nismat
rajonale.
5. MPJ-ja duhet të investoj në zhvillimin e kapitalit njerëzor brenda
Departamentit për Çështje Rajonale (DÇR). Duhet të krijohet një njësi
e veçant analitike me njohuri mbi rajonin. Kjo njësi duhet të jetë e
pajisur me aftësi të nevojshme analitike, administrative dhe gjuhësore.
Detyrat dhe përgjegjësitë e saj duhet të përfshijnë përgatitjen, kryerjen
dhe përcjelljen e proceseve të aplikimit të shtetasve të Kosovës në
organizatat rajonale për të gjitha institucionet e Kosovës (MPJ, ZKM,
ministritë e linjës dhe agjencitë/organet e tjera).
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6. Për të zbutur stagnimet e vazhdueshme dhe mungesën e konsensusit
në emërimet e zyrtarëve të lartë nëpër disa organizata të rëndësishme
rajonale, qeveria mund të lobojë për një rotacion sistematik të
pozicioneve drejtuese në të gjitha nismat rajonale, në mënyrë që
çdo vend i BP6 të përfaqësohet në mënyrë të barabartë në strukturat
drejtuese të organizatave rajonale.

HYRJE
Kosova mbetet e nënpërfaqësuar në forumet e bashkëpunimit rajonal. Akoma
ka disa organizata të rëndësishme rajonale në të cilat Kosova nuk është anëtare
fare ndërsa edhe në ato që është, numri i stafit nacional të Kosovës është i ulët.
Megjithatë, bashkëpunimi rajonal është një nga kushtet kyqe për rrugën e
vendeve të BP6 drejt BE-së. Ai synon të rrisë bashkëpunimin në fushat ekonomike,
politike, shoqërore, mjedisore, por jo vetëm. Kjo u mundësua përmes paraqitjes
së agjendave dhe programeve që synojnë nxitjen e tregtisë, inkurajimin e
lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve, ideve, forcimin e lidhjeve të
energjisë dhe transportit, promovimin e bashkëpunimit të rinisë etj.1
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Përbërja strukturore e Bashkëpunimit Rajonal të BP6 i ngjan modelit të
bashkëpunimit brenda strukturave të BE-së: përfshin një sërë iniciativash,
organizatash dhe mekanizmash, trajton një pjesë të caktuar të çështjeve
tematike ndërsektoriale dhe kërkon pjesëmarrje akteresh në nivel nacional,
rajonal dhe ndërkombëtarë. Si e tillë, secila prej këtyre nismave ka një mandat
të qartë, një statut të veçantë dhe rregulla të përcaktuara të procedurës, si
dhe procese rekrutimi të veçanta. Të gjitha organizatat rajonale përbëhen
nga struktura dhe organe të brendshme, të cilat kërkojnë një numër të
konsiderueshëm të stafit. Ngjashëm me BE -në, nismat e bashkëpunimit rajonal
kanë rregulloret e tyre për stafin dhe zyrtarët, si dhe kushtet e punësimit për
punëtorët e tjerë. Në secilën organizatë të bashkëpunimit rajonal, pozicionet
shpërndahen sipas shtetësisë/nacionalitetit të vendeve pjesëmarrëse.
Mosnjohja nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina është ajo që e pengon
Kosovën të ketë pozicionin e saj të barabartë të përfaqësimit në shumicën e
këtyre organizatave. Procesi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga
Bashkimi Evropian (BE), solli Marrëveshjen për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin
Rajonal në vitin 2012. Kjo marrëveshje përcakton bazën për pjesëmarrjen dhe
përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale, duke e lejuar Kosovën të bashkohet
ose të ndryshojë statusin e saj në organizata të ndryshme. 2 Pavarësisht se ka
arritur të anëtarsohet në dhjetë (10) organizata kyçe rajonale, kjo marrëveshje
nuk ka shërbyer shumë që Kosova të trajtohet në mënyrë të barabartë në disa
prej tyre, si dhe të fitojë anëtarësim në shumë organizata tjera.3
Qeveritë e njëpasnjëshme nuk kanë pasur vullnetin e mjaftueshëm politik për
ta vendosur bashkëpunimin rajonal lart në agjendën e politikave. Diplomacia e
dobët multilaterale dhe mungesa e një kornize institucionale për bashkëpunimin
rajonal gjithashtu kanë luajtur një rol të rëndësishëm këtu.4 Nga ana tjetër,
qeveritë e Kosovës nuk arritën të zhvillojnë një qasje strategjike për të rritur
pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e saj në organizatat dhe iniciativat rajonale.
1

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

2

Raporti i Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, Janar
2018, fq. 28-29.

3

Për më shumë detaje, shih tabelën: Anëtarësimi dhe pjesëmarrja e Kosovës në organizatat dhe iniciativat kryesore rajonale.

4

Për më shumë, shih Raportin e Grupit për Ballkan, Kosova në Iniciativat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional, Tetor 2021.

Anëtarësimi dhe Pjesëmarrja e Kosovës në Organizatat dhe Iniciativat Kryesore Rajonale
Organizata/ Iniciativa
Iniciativa e Adriatikut dhe Jonit (AII)
Procesi i Brdo-Brjuni
Inicijativa e Evropës Qëndrore (CEI)
Marrëveshja për Tregti të lirë e Evropës Qëndrore (CEFTA)

UNMIK si përf. e Kosovës.

Sekretarijati i Komunitetit të Energjisë (EnC)
Inicijativa për Migracion, Azil, Kthim të Refugjatëve (MARRI)
Inicijativa Rajonale kundër Korrupsionit (RAI)
Qendra Rajonale e Asistencës për Veriﬁkimin dhe Zbatimin e
Kontrollit të Armëve (RACVIAC)

Pjesëmarrese

Këshili për Bashkëpunim Rajonal (RCC)
Zyra Rajonale e Bashkëpunimit të të Rinjve (RYCO)
Ministeriali i Mbrojtjes i Evropës Juglindore (SEDM)
Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP)
Rrjeti i Shëndetit të Evropës Juglindore (SEEHN)
Grupi Këshillues i Prokurorëve të Evropës Juglindore (SEEPAG)
Kontrolli i Armëve të vogla dhe të lehta i Evropës Juglindore (SEESAC)

Qendra e Zbatimit të Ligjit të Evropës Juglindore (SELEC)
Asociacioni i Drejtorëve të Policisë të Evropës Juglindore (SEPCA)
Traktati i Komunitetit të Transportit (TCT)

5

Ibid.
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Edhe pse situata është përmirësuar disi vitet e fundit, shumë nga këto pengesa
vazhdojnë. Si rezultat, nga 10 organizatat dhe nismat në të cilat merr pjesë,
Kosova gëzon anëtarësim të plotë në vetëm gjashtë prej tyre, përkatësisht RCC,
EnC, TCT, RYCO, WBF dhe MARRI. 5 Këto konsiderohen organizata dhe nisma të
rëndësishme, pasi ato janë të lidhura ngushtë me reformat e BE-së ose kanë të
bëjnë me integrimet Euro-atlantike. Prioritet kryesor duhet të kenë organizatat
që bazohen në përafrimin me legjislacionin e BE-së, ose me të ashtuquajturin
acquis të BE-së, veçanërisht ato që çojnë në harmonizimin me rregullat e
tregut unik të BE-së, ato që fokusohen në reformën e sektorit të sigurisë dhe
bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal. Institucionet e brendshme duhet
të bëjnë më shumë përpjekje për të rritur praninë e tyre në këto organizata.
Kosova paraqitet si një homologe në nismën Brdo-Brijuni, e cila është një
forum diskutimi që mbledh krerët e vendeve të BP6, i organizuar nga Kroacia
dhe Sllovenia. Në RACVIAC, ajo gëzon statusin “pjesëmarrës”, në krahasim me
vendet e tjera të BP6 që janë anëtare. Sidoqoftë, pavarësisht se ka një status
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Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF)

“Palë” në CEFTA, ajo nuk përfaqësohet gjithmonë në të njëjtën bazë me vendet
e tjera anëtare. 6 UNMIK-u mbetet përfaqësues i Kosovës në CEFTA, duke marrë
pjesë në takimet vendimmarrëse.
Nga ana tjetër, Kosova nuk ka arritur të bëhet anëtare në disa organizata
rajonale ku të gjitha vendet e tjera të BP tashmë po marrin pjesë aktivisht.
Këto organizata lidhen kryesisht me fushat e politikave të Sundimit të Ligjit ose
Sigurisë, të tilla si RAI, SELEC, SEEPAG, ose SEPCA. Në fakt, nismat rajonale që
kanë të bëjnë me sektorin e drejtësisë dhe sigurisë janë më sfidueset për t›u
anëtarsuar. Kjo ndodh sepse ato më të rëndësishmet si SELEC dhe SEEPAG kanë
INTERPOL-in si partnerin kryesor operacional.7 Për më tepër, selia e tyre është e
vendosur në Bukuresht, Rumani - një vend që nuk e njeh Kosovën si shtet.

Shtetasit e BP6 të punësuar në Organizatat Rajonale

16%
30%
18%
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10%
17%

9%

Shqipëria

Kosova

Maqedonia e Veriut
Mali i Zi

Bosnja dhe Hercegovina

Serbia

*Përqindja e shtetasve të vendeve të BP6 në Organizatat Rajonale. Statusi: 2021

6

Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, fq.11.

7

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të bashkëpunimit rajonal, Prishtinë, Qershor 2021.

Kur bëhet fjalë për përfaqësimin/rekrutimin e stafit Kosovar, Kosova ka në
mënyrë disproporcionale më pak staf në organizatat rajonale sesa vendet e
tjera fqinje të BP në organizatat ku ajo është anëtare. Kosova ka përqindjen më
të ulët të shtetasve në mesin e stafit që punon atje (nën 9 përqind të pjesës së
përgjithshme të BP6). Kjo është prania më e ulët në rajon, e ndjekur nga Mali
i Zi (10 përqind). Ky nivel i ulët i përfaqësimit vazhdon në të gjitha nivelet, por
veçanërisht në pozitat e larta drejtuese.
Së fundmi, Prishtina është i vetmi kryeqytet i BP6 që nuk ka seli të një sekretariati
të ndonjë organizate rajonale.

Selitë e Sekretariateve të Organizatave Rajonale në Kryeqytetet e BP6

TCT
SEESAC
Beograd

Bosnja dhe
Hercegovina

RCC
RAI
Sarajevë

Serbia

Mali i Zi

RYCO
WBF
Tiranë

MARRI
SEEHN
Shkup

Shqipëria

* Shkolla Rajonale e Administratës Publike gjendet në Danilovgrad, Mal të Zi.

Në organizatat rajonale në të cilat Kosova është anëtare, ajo duhet vazhdimisht
të shtyjë më tej pjesëmarrjen e saj duke rritur numrin e shtetasve të në mesin
e stafit aty, si dhe të përpiqet të arrij një nivel më të balancuar të përfaqësimit
midis vendeve pjesëmarrëse. Kosova duhet të bëjë përpjekje të vazhdueshme
për të kërkuar anëtarësim në organizatat në të cilat nuk është anëtare.
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Maqedonia
e Veriut

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

Kosova

Përfitimet nga një pjesëmarrje më e lartë mund të jenë të dyfishta. Së pari, do
ta poziciononte Kosovën si një aktor rajonal, në nivel të barabartë me vendet e
tjera të BP6. Kjo nga ana tjetër mund të ndihmojë në konsolidimin e shtetësisë
së saj. Së dyti, duke u bërë një aktor më i fuqishëm rajonal, qeveria e Kosovës
mund të marrë pjesë në përcaktimin e agjenave rajonale. Kjo do t’i mundësonte
qeverisë të shtyjë përpara interesat e saj strategjike kombëtare dhe të ndikojë
në agjendat rajonale. Si e tillë, është e domosdoshme që qeveria të ndërmarrë
veprime të menjëhershme për të mos zgjatur përfaqësimin aktual asimetrik në
forumet rajonale.
Shqipëria jep një shembull të mirë sesi një vend mund të kalojë nga një prani
asimetrike në një të prani të plotë. Sidoqoftë, një vullnet i fuqishëm politik dhe
një angazhim i fortë janë vendimtare që kjo të ndodhë. Shqipëria së pari mori
pozicionin e Zëvendës Sekretarit të Përgjithshëm, pastaj pozitën e Sekretarit të
Përgjithshëm (SG) në RCC, së bashku me katër shtetas tjerë të punësuar në
sekretariatin e RCC-së. Drejtori i Qendrës Rajonale të Sigurisë, RACVIAC, me
seli në Rakitje në Kroaci, është gjithashtu nga Shqipëria. Së fundi, Shqipëria
mori selinë e Sekretariatit të WBF dhe RYCO në Tiranë, dhe ka shtetas të saj që
punojnë në sekretariatin e CEFTA -s, TCT-s, dhe MARRI-t.
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Ky manual synon të udhëzojë institucionet qeveritare të Kosovës, duke ofruar
një pasqyrë të qartë të nivelit të përfaqësimit të Kosovës në krahasim me
vendet e tjera të BP6 në organizatat e bashkëpunimit rajonal. Ky dokument
veçon organizatat dhe nismat në të cilat Kosova është anëtare e plotë dhe ato
në të cilat nuk është dhe jep informacion gjithëpërfshirës për fushat e punës
të secilës organizatë, strukturën e qeverisjes dhe procedurat e rekrutimit. Së
fundi, ai jep rekomandime se si të rritet përfaqësimi i Kosovës në secilën prej
organizatave rajonale ku Kosova është anëtare dhe të synojë ato në të cilat
nuk është ende anëtare.
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NISMAT RAJONALE
NË TË CILAT
KOSOVA MERR
PJESË OSE ËSHTË
ANËTARE

KËSHILLI PËR BASHKËPUNIM RAJONAL (RCC)
RCC është një organizatë e rëndësishme rajonale në Evropën Juglindore e
cila ka për qëllim bashkëpunimin rajonal, promovon zhvillimin dhe mbështet
integrimin Euro-atlantik të Evropës Juglindore (EJL).8
Mandati i RCC-së vjen nga Samiti i Zagrebit i vitit 2008, nga deklarata
politike e Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të vendeve anëtare të Procesit të
Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP); Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe
Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia,
Greqia, Turqia, Moldavia, Rumania- nga dokumenti i ashtuquajtur Akti Final i
Zagrebit mbi zgjerimin e SEECP. Akti Final i Zagrebit e bëri RCC një pasardhëse
të Paktit të Stabilitetit, duke krijuar një organizatë që mbulon bashkëpunimin
rajonal në sektorë të tillë si ekonomia dhe zhvillimi shoqëror, energjia dhe
infrastruktura, zhvillimi i kapitalit njerëzor, drejtësia dhe punët e brendshme si
dhe bashkëpunimi parlamentar.9
RCC-ja punon sipas udhëzimeve politike të SEECP-së. Ajo synon të krijojë një
mjedis të favorshëm për të çuar përpara proceset dhe projektet rajonale në
sektorë të ndryshëm. Puna dhe aktivitetet e RCC-së kanë lëvizur në veprime më
të orientuara drejt rezultateve siç janë heqja e pengesave të lirisë së lëvizjes,
rritja e konektivitetit dhe përmirësimi i konkurueshmërisë në EJL.
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Pas Samitit të Ballkanit Perëndimor të 2017, të mbajtur në Trieste, RCC-ja
e ndihmuar nga Komisioni i BE-së, koordinoi zhvillimin e Planit të Veprimit
Shumëvjeçar për Zonën Ekonomike Rajonale në Ballkanin Perëndimor (MAP
REA). U ngarkua gjithashtu nga qeveritë e BP6 që të koordinojë zbatimin e MAP
REA.10 Në Samitin e Sofjes të 2020, RCC-ja u mandatua të koordinojë zbatimin e
Tregut të Përbashkët Rajonal (CRM), duke përfshirë katër marrëveshje rajonale
për lirinë e lëvizjes dhe Agjendën e Gjelbër. 11
RCC-ja gjithashtu shërben si Sekretariati i SEECP-së dhe pjesëmarrësit e saj
përfshijnë vendet e EJL; Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia,
Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia, Greqia, Turqia, Moldavia,
Rumania, Bashkimin Evropian dhe disa Shtete anëtare të BE -së.12 Sekretariati i
RCC-së siguron funksionimin e organizatës dhe mbikëqyr zbatimin e aktiviteteve
të saj. Kosova është pjesë e RCC-së që nga themelimi i saj në vitin 2008. 13
8

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) është një kornizë bashkëpunimi gjithëpërfshirës, në
 pronësi dhe udhëheqje nga rajoni. Kjo kornizë angazhon pjesëmarrësit e RCC-së nga Evropa Juglindore (EJL), anëtarë të komunitetit
ndërkombëtar dhe donatorë në tema të cilat janë të rëndësishme dhe me interes për EJL, me qëllim të promovimit
dhe avancimit të integrimit evropian dhe euroatlantik të rajonit. Brenda kornizës së udhëzimeve të përgjithshme
politike të përcaktuara nga Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), RCC-ja punon për të zhvilluar
dhe mbajtur një klimë politike të dialogut, pajtimit, tolerancës dhe hapjes ndaj bashkëpunimit, me qëllim që të
mundësojë zbatimin e programeve rajonale që synojnë zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në dobi të qytetarëve
të rajonit. Për më shumë, vizitoni webfaqën e organizatës, në Regional Cooperation Council | About Us (rcc.int).

9

Akti Final I Zagrebit mbi zgjerimin e SEECP, 11 Maj 2007, në https://www.rcc.int/docs/20/zagreb-final-act-onseecp-enhancement.

10

Për më shumë, shih Raportin e Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat
për Kosovën, Janar 2018.

11

Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor: Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengen” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, fq. 27-32.

12

13

Shih listën e pjesëmarrësve të RCC,në Regional Cooperation Council | RCC Participants.

Meqenëse RCC është pasardhëse e Paktit të Stabilitetit, Kosova përmes UNMIK-ut ishte pjesë themeluese e saj.
Megjithatë në vitin 2012 Marrëveshja për Përfaqësimin Rajonal ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, e ndërmjetësuar
nga BE-ja i hapi rrugë Kosovës që të marrë pjesë pa UNMIK-un, por me emërtimin e parashikuar nga marrëveshja

Financimi
RCC-ja financohet nga Shtetet Anëtare të BE -së si
dhe
Zvicra,
Norvegjia, Suedia, Letonia, Britania e Madhe dhe SHBA-ja dhe 13 vendet
anëtare të SEECP-së. Shtetet Anëtare të BE -së (ShA të BE -së) dhe anëtarët e
tjerë jo nga SEECP-ja kontribojnë në buxhetin e RCC-së me një vlerë 50,000
Euro, ndërsa kontributi i secilit anëtar të SEECP-së llogaritet sipas popullsisë/
BPV-së për kokë banori. Kosova dhe Mali i Zi janë dy kontribuesit më të vegjël
(Kosova jep 40,000 Euro në vit në RCC).14
KONTRIBUTI I PALËVE KONTRAKTUESE NË BUXHETIN VJETOR TË RCC-SË
3,63%
3,63%
7,27%
7,27%
7,27%
5,45%
5,45%
5,45%
3,63%

12,72%

12,72%
12,72%
12,72%

Kosova
Greqia
Moldavia
Serbia
Kroacia
Sllovenia
Bosnja dhe Hercegovina
Shqipëria
Turqia
Maqedonia e Veriut
Romania
Bullgaria
Mali i Zi

* Vini re se kontributet nga donatorët nuk janë të paraqitura këtu.

Lokacioni/Selia
Sekretariati i RCC-së gjendet në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe ka një
Zyrë Ndërlidhëse në Bruksel.

SP udhëheq RCC-në. SP aprovon rekurtimin e stafit dhe ndërrimet në
organigramin së organizatës. Ai/ajo ka një mandat tre- vjeçar me mundësi
të vazhdimit për tre vjet tjera (3+3).
Bordi
Bordi është organi kryesor vendimmarrës i RCC-së. Anëtarët e Bordit janë
vendet dhe organizatat që kontribuojnë në buxhetin e RCC-së.15 Bordi
mbledh Koordinatorët Nacional (KN) nga të gjitha vendet dhe organizatat
pjesëmarrëse. KN-të janë zyrtarë të lartë civilë (Drejtorë në MPJ) përgjegjës
në fjalë.

14

Kontributet e vendeve të tjera anëtare të SEECP në buxhetin vjetorë të RCC-së janë: Moldavia, 40,000 EUR; Ma
qedonia e Veriut dhe Shqipëria 60 000EUR; Serbia, Sllovenia dhe Kroacia 80 000 EUR dhe Turqia, Rumania dhe Bullgaria 140 000 EUR.

15

Shqipëria, Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Republika Çeke, Kroacia, Bashkimi Evropian (BE) përfaqësuar nga një përfaqësues i Përfaqësuesit të Lartë të EEAS dhe një përfaqësues i Komisionit Evropian, Gjermania,
Franca , Greqia, Hungaria, Italia, Irlanda, Kosova, Letonia, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rumania, Serbia, Sllovenia, Suedia, Zvicra, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
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Struktura Qeverisëse e RCC-së:

për koordinimin e çështjeve relevante të RCC-së brenda administratave të
tyre përkatëse nacionale. Bordi mblidhet tre herë në vit dhe kryesohet nga
Sekretari i Përgjithshëm. Takimet e Bordit thirren dhe përgatiten nga Sekretari
i Përgjithshëm, në koordinim me Kryesinë e rradhës së SEECP (CiO).16 Bordi
miraton nominimin e kandidatit për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm
të RCC-së, siguron udhëzime dhe mbikëqyrje operacionale të organizatës,
pranon Raportin Vjetor të Sekretarit të Përgjithshëm dhe miraton Strategjinë
dhe Programin e Punës, shqyrton progresin dhe sjell propozime dhe nisma për
zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit rajonal.17
Vendimet e Bordit te RCC-se mirren me konsensus.
Rekrutimi
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të RCC-së
Bordi

Përbërja
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Rolet /
Përgjegjësitë

Zyrtarë të Lartë nga
Ministria e Punëve të
Jashtme/
Koordinatorët
Kombëtar të RCC-së

Komiteti i Financave

Përfaqësues nga
Ministria e Financave

Strukturat tjera/
Niveli Teknik

Udhëheqës të
Departamenteve
(Departamenti i
Politikave, Departmaneti
i Programeve,
Administrata, Zyra
Ndëlidhëse në Bruksel)

Miratojnë dhe adoptojnë
Përfaqësues nga 27
aspektet ﬁnanciare të
vende anëtare të
organizatës
RCC-së (13 vende
anëtare të BE-së +
përfaqësues të tjerë të
institucionëve të
BE-së) marrin pjesë në
Takimet Vjetore, si dhe
miratojnë “Strategjinë
e organizatës dhe
Programin e saj të
Punës”

RCC punëson ekskluzivisht shtetas nga vendet pjesëmarrëse të SEECP. Nuk
ka pozita të sekonduara. Rekrutimet për pozita të nivelit të lartë politik kryhen
në nivel politik, me konsensus midis trembëdhjetë (13) Ministrive të Punëve të
Jashtme (MPJ) dhe Krerëve të Shteteve dhe Qeverive.
Kandidatët për postin e Sekretarit të Përgjithshëm janë individë të cilët
konsiderohen figura të larta politike nga rajoni, me një rekord të angazhimeve të
suksesshme në bashkëpunimin rajonal dhe me aftësinë për të bashkëvepruar me
Qeveritë e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët dhe institucionet ndërkombëtar.
Pozicioni i SP zgjidhet nga qeveritë e SEECP përmes takimeve të rregullta në
nivelin e drejtorit politik dhe konfirmohet në Samitin e SEECP të Ministrive të
Punëve të Jashtme (MPJ) dhe Krerëve të Shteteve dhe Qeverive. Dy kritere janë
përcaktuese për përzgjedhjen e kandidatit:

16

Kryesimi i SEECP-së ndjek parimin e rotacionit njëvjeçar (korrik–qershor), pa rend të saktë. Greqia aktualisht kryeson SEECP-në nga korriku 2021 deri në qershor 2022.

17

Për më shumë detaje, shih statutin e RCC-së, në https://www.academia.edu/29732091/ANNEX_II_STATUTE_OF_
THE_REGIONAL_COOPERATION_COUNCIL_RCC

1.

Të ketë një personalitet të shquar me aftësi të forta drejtuese dhe një
përvoj konsensuale dhe të orientuar drejt BE-së.

2. Të jetë një zyrtar i rangut të lartë (p.sh. Sekretari i Shtetit, ish -Ministër
ose Kryeministër).
Anëtarët e SEECP lobojnë për këtë pozicion duke përdorur kanale të ndryshme
diplomatike. Megjithatë, SP aktual ka prezantuar një metodë të re të vetëpërfaqësimit/fushatës. Pasi u nominua nga Shqipëria, ajo vizitoi 13 kryeqytetet
e SEECP.18
Sekretari i Përgjithshëm i parë i RCC-së, ishte një diplomat i lartë kroat, dhe i
dyti, një diplomat i lartë nga Serbia. SP nga Kroacia punësoi kryesisht këshilltarë
politikë nga Kroacia, ndërsa SP aktuale, Majlinda Bregu, një shtetase shqiptare,
rriti ndjeshëm numrin e stafit të RCC-së nga Shqipëria.19

18

Përpara kësaj, qeveritë lobuan për kandidatin e tyre në forume bilaterale ose duke përdorur kanale diplomatike
gjatë samiteve të SEECP ose takimeve të tjera rajonale. Ndryshe nga kjo, Majlinda Bregu u përfaqësua drejtpërdrejt, duke prezantuar kandidaturën e saj gjatë vizitës në kryeqytetet e SEECP.

19

Në vitin 2019, dy (2) shtetas shqiptarë ishin të punësuar si staf bazë në Sekretariat dhe një (1) si staf i projektit. Në
vitin 2021, janë tetë (8) - pesë (5) në Sekretariat dhe tre (3) në pozita të projektit.

20

SP i parë (2008-2013), Hidajet Biščević, ishte Sekretar i Shtetit nga MPJ kroate dhe shërbeu disa mandate si Ambasador i Kroacisë, veçanërisht në vendet e EJL. SP i dytë (2013-2018), Goran Svilanović, ishte ish-ministër i Punëve
të Jashtme të Serbisë dhe kryetar i Tryezës I të Punës në Paktin e Stabilitetit për Evropën Juglindore. Majlinda Bregu,
në detyrë që prej vitit 2019, është ish-zëdhënëse e Kryeministrit të Shqipërisë, ish-ministre për Integrimin në BE dhe
ish-Kryetare e Komisionit Parlamentar për Integrimin në BE.
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Stafi për pozitat e tjera të larta plotësohet përmes njoftimeve/konkurseve
për vende të lira pune, për një mandat shtatëvjeçar pa mundësi vazhdimi.
Pozicionet si Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm, Shefi i Zyrës Ndërlidhëse të RCC
në Bruksel dhe Udhëheqësi i Departamentit Politik mbeten në diskrecionin e
Sekretarit të Përgjithshëm dhe diskutimet joformale dhe negociatat politike të
tij/saj me përfaqësuesit e MPJ -së të vendeve të SEECP-së. Ato sigurojnë një
ekuilibër midis përfaqësuesve nga 13 vendet anëtare të SEECP. Këto pozicione
të nivelit të lartë zakonisht plotësohen nga diplomatë të lartë nga vendet
anëtare të SEECP. Për pozicionet e ekspertëve, kandidatët duhet të jenë shtetas
nga vendet anëtare të SEECP, me ekspertizë përkatëse në fushat e politikave
të RCC-së. Qeveritë nacionale nuk kanë nevoj të lobojn për këto pozicione.
Sidoqoftë, është thelbësore që qeveria t’i shpërndajë njoftimet/konkurset për
këto pozita vakante në nivel vendi për të rritur numrin e shtetasve të punësuar
në këto organizata. RCC-ja gjithashtu menaxhon projektet e BE -së. Pozitat e
stafit të projekteve kontraktohen për një periudhë më të shkurtër kohore (sa
kohëzgjatja e projektit) në krahasim me pozicionet kyçe të RCC-së (2-3 vjet).

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

Tre Sekretarët e Përgjithshëm kishin përvoja të ngjashme. Të gjithë ata ishin
zyrtarë të rangut të lartë shtetëror në vendin e tyre.20 Zakonisht, SP të RCC-së
tentojn të punësojnë staf nga vendi i tyre i origjinës.

Që nga themelimi i RCC, vetëm një shtetas i Kosovës është punësuar në nivel
eksperti.
Sekretariati i RCC-së si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6
Zyra e Sekretarit
të Përgjithshëm
Rregullat e
Rekrutimit/
Sekondimet

Kosova

Shqipëria
Serbia

Maqedonia e
Veriut

Bosnja dhe
Hercegovina
Mali i Zi

Sekretari i
përgjithshëm, dhe
staﬁ i zyrës së tij
emërohen me
konsensus nga 13
MPJ-të e SEECP-së

Departamenti i
Programëve
Konkurse të
hapura për
shtetasit e 13
vendeve të
SEECP-së

Departamenti i
Politikave
Konkurse të
hapura për
shtetasit e 13
vendeve të
SEECP-së

Zyra Ndërlidhëse
në Bruksel
Konkurse të
hapura për
shtetasit e 13
vendeve të
SEECP-së, si
dhe për staf lokal

-

1

-

-

2

3

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

4

4

2

-

-

3

-

1

RCC është një organizatë e rëndësishme dhe me ndikim brenda
rajonit. Një prani e shtuar në RCC, mund të ndikojë pozitivisht në
pjesëmarrjen e Kosovës në organizatat e tjera rajonale me anëtarësi
të ngjashme, por me buxhet më të ulët (p.sh. MARRI, RYCO, WBF,
CEFTA, TCT). Kjo është arsyeja pse është kritike për që Qeveria e
Kosovës të:
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1.

Zhvilloj një strategji dhe një plani veprimi, i cili përcakton hapa
konkretë që duhet të ndërmerren nga secili institucion, por në
veçanti nga MPJ-ja. Fokusi duhet të jetë në punësimin e më
shumë shtetasve të Kosovës në mesin e stafit në RCC, si në pozita
për ekspert ashtu edhe në ato politike.

2. Forcoj marrëdhënjet bilaterale me shtetet anëtare të SEECP dhe të
sigurojë mbështetjen e tyre për një numër të shtuar të shtetasve
të Kosovës në pozitat e RCC-së.

ORGANOGRAMI I SEKRETARIATIT TË RCC-SË
Sekretari i
Përgjithshëm

ZYRA E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM
Udhëheqësi i Zyrës së
Sekretarit të Përgjithshëm
SHQIPËRI

SHQIPËRI

ZYRA NDËRLIDHËSE NË BRUKSEL
Udhëheqësi i Zyrës
BULLGARI

Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm
SERBI

Këshilltar i Lartë
MALI I ZI

Zyrtari i Lartë për
Asistenti Ekzekutiv i
Komunikime
Sekretarit të
BOSNJA DHE
Përgjithshëm
HERCEGOVINA
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA
Asistenti për
Assistenti për Rrjete
Komunikime
Sociale dhe Komunikime
BOSNJA DHE
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA
HERCEGOVINA

DEPARTAMENTI I POLITIKAVE

DEPARTMANETI I PROGRAMEVE

Udhëheqësi i Departamentit
të Politikave
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Udhëheqës i Departamentit të Programeve
MAQEDONI E VERIUT
Analist i Lartë i
Politikave;
KROACI

Këshilltari i Lartë Politik
SHQIPËRI
Këshilltar Politik;
SLLOVENI

Ekspert për
Monitorim dhe
Raportim
SHQIPËRI

Këshilltar i Ulët Politik
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA
Asistent i
Departamentit
të Programeve
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Asistent i
Departamentit
të Programeve
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Analist i Lartë i
Politikave
Ekonomike;
TURQI

Asistent i
Departamentit
të Programeve
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Ekspert i lartë i
Ekspert i Lartë
konkurrueshmërisë; për Zhvillimin e
Kapitalit Njerëzor;
MALI I ZI
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA
Ekspert i lartë i
konkurrueshmërisë;
Ekspert i Lartë
SHQIPËRI
për Zhvillimin e
Kapitalit Njerëzor;
KOSOVË

Ekspert i Lartë për
Konektivitet
Ekonomik
dhe Digjital
SHQIPËRI
Ekpert për
Konektivitet
Digjital
SERBI

Ekpert për
Konektivitet
Digjital
MALI I ZI

Ekspert për
Konektivitet
MALI I ZI

MARRËVESHJA E TREGTISË SË LIRË E EVROPËS JUGLINDORE (CEFTA)
CEFTA është një marrëveshje e tregtisë së lirë midis gjashtë vendeve të Ballkanit
Perëndimor; Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbi dhe Bosnje
dhe Hercegovinë, si dhe Moldavës. Marrëveshja e parë CEFTA-s u nënshkrua
nga Polonia, Hungaria, Republika Çeke dhe Sllovakia në dhjetor 1992 dhe hyri
në fuqi në korrik 1994. Sllovenia iu bashkua CEFTA-s në 1996, Rumania në 1997,
Bullgaria në 1999, Kroacia në 2003 dhe Maqedonia në 2006. Në 2007, vendet
themeluese, së bashku me vendet e tjera që i’u bashkuan më vonë (Sllovenia,
Rumania, Bullgaria dhe Kroacia) u larguan nga CEFTA sapo u bënë anëtare të
BE -së.21
Si e tillë, CEFTA u zgjerua në pjesën tjetër të vendeve të Ballkanit Perëndimor që
kishin mbetur jashtë BE-së, të cilat kishin nënshkruar një sërë marrëveshjesh
bilaterale të tregtisë së lirë me njëra-tjetrën. Këto marrëveshje të shumta
bilaterale të tregtisë së lirë u zëvendësuan nga një marrëveshje të vetme
multilaterale - CEFTA.
Mandati i CEFTA-s vjen nga Traktati detyrues ndërkombëtar për të gjitha vendet
e BP dhe Moldavi. Ai synon të nxisë marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare
midis vendeve pjesëmarrëse, të heqë 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). CEFTA kontribuon në integrimin
ekonomik rajonal së bashku me nismat në fusha të tjera të tilla si Komuniteti
i Energjisë, Zona e Përbashkët e Aviacionit Evropian, Memorandumi i Evropës
Juglindore në fushën e Transportit, Nisma e Evropës Juglindore në fushën e
Telekomunikacionit dhe Internetit, etj. Të gjitha këto nisma synojnë krijimin e
një tregu të përbashkët rajonal, që në një fazë të mëvonshme të integrohet në
tregun e madh evropian.22

20
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Në vitin 2006 UNMIK-u nënshkruajti Traktatin e CEFTA-s në emër të Kosovës.23
Financimi
CEFTA financohet nga palët dhe donatorët e CEFTA-s, përfshirë BE-në. Buxheti
vjetor i Sekretariatit është 1,198,000.00 euro. Kontributi i palëve të CEFTA-s në
këtë buxhet të përgjithshëm është deri në 55, 55 përqind, ose rreth 670,875 euro.
Pjesa e mbetur, 44,45 përqind mbulohet nga donatorët. Kosova mbulon 8.67
përqind të buxhetit të përgjithshëm, ose 58,142 euro në vit. Ky nivel kontributesh
është rishikuar në vitin 2018.24

21

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

22

23

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://cefta.int/.

Raporti i Balkans Group, Përfaqësimi i kontestuar i Kosovës në CEFTA. Një përmbledhje Politike dhe Juridike, Tetor
2021.

24

Kontributet e “Palëve” të tjera në buxhetin vjetorë të CEFTA-s janë: Shqipëria: 71,560 Euro; Bosnja dhe
Hercegovina: 111,813 Euro; Maqedonia e Veriut: 98,395 Euro; Moldavia: 49,197 Euro; Mali i Zi: 58,142 Euro;
Serbia: 223,626 Euro.

KONTRIBUTI I PALËVE KONTRAKTUESE NË BUXHETIN VJETOR TË CEFTA-S
8,67%
10,67%

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

16,67%
14,67%

7,33%
8,67%

33,33%

*Vini re se kontributet nga BE-ja, vendet anëtare të BE-së, si dhe nga vendet e tjera nuk janë të paraqitura këtu.

Struktura Qeverisëse e CEFTA-s:
Komiteti i
Përbashkët

Sekretariati i
CEFTA-S

Zëvendës Ministrat
Komiteti i
Lehtësimit
të Tregtisë

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

•

Komiteti i Përbashkët;

•

Sekretariati; dhe

•

Komitetet, Nën-komitetet dhe Grupet Punuese dhe trupat teknike.25

Komiteti i Përbashkët përbëhet nga përfaqësuesit e Palëve dhe është përgjegjës
për mbikëqyrjen dhe administrimin e zbatimit të CEFTA -s. Takimet drejtohen
nga njëra nga Palët, në baza vjetore sipas rendit alfabetik, dhe marrin pjesë
Ministrat që janë përgjegjës për Marrëdhëniet Ekonomike me Jashtë. Vendimet
merren me konsensus.26
25

Shih Strukturën e Sekretariatit të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qëndrore, 31 maj 2021, në https://
cefta.int/structures/.

26

Rregullorja e punës për Komisionin e Përbashkët, 28 shtator 2007, në https://cefta.int/legal-documents/#14634
98451954-049a1331-0c1c.
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Nën-komiteti
për Bujqësi
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Nën-komiteti për
Masat jo-Tarifore

Komiteti i Pikave
të Kontaktit

Komiteti për Fasilitimin e Tregtisë dhe Komiteti për Pikat e Kontaktit të CEFTA
-s (PK) janë krijuar për të ndihmuar Komitetin e Përbashkët në adresimin e
çështjeve të lehtësimit të tregtisë rajonale në CEFTA dhe sigurimin e përmbushjes
së zinxhirëve furnizues ndërkombëtarë dhe rajonalë. Komiteti i PK-ve të CEFTA-s
mbështet funksionimin e lehtë të Marrëveshjes dhe përmbushjen e vendimeve,
rekomandimeve dhe konluzave të Komitetit të Përbashkët brenda Palës
Kontraktuese.27
Sekretariati ofron mbështetje teknike dhe administrative për Komitetin e
Përbashkët dhe për çdo nënkomitet, grup ekspertësh ose organ tjetër të
krijuar nga Komiteti i Përbashkët. Sekretariati i dorëzon një Raport vjetor mbi
aktivitetet e tij Komitetit të Përbashkët dhe Komitetit Drejtues të Sekretariatit (i
cili përfshin palët e CEFTA-s dhe të gjithë donatorët që mbështesin aktivitetet
e Sekretariatit).28
Nënkomitetet (Nënkomiteti për NTM-të, Nënkomiteti për Bujqësi, Nënkomiteti
për Doganat dhe Rregullat e Origjinës dhe Nënkomiteti për Tregtinë e
Shërbimeve) dhe Grupet e Punës (GP për Masat Teknike, GP për Menaxhimin e
Riskut, GP për Shkëmbimin e Informacionit, Grupi Negociator për Shërbimet, GP
në Statistikat e Tregtisë së Shërbimeve, GP i Përbashkët për Njohjen Reciproke
të Kualifikimeve Profesiobale dhe GP i Përbashkët për Investime) mbështesin
funksionimin dhe zbatimin e Marrëveshjes në fusha të ndryshme.
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Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të CEFT-as
Komiteti i Përbashkët

Komiteti i Pikave
të Kontaktit

Nënkomitetet

Përbërja

Ministrat për Marrëdhënje
të Jashtme Ekonomike

Pikat e Kontaktit,
apo edhe zëvendës
-Pikat e Kontaktit,
të CEFTA-s/
Zakonisht
Udhëheqës së
Departamentit të
Tregtisë

Zyrtarë të Lartë të
tamatikave speciﬁke
sektoriale

Rolet/
Përgjegjësitë

Mbikëqyrë dhe administron Mbështetë
zbatimin e marrëveshjes
funksionimin e
së CEFTA-s
Marrëveshjes, si
dhe zbatimin e
vendimeve dhe
rekomandimeve të
Komitetit të
Përbashkët

Merren me tematika
sektoriale dhe
raportojnë tek
Komiteti i
Përbashkët: CEFTA
ka katër
nënkomitete:
-Nënkomiteti për
NTM-të;
-Nënkomiteti për
Bujqësi;
-Nënkomiteti për
Doganat dhe
Rregullat e Origjinës;
Nënkomiteti për
Tregtinë e
Shërbimeve

27
28

Ibid.

Vendimi i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Mandati i Sekretariatit,
28 shtaor 2007, https://cefta.int/legal-documents/#1463498451954-049a1331-0c1c.

Në kohën e nënshkrimit të marrëveshjes së CEFTA-s, Kosova administrohej nga
UNMIK-u, në bazë të Rezolutës 1244. Në vitin 2012, Kosova dhe Serbia arritën
Marrëveshjen Rajonale të Përfaqësimit dhe Bashkëpunimit, që synonte të
lehtësonte pjesëmarrjen e Kosovës në forumet rajonale në baza të barabarta
me vendet e tjera.29 Megjithatë, kjo marrëveshje nuk arriti të zgjidhë përfaqësimin
e Kosovës në CEFTA pa UNMIK-un, i cili edhe sot e kësaj dite mbetet subjekt i
mosmarrëveshjes politike me Serbinë.
UNMIK-u mbetet përfaqësues i Kosovës dhe vazhdon ta konsiderojë veten palë
të CEFTA-s.30 Qeveritë e njëpasnjëshme nuk e vendosën këtë çështje si pike të
rëndësishme në agjendën e tyre politike. Megjithatë, qeveria aktuale shkoi një
hap më tej. Kryeministri Kurti ka insistuar në trajtimin e pabarabartë të Kosovës
në CEFTA, kështu duke propozuar zëvendësimin e CEFTA-s me të ashtuquajturën
“Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Juglindore (SEFTA)”, bazuar në
parimet e marrëveshjesmsë Zonës Ekonomike Evropiane/ Asociacionit Evropian
të Tregtisë së Lirë (EEA/EFTA), duke ofruar barazi për të gjithë anëtarët.
Është e rëndësishme të theksohet se CEFTA është një mekanizëm i rëndësishëm
dhe i qëndrueshëm rajonal që nuk duhet neglizhuar. Ajo u bë një organizatë
kryesore koordinuese, krahas RCC-së, në agjenda të tjera të bashkëpunimit
rajonal, duke përfshirë atë të Procesit të Berlinit. Prandaj, është thelbësore që
qeveria të shtojë përpjekjet e saj për të ndryshuar përfaqësimin dhe rolin e saj
në CEFTA.31
Lokacioni/Selia
Sekretariati i CEFTA-s gjendet në Bruksel, Belgjikë.

CEFTA punëson ekskluzivisht shtetas nga vendet e BP6; Kosova, Shqipëria,
Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, si dhe Moldavia,
të cilat janë palët e saj të bazuara në Traktat. CEFTA ka një Sekretariat mjaft të
vogël. I vetmi pozicion i nivelit të lartë është ai i Drejtorit. Për shkak se vendet
e BP6, përfshirë Kroacinë dhe Moldavinë, sapo ishin bashkuar me CEFTA -n në
2006, ndërsa vendet e tjera të Evropës Qendrore dhe Lindore (CEEC) tashmë
ishin bashkuar me BE (dhe u larguan nga CEFTA), Drejtori i parë i CEFTA-së ishte
një shtetase nga Sllovenia. Kjo zgjedhje u bë pjesërisht për shkak se ajo kishte
përvojë të mëparshme dhe një kuptim të thellë të CEFTA-s si institucion.
Drejtori i CEFTA -s zgjidhet midis propozimeve të bëra nga Komiteti i Pikave të
Kontaktit. Kandidati për këtë pozitë zgjidhet nga zëvendëministrat përgjegjës
për tregtinë nga të shtatë (7) palët e CEFTA-s, gjatë mbledhjes së Komitetit të
29
30

Konkluzionet e dakorduara, Marrëveshjet në Lidhje me Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal, 24 shkurt 2012.

Për më shumë, shih Raportin e Grupit për Ballkan, Përfaqësimi i Kontestuar i Kosovës në CEFTA. Një përmbledhje
Politike dhe Juridike, Tetor 2021.

31

I zhgënjyer nga trajtimi në CEFTA, Kryeministri i Kosovës doli me një propozim të ri, për të zëvendësuar CEFTA
me SEFTA (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë Juglindore). Zyra e Kryeministrit, Kryeministri Kurti në Samitin e Tiranës,
10 qershor 2021, në https://kryeministri.rks-gov.net/en/speech-of-prime-minister-kurti-in-tirana-at-the-summit-of-the-six-western-balkans-states-2/. Shih poashtu, Lajmet Exit, Kosova propozon marrëveshje të tregtisë së
lirë për Ballkanin Perëndimor, 11 qershor 2021, në https://exit.al/en/2021/06/11/comment-kosovo-proposes-freetrade-agreement-for-the-western-balkans/.
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Rekrutimi

Përbashkët. Mandati i tij zgjat katër vjet.
Ashtu si në organizata të tjera rajonale, vendet lobojnë për kandidatët e tyre
gjatë takimeve të nivelit të lartë të CEFTA-s, por edhe përmes kanaleve të
tjera bilaterale dhe diplomatike, kryesisht duke përdorur Ambasadat. Drejtori
i CEFTA-s, që është pozita më e lartë politike e organizatës, pritet të ketë
ekspertizë dhe përvojë solide në ekonomi.
Sekretariati i CEFTA-s hap gjithashtu vende të lira pune për pozicione në niveli
eksperti. Këto pozicione janë të hapura për shtetasit nga palët e CEFTA-s.
Përzgjedhja e kandidatëve për këto pozita bëhet nga një komision i përbërë
nga drejtori i CEFTA-s, përfaqësuesi i Agjencisë së kontraktuar të Burimeve
Njerëzore dhe përfaqësuesi i Sekretariatit të CEFTA-s, si dhe përfaqësuesi i
Komisionit Evropian.32 Duke qenë se Sekretariati ndodhet në Bruksel, disa nga
stafi mbështetës i administratës janë punësuar në nivel lokal, nga Belgjika.
Që nga viti 2015, ekziston një sistem rrotativ i sekondimeve në Sekretariat nga
Palët e CEFTA -s. Katër zyrtarë nga tregtia nga palët që mbajnë kryesimin e
nënkomisioneve të CEFTA-s sekondohen dhe punojn në Sekretariat për njeë
periudh gjashtë (6) muaj. Roli i tyre është të mbështesin zbatimin e programit të
punës së organit përkatës, në mënyrë që të sigurohet kontinuiteti i aktiviteteve
të CEFTA-s ndërmjet kryesuesve në detyrë. Gjatë kryesimit të Kosovës në vitin
2019, Kosova kishte dy zyrtarë (në pozicione ekspertësh) nga Ministria e Tregtisë
të dërguar në Sekretariatin e CEFTA-s. Ka edhe staf të projektit që janë shtetas
nga Palët e CEFTA-s.
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Që nga viti 2006, CEFTA ka pasur dy drejtorë, përkatësisht nga Sllovenia dhe
Bosnja dhe Hercegovina, dhe një ushtrues detyre nga Turqia . Secili prej tyre ka
shërbyer më parë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Tregtisë, si zyrtar i lartë, në
vendet e tyre të origjinës.33

32

Shih, Vendimet e Komisionit të Përbashkët- CEFTA, në https://cefta.int/legal-documents/#1463498451954-049
a1331-0c1c.

33

Nga viti 2008 deri në vitin 2013, Renata Vitez, ish-sekretare shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë nga Sllovenia,
shërbeu si drejtoreshë e CEFTA-s. Nga viti 2015 deri në 2017, Umut Erkezer, një analist i lartë ekonomik nga Turqia
shërbeu si ushtrues detyre i drejtorit. Që nga viti 2018, një shtetas i Bosnjës dhe Hercegovinës, Emir Djikić, ka udhëhequr Sekretariatin e CEFTA-s dhe mandatin e tij përfundon në vitin 2022. Para nominimit të tijë, ai ishte një
zyrtar i lartë për tregëti në Ministrinë e Ekonomis së Bosnjës dhe Hercegovinës.

Kosova ka një përfaqësues që punon në nivel eksperti në CEFTA.
Sekretariati i CEFTA-s si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6
Drejtori
Rregullat e
rekrutimit/
sekondimët

Emërohet me
konsensus nga
7 Ministrat për
Tregti të Palëve
të CEFTA-s

Ekspertët
Konkurse të
hapura për
shtetasit e 7
Palëve të
CEFTA-s

Staﬁ i Projekteve Staﬁ i Sekonduar
Konkurse të
hapura për
shtetasit e 7
Palëve të
CEFTA-s

Konkurse të
hapura për dy
shtetas nga
Pala që mban
kryesinë e
CEFTA-s (me
rotacion prej
6-12 muajsh).

Kosova

--

1

1

-

Shqipëria

-

-

1

-

Serbia

-

2

1

-

Maqedonia
e Veriut

-

-

1

2

Bosnia dhe
Hercegovina

1

-

1

-

Mali i zi

-

1

-

-

Moldavia

-

1

-

-

-

1.

Mobilizimi i mbështetjes së aleatëve, njohësve dhe partnerëve,
brenda dhe jashtë BE-së (SHBA, Norvegji, Zvicër, Gjermani, Kroaci
etj.), për të kërkuar tërheqjen e njëanshme të UNMIK-ut nga CEFTA.

2. Thellimi i bashkëpunimit me anëtarët e CEFTA-s që njohin
Kosovën (Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi) për të
mbështetur kërkesën e Kosovës për ndryshimin e preambulës
së CEFTA-s. Paralelisht, diskutimi me jo-njohësit (Serbinë,
Bosnje-Hercegovinën dhe Moldavinë) dhe kërkimi i zbatimit të
Marrëveshjes së 2012-ës.
3. Përgatitja për të proceduar kërkesën për ndryshimin e
preambulës, nenit 1 dhe nenit 4 të CEFTA-s, duke hequr UNMIK-un
si përfaqësues të caktuar të Kosovës dhe duke e zëvendësuar atë
me emërtimin Kosova* (në përputhje me Marrëveshjen e 2012).
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Qeveria e Kosovës duhet të përcaktojë një plan konkret të veprimeve
për inicimin e largimit të UNMIK-ut si palë CEFTA. Veprimet e
mëposhtme duhet të ndërmerren:

ORGANOGRAMI I SEKRETARIATIT TË CEFTA-S

DREJTORI
BOSNIA DHE HERCEGOVINA

Ekspert i Lartë
Teknik- Ndërmjetësim
të Tregut
MALI I ZI

Eskpert i Lartë
Teknik-Tregtia
në Shërbime
SERBI

Ekspert i ri TeknikNdërmjetësim
të Tregut
KOSOVË

Ekspert i ri TeknikTregtia në Shërbime
MOLDAVI

Ekspert për
koordinim dhe
komunikim
SERBI

Udhëheqës i
Administratës
BELGJIKË

Zyrtar i
Prokurimit
MALI I ZI

Zyrtar i
Financave
SERBI

SEKRETARIATI I TRAKTATIT TË KOMUNITETIT TË TRANSPORTIT (TCT)
Komuniteti i Transportit është një organizatë ndërkombëtare në fushën e
mobilitetit dhe transportit. Ai përbëhet nga 33 pjesëmarrës, shtetet anëtare
të BE -së dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.34 Mandati i organizatës vjen nga
Traktati për krijimin e Komunitetit të Transportit i nënshkruar në Tetor 2017.35
Qëllimi i Traktatit është krijimi i një Komuniteti Transporti në fushën e rrugëve,
hekurudhave, rrugëve ujore të brendshme dhe transportit detar, si dhe zhvillimi
i një rrjeti transporti midis Bashkimit Evropian dhe gjashtë vendeve të Ballkanit
Perëndimor. Ky traktat bazohet në integrimin progresiv të tregjeve të transportit
të vendeve të Ballkanit Perëndimor në tregun e transportit të BE -së, bazuar
në acquis -in përkatëse, përfshirë fushat e standardeve teknike, ndërveprimin,
sigurinë, menaxhimin e trafikut, politikën sociale, prokurimin publik dhe
mjedisin.36
TcT gjithashtu ka një rol kyç në agjendën e konektivitetit, të paraqitur në kuadër
të Procesit të Berlinit.37 Ai koordinon zhvillimin e “një plani pune për zhvillimin
e shtrirjes indikative TEN-T të rrjeteve gjithëpërfshirëse dhe thelbësore në
Ballkanin Perëndimor, duke identifikuar projekte prioritare me interes rajonal,
të cilat kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të ekuilibruar në aspektin
ekonomik, hapësinor. integrimit, ndikimit mjedisor dhe sohoqëror si dhe
kohezionit social”.38 Nga 2020, TCT është gjithashtu iniciatori i Korsive të
Gjelbra, i cili hapi korridoret midis vendeve të BP6, dhe midis BP6 dhe BE-së,
duke lejuar rrjedhjen e lirë të pajisjeve mjekësore dhe të sigurisë gjatë krizës
panemike të Covid-19.39

Çdo Palë Kontraktuese kontribuon në buxhetin e Komunitetit të Transportit.
Bashkimi Evropian kontribuon me 80 përqind të buxhetit, dhe gjashtë vendet
e Ballkanit Perëndimor mbulojnë pjesën tjetër. Çdo vend i BP6 kontribuon në
mënyrë të barabartë me një vlerë prej 2 përqind, ndërsa 8 përqind e mbetur
shpërndahet sipas BPV -së të tyre. Kosova është kontribuesi më i vogël, me 2.57

34

Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Republika e Qipros, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca,
Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Polonia, Portugalia,
Rumania, Sllovakia , Sllovenia, Spanja dhe Suedia, si dhe BB6 (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi,
Maqedonia e Veriut dhe Serbia).

35

Këshilli i Bashkimit Evropian, Vendimi i Këshillit (BE) 2019/392 për përfundimin, në emër të Bashkimit Evropian, të
Traktatit themelues të Komunitetit të Transportit, Mars 2019 në https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019D0392.

36

Për më shumë, shih Raportin e Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat
për Kosovën, Janar 2018.

37

Gjatë Samitit të Sofjes, në nëntor të vitit 2020, liderët miratuan një paketë të re lidhjeje të përbërë nga gjashtë
projekte që lidhen me transportin e qëndrueshëm dhe zonat e energjisë së pastër (sipas Planit Ekonomik dhe të
Investimeve), themeluan Tregun e Përbashkët Rajonal dhe nisën Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Për
më shumë, shih Komisionin Evropian, Samiti i Ballkanit Perëndimor në Sofje: Hapat e rëndësishëm të ndërmarrë për
të avancuar bashkëpunimin rajonal për të nxitur rimëkëmbjen socio-ekonomike dhe konvergjencën me BE-në, 10
nëntor, 2020, në: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2051

38
39

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.transport-community.org/about/.

Për më shumë, shihni propozimin e përbashkët të përgatitur nga Sekretariati i Përhershëm i Komunitetit të Transportit dhe Sekretariati i CEFTA-s për të lehtësuar transportin dhe tregtimin e mallrave thelbësore brenda Ballkanit
Perëndimor, mars 2020, në https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2020/03/Joint-TCTCEFTA-proposal-green-corridors.pdf.
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Financimi

përqind në vit.40 Niveli i kontributeve mund të rishikohet çdo tre vjet, me kërkesë
të çdo Pale Kontraktuese, dhe me vendim të Komitetit Drejtues Rajonal.
KONTRIBUTI I PALËVE KONTRAKTUESE NË BUXHETIN VJETOR TË TcT-SË
2,57%
3,20%
3,55%
2,88%
2,38%
5,42%

80%

Kosova
Shqipëria
Bosnja dhe Hercegovina
Maqedonia e Veriut
Mali i Zi
Bashkimi Evropian
Serbia

Komuniteti i Transportit mbështetet nga një Sekretariat i Përhershëm.
Përgjegjësitë e tij përfshijnë:
•

Sigurimi i mbështetjes administrative për Këshillin Ministror, Komitetin

Drejtues Rajonal, komitetet teknike dhe Forumin Social;

•

Shërbimi si Observator i Transportit për të monitoruar performancën e
zgjerimit të indikatorit TEN-T të rrjeteve gjithëpërfshirëse dhe thelbësore
në Ballkanin Perëndimor;

•

Mbështetja e zbatimit të Agjendës së Konektivitetit të Ballkanit
Perëndimor Gjashtë (BP6) e cila synon të përmirësojë lidhjet brenda
Ballkanit Perëndimor, si dhe midis rajonit dhe Bashkimit Evropian.41

Struktura Qeverisëse e TcT-së:
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Këshilli Ministror
Këshilli Ministror siguron që objektivat e përcaktuara në Traktatin për krijimin e
Komunitetit të Transportit të:
•

Siguroj udhëzime të përgjithshme të politikave;

•

Bëj rishikimin e progresit në zbatimin e këtij Traktati, duke përfshirë
ndjekjen e propozimeve të paraqitura nga Forumi Social;

•

Jep mendime për emërimin e Drejtorit të Sekretariatit të Përhershëm;

•

Vendos për selinë e Sekretariatit të Përhershëm me konsensus.

Këshilli Ministror përbëhet nga një përfaqësues i secilës palë, të cilët takohen
në baza vjetore. Pjesëmarrja si vëzhgues është e hapur për të gjitha shtetet
anëtare të BE-së.

40

Konkluzioni për Traktatin për themelimin e Komunitetit të Transportit, Mars 2019, në https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1027(01)&from=EN.

41

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.transport-community.org/.

Nga korriku 2021, Ministri i Transportit i Kosovës shërben si Kryetar i Këshillit
Ministror. Ky rol rrotullohet çdo vit.
Komiteti Drejtues Rajonal
Komiteti Drejtues Rajonal përbëhet nga përfaqësues të BP6 dhe të një përfaqësuesi
alternativ. Ai është përgjegjës për administrimin dhe implementimin e rregulltë
të Traktatit të Komunitetit. Vendimet e Komitetit Drejtues Rajonal zbatohen nga
Palët Kontraktuese në përputhje me rregullat e tyre.
Përveç përfaqësuesve nga vendet e BP6, pjesëmarrja si vëzhgues është e hapur
për të gjitha shtetet anëtare të BE-së.
Komitetet Teknike
Komiteti Drejtues Rajonal vendos krijimin e komiteteve teknike, në formën
e grupeve “ad hoc” të punës. Çdo komitet teknik (Hekurudhat, Lehtësimi i
Transportit, Siguria Rrugore, Rruga dhe Transporti i Mallrave të Rrezikshme)
përbëhet nga përfaqësues të Palëve Kontraktuese dhe i ofron propozime,
brenda sferës së përgjegjësisë, Komitetit Drejtues Rajonal. Pjesëmarrja si
vëzhgues është e hapur për të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Në baza “ad
hoc”, organizatat përkatëse të shoqërisë civile, dhe në veçanti ato që trajtojnë
çështje mjedisore, ftohen si vëzhgues. Komitetet teknike miratojnë rregullat e
tyre të procedurës.
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të TcT-së
Komiteti Drejtues
Rajonal

Komitetet Teknike

Përbërja

Ministrat për
Transport

Përfaqësues nga
Ministritë për
Transport

Përfaqësues nga
Ministritë për
Transport, përgjegjës
për tamatika speciﬁke
sektoriale

Rolet/
Përgjegjësitë

Ofron udhëzime
politike dhe
mbikëqyrë
progresin e
implementimit të
Traktatit

Administron dhe
siguron zbatimin e
suksesshëm të
Traktatit

Rekomandon dhe
propozon rreth
sferës së tematikës
sektoriale tek
Komiteti Drejtues
Rajonal
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Këshilli Ministror

Lokacioni/Selia
Sekretariati i TCT gjendet në Beograd, Serbi.
Rekrutimi
Sekretariati punëson shtetas nga BP6 dhe Palët Kontraktuese të TcT, përfshirë
shtetas të Shteteve Anëtare të BE -së (SHA të BE -së). Kandidatët e kualifikuar
duhet të kenë ekspertizë në fushat që lidhen me Infrastrukturën e Transportit
dhe fusha të tjera të punës TcT. Deri më tani nuk ka pozita të sekonduara, por
kërkohet një përfaqësim i balancuar midis shtetasve të wBP6 gjatë rekrutimit.
TcT është një organizatë e re e bazuar në një Traktat të BE-së. Prandaj lobimi
direkt tek institucionet e BE-së përgjegjëse për TCT-në është jetik. Emërimet
për postet e nivelit të lartë në Sekretariatin e TCT miratohen në nivel të Këshillit
Ministror, i cili përbëhet nga Ministrat përgjegjës për Transportin nga vendet e
BP6. Këto takime janë gjithashtu të hapura për Shtetet Anëtare të BE-së, të cilat
mund të marrin pjesë si vëzhgues.
TcT punëson gjithsej 20 punonjës, nga të cilët 16 janë shtetas të vendeve të BP6
dhe 4 nga SHA të BE-së. Drejtori i Sekretariatit të Përhershëm të TKT - pozicioni
më i lartë - emërohet nga Këshilli Ministror dhe ka një mandat tre vjeçar me
mundësi vazhdimi edhe për tre vjet të tjera (3+3). Pozicioni tjetër politik në
Sekretariatin e TCT është pozicioni i zëvendësdrejtorit.
Për pozitat e tjera, kandidatët përzgjidhen përmes konkurseve të hapura.
Kosova ka 1 pozitë eksperte dhe 1 staf mbështetës të punësuar në sekretariatin
e TCT.
Sekretariati i TcT-së si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6
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Drejtori
Rregullat e
rekrutimit/
sekondimët

Emërohet me
konsensus nga
Këshilli Ministror

Ekspertët
Konkurse të hapura
për shtetasit e
Palëve të TcT-së

Staﬁ Administrativ
Konkurse të hapura
për shtetasit e
Palëve të TcT-së

Kosova

-

1

1

Shqipëria

-

2

-

Serbia

-

2

5

Maqedonia e
Veriut

Zëvendës Drejtori

2

-

Bosnja dhe
Hercegovina

-

1

-

Mali i Zi

-

-

-

Kosova duhet të mundohet të sigurojë pozitën e zëvendësdrejtorit.
Vini re se ky pozicion është parashikuar nga Traktati, por nuk është
ende funksional.

Drejtoria e Përgjithshme për Lëvizshmërinë dhe Transportin (DG MOVE) është një Drejtori e Përgjithshme e Komisionit Evropian përgjegjëse për transportin brenda Bashkimit Evropian. Për më shumë detaje, shih webfaqen e
departamentit, në https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport.
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BE, në veçanti Komisioni Evropian dhe Drejtoria e Përgjithshme për
Mobilitet dhe Transport (DG Move), ka një rol kyç në TCT. 42 Prandaj
është jetike që Ministria e Transportit të Kosovës të ndërtojë dhe
fuqizojë vazhdimisht marrëdhëniet me DG Move.

ORGANOGRAMI I SEKRETARIATIT TË TcT-së
Drejtori
SLLOVENI
Zëvendës Drejtori
MAQEDONIA E VERIUT
Asistenti i Drejtorit
dhe Zëvendës Drejtorit
SERBI

Zyrtar i Financave
dhe Kontabilitetit
KOSOVË

Udhëheqës i Departamentit
për Përgatitje të Projekteve
SERBI

Koordinatori
për Rrugë
SHQIPËRI

Zyrtar i
Administratës
SERBI

Zyrtar i Lartë i
Multimodal
Zyrtar i
Projektit për
BOSNJA
Rrugëve
Rrugë
DHE HERCEGOVINA Ujore të
Brendshme
ROMANI
KROACI

Zyrtar i BNJ dhe
Administratës
SERBI

Zyrtar për Komunkim
SERBI

Udhëheqës i Departamentit
për Projekte të Transportit
KOSOVË

Koordinator për
Zyrtar i
Ndëmjetësimi i
Zyrtar
Zyrtar për
Politikat
Hekurudhave Transportit
për Sigurinë të drejtat e
Hekurudhore MAQEDONIA
Rrugore; Pasagjerëve
MAQEDONIA
SERBI
E VERIUT
E VERIUT
EUIS
SHQIPËRI

Legjislatura
për Transport
EUIS

Asistent
Administrativ
SERBI

ZYRA RAJONALE E BASHKËPUNIMIT TË TË RINISË (RYCO)
RYCO është një mekanizëm institucional, i cili synon të promovojë frymën e
pajtimit dhe bashkëpunimit mes të rinjve në rajon përmes programeve të
shkëmbimit. Kosova është një anëtar themelues i RYCO, së bashku me Gjashtë
pjesëmarrësit e tjerë të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Serbia.
Mandati i RYCO-s u miratua nga marrëveshja për themelimin e RYCO-s, e
nënshkruar nga gjashtë kryeministrat e vendeve të BP6, në Samitin e Ballkanit
Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit, në korrik të vitit 2016.43 RYCO është
ndërtuar mbi shembullin e Zyrës Franko-Gjermane të Bashkëpunimit Rinor
(FGYO/OFAJ), e krijuar përmes marrëveshjes së miqësisë franko-gjermane,
“Traktatit të Elysée” në 1963.44
Qëllimi i RYCO-s është të mbështesë projektet rinore që kontribuojnë
në promovimin e diversitetit dhe vlerave demokratike për avancimin e
bashkëpunimit të qëndrueshëm rajonal dhe mobilitetit mes të rinjve. Organizata
financon projekte të zbatuara nga shkollat dhe Organizatat e Shoqërisë Civile
(OSHC) që përfshijnë mësimin ndërkulturor, qytetarinë aktive dhe pjesëmarrjen
në proceset vendimmarrëse nga të rinjtë, si dhe përfshirjen sociale dhe
promovimin e punësimit të të rinjve.45
Financimi
Të gjithë anëtarët e WB6 kontribuojnë financiarisht në buxhetin e Sekretariatit,
në përputhje me ekonominë dhe demografinë e tyre.46 Donatorë të tjerë
kontribuojnë në buxhetin e RYCO-s gjithashtu. Buxheti planifikohet në baza
trevjeçare dhe miratohet çdo vit.

Bordi Qeverisës
Bordi Drejtues përbëhet nga Ministrat e Rinisë dhe përfaqësues të Rinisë nga
vendet e BP6. Secila palë kontraktuese përfaqësohet me nga një (1) ministër
dhe një (1) përfaqësues i të rinjve. Përfaqësuesi i Qeverisë shërben për një
mandat në përputhje me mandatin e tij/saj në qeverinë e vendit që përfaqëson.
Përfaqësuesja e të rinjve, nga mosha 18 deri në 30 vjeç në fillim të mandatit
të saj, sherben me një mandat tre (3) vjeçar, pa mundësi vazhdimi. I takon
qeverive të vendeve anëtare të RYCO-s të zgjedhë një përfaqësues të të rinjve
duke përdorur mekanizmat e saj në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse
dhe demokratike dhe në bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërinë
43

Raporti i Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, Janar
2018.

44

Në një bazë të ngjashme, misioni i «Traktatit të Elizesë» ishte të forconte lidhjet midis të rinjve gjermanë dhe
francezë dhe të thellonte mirëkuptimin e tyre për njëri-tjetrin.

45

46

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.rycowb.org/.

Për më shumë detaje rreth Statutit të RYCO-s, shih https://www.rycowb.org/wp-content/uploads/2017/07/ryco-statute__final.pdf.
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Struktura Qeverisëse e RYCO-s:

civile që merren me rininë.
Bordi Këshillëdhënës
Bordi Këshillëdhënës përbëhet nga OJQ -të rinore nga rajoni dhe më gjerë. 47
Mbledhjet e Bordit mbahen një herë në vit dhe drejtohen nga njëra nga Palët
Kontraktuese, në baza vjetore/rotative, sipas rendit alfabetik.48
Kosova kryesoi Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO)
në vitin 2019, pasi më parë ishte kryesuar nga Bosnja dhe Hercegovina në 2018
dhe Shqipëria në 2017.
Lokacioni/Selia
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të RYCO-s
Bordi Qeverisës

Bordi Këshillues

1

Përbërja

Ministrat për Rini si dhe
Përfaqësues Rinor

OJQ-të për Rini nga vendet e BP6,
dhe përtej.

Rolet /
Përgjegjësitë

Miraton buxhetin, strategjinë
dhe planin e punës.

Këshillon dhe bën vlerësimin e
strategjisë së RYCO-s

Sekretariati i RYCO-s ndodhet në Tiranë, Shqipëri. Ai përfshin gjithashtu zyrat e
degëve lokale (LBO), të vendosura në të gjitha kryeqytetet e BP6.
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Rekrutimi
Sekretari i Përgjithshëm (SP) dhe Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm (ZvSP) janë
postet më të larta politike në RYCO. SP dhe ZvSP duhet të jenë shtetas nga dy
Palë Kontraktuese të ndryshme. Të dyja pozicionet kanë një mandat katër vjeçar
pa mundësi rinovimi. Megjithëse këto janë pozita vakante të shpallura, emërimi
i tyre bazohet gjithashtu në diskutimet politike midis Ministrive të Rinisë së BP6
(me një mbështetje të veçantë nga Ministritë e Punëve të Jashtme të BP6).
SP dhe ZvSP e parë ishin nga Serbia, përkatësisht nga Kosova. Të dy ishin
zyrtarë të lartë në administratat e tyre kombëtare. Ish SP, Djuro Blanuša,
shërbeu si Këshilltar i Lartë për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim
Evropian në Ministrinë e Rinisë dhe Sporteve të Serbisë dhe kishte përvojë të
gjerë me organizatat rinore. Ndërsa ish ZvSP, Fatos Mustafa, ishte zyrtar I lartë
për Integrimin Evropian në Ministrinë e Administratës Publike të Kosovës. SP i
parë i RYCO-s udhëhoqi Sekretariatin e RYCO nga 2017 deri në prill 2021 dhe u
zëvendësua nga Albert Hani nga Maqedonia e Veriut në maj 2021. Një zëvendës
i ri SP, Denis Piplaš nga Bosnja dhe Hercegovina u emërua në gusht 2021. Të dy
kishin punuar më parë në RYCO.
Pozicionet e tjera janë të hapura për stafin e projektit dhe kandidatët
47

Për shembull, Bordi Këshillëdhënës përbëhet nga anëtarë që punojnë në Iniciativën Rinore për të Drejtat e Njeriut,
Aleancën Rinore Krushevë, Shoqatën Kombëtare të Punëtorëve Rinor Serbi (NAPOR), CiviKos ose Forumin Rinor
Evropian. Shih https://www.rycowb.org/?page_id=5674.

48

Për më shumë detaje, shih Statutin e RYCO-s, në https://www.rycowb.org/wp-content/uploads/2017/07/ry
co-statute__final.pdf.

rekrutohen në bazë të meritave. Qëllimi për të pasqyruar diversitetin e Palëve
Kontraktuese të RYCO-s merret parasysh gjatë përzgjedhjes së kandidatëve
për këto pozicione. Komisioni Përzgjedhës përbëhet nga Sekretariati dhe SP i
RYCO, në përputhje me Bordin.
RYCO është rritur ndjeshëm që nga themelimi i tij në 2017 dhe tani punëson deri
në 50 staf.
Aktualisht, dy shtetas të Kosovës janë të punësuar në pozitat e stafit të
projektit në RYCO.
Sekretariati i RYCo-s si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6

Rregullat e
rekrutimit/
sekondimët

SP, ZvSP dhe
staﬁ i zyrës së
SP-së,
emërohen me
konsensus nga
Ministrat për
Rini nga BP6.

Departamenti i
Programëve
Konkurse të
hapura
për shtetasit
e BP6

Departamenti
Politik
Konkurse të
hapura
për shtetasit
e BP6

Zyrat e degëve
Lokale
Konkurse të
hapura në çdo
vend të BP6.

Kosova

-

-

Shqipëria

1

1

19 (Staf i projektit
dhe staf
administrativ)

Serbia

-

-

2

44 -

Maqedonia e
Veriut

1

-

2

2

Bosnja dhe
Hercegovina

1

1

2

2

Montenegro

-

-

1

3

2

3
2

Qeveria e Kosovës duhet të intensifikojë përpjekjet e saj për të punësuar
më shumë shtetas të Kosovës në mesin e stafit në Sekretariatin e
RYCO. Kjo mund të bëhet duke ndërmarrë hapat e mëposhtëm:
1.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS) duhet të marrë
pjesë aktivisht në programet e RYCO-s dhe të zgjedhë të avancojë
agjendën e Rinisë së Kosovës përmes projekteve të RYCO.

2. Ministria e Punëve të Jashtme duhet të ofrojë në mënyrë proaktive
udhëzime diplomatike dhe politike për pikën e kontaktit të RYCO.
Ajo duhet të koordinohet ngushtë me Departamentin për Rininë në
kuadër të MKRS dhe të konsultohet rregullisht me shefin e Degës
Lokale të RYCO-s në Prishtinë. Koherenca e brendshme ndërmjet
aktorëve kryesorë të RYCO –s, është jetike për rritjen e rolit dhe
përfaqësimit të Kosovës, si dhe për ngritjen e përfitimeve nga kjo
organizatë.
3. Departamenti për Rininë pranë MKRS duhet të mbajë komunikim të
ngushtë me Sekretariatin në Tiranë për të siguruar vazhdimësinë,
konsistencën dhe rrjedhën e lehtë të informacionit për mundësitë
e ardhshme aty.

1
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Zyra e Sekretarit
të Përgjithshëm

RYCO SECRETARIAT ORGANOGRAM

Sekretari i Përgjithshëm
MAQEDONIA E VERIUT
Zëvendës Sekretari
i Përgjithshëm
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Asistent i
Zyrës
SHQIPËRI

Drejtor i operacioneve
SHQIPËRI

Drejtori i Programeve
BOSNJA DHE HERCEGOVINA
Specialist i Platformës
për Informim dhe Rini
BOSNJA DHE HERCEGOVINA

Koordinator
i Projektit
SHQIPËRI

Menaxheri i Programeve
MALI I ZI

Koordinator
i Projektit
KOSOVO

Koordinator
Monitorimi
dhe Evaluimi
SHQIPËRI

Kryesues i
ZL ose AV
SERBI

Koordinator
i Projektit
MAQEDONIA E V.

Zyrtar për Komunikim
dhe Vizibilitet
SERBI

Zyrtari i
Granteve
ALBANIA

Koordinator
i Projektit
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Asistenti i
Programit
SHQIPËRI
Asistent
i Programit
Asistent
Zyrtar i
Asistent
KOSOVË
i Financave
Granteve i Granteve
dhe Administratës
SERBI
SHQIPËRI
për Grante
SHQIPËRI
Kryesues i
ZL ose AV
SHQIPËRI

Kryesues i
Kryesues i
ZL ose AV
ZL ose AV
BOSNJA
KOSOVË
DHE HERCEGOVINA
Zyrtar Lokal
Zyrtar Lokal
i Programit
i Programit
Zyrtar Lokal
SHQIPËRI
i Programit
KOSOVË
BOSNJA
DHE HERCEGOVINA Asistent
Zyrtar Lokal
Zyrtar Lokal
i Programit
i Programit
i Evaluimit
SERBI
SERBI
Zyrtar Lokal
KOSOVË
i Programit
SERBI

Asistent i
Komunikimit
SHQIPËRI

Kryesues i
ZL ose AV
MALI I ZI

Mentor
Menaxher Administrator
Administrativ i Financave dhe zyrtari
SHQIPËRI
kontraktor
SHQIPËRI
MAQEDONIA
E VERIUT

Asistent
Llogaritar
Zyrtar për SHQIPËRI
i Financave
Komunikim
dhe Administratës
Grante
SHQIPËRI
KOSOVË

Zyrtar
i Lartë
Ligjor
SHQIPËRI

Asistent
i Financave
dhe Administratës
Grante
SHQIPËRI

Zyrtar
i Lartë
i prokurimit
SHQIPËRI

Zyrtar për
Financa
dhe
Kontabilitet
SHQIPËRI

Kryesues i
ZL ose AV
MAQEDONIA E VERIUT

Zyrtar Lokal
Zyrtar Lokal
i Programit
i Programit
MAQEDONIA E VERIUT
MALI I ZI
Koordinator
i Mentorimit
MALI I ZI

ZL - Zyra Lokale

FONDI I BALLKANIT PERËNDIMOR (WBF)
WBF u krijua në nëntor 2015, në kuadër të Procesit të Berlinit. Marrëveshja
themeluese u nënshkrua nga qeveritë e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës,
Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, për të ndjekur qëllimet
e bashkëpunimit rajonal duke mbështetur projekte që nxisin marrëdhëniet e
fqinjësisë së mirë në rajon.49
Objektivat e WBF arrihen nëpërmjet mbështetjes financiare të aktiviteteve në
të gjitha fushat që kontribuojnë në bashkëpunimin ndërkufitar dhe ndërrajonal.
WBF synon forcimin e kohezionit rajonal, veçanërisht në fushat e zhvillimit të
bashkëpunimit kulturor, zhvillimit të shkëmbimeve shkencore, kërkimit dhe
bashkëpunimit në fushën e arsimit, promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe
zhvillimit të rinisë, bashkëpunimin ndërkufitar, mediave, integrimin evropian.
dhe barazinë gjinore si çështje ndërsektoriale.50
Si një organizatë grantdhënëse, WBF ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për
projektet e përbashkëta rajonale që synojnë të forcojnë më tej aftësitë e
shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe të ndjekin bashkëpunimin dhe
pajtimin rajonal nëpërmjet qasjes “njerëzit tek njerëzit”.51
Në vitin 2019, Kosova mbajti kryesinë e organizatës.
Financimi
Çdo Palë Kontraktuese kontribuon në mënyrë të barabartë në buxhetin e WBF.
Kontributi i tyre në buxhetin vjetor të WBF është 30,000 Euro (nga 16, 66
përqind secili vend i BP6).52
Struktura Qeverisëse e WBF:
Konferenca e Ministrave të Punëve të Jashtme
Konferenca e Ministrave të Punëve të Jashtme është organi kryesor i Fondit.
Ai përbëhet nga Ministrat e Punëve të Jashtme të Palëve Kontraktuese ose
përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët takohen një herë në vit. Konferenca
e Ministrave të Punëve të Jashtme miraton planet vjetore dhe afatgjate të
aktiviteteve, si dhe buxhetin e paraqitur nga Këshilli i Zyrtarëve të Lartë.
Këshilli i Zyrtarëve të Lartë
Këshilli i Zyrtarëve të Lartë përbëhet nga zyrtarë të lartë të Ministrive të Punëve
të Jashtme të Palëve Kontraktuese ose përfaqësues të tjerë të emëruar dhe
49

Marrëveshja në lidhje me themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor, Nëntor 2015, në http://westernbalkansfund.org/wp-content/uploads/2019/03/Agreement.pdf.

50
51

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në http://westernbalkansfund.org/.

Plani Zhvillimor Strategjik i Fondit të Ballkanit Perëndimor 2020-2024, http://westernbalkansfund.org/wp-content/
uploads/2020/12/WBF-Strategic-Development-Plan-2020-2024.pdf.

52

Marrëveshja për krijimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor, Nëntor 2015.

mblidhet të paktën një herë në gjashtë muaj. Këshilli i Zyrtarëve të Lartë përgatit
projektbuxhetet e Fondit, raporton për shfrytëzimin e tyre në vitin paraardhës
dhe I’a paraqet për miratim Konferencës së Ministrave të Punëve të Jashtme.
Këshilli i Zyrtarëve të Lartë përcakton gjithashtu udhëzimet për aktivitetet
e Drejtorit Ekzekutiv dhe rregullat që rregullojnë përgatitjen, pranimin dhe
zbatimin e projekteve të paraqitura në Fond.
Drejtori Ekzekutiv
Drejtori Ekzekutiv i WBF-së mandatohet nga Konferenca e Ministrave të Punëve
të Jashtme për të përfaqësuar Fondin dhe interesat e tij dhe për të nënshkruar
marrëveshjet përkatëse për funksionimin e Fondit. Ai/ajo shërben si kryeshefi
ekzekutiv dhe është përgjegjës për zbatimin e objektivave të Fondit dhe
performancën efektive të tij.
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të WBF-s
Konferenca e Ministrave të
Punëve të Jashtme

Këshilli i Zyrtarëve të Lartë

Përbërja

Ministrat për Punë të
Jashtme

Zyrtarë të Lartë të Ministrive të
Punëve të Jashtme. Zakonisht Drejtor
të Departamenteve për Çështje
Rajonale

Rolet /
Përgjegjësitë

Zyrtarë të Lartë të Ministrive
të Punëve të Jashtme.
Zakonisht Drejtor të
Departamenteve për
Çështje Rajonale

Përgatitë, raporton dhe dorëzon
buxhetin për miratim nga
Konferenca e Ministrave të Punëve të
Jashtme. Gjithashtu mbikëqyrë
punën e Drejtorit Ekzekutiv, dhe
projektet e WBF-së.

Lokacioni/Selia
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Sekretariati gjendet në Tiranë, Shqipëri.
Rekrutimi
Drejtori Ekzekutiv është pozicioni më i lartë, i zgjedhur nga të nominuarit
nga MPJ-të e BP6. Vendimi merret me konsensus. Mandati i drejtorit është
tre vjet, me mundësi vazhdimi edhe për dy vite të tjera (3+2). Drejtori i parë
Ekzekutiv, nga viti 2016 deri në vitin 2021, ishte një diplomat shqiptar. 53 Pozicioni
i Drejtorit Ekzekutiv të WBF-së aktualisht është i haput pasi Sekretariati është në
proces rekrutimi. Kohët e fundit, Kosova propozoi një kandidat për këtë pozitë,
megjithatë, procesi hasi në një pengesë pasi Serbia kundërshtoi procedurën e
aplikimit. Diskutimet janë duke u zhvilluar për të kaluar këtë ngërç, si dhe për të
rënë dakord për metodat e reja të përzgjedhjes për këtë pozicion.
Pozicionet e tjera brenda Sekretariatit të WBF-së përzgjidhen përmes konkurseve
të hapura, midis shtetasve të WB6. Përparësi u jepet aplikantëve me prejardhje
përkatëse, si në menaxhimin e projekteve dhe sektorin e shoqërisë civile në
rajon. Përfaqësimi i barabart i shtetasve të BP6 midis stafit kërkohet me kujdes,
53

Gjergj Murra (2016-2021) ishte një diplomat i lartë shqiptar. Ai kishte shërbyer më parë si Shef i Departamentit të
Nismave Rajonale në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, dhe si Drejtor i Sekretariatit të Paktit të Stabilitetit për Shqipërinë.

me pozicione që shpallen duke synuar të targetojn, si dhe duke u dhënë
përparësi, profesionistëve nga vendet e nënpërfaqësuara. Sekretariati ka të
punësuar nga 15 deri në 20 persona.
Sipas Strategjisë dhe Planit të Punës të WBF-së për 2020-2024, një strukturë
e rishikuar menaxhimi është rishqyrtuar, që synon të pasqyrojë portofolin në
rritje dhe kompleksitetin e programit. 54 Përshkrimet e punës dhe përgjegjësitë
e stafit të Sekretariatit janë duke u ridizajnuar për të mundësuar futjen e një
sistemi efektiv të matjes së performancës së menaxhimit të burimeve njerëzore.
Një Zëvendës Drejtor Ekzekutiv do të rekrutohet në mënyrë që të ndajë barrën
e përfaqësimit, udhëheqjes dhe menaxhimit të përgjithshëm të programit.
Roli i Drejtorit Ekzekutiv do të përshtatet për të theksuar rolet diplomatike,
promovuese, përfaqësuese dhe avokuese, duke zhvendosur përgjegjësinë
operacionale tek zëvendësi dhe stafi i lartë i Sekretariatit.
Aktualisht është një menaxher i lartë i programit nga Kosova që punon në
WBF.
Sekretariati i WBF-s si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6

Rregullat e
rekrutimit/
sekondimet

Emërohen me konsensus
nga Ministrat për Punë të
Jashtme të BP6

Staﬁ i Projekteve
Konkurse të hapura për
shtetasit e BP6

Staﬁ Administrativ
Konkurse të hapura për
shtetasit e BP6

Kosova
r
Shqipëria

-

1

-

1

5

2

Serbia

-

1

-

Maqedonia e
Veriut

-

1

-

Bosnja dhe
Hercegovina

-

2

-

Mali i Zi

-

2

-

Qeveria e Kosovës duhet të intensifikojë përpjekjet e saj për të rritur
përfaqësimin në WBF. Kjo mund të bëhet duke ndërmarrë hapat e
mëposhtëm:
1.

Të avancoj përpjekjet diplomatike gjatë negociatave për emërimin
e stafit kombëtar të Kosovës në kuadër të WBF. Ministria e Punëve
të Jashtme është institucioni drejtues për WBF-në, ndaj këtu një
rol të madh luan diplomacia multilaterale.

2. Të shtyjë përpara kandidaturën e një shtetasi të Kosovës për
pozitat e Drejtorit Ekzekutiv ose Zëvendës Drejtorit Ekzekutiv.

54

Për më shumë, shihni Planin Strategjik të Zhvillimit të Fondit të Ballkanit Perëndimor 2020-2024, në http://westernbalkansfund.org/wp-content/uploads/2020/12/WBF-Strategic-Development-Plan-2020-2024.pdf.
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ORGANOGRAMI I SEKRETARIATIT TË WBF-SË

Drejtori Ekzekutiv
SHQIPËRI

Zëvendës Drejtori
Ekzekutiv
SHQIPËRI

Menaxher i Financave,
Administratës dhe BNJ
MAQEDONIA E VERIUT
Kontabilist
SHQIPËRI

Menaxher i Lartë
i Programit
KOSOVË

Menaxher për Komunikim
dhe Marrëdhënje
me Publikun;
SHQIPËRI
Koordinatorët
e Programit
SHQIPËRI

Asistent i IT-së
SHQIPËRI

Asistent i
Programit
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Zyrtar për Financa
dhe Administratë
MALI I ZI

Menaxher i
Programit
SHQIPËRI
Koordinator i
MERL-së
SERBI
Menaxher për
Zhvillimin
e Burimeve/ Mbledhjes
së Fondeve
MALI I ZI

Menaxher i Partneriteteve
dhe Granteve;
BOSNJA DHE HERCEGOVINA
Koordinator i Granteve
SHQIPËRI

INICIATIVA RAJONALE PËR MIGRACION, AZIL DHE KTHIM TË REFUGJATËVE
(MARRI)
MARRI është një iniciativë rajonale, e themeluar nga një deklaratë e përbashkët
e ministrave të SEECP-së në Herceg Novi, në prill 2004.55 Vendet pjesëmarrëse
janë gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,
Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Kjo nismë synon të promovojë
një bashkëpunim më të ngushtë rajonal dhe një qasje të përbashkët,
gjithëpërfshirëse dhe të harmonizuar të vendeve të BP6 në fushat e migrimit,
azilit dhe kontrollit të kufirit, trafikimit të qenieve njerëzore, regjimit të vizave,
integrimit dhe kthimit të refugjatëve me qëllim të arritjes ndërkombëtare
dhe standardeve evropiane në këto fusha. Qëllimi i MARRI-t është të sigurojë
lëvizje të lirë dhe të mirë-menaxhuar të njerëzve në Ballkanin Perëndimor, duke
kontribuar kështu në zhvillimin dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.56
Kosova iu bashkua MARRI-t përmes Deklaratës së Cavtatit në Forumin Rajonal
në qershor 2014, gjatë presidencës kroate të MARRI-t.
Midis 2019 dhe 2020, Kosova mbajti kryesimin e MARRI-t.
Financimi
Çdo vend pjesëmarrës në MARRI mbulon kompensimet për stafin e vetë të
dërguar/sekonduar në këtë nismë.57 endra MARRI Qendra Rajonale gjithashtu
merr financime dhe kontribute nga anëtarët dhe donatorët.58
Struktura Qeverisëse e MARRI-t:

Presidenca
Kryesia është përgjegjëse për udhëheqjen e nismë. Presidenca rrotullohet çdo
vit sipas rendit alfabetik anglez, duke filluar nga muaji maj.
Komiteti Rajonal
Komiteti Rajonal përbëhet nga përfaqësues të lartë nga Ministritë e Punëve
të Jashtme nga secili shtet anëtar. Ai jep udhëzime për zbatimin e ideve në
bashkëpunim me vendet anëtare të MARRI. Ai gjithashtu përgatit dokumentet
55

Shih Marrëveshjen për themelimin e MARRI-t, 4 prill 2004, në https://marri-rc.org.mk/wp-content/up
loads/2015/09/MoU-on-establishing-MARRI-Regional-Forum-2004.pdf.

56
57

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://marri-rc.org.mk/about-us/.

Balkans Group nuk mund të gjente ndonjë informacion zyrtar në lidhje me financimin e MARRI. Prandaj, kontrib
utet e anëtarëve të MARRI-t në buxhetin vjetor të MARRI-t nuk janë të specifikuara në këtë manual.

58

Për më shumë, shihni statutin e MARRI-t, në http://marri-rc.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/MAR
RC-Statute.pdf.
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Forumi përbëhet nga Ministrat e Punëve të Brendshme. Është organi më i lartë
i MARRI-t, që mbështet dhe mbikëqyr aktivitetet e ndërmarra në fushën e
migracionit, azilit dhe refugjatëve. Ai jep udhëzimet kryesore dhe përcakton
parimet dhe objektivat e Iniciativës. Ai gjithashtu miraton programet, miraton
pjesëmarrjen, emëron Drejtorin dhe vendos për Kryesinë e ardhshme. Forumi
mblidhet të paktën një herë në vit në vendin nikoqir të Presidencës MARRI.

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

Forumi Rajonal ose Forumi Ministror

që do të miratohen nga forumi rajonal dhe shqyrton aktivitetet e Iniciativës.
Komiteti mblidhet dy herë në vit, kur fillon Presidenca dhe një herë në mes të
mandatit të Presidencës.
Qendra Rajonale MARRI
Qendra Rajonale është Sekretariati i MARRI-t, i cili punëson deri në 20 persona.
Qendra ështnjë organ i përhershëm i cili siguron mbështetje të vazhdueshme
konceptuale dhe administrative për strukturat vendimmarrëse dhe operacionale
të nismës.
MARRI përbëhet nga katër rrjete sektoriale:
•

Rrjeti policor i menaxhimit të kufirit;

•

Bashkëpunimi në rrjetin e ripranimit;

•

Rrjeti i koordinatorëve për parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore;

•

Drejtuesit e rrjetit të departamenteve të azilit.
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të MARRI-t
Forumi Rajonal ose
Forumi Ministror

Komiteti Rajonal

Përbërja

Mininistrat për Punë të
Brendshme

2 Ministria e
Përfaqësues nga
Punëve të Jashtme

Rolet /
Përgjegjësitë

Cakton objektivat e organizatës.
Aprovon planet e veprimit, si
dhe mbështetë dhe monitoron
aktivitetet e MARRI-t

Përgatitë dokumentet për
aprovim nga Forumi Ministror.
Ofron udhëzime dhe rishikon
aktivitetet e MARRI-t
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Lokacioni/Selia
Sekretariati gjendet në Shkup, Maqedoni e Veriut.
Rekrutimi
Pozicioni më i lartë i MARRI-t është Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Rajonale MARRI.
Drejtori zgjidhet në Forumin Rajonal të Ministrave të Punëve të Brendshme, dhe
emërohet me një shumicë të thjeshtë votash. Ai/ajo shërben për një mandat
trevjeçar me mundësi vazhdimi edhe për dy vjet të tjera (3+2). Në çdo vend të
BP6, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) dhe Ministria e Punëve të Jashtme
(MPJ) janë institucionet kryesore udhëheqëse për MARRI. Prandaj, këto dy
institucione së bashku propozojnë kandidatët për pozitën e drejtorit.
Në themelimin e tij në 2004, MARRI u drejtua nga ndërkombëtarët. Nga viti 2005
deri në 2015, një shtetas i Maqedonisë së Veriut u zgjodh për t’i shërbyer pozitës
së drejtorit të MARRI-t. Nga viti 2015 deri në vitin 2017, pozicioni drejtohej nga një
shtetas i Malit të Zi. Që nga viti 2017, postin e mban një shtetas i Maqedonisë së
Veriut. Një drejtor i ri është pritur të emërohet në vitin 2021. Kandidati i kualifikuar
për këtë pozitë duhet të jetë zyrtar i lartë, të ketë punuar në Ministritë e Punëve
të Brendshme dhe të ketë ekspertizë të mëparshme në Drejtësi dhe Punë të

Brendshme (JHA). Drejtori duhet të jetë shtetas i një prej vendeve anëtare të
MARRI.
MARRI gjithashtu punëson staf për pozitat e projekteve/ekspertëve. Kandidatët
e kualifikuar për këto pozita duhet të jenë nëpunës civilë të administratave
publike kombëtare përkatëse (nga MPB ose MPJ). Nëpunësit civilë punësohen një për çdo vend të BP6 - dhe shërbejnë një mandat katërvjeçar. Administrata
e MARRI-t përbëhet tërësisht nga shtetas të Maqedonisë së Veriut, ku ndodhet
Sekretariati.
Sekretariati i MARRI-të si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6

Rregullat e
Rekrutimit/
Sekondimet

Emërohen
me
konsensus
nga MPJ-të
e vendeve
anëtare të
MARRI-t

Staﬁ i Sekonduar
Përfaqësues
nga MPJ-të apo
MIA-t e vendeve
anëtare të
MARRI-t

Staﬁ i
Ekspertëve
Konkurse të
hapura për
shtetasit e
vendeve
anëtare të
MARRI-t.

Staﬁ Administrativ
Konkurse të hapura
për shtetasit e
vendeve anëtare të
MARRI-t.

2

Kosova

-

1

-

Shqipëria

-

1

-

-

Serbia

-

1

-

-

Maqedonia e
Veriut

1

1

3

5

Bosnja dhe
Hercegovina

-

1

-

-

Mali i Zi

-

1

-

-

Qeveria e Kosovës duhet
përfaqësimin në MARRI. Kjo
vetmja organizatë rajonale
ligjit dhe sigurisë në të cilat

-

të intensifikojë përpjekjet e saj për të rritur
organizatë duhet të prioritizohet sepse është e
për migrim, azil dhe çështje pranë sundimit të
Kosova është anëtare zyrtare.

Në vitin 2021, Kosova ka nominuar për herë të parë një kandidat për
pozitën e Drejtorit Ekzekutiv. Edhe pse nominimi nuk kaloi me sukses,
institucionet e Kosovës, veçanërisht MPJ, duhet ta shënojnë këtë përvojë
si mësim të nxjerrë. Për nominimet e ardhshme duhet të ndërmerren
hapat e mëposhtëm:
1.

MPJ-ja duhet të shtojë përpjekjet e saj diplomatike për të siguruar
pozita të larta në këtë organizata. Ministria e Punëve të Brendshme
duhet të përgatisë paraprakisht kandidatët e mundshëm që do të
nominohen për MARRI. Koordinimi i ngushtë ndërmjet Ministrisë së
Punëve të Brendshme (MPB) dhe MPJ-së është jetik gjatë periudhës
parazgjedhore. MPJ duhet të avokojë vazhdimisht për kandidatët e
saj në MPJ të tjera rajonale dhe ambasadat e tyre përkatëse.

2. MPJ-ja duhet të loboj gjithashtu në Ambasadën e Kosovës në Berlin,
pasi Gjermania është një nga donatorët kryesorë për projektet e
MARRI-t.
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Ekzekutiv

SEKRETARIATI I KOMUNITETIT TË ENERGJISË (ENC)
Komuniteti i Energjisë është një organizatë ndërkombëtare e themeluar nga
Bashkimi Evropian (BE) dhe vendet e tjera të treta, në vitin 2005. Për shtrirjen
e tregut të brendshëm të energjisë të BE-së në Evropën Juglindore dhe më
gjerë. Me nënshkrimin e EnC-së, Palët Kontraktuese janë zotuar të zbatojnë
ligjet përkatëse të BE-së për energjinë, të zhvillojnë një kornizë rregullatore të
përshtatshme dhe të liberalizojnë tregjet e tyre të energjisë në përputhje me
ligjet sipas Traktatit.
Komuniteti i Energjisë synon të krijojë një treg energjetik pan-evropian duke
shtrirë ligjet energjetike të Bashkimit Evropian në territoret e vendeve të treta.
Korniza ligjore e Komunitetit të Energjisë mbulon legjislacionin në fushën e
energjisë, mjedisit dhe konkurrencës të legjislacionit të BE-së.59
Misioni i Traktatit të Komunitetit të Energjisë është:
1.

Krijimi i një kuadri të qëndrueshëm rregullator dhe tregu të aftë për të
tërhequr investime në prodhimin dhe rrjetet e energjisë;

2. Krijimi i një tregu të integruar të energjisë që lejon tregtinë ndërkufitare
të energjisë dhe integrimin me tregun e BE-së;
3. Rritja e sigurisë së furnizimit për të siguruar furnizim të qëndrueshëm
dhe të vazhdueshëm me energji që është thelbësor për zhvillimin
ekonomik dhe stabilitetin shoqëror;
4. Përmirësimi i situatës mjedisore në lidhje me furnizimin me energji në
rajon dhe nxitja e përdorimit të energjisë së rinovueshme dhe efikasitetit
të energjisë;
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5. Zhvillimi i konkurrencës në nivel rajonal dhe shfrytëzimi i ekonomive të
pëshkallzuara.60
Anëtarët e Traktatit të Komunitetit të Energjisë janë Bashkimi Evropian dhe
nëntë Palët Kontraktuese, nga të cilat janë vendet e BP6; Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia, si dhe Moldavia,
Gjeorgjia dhe Ukraina. Bullgaria dhe Rumania u bashkuan me Bashkimin
Evropian në 2007, dhe Kroacia u bashkua në korrik 2013. Armenia, Norvegjia
dhe Turqia marrin pjesë si vëzhguese. Ukraina dhe Moldavia fillimisht patën
një status vëzhgues dhe tani janë anëtare të plota të EnC-së. Bjellorusia aplikoi
për një “status vëzhguesi” në tetor 2016. Vëzhguesit mund të marrin pjesë në
takimet institucionale të Komunitetit të Energjisë. Çdo shtet anëtar i Bashkimit
Evropian mund të marrë statusin e pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit kanë të drejtë
të marrin pjesë në të gjitha takimet institucionale të Komunitetit të Energjisë.
Aktualisht, deri në 19 Shtete Anëtare të Bashkimit Evropian kanë statusin e
“pjesëmarrësit”.61
59

Shih Traktatin për themelimin e Komunitetit të Energjisë, 25 tetor 2005, në https://www.energy-community.org/
legal/treaty.html.

60
61

Ibid.

Për më shumë detaje, shih webfaqën e organizatës, në https://www.energy-community.org/aboutus/whoweare.
html.

Gjatë Samitit të Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Vjenë, në vitin 2015, BP6
ripohoi angazhimin e tyre drejt krijimit të një tregu rajonal të energjisë elektrike.
Ata ranë dakord të zbatojnë të ashtuquajturat “masa të buta energjetike” që
do të heqin barrierat ekzistuese legjislative dhe rregullatore dhe do të forcojnë
strukturat institucionale të nevojshme për funksionimin e këtij tregu, në
përputhje me Traktatin e Komunitetit të Energjisë dhe ligjet përkatëse të BE-së.
Samiti i Ballkanit Perëndimor, i mbajtur në vitin 2016, në Paris, ritheksoi nevojën
për bashkëpunim më të ngushtë në nivel rajonal dhe integrimin e tregjeve të
BP6 në atë pan-evropian.62
Në prill të vitit 2016, këtij angazhimi iu dha një kornizë operative me nënshkrimin
e Memorandumit të Mirëkuptimit (MoU), nga përfaqësuesit e vendeve të
BP6. Memorandumi i Mirëkuptimit përcakton parimet e përgjithshme të
bashkëpunimit si dhe veprimet konkrete për zhvillimin e tregut rajonal të
energjisë elektrike. Akterët nga të gjitha shtetet anëtare të BE -së që janë
në afërsi të ngushtë gjeografike me vendet e BP6, i’u bashkuan nismës duke
nënshkruar këtë Memorandum. Nën funksionin e koordinimit të Sekretariatit,
akterët nga të gjashtë vendet fqinje të BE - Bullgaria, Kroacia, Greqia, Hungaria,
Italia dhe Rumania - tani i janë bashkuar nismës.
Gjatë Samitit të Sofjes, të mbajtur në nëntor 2020, udhëheqësit e BP6 miratuan
dhe lançuan Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Në përputhje me
BE-në, udhëheqësit e BP6 përsëritën angazhimin e tyre drejt objektivit të vitit
2050 të një kontinenti neutral ndaj karbonit, përmes integrimit të një politike
të rreptë klimatike dhe reformimit të sektorëve të energjisë dhe transportit. 63
EnC-ja është gjithashtu partner mbështetës i Agjendës së Gjelbër përmes
Memorandumit të lartpërmendur, por gjithashtu në mbështet vendet e BP6 në
përafrimin me ligjet e BE -së për energjinë.

Bashkimi Evropian është kontribuesi më i madh buxhetit të Komunitetit të
Energjisë (afërsisht 95 përqind). 64 Të gjitha Palët Kontraktuese kontribuojnë në
buxhetin vjetor të EnC-së. Në vitin 2020, BE-ja kontribuoi me 94,78 përqind të
buxhetit të Komunitetit të Energjisë. Kosova kontribuon në buxhetin e EnC me
3,368 Euro në vit (0, 10 përqind e buxhetit të përgjithshëm të përgjithshëm të
EnC-së).65

62

Shih Deklaratën Përfundimtare të Kryesuesit të Samitit të Parisit për Ballkanin Perëndimor, Korrik 2016, në https://
berlinprocess.info/wp-content/uploads/2017/11/Final-Declaration-by-the-Chair-of-the-Paris-Western-BalkansSummit.pdf .

63

Deklarata e Sofjes për Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, Nëntor 2020, në https://berlinprocess.info/
wp-content/uploads/2021/02/Leaders-Declaration-on-the-Green-Agenda-for-the-WB.pdf .

64
65

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.energy-community.org/.

Për më shumë detaje, shih https://www.energy-community.org/aboutus/budget.html.

45 Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

Financimi

KONTRIBUTI I PALËVE KONTRAKTUESE NË BUXHETIN VJETOR TË ENC-SË
94,78%

0,10%
0,9%
0,20%
0,10%
0,10%
0,56%
0,11%
0,56%
3,94%

Bashkimi Evropian
Kosova
Shqipëria
Bosnja dhe Hercegovina
Maqedonia e Veriut
Moldavia
Mali i Zi
Gjeorgjia
Serbia
Ukraina

* Vini re se kontributet nga donatorët tjerë nuk janë të paraqitura këtu

Struktura Qeverisëse e EnC-së:
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Bordi Rregullator i
Komunitetit të Energjisë

Këshilli Ministror

Plenumi Parlamentar

Grupi i Përhershëm i
Nivelit të Lartë

Sekretariati i
Komitetit të Energjisë

Forumet e Komunitetit
të Energjisë
(energji elektrike,
gaz dhe vaj)

Këshilli Ministror
Këshilli Ministror është organi më i lartë vendimmarrës i Komunitetit të Energjisë.
Këshilli mblidhet një herë në vit për të përcaktuar prioritetet dhe për të drejtuar
zbatimin e Traktatit. Ai merr vendimet kryesore rreth politikave të Traktatit dhe
miraton rregullat dhe procedurat e Komunitetit të Energjisë. Traktati parashikon
procedura të ndryshme vendimmarrjeje në varësi të asaj se nëse masa e
miratuar zbatohet vetëm për Palët Kontraktuese, Palët Kontraktuese dhe disa
Shtete Anëtare fqinje të BE-së ose Palët Kontraktuese dhe Bashkimin Evropian
në tërësi. Këshilli Ministror përbëhet nga një përfaqësues nga secila Palë
Kontraktuese, zakonisht Ministri përgjegjës për Energjinë, dhe dy përfaqësues
nga Bashkimi Evropian, Komisioneri Evropian për Energjinë dhe një përfaqësues
i nivelit të lartë të Presidencës së Bashkimit Evropian. Këshilli Ministror mblidhet
një herë në vit. Për më tepër, Presidenca e Këshillit mbahet me radhë nga secila
palë kontraktuese për një vit. Këtë vit, Serbia mban presidencën në detyrë dhe
kryeson takimet kryesore institucionale.

Grupi i Përhershëm i Nivelit të Lartë
Grupi i Përhershëm i Nivelit të Lartë përgatit punën e Këshillit Ministror. Grupi
i Përhershëm i Nivelit të Lartë (PHLG) mbledh së bashku zyrtarë të lartë nga
secila Palë Kontraktuese dhe dy përfaqësues të Komisionit Evropian. Ai siguron
vazhdimësinë dhe përcjelljen e takimeve politike nga ministrat dhe vendos, në
raste të caktuara, për zbatimin e masave. PHLG mblidhet çdo tre muaj.
Bordi Rregullator i Komunitetit të Energjisë

Forumet e Komunitetit të Energjisë
Forumet këshillojnë Komunitetin e Energjisë. Të kryesuar nga Komisioni
Evropian, forumet mbledhin së bashku të gjithë akterët e interesuar nga
industria, rregullatorët, shoqatat e industrisë dhe konsumatorët. Përfundimet
e tyre, të miratuara me konsensus, i drejtohen Grupit të Përhershëm të Nivelit
të Lartë. Krijimi i forumeve pasqyron procesin që çon në krijimin e Komunitetit
të Energjisë. Forumi Elektrik i Athinës, i njohur më parë si Forumi i Rregullimit të
Energjisë në Evropën Juglindore, u takua për herë të parë në vitin 2002. Forumi i
Gazit u krijua në 2006 dhe mblidhet në Slloveni. Forumi i parë Shoqëror u zhvillua
në nëntor të vitit 2008. Në takimin e tij në dhjetor të vitit 2008, Këshilli Ministror
vendosi të miratojë legjislacionin për rezervat e naftës dhe të krijojë Forumin e
Naftës. Forumi i parë i naftës u takua në vitin 2009 në Beograd.66
Komisioni Evropian ndihmon Presidencën në kryesimin e Grupit të Përhershëm
të Nivelit të Lartë dhe Këshillit Ministror dhe në përgatitjen e agjendave të
66

Për më shumë detaje, shih konkluzionet e Forumit të Naftës në Beograd, në https://www.energy-community.org/
events/2019/10/OF.html.
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Bordi Rregullator i Komunitetit të Energjisë shërben si organ koordinues i
rregullatorëve nacional të energjisë. Të konceptuar si platforma diskutimi, katër
forume këshilluese në fushat e energjisë elektrike, gazit, qëndrueshmërisë dhe
naftës komplementojn procesin. Bordi Rregullator përbëhet nga përfaqësues
të nivelit të lartë nga agjencitë nacionale rregullatore të energjisë së Palëve
Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, vëzhguesve dhe pjesëmarrësve. Ai
këshillon Këshillin Ministror të Komunitetit të Energjisë dhe Grupin e Përhershëm
të Nivelit të Lartë (PHLG) për detajet e rregullave statutore, teknike dhe
rregullatore dhe jep rekomandime në rast të mosmarrëveshjeve ndërkufitare
midis rregullatorëve. Bordi mund të marrë masa rregullatore kur fuqizohet
nga Këshilli Ministror i Komunitetit të Energjisë. Bordi aktualisht kryesohet
nga Komisioni Rregullativ i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit të Maqedonisë
së Veriut. Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian, vepron si
Nënkryetar dhe ndihmohet nga Agjencioni për Bashkëpunimin e Rregullatorëve
të Energjisë (ACER). Bordi Rregullator mblidhet në Athinë. Puna e tij mbështetet
nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë. Përveç kësaj, Komuniteti i Energjisë
angazhohet rregullisht me hisedarët e tij, duke përfshirë shoqërinë civile,
investitorët dhe donatorët. Një procedurë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
kontribuon në zbatimin e kornizës ligjore të Komunitetit të Energjisë.

të gjitha takimeve institucionale. Në mbledhjen vjetore të Këshillit Ministror,
Komisioni Evropian përfaqësohet nga Komisioneri i Energjisë.
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të EnC-së

Këshilli
Ministror
Përbërja

Rolet/
Përgjegjësitë

Bordi Rregullator
GrupiSteering
i
Committee/MAG
i Komunitetit të
Përhershëm
Energjisë
i Nivelit të Lartë

Forumet e
Komunitetit të
Energjisë

Ministrat
për Energji

Zyrtarë të Lartë
nga Ministritë për
Energji dhe dy
përfaqësues nga
Komisioni
Evropian

Përfaqësues të
nivelit të lartë nga
agjensitë/zyrat e
rregullatorit për
energji, si dhe
observues e
përfaqësues të
tjerë.

Akterë të tjerë të
interesuar nga
industria e
energjisë,
shoqatat dhe
konsumatorët.

Adopton ligje
të reja, si
dhe cakton
prioritetët e
EnC-së.
Miraton
buxhetin
dhe planin e
punës. Po
ashtu
adopton
aktet
procedurale
të EnC-së.

Përgatitë punën e
Këshillit Ministror,
si dhe merr
vendime sa i
përket
legjislacionit të ri.

Koordinon
platformën për
shkëmbim të
njohurive dhe
zhvillimin e
praktikave më të
mira, për
rregullimin e
marketit të gaz-it
dhe energjisë
elektrike.

Këshillon EnC-në
në tema të
ndryshme, si
dhe ndihmonë
në
implementimin e
legjislaturës së
EnC-së.

Lokacioni/Selia
Sekretariati ndodhet në Vjenë, Austri. Ekipi i Qeverisjes së Energjisë EU4 operon
me dy zyra projektesh rajonale në Kiev, Ukrainë dhe Tbilisi, Gjeorgji.
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Rekrutimi
Që nga viti 2020, Sekretariati ka 38 anëtarë të stafit. Nga viti 2012 e deri më
tani, si drejtor i Sekretariatit ka shërbyer një shtetas slloven. Ai më parë ka qenë
zyrtar i lartë, shef i Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë së
Sllovenisë. Ai është drejtori i dytë me rradhë i Komunitetit të Energjisë, pas ishzyrtarit të lartë të energjisë nga Bullgaria i cili ishte drejtor i Sekretariatit në
vitet (2007-2012). Në bazë të nenit 75 të Traktatit të Komunitetit të Energjisë,
drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë është përgjegjës për zbatimin
e buxhetit të sekretariatit.67
Sekretariati ofron rregullisht mundësi punësimi. Rekrutimi i stafit të Sekretariatit
bazohet në merita, sipas planit të krijimit të Këshillit Ministror të Komunitetit të
Energjisë. Paralelisht me pozicionet e kontraktuara/të sekonduara, Sekretariati
i Komunitetit të Energjisë ofron një numër të kufizuar praktikash për individët që
synojnë të fitojnë një kuptim të punës së Komunitetit të Energjisë ose të fitojnë
përvojë në fushën e studimeve/punës së tyre.

67

Traktati themelues i Komunitetit të Energjisë, 25 tetor 2005, në https://www.energy-community.org/legal/treaty.
html.

Aktualisht një shtetas i Kosovës punon në nivel ekspertësh në Sekretariatin
e Energjisë në Vjenë. Vendet e tjera të BP6 kanë një numër më të madh të
shtetasve të punësuar si Drejor ose Zëvendës drejtor të njësive/sektorëve.
Sekretariati i EnC-së si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6
Drejtori dhe
Zëvendës
Drejtori

Udhëheqësit
e Njësive

Ekspertët

Staﬁ Mbështetës

Emërimi
bëhet në
bazë të
rregullave të
BE-së, të
përshkruara
në Këshillin
Ministror

Konkurse të
hapura për
shtetasit e
Palëve
Kontraktuese të
EnC-së

Kosova

-

-

1

-

Shqipëria

-

-

1

-

Serbia

-

1

1

-

Maqedonia e
Veriut

-

1

1

-

Bosnja dhe
Hercegovina

-

-

1

-

Mali i Zi

-

-

1

-

Rregullat e
rekrutimit/
sekondimët

Konkurse të hapura Zakonisht i
për shtetasit e
rekrutuar
Palëve
lokalisht
Kontraktuese të
EnC-së

1.

Që përfaqësues nga sektori energjetik i Kosovës të përzgjidhen
për Kryetarët e Bordeve të forumeve të EnC -së.

2. Mundësi për praktikë dhe/ose mundësi të trajnimit për shtetasit
e Kosovës në Sekretariat. Pas kthimit në Kosovë, ish -praktikantët
mund të aplikojnë përvojat e tyre të mësuara dhe të mbështesin
kapacitetet administrative të Kosovës në sektorin e energjisë.
Kjo nismë mund të ndërmerret nga Ministria e Ekonomisë
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Sekretariati i Komunitetit të Energjisë është një organizatë e bazuar
në Traktatin e BE -së, prandaj i zbaton rregullat e BE -së për rekrutim.
Shtetasit e vendeve të BB6 nuk ka gjasa të përzgjidhen për pozicione
të larta në EnC, pasi kandidatët e suksesshëm për këto pozicione
zgjidhen kryesisht nga Shtetet Anëtare të BE -së. Në EnC, Kosova
duhet të kërkojë:

QENDRA RAJONALE E ASISTENCËS PËR VERIFIKIMIN DHE ZBATIMIN E
KONTROLLIT TË ARMËVE (RACVIAC)
RACVIAC u krijua në vitin 2000. Fillimisht, RACVIAC synonte rritjen e stabilitetit
rajonal, kurse më vonë, Qendra zgjeroi fushën e saj të aktiviteteve për të përfshirë
një gamë të gjerë çështjesh politiko-ushtarake, duke përfshirë reformën e
sektorit të sigurisë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal me fokus
në integrimin euro-atlantik. Tani, ai synon të ofrojë trajnime për kontrollin e
armëve, të promovojë masat e ndërtimit të besimit dhe sigurisë dhe të zgjerojë
bashkëpunimin në Evropën Juglindore (EJL).
Duke ndjekur zhvillimet dhe ndryshimet në mjedisin e sigurisë dhe ndryshimin
e nevojave të vendeve të EJL-së, RACVIAC rishikoi misionin, objektivat dhe
strukturën e tij. Kjo çoi në procesin e transformimit të Qendrës në vitin 2007,
i cili u përmbyll me nënshkrimin e një Marrëveshjeje të re të -ut RACVIAC në
vitin 2010. 68 Me ratifikimin e Marrëveshjes në dhjetor 2011, Qendra fitoi statusin e
një organizate ndërkombëtare në pronësi rajonale dhe u riemërua “RACVIAC –
Qendra për Bashkëpunim në Siguri”.
RACVIAC përbëhet nga shtyllat e mëposhtme:
1.

Shtylla e Mjedisit të Sigurisë së Bashkëpunimit - përgjegjëse për
organizimin e aktiviteteve në lidhje me traktatet dhe marrëveshjet e
kontrollit të armëve dhe masat e tjera për ndërtimin e besimit dhe
sigurisë.
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2. Shtylla e Qeverisjes së Sektorit të Sigurisë - përgjegjëse për organizimin
e aktiviteteve mbi sfidat e reja të sigurisë në lidhje me Reformën e
Sektorit të Sigurisë.
3. Shtylla Kundër Kërcënimeve të Sigurisë Ndërkombëtare - përgjegjëse
për lehtësimin e dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet vendeve
brenda Evropës Juglindore si dhe ndërtimin e kapaciteteve të tyre për
t’iu kundërvënë sfidave të ndryshme të sigurisë.
Vendet e SEECP-së, shtetet anëtare të BE, por edhe Norvegjia, Rusia dhe Kanadaja
janë anëtare të RACVIAC. Kosova nuk është as anëtare dhe as anëtare e asociuar
e RACVIAC-ut. Megjithatë, në vitin 2014, Kosova u pranua të marrë pjesë në të
gjitha takimet e nivelit të punës dhe të nivelit të lartë. Pas vitit 2014, ajo mund
të emërojë (sekondoj) një staf aty, një përfaqësues të MPJ-së, në Sekretariat.
Megjithatë, pjesëmarrja e saj ndryshon nga ajo e vendeve të tjera të BP6 që
gëzojnë anëtarësim të plotë. Homologu i tyre kyç institucional për çështjet
e RACVIAC është Ministria e Mbrojtjes. Ndërsa për Kosovën homolog është
Ministria e Punëve të Jashtme. Kosova nuk ka një rol konsensual vendimmarrës
në strukturat qeverisëse të RACVIAC-ut dhe nuk mund të delegojë personel
ushtarak nga Ministria e Mbrojtjes në këtë organizatë, gjë që ndryshon nga
vendet tjera të rajonit.69

68
69

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.racviac.org/.

Ibid.

Financimi
Qendra dhe aktivitetet e saj financohen nga kontributet e anëtarëve (kostot
dhe aktivitetet e funksionimit), kontributet e anëtarëve të asociuar (kryesisht
aktivitetet) dhe kontributet e tjera nga donatorët. Buxheti i RACVIAC-ut ndahet
në një pjesë operative dhe një pjesë programore. Pjesa operative, që mbulon
“kostot rrjedhëse” të RACVIAC-ut dhe një pjesë të aktiviteteve, financohet nga
anëtarët e saj, ndërsa anëtarët e asociuar kontribuojnë në pjesën e programit
- fondet e nevojshme për të ekzekutuar aktivitetet e RACVIAC-ut. Përveç kësaj,
partnerët ndërkombëtarë, organizatat dhe vendet donatore mund të japin
kontribute të përgjithshme financiare, duke mbështetur aktivitetet e programit.
Struktura Qeverisëse e RACVIAC:
Grupi Drejtues/ Grupi Këshillues Shumëkombësh (MAG)
Grupi Këshillues Shumëkombësh (MAG) shërben si grup drejtues i RACVIAC-ut.
Ai përbëhet nga përfaqësues nga anëtarët, anëtarët e asociuar dhe vëzhguesit.
MAG jep udhëzime sipas rregullave dhe parimeve të organizatës. MAG merr
vendime me konsensus dhe kryesohet nga një anëtar i zgjedhur i MAG për një
periudhë prej një viti. Aktualisht kryesohet nga Maqedonia e Veriut. Takimet e
MAG mbahen dy herë në vit.
Sekretariati i RACVIAC zbaton aktivitetet e përditshme në përputhje me misionin
e RACVIAC dhe objektivat e tij të përcaktuara nga Grupi Drejtues.
Përfaqësimi i Palëve Kontraktuese në Strukturat Qeverisëse të RACVIAC-ut
Pikat e kontaktit, zakonisht përfaqësues nga Ministritë e Mbrojtjës

Rolet/
Përgjegjësitë

I ofron direktiva Sekretariatit si dhe siguron që ai të funksionoj në
pajtueshmëri të plotë me rregullat dhe principet e organizatës.

Lokacioni/Selia
Sekretariati i RACVIAC gjendet në Rakitje, Kroaci.
Rekrutimi
Struktura RACVIAC-ut përbëhet nga 40 pozita. Stafi i përhershëm aktualisht
përfshin një kombinim të personelit ushtarak dhe civil nga tetë anëtarë
të RACVIAC-ut, kryesisht të ardhur nga rajoni i EJL. 70 Pozitat e sekonduara
plotësohen zakonisht nga shtetet anëtare të RACVIAC-ut dhe vendet e
asociuara. Edhe anëtarët e plotë edhe anëtarët e asociuar kanë të drejtë të
delegojnë më shumë se një staf të sekonduar në RACVIAC. Kosova ka emëruar
një diplomat nga MPJ-ja, i cili aktualisht po kryen një mandat katërvjeçar dhe
mban pozitën e menaxherit të programit. Kjo është hera e dytë që kosova
emëron një diplomat nga MPJ-ja në RACVIAC. Kosova dërgoi diplomatin e parë

70

Për më shumë detaje, shih https://www.racviac.org/organization/manpower.html.
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Grupi Drejtues/ Grupi Këshillues Shumëkombësh (MAG)

në RACVIAC në vitin 2015.71
MAG (Grupi Shumë Këshillimor) emëron drejtorin e RACVIAC me një konsensus
midis anëtarëve të tij. Drejtori ka një mandat katërvjeçar, me mundësi vazhdimi
edhe për katër vite të tjera (4+4). Kryetari i MAG/Grupit Drejtues zgjidhet
nga kandidatët nga vendet e EJL-së, si dhe Drejtori i RACVIAC. 72 Pozicioni i
zëvendësdrejtorit është gjithmonë nga vendi pritës, Kroacia.
Sekretariati i RACVIAC-ut si dhe Staﬁ nga Vendet e BP6
Drejtori dhe
Zëvendës
Drejtori
Rregullat e
rekrutimit/
sekondimët

Emërohen
me
konsensus
nga anëtarët
e MAG-ut

Departamenti i
Operacioneve
Konkurse të
hapura për
vendet anëtare
të RACVIAC-ut

Menaxherët e
Programëve
Të sekonduar
nga MPJ-të e
vendeve
anëtare të
RACVIAC MAG

Manaxherët e
Aktiviteteve
Të sekonduar nga
MPJ-të e vendeve
anëtare të RACVIAC/
MAG

Kosova

-

-

1

-

Shqipëria

1

-

-

1

Serbia

-

-

-

-

Maqedonia e
Veriut

-

-

-

-

Bosnja dhe
Hercegovina

-

-

-

1

Mali i Zi

-

-

-

-
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Kosova nuk është anëtare e plotë, as anëtare e asociuar e RACVIACut. Megjithatë, duke qenë “pjesëmarrëse” në këtë organizatë, MPJ-ja
mund të delegojë një staf të caktuar në këtë organizatë.
Për rritjen e pranisë së saj në RACVIAC, është e rëndësishme që Qeveria
e Kosovës të:
1.

Siguroj koordinim të brendshëm midis Ministrisë së Punëve të
Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes, dhe të kërkoj modalitete
për të rritur pjesëmarrjen e saj në këtë organizatë. Këto veprime
duhet të fokusohen në aftësimin e Kosovës që të përafrojë nivelin
e përfaqësimit me vendet e tjera që gëzojnë statusin e “anëtarit”
në RACVIAC. Delegeimi i personelit nga Ministria e Mbrojtjes në
këtë organizat është thelbësore.

2. Intensifikojë lobimin tek anëtarët aleatë brenda Sekretariatit të
RACVIAC-ut (tek vendi nikoqir-Kroacia si dhe anëtarët e tjerë
të NATO-s brenda kësaj organizate) për të avansuar statusin e
Kosovës në «Anëtar të Asociuar”. Një status i tillë mund ta afrojë
Kosovën me organet vendimmarrëse të RACVIAC-ut.
71
72

Për më shumë detaje, shih https://www.racviac.org/organization/index.html.

Aktualisht, Jeronim Bazo, një Gjeneral Major në pension nga Shqipëria, shërben si Drejtor i RACVIAC. Mandati i tij
u zgjat deri në vitin 2022 për shkak të pandemisë Covid-19.

53 Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

INICIATIVAT
RAJONALE PA
SEKRETARIAT

PROCESI I BASHKËPUNIMIT TË EVROPËS JUGLINDORE (SEECP)
SEECP u lançua në vitin 1996 në Sofje, Bullgari. Ajo synon forcimin e bashkëpunimit
dhe mirëbesimit rajonal, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, stabilitetin dhe
sigurinë, si dhe rritjen e marrëdhënieve ekonomike, angazhimin në dimensionin
njerëzor, drejtësinë, luftën kundër krimit të organizuar dhe luftën kundër
terrorizmit.73
Dokumenti kryesor i SEECP-së është “Karta për Marrëdhëniet e Fqinjësisë së
Mirë, Stabilitetit, Siguria dhe Bashkëpunimi në Evropën Juglindore”, miratuar
në Samitin e Bukureshtit të vitit 2000. Më 2007, me themelimin e Këshilli i
Bashkëpunimit Rajonal (RCC) mandati i SEECP-së u përditësua.74
RCC shërben si një krah operacional i SEECP.
Aktualisht SEECP përbëhet nga këto vende pjesëmarrëse: Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Hungaria, Kosova, Maqedonia e Veriut,
Moldavia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Turqia dhe Sllovenia. Secili pjesëmarrës
mban kryesinë e SEECP për një periudhë rotacioni njëvjeçare, pa ndonjë rend
specifik.
SEECP është një proces rajonal i koordinuar nga vendi pjesëmarrës që mban
kryesinë. Misioni i tij kryesor është të nxisë perspektivën e BE-së për Evropën
Juglindore dhe të punojë drejt lidhje sigurisë, stabilitetit dhe përparimit
ekonomik të rajonit. Në këtë mënyrë, kryesitë rotative punojnë ngushtë me
Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (RCC).75
Kosova iu bashkua SEECP-së në vitin 2014. Nga korriku 2019 deri në korrik 2020,
ajo kryesoi për herë të parë me SEECP. Temat/fushat prioritare të kryesimit të
Kosovës u caktuan: konektiviteti, rinia dhe turizmi.

MINISTRIA E MBROJTJES E EVROPËS JUGLINDORE (SEDM)
SEDM u krijua nga një takim i Ministrave të Mbrojtjes në 1996, i mbajtur në Tiranë,
Shqipëri. Tani, SEDM është një proces i cili synon të forcojë mirëkuptimin dhe
bashkëpunimin politiko-ushtarak në rajon në mënyrë që të rrisë stabilitetin dhe
sigurinë në EJL. Procesi SEDM pason një sërë takimesh të thirrura nga Ministrat,
Zëvendës Ministrat dhe Zëvendës Shefat e Mbrojtjes të vendeve të Evropës
Juglindore. Vendet anëtare të SEDM janë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,
Bullgaria, Kroacia, Gjeorgjia, Greqia, Italia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Sllovenia,
Maqedonia e Veriut, Turqia, Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Moldavia
(Observues). Aktivitetet e ndërmarra në kuadrin e Procesit SEDM synojnë
zhvillimin e sigurisë së Evropës Juglindore, me fokus në:
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Deklarata e Sofjes për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin në Ballkan,
miratuar në takimin e Ministrave të Punëve të Jashtme të Vendeve të Evropës Juglindore, Korrik 1996, në https://
www.seecp.info/declarations.
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Deklarata e Zagrebit e Takimit të 10-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), Maj 2007, në https://www.seecp.info/declarations.

75

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.rcc.int/pages/111/south-east-european-cooperation-process--seecp.

1.

Promovimin e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhënieve të mira
fqinjësore;

2. Forcimin e aftësive rajonale të mbrojtjes, si dhe bashkëpunimi përmes
përpjekjeve kolektive, dhe;
3. Krijimin e lidhjeve që lehtësojnë integrimin në institucionet euroatlantike.
Kosova nuk është anëtare e SEDM. Qeveria kërkoi zyrtarisht kryesinë e SEDM
në 2013 për të marrë statusin e vëzhguesit të SEDM, por Serbia dhe Rumania e
kundërshtuan atë. Sekretariati i SEDM u përgjigj se miratimi, sipas procedurave
të SEDM, kërkon një konsensus midis të gjitha shteteve anëtare të SEDM.76
Kryesimin e SEDM-së aktualisht e mban Shqipëria (2019-2021).77

INICIATIVA BRDO-BRIJUNI
Iniciativa Brdo- Brijuni është një ngjarje vjetore, multilaterale në Ballkanin
Perëndimor. U lançua në vitin 2013, në Brdo pri Kranju, Slloveni. Procesi është
iniciuar nga presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor dhe ai i Kroacisë, Ivo Josipoviq.

76
77
78

KCSS, Anëtarësimi dhe përfaqësimi i Kosovës në organizatat rajonale të sigurisë, Shtator 2014, fq.18.

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.sedmprocess.org/.

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.predsednik.si/up-rs/uprs-eng.nsf/brdo-brijuni-process.
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Iniciativa Brdo-Brijuni ofron një forum diskutimi, i cili mbledh liderët e vendeve
të BP6 (Serbia, Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina
dhe Kosova), si dhe Sllovenia dhe Kroacia (Shtetet Anëtare të BE-së). Fokusi
kryesor i Procesit është zgjerimi i Bashkimit Evropian në vendet e Ballkanit
Perëndimor. Takime të ngjashme janë mbajtur në nivel kryeministrash në vitin
2010 dhe 2011. Deri më tani, në këtë plejadë janë mbajtur nëntë Samite, në të
cilat kan marrë pjesë krerët e shtetit të Kosovës.78
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INICIATIVAT
RAJONALE NË TË
CILAT KOSOVA NUK
ËSHTË ANËTARE DHE
NUK MERR PJESË

INICIATIVA RAJONALE KUNDËR-KORRUPSIONIT (RAI)
RAI është themeluar në vitin 2006. Ajo synon të lehtësojë bashkëpunimin e
përgjithshëm rajonal dhe përpjekjet në luftimin e korrupsionit në rajonin e EJLsë, duke u bazuar në veprimet ekzistuese për të luftuar korrupsionin, përmes
një koordinimi më të mirë të të gjitha përpjekjeve dhe duke u mbështetur në
një angazhim politik të nivelit të lartë. RAI e shikon impaktin e korrupsionit nga
perspektiva të ndryshme duke përfshirë këtu gjininë, aftësitë e kufizuara dhe
varfërinë. RAI është gjithashtu një Qendër e Burimeve Multidisiplinore Rajonale
Anti-Korrupsion. Ajo vepron si një rrjet për shkëmbimin e informacionit dhe
ekspertizës duke u ofruar aktorëve përkatës rajonalë dhe ndërkombëtarnjë
platformë për ndërveprim.79
RAI përpiqet të bëhet një pikë fokale për bashkëpunimin rajonal kundër
korrupsionit në rajonin e EJL përmes koordinimit, lehtësimit dhe përhapjes
së praktikave dhe mësimeve më të mira të nxjerra, si dhe përmes lehtësimit
të ndërveprimeve midis shteteve anëtare dhe midis shteteve anëtare dhe
partnerëve të tjerë ndërkombëtarë. Anëtarët e RAI janë pesë vende nga Ballkani
Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi
dhe Serbia) si dhe Moldavia, Kroacia, Bullgaria dhe Rumania.
Anëtarësimi në RAI kërkon konsensus nga të gjithë anëtarët. Kjo organizatë
ka qenë lartë në listën prioritare të nismave rajonale ku Kosova ka dashur të
zgjerojë anëtarësinë e saj.
Në vitin 2012, Qeveria e Kosovës, përkatësisht MPJ, i ka dërguar kërkesë zyrtare
për anëtarësim Sekretariatit të RAI-t. Menjëherë më pas MPJ-ja e Serbisë
dërgoi disa faqe justifikime ligjore Sekretariatit të RAI-t duke detajuar arsyet e
mospajtimit.80 RAI ende nuk i është përgjigjur kërkesave të Kosovës.

Ministria e Drejtësisë është institucioni homolog për RAI-n. Prandaj,
është institucioni përgjegjës që të përgatisë dhe ripërsëris kërkesën e
Kosovës për anëtarësim në këtë organizatë. Koordinimi i brendshëm
ndërmjet MPJ-së dhe Ministrisë së Drejtësisë është i rëndësishëm.
Kosova gjithashtu mund të kërkojë të bashkëpunojë ngushtë
me Kroacinë si anëtare në RAI në mënyrë që ajo të mbështesë
anëtarësimin e saj.
*Katër vende anëtare të RAI nuk e njohin Kosovën.

QENDRA E EVROPËS JUGLINDORE PËR ZBATIMIN E LIGJIT (SELEC)
SELEC është një organizatë ndërkombëtare në fushën e zbatimit të ligjit, që
bashkon burimet dhe ekspertizën e autoriteteve policore dhe doganore. Ajo
synon të bashkon sinergjitë në luftimin e krimit të organizuar ndërkufitar në
79
80

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në http://www.rai-see.org/.

Dehnert dhe Taleski, Monitorimi i Bashkëpunimit Rajonal në Evropën Juglindore, 2013.
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Sekretariati ndodhet në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë.

rajon.
SELEC është pasardhëse e Qendrës SECI e themeluar në vitin 1999. 81 Ajo synon
t’u ofrojë mbështetje 11 vendeve anëtare; Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,
Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Greqia, Hungaria, Moldavia, Mali i Zi, Rumania,
Serbia dhe Turqia, në rritjen e koordinimit për parandalimin dhe luftimin e
krimit, përfshirë krimin e organizuar ndërkombëtar. SELEC-ja ofron ekspertizë
multi-nacionale për autoritetet e zbatimit të ligjit në të gjithë rajonin e Evropës
Juglindore, duke ofruar platformën e nevojshme për shkëmbimin e informacionit
dhe kërkesave për ndihmë, mbështetjen e takimeve operacionale, hetimet e
përbashkëta dhe operacionet rajonale.82
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Aktivitetet operacionale të SELEC kryhen kryesisht në kuadrin e tetë Task Forcave:
•

Task Force Mirage Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe
Migracionin Ilegal;

•

Task Forca Kundër Trafikimit të Drogës;

•

Task Forca për Krimet Financiare dhe Kompjuterike;

•

Task Forca Kundër Mashtrimit dhe Kundër Kontrabandës;

•

Task Forca kundër Terrorizmit;

•

Task Forca e Sigurisë Kibernetike;

•

Task Forca e Automjeteve të Vjedhura;

•

Task Forca për krimet e lidhura me mjedisin dhe natyrën.

Shtetet Anëtare dhe partnerët operativë kanë oficerë ndërlidhës nga Doganat
dhe Policia që punojnë në selinë e SELEC. Çdo Oficer Ndërlidhës mbështetet në
aktivitetet e tij nga një Pikë Fokale Nacionale e dedikuar e krijuar në çdo Shtet
Anëtar.
Pikat Fokale Nacionale veprojnë si pika kontakti në shtetin anëtar për
komunikimin me SELEC duke mbledhur dhe shpërndarë kërkesat dhe përgjigjet
për informacion nga dhe tek agjencitë e zbatimit të ligjit dhe oficerët ndërlidhës
të vendosur në selinë e SELEC.
Nën UNMIK-un, Kosova ka qenë vëzhguese në SELEC. MPJ-ja e Kosovës ka
dorëzuar një shkresë zyrtare me të cilën kërkon informata për procedurën e
anëtarësimit, si dhe një kërkesë zyrtare për anëtarësim. Kosova asnjëherë nuk
ka marrë përgjigje e as shpjegim për refuzimin e kësaj kërkese.83
Selia e SELEC-së ndodhet në Bukuresht, Rumani.

81

Iniciativa e Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SECI) u lançua në dhjetor 1996 për të ndihmuar në sigurimin e
paqes dhe stabilitetit rajonal midis vendeve të Evropës Juglindore nëpërmjet aktiviteteve bashkëpunuese dhe për
të ndihmuar vendet të integrohen në pjesën tjetër të Evropës. Edhe RCC-ja doli nga kjo iniciativë. Gjatë Konventës
së Qendrës për Zbatimin e Ligjit të Evropës Juglindore më 7 tetor 2011, Qendra SECI transferoi aftësitë e saj operacionale dhe strategjike dhe u bë SELEC.

82
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Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.selec.org/.

KCSS, Anëtarësimi dhe përfaqësimi i Kosovës në organizatat rajonale të sigurisë, Shtator 2014, fq.19.

GRUPI KËSHILLUES I PROKURORËVE TË EVROPËS JUGLINDORE (SEEPAG)
SEEPAG është një mekanizëm rajonal i krijuar në dhjetor 2003, në Beograd,
nga vendet e EJL-së. Ai bashkoon prokurorë nga të 11 Shtetet Anëtare për
të lehtësuar dhe rritur bashkëpunimin në hetimet e krimeve ndërkufitare në
rajonin e Evropës Juglindore.84
SEEPAG synon të rrisë bashkëpunimin dhe koordinimin midis autoriteteve
kombëtare të hetimit dhe ndjekjes penale, duke lejuar që të gjitha agjencitë
e zbatimit të ligjit të veprojnë në mënyrë më efektive kur merren me krimin
ndërkufitar. Është një rrjet prokurorësh me përvojë që ndihmon SELEC në
çështjet operative dhe lehtëson shkëmbimin e shpejtë të informacionit
dhe provave në hetimet ndërkufitare. Ky rrjet përbëhet nga Pikat Fokale të
Prokurorisë Kombëtare të krijuara në çdo shtet anëtar, me detyrë lehtësimin
e bashkëpunimit gjyqësor ndërmjet shteteve pjesëmarrëse në SEEPAG-së, si
dhe ofrimin e ndihmës për operacionet e SELEC-së. Funksioni i SEEPAG-së është
gjithashtu të ofrojë udhëzime, ndihmë dhe reagime për ligjvënësit në rajon, në
çështjet e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit.85
Ngjashëm me SELEC, në 2013 MPJ-js e Kosovës i paraqiti një kërkesë zyrtare
kryesuesit të SEEPAG-së për t›u bashkuar në këtë organizatë. Autoritetet e
Kosovës nuk kanë marrë asnjë përgjigje deri më tani.86

SEPCA është themeluar në vitin 2002, si një organizatë e drejtorëve të policisë,
duke funksionuar sipas Statutit të nënshkruar në vitin 2007 nga dhjetë (10)
shërbime policore nga nëntë (9) shtete, përkatësisht nga Shqipëria, Bosnja
dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi,
Rumania dhe Serbia. Objektivi kryesor i SEPCA-së është të ndërtojë sigurinë
publike përmes bashkëpunimit të shërbimeve policore, së bashku me qytetarët
dhe organizatat e saj partnere.87
Në kuadër të SEPCA-së, Rrjeti i Grave Police (WPON) u krijua në 2010, me
ndërmjetësimin e RCC-së dhe me mbështetjen e OSBE-së dhe SEESAC-së.
WPON është një rrjet i pavarur i femrave police nga shtetet anëtare të SEPCA.
Ndërmjet viteve 2010 dhe 2012, WPON u mbështet financiarisht nga Ministria e
Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
(UNDP) dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Misioni
kryesor i WPON është të sigurojë një platformë për shkëmbimin e përvojës dhe
njohurive në shërbimet policore në rajon mbi statusin, nevojat dhe prioritetet
e policeve gra në Evropën Juglindore. Ai gjithashtu promovon një rol në rritje
84

SEEPAG funksionon nën ombrellën e SELEC dhe ka të njëjtat shtete anëtare, përkatësisht Shqipërinë, Bosnjë dhe
Hercegovinën, Bullgarinë, Greqinë, Hungarinë, Moldavinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Rumaninë, Serbinë dhe
Turqinë.
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Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.selec.org/about-seepag/.

KCSS, Anëtarësimi dhe përfaqësimi i Kosovës në organizatat rajonale të sigurisë, Shtator 2014, fq.19.

Për më shumë detaje, shih https://www.rcc.int/pages/34/rcc-and-regional-initiatives-and-task-forces-insouth-east-europe.
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ASOCIACIONI I DREJTORËVE TË POLICISË NË EVROPËN JUGLINDORE
(SEPCA)

të grave në polici dhe mbron praktikat policore të ndjeshme gjinore dhe
zbatimin e barazisë gjinore dhe parimeve demokratike në polici brenda SEPCA
shërbimeve policore. Anëtarët e WPON janë nga shërbimet policore të vendëve
të SEPCA-së, me përjashtim të Rumanisë.88
Kosova nuk është anëtare as në SEPCA as në WPON.

KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA NË EVROPËN JUGLINDORE
(SEESAC)
SEESAC punon për të forcuar kapacitetet e palëve të interesuara kombëtare
dhe rajonale për të kontrolluar dhe reduktuar përhapjen dhe keqpërdorimin e
armëve të vogla dhe të lehta, dhe kështu të kontribuojë në rritjen e stabilitetit,
sigurisë dhe zhvillimit në Evropën Juglindore dhe Lindore. SEESAC funksionon
nën mandatin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe
Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC).89
SEESAC u lançua në maj 2002 për të funksionuar si një krah ekzekutiv i Planit
Rajonal të Zbatimit për Luftimin e Përhapjes së Armëve të Vogla dhe të Lehta
(SALW), i formuluar dhe miratuar nga Pakti i Stabilitetit në nëntor 2001 dhe i
rishikuar në 2006 dhe në 2014.90
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Anëtarët e SEE marrin pjesë në SEESAC përmes përfaqësimit të UNDP-së.
Kosova merr pjesë përmes zyrës së UNDP -së në Kosovë, prandaj anëtarësimi i
saj interpretohet si nën Rezolutën e OKB -së 1244. Në takimet dhe dokumentet e
SEESAC-së vendet partnere përmenden me emrat e kryeqyteteve të tyre.91
SEESAC merr udhëzime dhe mbështetje politike dhe strategjike nga Grupi
Drejtues Rajonal për Armët e Vogla dhe të Lehta (RSG), i cili përbëhet nga
përfaqësues të qeverive të shteteve në fjalë, RCC, UNDP dhe vëzhgues nga
institucione të tilla si Bashkimi Evropian (BE), Organizata e Traktatit të Atlantikut
të Veriut (NATO), Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe
shoqëria civile. RSG mblidhet çdo vit dhe miraton dhe rishikon Strategjinë dhe
mandatin e SEESAC. SEESAC lidhet drejtpërdrejt me qeveritë dhe shoqërinë
civile, duke siguruar të dhëna teknike, shkëmbim informacioni, koordinim dhe
përmbledhje të përpjekjeve aktuale dhe të ardhshme dhe ndihmë për ngritjen
e fondeve për projekte të veçanta të AVL. Më konkretisht, aktivitetet rajonale të
SEESAC-së përfshijnë sensibilizimin e qeverive dhe shoqërisë civile për çështjet
e armëve të vogla, formulimin e strategjive kombëtare për kontrollin e AVL-ve
dhe mbështetjen e akterëve kombëtarë në zbatimin e këtyre strategjive, si dhe
përfshirjen e çështjeve të armëve të vogla në planifikimin e zhvillimit të UNDPsë.

88

Për më shumë detaje, shih https://www.seesac.org/Women-Police-Officers-Network-in-South-East-EuropeWPON-1/.
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Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.seesac.org/.

Lufta kundër përhapjes së armëve të vogla dhe të lehta Plani i Zbatimit Rajonal të Evropës Juglindore, 2014, në
https://www.seesac.org/SALW-Resources/.

91

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.seesac.org/SEE-Partners/.

Aktivitetet e SEESAC-së janë të fokusuara në çështjet e mëposhtme:
•

Rritja e bashkëpunimit rajonal, shkëmbimi i njohurive dhe shkëmbimi i
informacionit;

•

Përmirësimi i kapaciteteve për sigurinë fizike dhe menaxhimin e stokut
(PSSM) përmes përmirësimeve të sigurisë së infrastrukturës, reduktimit
të tepricave dhe trajnimeve;

•

Rritja e kapaciteteve për shënimin, gjurmimin dhe mbajtjen e shënimeve;

•

Reduktimi i posedimit dhe keqpërdorimit të paligjshëm të armëve
të zjarrit përmes mbështetjes për fushatat e ndërgjegjësimit dhe
grumbullimit

Sekretariati ndodhet në zyret e UNDP-së në Beograd, Serbi.

RRJETI I SHËNDETIT I EVROPËS JUGLINDORE (SEEHN)

SEEHN gjithashtu koordinoi dimensionin shëndetësor të Strategjisë së RCC-së
SEE 2020. 93
Sekretariati ndodhet në Shkup, Maqedonia e Veriut.
Çdo anëtar i SEEHN drejton një Qendër Rajonale të Zhvillimit të Shëndetit (RHDC)
e fokusuar në fusha të ndryshme tematike si:

92
93

•

Mbikëqyrja dhe Kontrolli i Sëmundjeve Transmetuese, Tiranë, Shqipëri;

•

Shëndeti Mendor, Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë;

•

Rezistenca antimikrobiale, Sofje, Bullgari;

•

Shërbimet e Shëndetit Publik, Shkup, Maqedonia e Veriut;

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në http://seehn.org/.

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, Strategjia e Evropës Juglindore 2020, Nëntor 2013, fq.30, https://www.rcc.int/
pages/86/south-east-europe-2020-strategy.
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Misioni i SEEHN është të përmirësojë shëndetin e popullatës së shteteve anëtare
përmes bashkëpunimit më të mirë dhe më të integruar, ngritjes së kapaciteteve
dhe koordinimit në shëndetin publik në nivel rajonal, duke ndjekur një qasje
gjithëpërfshirëse që integron shëndetin në të gjitha politikat. SEEHN është
e vetmja organizatë rajonale në Evropën Juglindore e cila është e fokusuar
ekskluzivisht në shëndet, ndërsa trajton çështjet e zakonshme shëndetësore në
shtetet anëtare të SEEHN. Ajo siguron një platformë për dialog dhe shkëmbim
të praktikave më të mira në lidhje me sektorin e shëndetësisë dhe shërben
si një kanal shtesë për bashkëpunim, pasi avokon për shëndetin publik dhe
shërben si një mjet me ndikim për diplomacinë shëndetësore.92
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SEEHN është një iniciativë ndërqeveritare rajonale e krijuar në vitin 2001. Ajo
synon të promovojë bashkëpunimin për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve
të vendeve anëtare të SEEHN; Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi,
Rumani, Bullgari, Maqedoni të Veriut, Moldavi dhe Izrael.

•

Burimet Njerëzore për Shëndetin, Kishinau, Moldavi;

•

Mbikëqyrja dhe Kontrolli i Sëmundjeve Jo Transmetuese, Podgoricë,
Mali i Zi;

•

Siguria e Gjakut, Bukuresht, Rumani;

•

Shëndeti Seksual dhe Riprodhues, Tirgu-Mures, Rumani;

•

Akreditimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së kujdesit
shëndetësor, Beograd, Serbi.

Kosova nuk është anëtare e kësaj organizate. Qeveritë e njëpasnjëshme e kanë
anashkaluar këtë çështje. Sipas zyrtarëve kosovarë, në fillim të vitit 2013, Ministria
e Shëndetësisë e Kosovës kishte kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme që
zyrtarisht të dorëzojë kërkesë për anëtarësim në SEEHN. Në anën tjetër MPJ-ja
ka hasur në paqartësi lidhur me procedurat e aplikimit për anëtarësim, ndaj
nuk kanë vazhduar më tutje. Që atëherë, asnjë përpjekje tjetër nuk është bërë
nga administrata e Kosovës.94

INICIATIVA E EVROPËS QËNDRORE (CEI)
CEI është një forum ndërqeveritar rajonal i krijuar në vitin 1989. Ai mbledh 17
shtete anëtare në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Forumi synon të
forcojë kapacitetet e Shteteve Anëtare në fushat e qeverisjes së mirë, sundimit
të ligjit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik për stabilitet, kohezion social,
qëndrueshmëri mjedisore, siguri dhe prosperitet.95

62

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale

Anëtarët e CEI janë: Shqipëria, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria,
Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Italia, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut,
Polonia, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia dhe Ukraina.
Sistemi i tri shtyllave të bashkëpunimit
Dimenzioni i Qeverisë

Dimenzioni Parlamentar

Dimenzioni Ekonomik

Samiti i shtatëmbëdhjet
Krerëve Qeveritar të
Shteteve Anëtare të
CEI-së

Asambleja Parlamentare

Odat e Tregtisë të Shteteve
Anëtare të CEI-së

Komiteti Parlamentar

Forumi vjetor ekonomik i
CEI, i drejtuar nga
Presidenca

Komitetet e Përgjithëshme:
-çështjet politike dhe të
brendshme
-çështjet ekonomike
-çështjet kulturore

/

Takimet e Ministrave të
Punëve të Jashtme
Komiteti i Koodinatorëve
Nacional

CEI ka një sistem me tre shtylla: ai bashkëpunon në dimension qeveritar,
dimension parlamentar dhe dimension biznesi.
CEI promovon lidhjen dhe diversitetin përmes gjashtë fushave kryesore:
94
95

Dehnert dhe Taleski, Monitorimi i Bashkëpunimit Rajonal në Evropën Juglindore, 2013.

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.cei.int/.

1.

Qeverisje e mirë;

2. Rritja ekonomike;
3. Liria e mediave;
4. Mbrojtja e mjedisit;
5. Bashkëpunimi ndërkulturor dhe;
6. Bashkëpunimi shkencor/arsimor dhe trajnimet.
CEI i zbaton aktivitetet e veta përmes aktiviteteve, projekteve të BE-së,
programeve të shkëmbimit dhe bashkëpunimit teknik me Bankën Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). CEI funksionon si një platformë për dialogun
politik si një burim për njerëzit, bizneset dhe komunitetet përmes një qasjeje
multi-partneriteti.
Sekretariati ofron mbështetje administrative dhe konceptuale për sistemin e
përbër me tre shtylla të CEI. Ai gjithashtu menaxhon fondet dhe instrumentet e
saj dhe merr iniciativa që synojnë promovimin e misionit të Organizatës.
Sekretariati i CEI ndodhet në Trieste, Itali.

INICIATIVA E ADRIATIKUT DHE JONIT (AII)

Iniciativa më vonë u zgjerua në Serbi në vitin 2004, dhe në Mal të Zi në 2006.
Në vitin 2018, pas miratimit të Deklaratës së Katanias, Maqedonia e Veriut
gjithashtu iu bashkua AII.
Sot, AII numëron nëntë anëtarë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia,
Greqia, Italia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.
Bashkëpunimi në këtë nismë ka marrë gradualisht forma të ndryshme, duke
përfshirë krijimin e partneriteteve që përfshijnë rrjetet dhe forumet Adriatik-Jon,
si Forumi i Dhomave të Tregtisë së Adriatik-Jonit, Forumi i Qyteteve dhe Qyteteve
të Adriatik-Jonit dhe UniAdrion (rrjeti i Universiteteve). AII u themelua fillimisht
me synimin për të ofruar zgjidhje të përbashkëta dhe të bashkërenduara për
problemet e përbashkëta, nga lufta kundër krimit të organizuar deri te nevoja
për të mbrojtur mjedisin natyror të deteve Adriatik-Jon.
Pas qasjes së fundit të BE-së për të mbështetur bashkëpunimin multilateral
ndër-rajonal, dhe shembullin e suksesshëm të miratimit të Strategjisë së BE-së
për Detin Baltik, AII ka punuar mbi idenë e një Makro-rajoni për Rajonin Adriatik96

Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.aii-ps.org/.
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AII u krijua me “Deklaratën e Ankonës” e nënshkruar në Samitin për Zhvillimin
dhe Sigurinë në Detet Adriatik dhe Jon, mbajtur në Ankona (Itali) në maj të vitit
2000, ku morën pjesë krerët e shteteve dhe qeverive të Italisë, Shqipërisë, Bosnjë
dhe Hercegovinës, Kroacisë, Greqisë dhe Sllovenisë. Nisma synon forcimin e
bashkëpunimit rajonal për të promovuar stabilitetin politik dhe ekonomik, duke
krijuar kështu një bazë solide për procesin e integrimit evropian.96

Jon. Që atëherë, shtetet pjesëmarrëse të AII filluan një aksion të përbashkët që
synonte ndërgjegjësimin mbi domosdoshmërinë e krijimit të një makro Rajoni
për pellgun Adriatik-Jon (EUSAIR).97
Strategjia e EUSAIR u zhvillua nga Komisioni Evropian (KE), vendet dhe palët
e interesuara të Rajonit Adriatiko-Jonian. Objektivi i përgjithshëm i EUSAIR
është promovimi i prosperitetit dhe rritjes ekonomike dhe sociale në rajon
duke përmirësuar atraktivitetin, konkurrencën dhe konektivitetin e saj. Vendet
pjesëmarrëse të EUSAIR ranë dakord për fushat me interes të ndërsjellë që
synojnë të krijojnë sinergji dhe të nxisin koordinimin midis të gjitha territoreve
në Rajonin Adriatiko-Jonian në katër fushat tematike:
•

Turizmi i qëndrueshëm;

•

Cilësia e mjedisit;

•

Lidhjen e rajonit;

•

Rritja blu.
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Para së gjithash, për të rritur praninë e saj në forumet rajonale, qeveria
e Kosovës duhet të fokusohet në mobilizimin aleatëve, si dhe atë të
vendëve njohëse dhe partnerëve, brenda dhe jashtë BE-së (SHBA,
Norvegji, Zvicër, Gjermani, Kroaci etj.) për marrjen e mbështetjes së plotë
të tyre në avancimin e angazhimit të saj për t’iu bashkuar organizatave
dhe nismave të listuara më sipër.
Megjithatë, duhet theksuar se niveli i vështirësisë për t’iu bashkuar këtyre
organizatave ndryshon nga organizata në organizat. Procesi mund të jetë
më i lehtë për Kosovën për t’iu bashkuar RAI-t; për të cilën mbështetja e
Kroacisë është kritike. Ndërsa procesi është më sfidues kur bëhet fjalë
për anëtarësimin në SELEC, SEEPAG dhe SEPCA. Kjo sfidë rëndohet edhe
me faktin që Kosova nuk është anëtare e Interpolit. Nga ana tjetër, një
marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, sigurisht që
përveq që do të nxiste anëtarësimin e Kosovës në këto organizata, do
të kontribuonte dhe në anëtarësimin e Kosovës në organizata të tjera
ndërkombëtare.

97

Për më shumë detaje për EUSAIR, shih https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/.

PËRFUNDIME
Kosova ka hyrë mjaft rishtazi në forumet e bashkëpunimit rajonal në
krahasim me vendet e tjera të BP6. Është vendi i fundit që i’u bashkua
shumë prej këtyre organizatave rajonale. Kjo, së bashku me çështjet e
vazhdueshme kontestuese bilaterale me anëtarët e tjerë në rajon, thekson
një pengesë për një prani të shtuar, një përfaqësim më të mirë dhe një rol të
fuqizuar në shumë organizata dhe iniciativa rajonale. Të qenit një vend
relativisht i vogël, me një administrat publike dhe diplomaci me pak përvojë,
luan gjithashtu një rol këtu.
Megjithatë, Kosova ka arritur të ketë qasje në disa iniciativa rajonale, ka
ndryshuar me sukses statusin e saj në disa të tjera dhe ka siguruar disa pozita
të nivelit të mesëm ose të lartë në organizatat në të cilat merr pjesë. Kosova
ka anëtarësim të plotë në të gjitha iniciativat që dalin nga Procesi i Berlinit
dhe ka qenë anëtare themeluese e WBF-së dhe RYCO-së. Madje ka arritur të
sigurojë një nga pozitat e para udhëheqëse në RYCO-s; zëvendës Sekretari i
parë i Përgjithshëm ishte shtetas i Kosovës.

Së fundmi, qeveria e Kosovës duhet të shikojë nga afër dhe të ndërtojë mbi
përvojën diplomatike dhe praktike të fqinjëve të saj, veçanërisht të Shqipërisë.
Shqipëria, megjithëse nuk ka çështjet e mosnjohjes si Kosova, ka intensifikuar
pa pushim ndikimin dhe lobimin diplomatik e politik në rajon, duke qenë tashmë
një lojtar kyç në shumicën e organizatave rajonale (qoftë duke pas një seli
të sekretariateve ose duke mbajtur poste të larta në të tjera). Kosova mbetet
i vetmi vend i BP6, kryeqyteti i të cilit nuk ka një Sekretariat/Shtab në asnjë
nga nismat e bashkëpunimit rajonal. Megjithatë, Kosova ka kapacitete dhe një
pozicion të avancuar në fusha të ndryshme dhe mund të propozojë iniciativa të
reja rajonale në sektorë si digjitalizimi, industria kreative, inovacioni dhe arti, etj.
Qeveria e Kosovës duhet të shtojë përpjekjet e saj për të ndërmarrë iniciativa të
reja dhe të sigurohet që Prishtina të ketë të paktën një seli të ndonjë
sekretariat të këtyre nismave të reja potenciale.
Ky është një proces i gjatë që kërkon nga qeveria e Kosovës të prioritizohet sa
më shpejtë. Institucionet kyçe përgjegjëse për bashkëpunimin rajonal, Zyra e
Kryeministrit dhe Ministria e Punëve të Jashtme duhet të trajtojnë veçanërisht
bashkëpunimin rajonal si prioritet, duke rritur kapacitetet e tyre dhe duke
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Një pjesëmarrje e shtuar në organizatat dhe nismat rajonale është tejet e
rëndësishme për Kosovën pasi ato janë platformat e vetme multilaterale në
të cilat vendi mund të angazhohet në mënyrë aktive. Meqenëse anëtarësimi i
Kosovës në organizata të mëdha ndërkombëtare mbetet i sfiduar, organizatat
rajonale janë vende të rëndësishme multilaterale në të cilat ajo mund
të ndërveprojë dhe të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në proceset
vendimmarrëse. Prandaj, qeveria duhet të përdorë iniciativat rajonale në të
cilat vendi është anëtar si një hap për të mësuar më mirë se si të angazhohet
dhe të punojë në ambiente multilaterale. Ajo duhet të tërheqë përvoja nga
organizatat rajonale për të rritur përpjekjet e saj diplomatike, për të fituar njohuri
dhe për të mësuar praktika, të cilat më pas do të përdoren në organizatat
multilaterale ndërkombëtare kur ajo të bëhet anëtare.
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avancuar më tej përpjekjet e tyre diplomatike. Një diplomaci më e fortë, së
bashku me një vizion të qartë strategjik është rruga e vetme për avancimin e
suksesshëm të pozitës së Kosovës në forumet rajonale.

Plaforma për Dialogun promovon procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke informuar
publikun më të gjerë dhe duke nxitur debat për marrëveshjet, përﬁtimet dhe sﬁdat e Dialogut
Komponenti i Mbështetjes nga Ekspertët siguron mbeshtetje për qeverinë dhe institucionet kryesore
në fushat e politikave, paqes dhe agjendat e shtet-ndërtimit

Norwegian Embassy

www.balkansgroup.org

