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AKRONIMET
AKS

Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe

BE

Bashkimi Evropian

BKS

Byroja Kosovare e Sigurimit

BP6

Ballkani Perëndimor 6

CRM

Tregu i Përbashkët Rajonal

ID

Letërnjoftim/ Dokument Identifikimi

EULEX

Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë

EUROPOL

Agjencia e Bashkimit Evropian për zbatimin e ligjit

FRONTEX

Agjencia Evropiane për Mbrojtjen e Kufirit

GI

Grupi Implementues

GP

Grup Punues

IPA

Instrumenti i Para-anëtarësimit

KiB

Këshilli i Byrosë

KFOR

KFOR

KS/ RKS

Kosovë/ Republika e Kosovës

KPV

Këshilli i Përbashkët për Veprim

MAP REA

Plani Shumëvjeçar i Veprimit të Zonës Ekonomike Rajonale

IBM

Menaxhimi i Integruar i Kufirit

MILA

Menaxhimi i Integruar i Linjës Administrative

MMK

Monitorimi, Mentorimi dhe Këshillimi

MPB

Ministria e Punëve të Brendshme

OKB

Organizata e Kombeve e Bashkuara

PKK

Pikat e Kalimit të Kufirit/ Pikëkalimet Kufitare

PK

Pikat e Kalimit/ Pikëkalimet

PPK

Pikat e Përbashkëta të Kalimit/ Pikëkalimet e Përbashkëta

PSBE

Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian

SEED

Shkëmbimi Sistematik i të Dhënave Elektronike

SHBA

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

TeR

Termat e Referencës

ZPK

Zonat e Pikave të Kalimit/ Zonat e pikëkalimeve
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Liria e Lëvizjes dhe Menaxhimi i Integruar i Kufirit (IBM) janë të
ndërlidhura ngushtë në kontekstin e marrëdhënieve në mes të Kosovës
dhe Serbisë, dhe kanë një qëllim të përbashkët: lehtësimin e lirisë së
lëvizjes dhe ndërtimin e pikëkalimeve të hapura dhe të sigurta kufitare
mes dy vendeve. Mos implementimi i tyre ka vështirësuar dukshëm
jetën e qytetarëve të të dyja vendeve, dhe si pasojë ka ulur besimin dhe
përkrahjen e tyre për dialogun. Mospajtimet bilaterale (në mes Kosovës
dhe Serbisë) lidhur me njohjen e dokumenteve dhe me procedurat e
kalimit të kufirit, kanë pamundësuar arritjen e marrëveshjeve të reja
dhe konektivitetin/ndërlidhjen në tërë rajonit e Ballkanit Perëndimor.
Lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave përbejnë vlera fundamentale të
Bashkimit Evropian (BE-së). Prandaj, BE-ja duhet të insistoj që Kosova
dhe Serbia të ri-aranzhojnë marrëveshjet e Lirisë së Lëvizjes dhe
IBM-it dhe që të angazhohen - shpejtë dhe në mënyrë efektive- në
implementimin e tyre për hir të qytetarëve.
Mosmarrëveshjet e vazhdueshme po pamundësojnë gjithashtu edhe
avancimin e agjendave të bashkëpunimit rajonal. Bashkimi Evropian
duhet të angazhohet në adresimin e këtyre çështjeve dhe të shtyej
përpara implementimin e marrëveshjeve të arritura në mes Kosovës
dhe Serbisë; të cilat janë imperativ për rritjen e bashkëpunimit në mes
shteteve të Ballkanit Perëndimor –si të barabarta- në nivel rajonal.

*Disa nga termat apo akronimet (p.sh. IBM, CRM, MAP REA) që përdoren
përgjatë tekstit janë të adoptuar nga Gjuha Angleze dhe dokumentet
origjinale të marrëveshjeve, dhe janë shkruar në formën origjinale meqë
njihen si të tilla në të gjitha formatet e bashkëpunimit rajonal.
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Marrëveshjet për Lirinë e Lëvizjes dhe Menaxhimin e Integruar të Kufirit (IBM), arritur në
vitin 2011 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të lehtësuar jetën e qytetarëve, vazhdojnë
të mbesin të pa-implementuara. Arsyet mund t’i atribuohen zhvillimeve të brendshme
politike si dhe pozicioneve të skajshme të palëve të përfshira në proces (Kosovës, Serbisë
dhe BE-së). Prandaj, shtyrja e këtyre marrëveshjeve përpara -nga ana e palëve dhe
e BE-së- dhe ri-aranzhimi i tyre si një çështje, janë kritike për përmirësimin e jetës së
qytetarëve të dy vendeve.
Në bazë të Marrëveshjes për Lirinë e Lëvizjes, palët vendosën për lëvizjen e lirë të njerëzve
dhe mallrave duke pranuar dokumentet, targat dhe sigurimet e automjeteve të njëra
tjetrës. Marrëveshja u ka mundësuar qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë të lëvizin nga
njëri territor në tjetrin, me dokumentet e tyre personale. Sidoqoftë, implementimi i
plotë asnjëherë nuk u jetësua dhe pengesat e vazhdueshme, aplikimi i formave për
‘hyrje-dalje’, targat ilegale dhe dështimi për të aplikuar aranzhimet e dakorduara, kanë
vështirësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve por edhe kanë cënuar sigurinë e tyre.
Marrëveshja për Menaxhimin e Integruar të Kufirit (IBM) ka paraparë ndërtimin e
gjashtë pikëkalimeve kufitare (PKK) me prezencë të balancuar të të gjitha autoriteteve
kompetente atje. Marrëveshja vendosi kanale të bashkëpunimit dhe koordinimit
ndërmjet autoriteteve kufitare të Kosovës dhe Serbisë duke mundësuar shkëmbimin e
të dhënave në mes tyre. Por, sikurse me shumë marrëveshje tjera, zbatimi i IBM-it ka
ngecur si rezultat i mungesës së vullnetit të palëve (p.sh vonesat për të ndërtuar katër
pikat e kalimit, mungesa e gatishmërisë për tu zhvendosur në premisat e reja, ndërprerja
e takimeve të rregullta etj.).
Procesi i dialogut u ndërpre në vitin 2017. Qasja e vazhdueshme jo-konstruktive e palëve,
ka shtyrë BE-në të ngadalësoj, akoma më shumë, mënyrën e operimit në këtë proces.
Serbia pengoi zbatimin e pjesëve të mbetura të marrëveshjeve, në veçanti ato që
lidheshin me ndërtimin e objekteve të përhershme të IBM-it, duke insistuar në zbatimin
e asociacionit të komunave me shumicë serbe (AKS-së) fillimisht. Serbia poashtu
vazhdoi me lëshimin e targave ilegale me akronime të qyteteve të Kosovës. Kosova në
anën tjetër – gjithashtu viktimë e ndryshimeve të vazhdueshme të qeverive – vendosi
taksën 100 % (në vitin 2018) si kundërmasë por edhe dështoi të implementonte regjimin
e stikerave/letër-ngjitësve për tabelat e automjeteve, duke neglizhuar rezultatet dhe
përparësitë e dialogut teknik. Në këtë pikë, BE-ja humbi aftësinë për të mbështetur dhe
avancuar zbatimin e marrëveshjeve.
Me Marrëveshjen e Uashingtonit të shtatorit të vitit 2020, u rikthye një dozë e optimizmit
e cila nuk zgjati shumë. Në të njëjtën kohë, Qeveria e Kosovës vendosi të ndaloj lëshimin
e targave KS, si rezultat i skadimit të afatit të tyre sipas marrëveshjes së vitit 2016. Një
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vit më vonë, situata mori një kahje tjetër, kur qeveria vendosi forcat policore në pikat e
kalimit kufitar për të zbatuar masat e reciprocitetit për targat. Kjo situatë u përcoll me
tensione të shtuara në pikat kufitare në veri. Disa ditë më vonë, delegacionet e Kosovës
dhe Serbisë u takuan në Bruksel dhe u pajtuan për të aplikuar regjimin e stikerave/letërngjitësve.
Të dy marrëveshjet janë jetike për qytetarët e Kosovës dhe Serbisë, si dhe për të
gjithë rajonin. Marrëveshjet në fakt, reflektojnë në masë të madhe liritë fundamentale
të BE-së. Prandaj, BE-ja në kuadër të rolit të saj si lehtësuese e dialogut KosovëSerbi, ka promovuar dhe investuar në implementimin e tyre qysh në fazat e hershme
të procesit. Marrëveshja për Bashkëpunim dhe Përfaqësim Rajonal (2012) në mes të
Kosovës dhe Serbisë, u mundësoi BE-së dhe Shteteve Anëtare të lansojnë iniciativa
rajonale, fillimisht nën Procesin e Berlinit.

Shumë shpejt, agjendat e reja rajonale,

ndër tjerash, u shndërruan në platformë për adresimin e çështjeve të pazgjidhura
bilaterale në mes të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pas dështimeve të Kosovës dhe
Serbisë për të implementuar marrëveshjet e arritura në mes tyre, BE-ja provoi –por pa
sukses- që të zgjidh të njëjtat përmes lehtësimit të lirisë së lëvizjes dhe konektivitetit/
ndërlidhjes në nivel rajonal. Iniciativat nga Procesi i Berlinit (Agjenda e Konektivitetit/
Ndërlidhjes) dhe Plani Shumëvjeçar i Veprimit i Zonës Ekonomike Rajonale (MAP ERA)
deri te ‘Mini-Schengeni’ dhe Tregu i Përbashkët Rajonal (CRM) janë sjellë rreth katër
lirive fundamentale (njerëzve, mallrave, shërbimeve, kapitalit). Sidoqoftë, edhe njëherë
u dëshmua se çështjet bilaterale vazhdojnë të pengojnë çfarëdo progresi kuptimplotë
në nivel rajonal.
Pikëkalimet kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë janë duke u përdorur gjithnjë e
më shumë nga qytetarët e rajonit dhe më gjerë, përfshirë edhe qytetarët e Bashkimit
Evropian. Ashtu sikurse qytetarët e Kosovës dhe Serbisë, edhe ata ballafaqohen me
vonesa, pritje të gjata dhe pengesa të tjera si rezultat i objekteve/infrastrukturës së
vjetërsuar në pika kufitare dhe
procedurave të ngadalshme

Përkushtimi ndaj
vlerave të BE-së

të autoriteteve atje. E gjithë kjo
për shkak se Serbia dhe Kosova
kanë

Lëvizja e lirë
e njerëzve dhe
mallrave

Parandalimi I
aktiviteteve ilegale

Dobia për qytetarët
Lehtësimi i bashkëpunimit rajonal

dështuar

në

zbatimin

e marrëveshjeve të arritura,
kurse BE-ja nuk ka arritur t’i
bind palët për një gjë të tillë.
Për të dalë nga gjendja aktuale,
BE-ja

Rritja e
Konektivitetit

Kuﬁ të Hapur, të
Sigurt dhe Modern

duhet

momentumin
arritjen

e

të
e

shfrytëzoj
krijuar

me

marrëveshjes

për

targat e automjeteve (shtator
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2021). Brukseli duhet të insistoj që Kosova dhe Serbia të rishikojnë marrëveshjet, sidomos
atë për IBM-in dhe Lirinë e Lëvizjes. Një gjë e tillë duhet të ndodhë në harmoni me vlerat
themelore të BE-së, duke e fuqizuar në të njëjtën kohë konektivitetin për tërë rajonin.
Ri-aranzhimi i të dy marrëveshjeve; të ndërlidhura qysh nga fillimi, do të siguronte
rezultate më të mira në praktikë. Në fund të fundit, vet dialogu është iniciuar për të mirën
e qytetarëve, e në veçanti marrëveshjet e IBM-it dhe Lirisë së Lëvizjes.

REKOMANDIME: RI-ARANZHIMI I MARRËVESHJES PËR LIRINË E
LËVIZJES DHE ASAJ PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT
Marrëveshja e re për targat e automjeteve e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
në shtator të vitit 2021, ka sjellë mundësi të reja për ri-angazhim në dialogun teknik.
Deri më tani, narrativat e brendshme politike (në Kosovë dhe Serbi) kanë penguar
implementimin e Lirisë së Lëvizjes dhe IBM-it. BE-ja duhet të shfrytëzoj këtë momentum
për të intensifikuar përpjekjet për implementimin e marrëveshjeve teknike, në veçanti
IBM-it dhe Lirisë së Lëvizjes. Implementimi i plotë i tyre kërkon një qasje të re dhe racionale.
Këto dy marrëveshje duhet të ri-aranzhohen dhe të ndërlidhen me njëra tjetrën, gjithnjë,
duke pasur parasysh qëllimin e përbashkët: lehtësimin e lëvizjes së lirë dhe krijimin e
kufijve të hapur dhe të sigurt.
Liria e Lëvizjes

Menaxhimi i Integruar
i Kuﬁrit

Menaxhimi i Integruar
i Kuﬁrit

Dobia për qytetarët.
Lehtësimi i bashkëpunimit
rajonal

Hapja e gjashtë pikave të
përbashkëta të kalimit
të IBM-it

Lëvizja e lirë e njerëzve
(me ID), mallrave,
shërbimeve, dhe kapitalit

Pranimi i lejeve të vozitjes

Shkëmbimi Sistematik I
të Dhënave Elektronike

Sistemi i Shkëmbimit
Elektronik të të Dhënave
(SEED+)

Shtyrja e vlefshmërisë
së targave KS
Regjistrimi i automjeteve
me targa të Kosovës
Hapja e pikave transit për
qytetarët e Kosovës përmes
Serbisë drejt vendeve
të treta
Regjimi i stikerave/
letër-ngjitësve
Skema e përkohshme e
polisave të sigurimit kuﬁtar

Operimi 24/7 i pikave
të kalimit (PK-ve)
Prezenca e veterinarisë,
ﬁtosanitarisë,dhe
shërbimeve tjera
mbështetëse në PK
(me orar të punës 12 orë)
Lehtësimi i kontrollve në
Pikat Kuﬁtare gjatë situatave
të jashtëzakonshme
dhe rrethanave të
pa-planiﬁkuara

Hapja e shërbimeve '
one-stop-shop' në pika të
caktuara të kalimit dhe ulja
e kohës së pritjes në
Pikat e Përbashkëta të
Kalimit Kuﬁtar për 70%
nga sa janë aktualisht
Korsitë e gjelbëra dhe
ofrimi i shërbimeve 24/7 në
rrjetin e zgjeruar të
PKK/PPK-ve dhe hapja e
Korsive të Gjelbëra
në kuﬁ me BE-në;
Njohja reciproke e licensave
dhe certiﬁkatave

Këto marrëveshje janë trajtuar dhe zbatuar ndaras, ndonëse vetë marrëveshja e IBM-it
në mënyrë të drejtpërdrejtë i referohet Lirisë së Lëvizjes. Rrjedhimisht, trajtimi i tyre si një
set (paketë) i çështjeve do të ofronte implementim dhe monitorim dukshëm më të mirë;
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gjë që do të krijonte kushte më të favorshme për vazhdimin e dialogut. Për më tepër, do
të lehtësonte rrugën drejt marrëveshjes përfundimtare gjithëpërfshirëse.
Infrastruktura aktuale në pikat kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë është e vjetërsuar
ndërsa bashkëpunimi dhe menaxhimi kufitar është i dobët. Liria e lëvizjes pengohet në
disa drejtime; duke filluar nga formularët e ‘hyrje/daljes’ deri te çështjet tjera siç është
refuzimi i hyrjes së shtetasve të huaj përmes territorit të Kosovës në Serbi. Numri i personelit
kufitar është i limituar, ndërkaq edhe në pikat e posa ndërtuara kufitare (në Merdarë
dhe në Mutivodë) operohej vetëm në një korsi, deri para pak ditësh, duke shkaktuar
kështu pritje të panevojshme. Një situatë e tillë nuk prek vetëm qytetarët e Kosovës dhe
Serbisë por edhe ata të rajonit, të cilët kalojnë (transit) përmes këtyre vendeve, për të
udhëtuar në vendet fqinje (p.sh në Shqipëri ) ose në vendet e BE-së. Prandaj, është me
rëndësi për BE-në të shtyjë përpara implementimin e këtyre marrëveshjeve.
Investimi në infrastrukturë dhe adresimi i pengesave në lirinë e lëvizjes, janë posaçërisht
të nevojshme për të fuqizuar konektivitetin në Ballkanin Perëndimor si dhe për të siguruar
zbatim të suksesshëm të agjendave rajonale, Agjendës së Konektivitetit të Procesit të
Berlinit dhe Tregut të Përbashkët Rajonal (CRM), të cilat kanë për qëllim të mundësojnë
lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit përgjatë rajonit si dhe të
përmirësojnë konektivitetin në mes tyre.
Implementimi i IBM-it dhe Lirisë së Lëvizjes sjellë përfitim për Kosovën, Serbinë, dhe
BE-në.
Përfitimet kryesore për Kosovën dhe Serbinë përfshijnë:
•

Fuqizimin e menaxhimit të kufirit bazuar në konceptin e kufijve të hapur por të
sigurt;

•

Lehtësimin e lëvizjes së lirë së qytetarëve të Kosovës, Serbisë dhe vendeve të
treta, në veçanti atyre të shteteve fqinje dhe BE-së;

•

Përfitime për bizneset përmes një menaxhimi dhe bashkëpunimi të ngushtë
kufitar si dhe mundësimit të qasjes së produkteve të Kosovës në tregun e Serbisë
dhe BE-së;

•

Reduktimin e kohës së pritjes në pikat e përbashkëta të kalimit kufitar;

•

Zvogëlimin e ekonomisë jo-formale dhe aktiviteteve tjera ilegale
(kontrabandimin e njerëzve dhe mallrave);

•

Uljen e tensioneve;

•

Rritjen e të hyrave doganore dhe investimeve për të mirën e komuniteteve, në
veçanti atyre në komunat veriore;

•

Procesimin efektiv të pasagjerëve dhe automjeteve, sidomos të diasporës së
Kosovës, gjatë sezonës së pushimeve;
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•

Udhëtimin e qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë përgjatë pikëkalimeve moderne
dhe të sigurta;

•

Shkurtimin e distancës dhe uljen e kostos së udhëtimit.

Përfitimet kryesore për BE-në mund të përfshijnë:
•

Fuqizimin e rolit të saj si lehtësues kredibil përmes ofrimit të përfitimeve për
qytetarët;

•

Implementimin e zotimeve të veta financiare;

•

Përafrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP) më pranë standardeve dhe
vlerave të BE-së;

•

Avancimin e bashkëpunimit rajonal dhe implementimin e iniciativave rajonale
për Ballkanin Perëndimor;

•

Forcimin e sigurisë rajonale në Ballkanin Perëndimor;

•

Parandalimin dhe zvogëlimin e aktiviteteve kriminale ndër-kufitare si trafikimi i
narkotikëve, kontrabandimi etj.;

•

Rritjen e shkëmbimit të të dhënave ndërmjet agjencioneve evropiane të kufirit
(p.sh FRONTEX dhe EUROPOL) dhe Shteteve Anëtare të BE-së me autoritetet
kufitare të Kosovës dhe Serbisë;

•

Lehtësimin e udhëtimit për qytetarët dhe rritjen e shërbimeve tregtare për
bizneset e BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor.
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HYRJE
ÇKA PËRFSHIJNË LIRIA E LËVIZJES DHE IBM-I?
-Lëvizjen e Lirë të Njerëzve (me Letërnjoftim/ID);

Kosova

dhe

Serbia

arritën

Marrëveshjen për Lirinë e Lëvizjes dhe
atë për Menaxhimin e Integruar të
Kufirit (IBM) në vitin 2011. Ndonëse janë

-Kontrollin efektiv të kufirit në gjashtë

promovuar si të tilla, këto marrëveshje

pikëkalimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë;

ishin më shumë se teknike. Në gjashtë

-Njohjen reciproke të Certifikatave Fitosanitare
dhe Veterinare;
-Shkëmbimin e të dhënave dhe informatave
ndërmjet autoriteteve kufitare (përfshirë
Shkëmbimin Elektronik të të dhënave

vitet pasuese, ato ofruan përfitime
të dukshme ekonomike dhe praktike
për qytetarët e të dyja vendeve; dy
nga gjashtë pikat e kalimit të IBMit

janë

ndërtuar,

është

vendosur

bashkëpunimi kufitar si dhe është

Doganore);

rritur numri i njerëzve dhe mallrave

-Takime të rregullta në mes të autoriteteve në të

tjetrin. Sidoqoftë, përkundër progresit

gjitha nivelet;
- Largimin e barrikadave në pjesën veriore të

që kanë lëvizur nga një territor në
të arritur, njëmbëdhjetë vjet më vonë,
implementimi i plotë i marrëveshjeve

Kosovës;

duket ende larg.

- Mbylljen e rrugëve dhe kalimeve ilegale;

Marrëveshja e lirisë së lëvizjes ka

-Zgjidhje të përkohshme për targat e

të udhëtimit, targave dhe sigurimit

automjeteve;
-Procedura të lehtësuara kufitare;
-Zbulimin dhe hetimin e aktiviteteve kriminale
ndër-kufitare sidomos trafikimi me qenie
njerëzore, trafikimi e narkotikëve, kontrabandimi
e mallrave; migrantëve të pa-rregullt, tregtisë
me armë;
-Memorandum Mirëkuptimi pë r pranimin
reciprok të sigurimeve të veturave;
-Ndihmë reciproke juridike;
-Hapjen e pikave të kalimit transit përmes

Serbisë në vendet e treta;
-Pika të përhershme të IBM-it në
gjashtë pikëkalimet kufitare ndërmjet palëve.

mundësuar pranimin e dokumenteve
të automjeteve ndërmjet dy palëve.
Si e tillë, ajo ka shkurtuar distancën
dhe ka ulur shpenzimet e udhëtimit,
sidomos për Diasporën e Kosovës.
Më tutje, marrëveshja ka lehtësuar
krijimin e rendit juridik me përdorimin
e ID-ve të Kosovës dhe targave legale
të automjeteve, krahas largimit të
zyrave

paralele

dokumente

të

cilat

lëshonin

ilegale

në

Kosovë.

Sa i përket IBM-it, marrëveshja ka
fuqizuar menaxhimin e kufirit dhe
bashkëpunimin. Në bazë të saj, palët
vendosën të funksionalizojnë gjashtë
pika

të

kalimit

kufitar

ndërmjet

Kosovës dhe Serbisë (PKK) si dhe të
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sigurojnë prezencë të balancuar të të gjitha autoriteteve kompetente në të gjashtë
Zonat e PK-ve (ZPK).1
Implementimi ishte mjaft premtues në vitet pasuese. Sidoqoftë, që nga viti 2017, procesi
ka ngecur dhe çështjet si formularët ‘hyrje-dalje’, targat provuese, tarifat shtesë, taksat
e dyfishta, radhët e gjata të pritjes në pikëkalimet kufitare, kanë krijuar barrë dhe
frustrim tek qytetarët e të dyja vendeve. Përgjatë kësaj periudhe, ka pasur përpjekje
të shumta (kryesisht nga Bashkimi Evropian) për ti kthyer palët sërish në tryezën e
bisedimeve. Megjithatë, dinamikat politike dhe qasjet e qeverive të Serbisë dhe Kosovës,
pamundësuan një gjë të tillë.
‘Marrëveshja e Uashingtonit’ (e datës 4 shtator 2020) ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e
ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara (SHBA), shënon një etapë të rëndësishme në
proces. Sa i përket IBM-it, marrëveshja parashihte ‘Hapjen dhe funksionalizimin e Pikës
së Përbashkët të Kalimit në Merdarë; e dakorduar që në vitin 2011’. 2 Takime të tjera u
organizuan që nga shtatori i 2020-ës, nën lehtësimin e Bashkimit Evropian por asgjë
konkrete nuk ndodhi deri në shtator të vitit 2021. Gjatë të njëjtit muaj, Qeveria e Kosovës
vendosi masa reciproke për targat e automjeteve dhe urdhëroi forcat speciale policore
të vendosen në pikëkalimet kufitare për të zbatuar të njëjtat.3 Në përputhje me këto
masa, gjatë hyrjes në kufijtë e Kosovës, targat e automjeteve të lëshuara nga Serbia
do të zëvendësoheshin me targa të përkohshme; masë kjo të cilën Serbia e ka aplikuar
që nga viti 2011. Si kundërpërgjigje, Serbët e Kosovës ngritën barrikada në rrugët të cilat
shpiejnë drejt dy pikave kufitare me Serbinë, Bërnjak dhe Jarinjë.4
Pas disa ditë negociatash intensive, më datë 30 shtator 2021, palët arritën të
ashtuquajturat Konkluzione për de-eskalimin e situatës.5 Marrëveshja, rezultoi në
tërheqjen e forcave speciale policore nga Bërnjaku dhe Jarinja; aplikimin e regjimit të
stikerave/letër-ngjitësve me rastin e hyrjes në kufijtë e njëra-tjetrës; dhe formimin e
një Grupi Punues (GP) me përfaqësues nga të dyja palët dhe BE-ja, i mandatuar për të
gjetur një zgjidhje të përhershme për targat. 6 Presidentja e Komisionit Evropian Ursula
von der Leyen e përshkroi marrëveshjen si një ‘zhvillim mjaft pozitiv’ i cili është ‘në të
mirë të gjithë rajonit’ duke shtuar se ‘tani dialogu duhet të vazhdoj’.7
1

Marrëveshja e Menaxhimit të Integruar të Kufirit, 2 dhjetor 2011, në https://dialogue-info.com/integrated-borderboundary-management/.
2

Marrëveshja për Normalizimin Ekonomik, 4 shtator 2020, në https://dialogue-info.com/economic-normalization/.

3

Gazeta Express, Kosova vendos reciprocitet me Serbinë lidhur me përdorimin e targave të automjeteve, 20 shtator
2021, në https://www..gazetaexpress.com/kosovo-introduces-reciprocity-ëith-serbia-on-use-of-vehicle-plates/.
4

Deutsche Welle, Kosovë: Kufizimet e reja për targat e Serbisë nxisin protesta, 21 shtator 2021, në https://www.dw.com/
en/kosovo-neë-restrictions-on-serbian-license-plates-spark-protests/a-59246024.
5

Konkluzionet e dakorduara, 30 shtator 2021, në https://dialogue-info.com/new-agreement-on-vehicle-car-plates/.

6

Ibid.

7

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Twitter, 30 shtator
2021, në https://twitter.com/vonderleyen/status/1443533366716928005?ref_
src=tësrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443533366716928005%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_
url=https%3A%2F%2Fwww.slobodnaevropa.org%2Fa%2Fsrbija-kosovo-brisel-sever-kriza%2F31485447.html.
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Zhvillimet e fundit ofruan një mundësi të re për ri-angazhim në dialog dhe adresim të
të gjitha çështjeve të pa zgjidhura. Në fakt, marrëveshja e re, mund të hap një dritare të
mundësive për të rishikuar aranzhimet e mëhershme, sidomos për Lirinë e Lëvizjes dhe
IBM-in, si dhe për të siguruar implementim më efikas të tyre.

LIRIA E LËVIZJES
Liria e Lëvizjes është sjellë në tryezën e negociatave për herë të parë gjatë raundit të
tretë të dialogut teknik, më 15 prill 2011, së bashku me çështjen e diplomave dhe vulave
doganore. Tre muaj më pas, më 2 korrik 2011, në raundin e pestë të bisedimeve, Kosova
dhe Serbia arritën Marrëveshjen për Lirinë e Lëvizjes.8 Marrëveshja bazohet në pranimin
e ndërsjelltë të dokumenteve të udhëtimit të dy palëve, duke vendosur kështu, ‘regjimin
e Letërnjoftimeve/ID-ve’ për udhëtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.9

MARRËVESHJA E LIRISË SË LËVIZJES DHE ARANZHIMET E IMPLEMENTIMIT:
- Marrëveshja e Lirisë së Lëvizjes 2 korrik 2011;
- Konkluzionet Operacionale të Lirisë së Lëvizjes, 29 nëntor 2011;
- Konkluzionet për Lirinë e Lëvizjes dhe Lincensimin, 16 shtator 2014;
- Memorandumi i Mirëkuptimit për Njohjen Reciproke të Sigurimit nga Autopërgjegjësia për Palët
e Treta, 25 qershor 2015;
- Aranzhimet lidhur me finalizimin e implementimit të Lirisë së Lëvizjes së vitit 2011, 14 shtator 2016;
- Konkluzionet për de-eskalimin e situatës dhe implementimin e regjimit të stikerave/letërngjitësve, 30 shtator 2021.

Kosova u pajtua që krahas përdorimit të targave RKS, të shtyej vlefshmërinë e targave
KS, për një periudhë fillestare pesë vjeçare Për të nxitur, Serbët e Kosovës të pajisen
më targa legale, duke i larguar ato ilegale -KM, PR, PE, UR, PZ, GL.10 Ndërkaq, si masë e
përkohshme, secila palë do t’iu mundësonte qytetarëve të palës tjetër blerjen e polisave
të sigurimit kufitar.11

8

Marrëveshja e Lirisë së Lëvizjes, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.

9

Ibid.

10

Vendimi nr. 06/42, 13 tetor 2011 për regjistrimin e veturave më targa KS në http://kryeministri-ks.net/repository/docs/
Vendimet_e_mbledhjes_se_42-te_te_Qeverise_2011.pdf); Vendimi nr. 04/44, 26 tetor 2011, në http://kryeministri-ks.
net/repository/docs/Vendimet_e_mbdlehjes_se_44-te_te_Qeverise_2011.pdf; Udhëzimi Administrativ nr. 24/2011
MPB (31 tetor 2011), që rregullon procedurën e regjistrimit të veturave me targa KS, në https://mpb-ks.org/repository/
docs/UA%20per%20Regjistrimin%20e%20Automjeteve%20me%20Targa%20

%2001%2011%202011.pdf; Vendimi nr. 5/134 (1 mars 2017), në http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs
/Vendimet_e_Mbledhjes_se_134-te_te_Qeverise_se_Republikes_se_Kosoves_2017.pdf.

11

Marrëveshja e Lirisë së Lëvizjes, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.
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Aktet Ligjore/Vendimet

Data

Udhëzimi Administrativ Nr. 24/2011 për Regjistrimin e
Automjeteve me targa KS

31 tetor 2011

Udhëzimi Administrativ Nr. 38/2012 për Regjistrimin e
Automjeteve nga Targat të ish-RFJ-së në targa të
përkohshme të Republikës së Kosovës

18 dhjetor 2012

Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2017 për Kriteret që përbëjnë
Dëshmi për Shtetësinë e ish-RFJ-së dhe Banimin e
Përhershëm në Territorin e Kosovës më 1 janar 1998

14 korrik 2017

Udhëzimi Administrative Nr. 02/2018 për Regjistrimin e
Mjeteve me targa KS

16 mars 2018

Qeveria e Kosovës miratoi aktet ligjore të nevojshme për të rregulluar procedurën për
regjistrimin e veturave -me targa KS- që hyjnë në territorin e saj. Kjo gjë e lehtësoi
procesin e përgjithshëm të regjistrimit në Regjistrin Civil të Kosovës. Rrjedhimisht,
qytetarët (shumica Serbë të Kosovës) të cilët aplikonin për dokumente të Republikës së
Kosovës (RKS), mund të shfrytëzonin dokumentet e vjetra për të dëshmuar identitetin e
tyre dhe për tu regjistruar në sistem sipas legjislacionit të aplikueshëm në Kosovë.12
Më 29 nëntor 2011,

grupi punues në nivel të ekspertëve arriti Konkluzionet Finale

Operacionale, sipas të cilave implementimi do të niste me datë 26 dhjetor.13 Këto
konkluzione parashihnin aplikimin e formularëve për ‘hyrje-dalje’ (bashkë me
Letërnjoftimin/ID-në) nga të dyja palët. Kosova ndaloi përdorimin e kësaj forme
qysh në fazat e hershme të zbatimit nën arsyetim të dyfishtë: dokumenti nuk përmban
asnjë element të sigurisë për identifikimin e individëve të cilët kalojnë kufirin, dhe përbën
barrierë në lirinë e lëvizjes.14 Serbia në anën tjetër, edhe sot e kësaj dite vazhdon të lëshoj
formularë të ‘hyrje-daljes’ për të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët hyjnë në territorin e
saj.
Nga konkluzionet e lartpërmendura, u hapën dy pika kufitare transit: një ndërmjet
Serbisë dhe Hungarisë (Horgos - Roszke), dhe një në mes Serbisë dhe Kroacisë
(Batrovci-Bajakovo).15 Gjatë hyrjes në Serbi, targat RKS do të zëvendësoheshin me targa
të përkohshme; e drejtë kjo e rezervuar edhe për palën Kosovare nën mbikëqyrjen e
BE-së. Për dallim, targave të automjeteve KS u lejohej hyrja në kufirin e Serbisë. Më tej,
palët shfaqën përkushtimin e tyre për të punuar në aplikimin e targave të përkohshme
‘neutrale’, sa më parë që të ishte e mundur.16 Sa i përket sigurimit të automjeteve, palët,
nën lehtësimin e BE-së/Këshillit të Byrosë (KiB), do të vazhdonin të punonin për një
marrëveshje komerciale lidhur me sigurimet e ndërsjellta për të gjitha veturat në të dy
12

Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, Udhëzimi Administrativ Nr.24/2011 për Regjistrimin e
veturave me targa KS, Neni 2, paragrafi 1.2.
13

Konkluzionet Finale Operacionale, 29 nëntor 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.

14

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë

15

Konkluzionet Finale Operacionale, 29 nëntor 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.

16

Ibid.
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anët e kufirit.17
Me 26 dhjetor të vitit 2011, me të nisur implementimi, palët u takuan për të filluar me
hapjen graduale të të gjitha pikëkalimeve.18 Implementimi i marrëveshjes arriti nivel të
kënaqshëm, me përjashtim të pjesës veriore ku pati pengesa të natyrës politike, kryesisht
të ndërlidhura me vendosjen e barrikadave atje.
Me 20 qershor 2013, u mundësua liria e lëvizjes dhe qasja në pikat kufitare Jarinjë dhe
Bërnjak të zyrtarëve përgjegjës të Kosovës dhe të EULEX-it. 19 Që atëherë lëvizja e lirë ka
vazhduar rregullisht, me incidente të kohë-pas-kohëshme duke përfshirë edhe vdekjen
tragjike të pjesëtari të EULEX-it nga Lituania.20
Në veri, barrikadat u larguan gradualisht (ndërmjet viteve 2013 dhe 2014). Me 18 qershor
2014, kryetari i atëhershëm i Komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakiç, i shoqëruar nga
Drejtori i Zyrës së Serbisë për Kosovë, Marko Djuriç, bllokuan përsëri urën duke vendosur
pengesa (vazo me zhavorr) dhe duke e riemëruar atë ‘Parku i Paqes’.21 Në takimin e
mbajtur në Bruksel me 4 dhe 5 shtator 2014, palët u pajtuan të largojnë barrikadat me
qëllim të revitalizimit të urës me financimin e BE-së.22
Më 16 shtator u mbajtën takime trepalëshe në Bruksel ku palët u pajtuan për Lirinë e
Lëvizjes dhe Licensimin, përkatësisht për të
zgjeruar aranzhimet e lirisë së lëvizjes në
gjashtë pika tjera transiti nga Serbia për në
vendet e treta. Që nga atëherë, qytetarët e
Kosovës mund të përdorin dy pika të kalimit
të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë
Grupi
Implementues

(Horgos - Roszke dhe Kelebija - Tompa),
dy pikëkalime kufitare ndërmjet Serbisë
dhe Kroacisë (Batrovci - Bajakovo dhe Sid
- Tovarnik), një pikëkalim kufitar ndërmjet
Serbisë dhe Bullgarisë, (Gradina - Kalotina),
dhe një ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe
Serbisë (Preshevë - Tabanovc).23

17

Ibid.

18

Konkluzionet Finale Operacionale, 29 nëntor 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/

19

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë

20

Vdekja tragjike e pjesëtarit të EULEX-it nga Lituania ka ndodhur me 19 shtator 2013.

21

Marrëveshja për Urën e Mitrovicës, 22 korrik 2014, në https://dialogue-info.com/mitrovice-a-bridge/.

22

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.

23

Marrëveshja e Lirisë së Lëvizje, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.
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Këto aranzhime u zgjeruan më tutje duke përfshirë Aeroportet e Beogradit dhe Nish-it,
më 22 shtator 2014, ndërkaq implementimi i tyre filloi me datë 15 nëntor.24
Gati një vit më vonë, më 25 qershor 2015, palët arritën marrëveshjen për njohjen
reciproke të sigurimit të automjeteve respektivisht Memorandumin e Mirëkuptimit për
Njohjen Reciproke të Sigurimit nga Auto-përgjegjësia për Palët e Treta, lehtësuar nga
BE-ja dhe Këshilli i Byrosë (KB). 25 Një muaj më vonë, filloi implementimi i Memorandumit,
e që vazhdon të jetë në nivel të kënaqshëm. Megjithatë, bashkëpunimi i Byrosë Kosovare
të Sigurimit (BKS) me Serbinë dhe Malin e Zi duhet të avancohet në frymën Evropiane,
drejt anëtarësimit në Sistemin e Kartonit të Gjelbër të Këshillit të Byrosë. Përderisa KBja, si një lehtësues i kësaj marrëveshje së bashku me BE-në, është akoma duke shikuar
ndonjë modalitet për të mundësuar pranimin e Kosovës në sistemin e Kartonit të Gjelbër,
ajo duhet që njëkohësisht të fokusohet në hapjen e pikave të shitjes së kartonëve të
gjelbër Evropian në Kosovë.26
Në gusht 2015, pas dy vite negociatash intensive, palët u pajtuan që BE-ja të financoj
një projekt (1.2 milion euro) për revitalizimin e urës në Mitrovicë, për ta hapur atë për
trafik në qershor të vitit 2016. 27 Poashtu, palët vendosën që brenda të njëjtit afat kohor të
shndërrojnë rrugën Mbreti Petër në veri të Mitrovicës, në rrugë për këmbësorë.
Një vit më vonë, më 14 gusht 2016, u hoq barrikada nga ura në Mitrovicë.28 Marrëveshja e
Lirisë së Lëvizjes dhe ajo për Heqjen e Barrikadës nga Ura në Mitrovicë, i dhanë mbështetje
përpjekjeve të vazhdueshme të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)
për Nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Mitrovicën Jugore dhe Mitrovicën
Veriore, në fushën e planifikimit urban, në përputhje me ligjet e Kosovës. Qëllimi ishte
që Mitrovica Veriore të pranonte ligjin për përcaktimin e vijës administrative ndërmjet
‘Deri më 10 tetor 2015, hartat e kufijve
administrativë dhe zonave kadastrale në
Suhodoll dhe Kroi i Vitakut do të rregullohen
përmes
Memorandumit
të
Mirëkuptimit
përkitazi me Planet Zhvillimore Komunale,
Hartës Zonale Komunale, dhe Planit të Detajuar
Rregullues ndërmjet ministrive relevante dhe
dy komunave përkatëse.

dy

komunave,

Mitrovicës

Jugore dhe Mitrovicës Veriore,
duke

zëvendësuar

vendosur

sipër

vijën

Lumit

Ibër,

ashtu siç parashihet me Planin
e Ahtisaarit (2007).29

24

Ibid.

25

Memorandumi i Mirëkuptimit, 25 qershor 2015, në http://www.kryeministri-ks.net/respository/docs/

26

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë

27

EEAS, Dialogu i lehtësuar nga BE: Implementimi i Marrëveshjes për Urën e Mitrovicës, 5 gusht 2016, në https://eeas.
europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8592/eu-facilitated-dialogue-implementation-agreementmitrovica-bridge; BalkanInsight, Shtyhet hapja e urës simbolike të Kosovës në Mitrovicë, 9 mars 2017, në https://
balkaninsight.com/2017/03/09/kosovo-s-symbolic-mitrovica-bridge-opening-delayed-03-08-2017/.
28

Plani i BE-së për implementimin e marrëveshjes për Urën në Mitrovicë, 5 gusht 2016, në https://dialogue-info.com/
freedom-of-movement/.
29

e

Për më shumë, shih Marrëveshjen për Urën e Mitrovicës, 22 korrik 2014, në https://dialogue-info.com/mitrovice-abridge/.
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Më 14 shtator 2016, palët u pajtuan për Aranzhimet lidhur me finalizimin e implementimit
të Lirisë së Lëvizjes të vitit 2011. Në bazë të kësaj marrëveshje, infrastruktura administrative
për regjistrimin e automjeteve me targa të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, do të
ishte funksionale në nëntor të vitit 2016.30 Nuk kaloi shumë kohë dhe Zyrat e Gjendjes
Civile dhe të Regjistrimit të Automjeteve në komunat veriore u funksionalizuan për të
lëshuar targa KS ose RKS për qytetarët, së bashku me dokumentet tjera të nevojshme.31
Sidoqoftë, të njëjtat u sulmuan pas vendosjes së Njësive Speciale të Policisë së Kosovës
dhe aplikimit të targave të përkohshme provuese. Për më tepër, Serbia u pajtua të
ndaloj lëshimin e targave ilegale dhe të shfuqizoj ato brenda afatit njëvjeçar nga arritja
e marrëveshjes.32
Sa i përket targave RKS dhe SRB, të dyja palët vendosën të përdorin stikera/letër-ngjitëse
për të mbuluar simbolet shtetërore në automjetet e tyre gjatë hyrjes në territorin e
tjetrës. Me qëllim të lehtësimit të procesit, autoritetet e Kosovës u pajtuan të shtyejnë
vlefshmërinë e targave KS për pesë vite të tjera.33 Përveç kësaj, marrëveshja parasheh
një afat kohor prej 12 muajsh për regjistrimin e të gjitha veturave në komunat veriore (me
targa KM) me targa të lëshuara nga autoritetet e Kosovës (KS/RKS). Procesi i regjistrimit
ishte paraparë të nis më 15 janar 2017.34 Sidoqoftë, kjo marrëveshje nuk u zbatua.35
Regjistrimi i veturave në komunat
veriore me targa KS/RKS ishte
planifikuar të nis me 15 janar 2017
dhe të përfundoj brenda 12 muajve.

Kosova nuk e aplikoi aranzhimin e
stikerave/letër-ngjitësve
të

pengesave

procedurave

të

për

shkak

administrative

dhe

prokurimit

cilat

të

pamundësuan blerjen e tyre.36 Poashtu
nuk pati progres në largimin e targave ilegale, kryesisht në komunat veriore, ku një
numër i konsiderueshëm i automjeteve të paregjistruara dhe me targa ilegale ende
është në qarkullim.37
Përveç kësaj, zbatimin e marrëveshjes e ka bllokuar vendimi i Qeverisë së Kosovës (i vitit
2018) për të vendosur taksën 100% në mallrat me origjinë nga Serbia. 38 Ndërkaq, fushata
30

Aranzhimet lidhur me finalizimin e zbatimit të lirisë së lëvizjes, 14 shtator 2016, në https://dialogue-info.com/
freedom-of-movement/.
31

Në dhjetor 2016, 15 zyrtarë të strukturave të ish-MUP-it (Ministrisë së Brendshme të Serbisë) u integruan dhe
punësuan në Qendrat e Regjistrimit të Automjeteve në katër komunat veriore, dhe që nga atëherë kanë ofruar 1734
shërbime për qytetarët.
32

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.

33

Aranzhimet lidhur me finalizimin e zbatimit të lirisë së lëvizjes, 14 shtator 2016, në https://dialogue-info.com/
freedom-of-movement/.
34

Marrëveshja e Lirisë së Lëvizjes, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.

35

Qeveria e Kosovës ka miratuar marrëveshjen e re përmes Vendimit Nr.2/132, 16 shkurt 2017, në http://kryeministri-ks.
net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_132-te_te_Qeverise.pdf.
36

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.

37

Ibid.

38

Për më shumë, shih raportin e Grupit për Ballkan, Dialogu i Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të Arriturat dhe
Sfidat, tetor 2020; Qeveria e Republikës së Kosovës, Vendimi Nr.01/74, 6 nëntor 2018.
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informuese e planifikuar për shpjegimin e modaliteteve për ri-regjistrimin e automjeteve
ndaj qytetarëve të prekur nga marrëveshja, nuk u realizua asnjëherë.39
Më 15 shtator 2020, ashtu siç parashihej në Marrëveshjen e vitit 2016, skadoi edhe afati
i dytë 5 vjeçar i vlefshmërisë së targave KS.40 Në këtë drejtim, më 20 shtator, Ministria
e Punëve të Brendshme e Kosovës (MPB) filloi zbatimin e masave të reciprocitetit duke
obliguar të gjitha automjetet që gjatë kalimit të kufirit, të zëvendësojnë targat e Serbisë
me targa të përkohshme RKS.41 Arsyeja e vendosjes së kësaj mase është e dyfishtë: si
kundërpërgjigje ndaj aplikimit unilateral të së njëjtës masë nga ana e Serbisë për më
tepër se 10 vite dhe rezultat i dështimit të palëve për të implementuar aranzhimin e
stikerave/letër-ngjitësve. Përderisa vendimi ishte plotësisht legjitim, modalitetet e
implementimit do të duhej të ishin shumë më ndryshe për të siguruar zbatimin dhe për
të evituar tensionet.
Qeveria do

të mund të inicionte, ta zëmë, një fushatë informuese së bashku me

përfaqësuesit e zgjedhur Serb (në nivel lokal dhe qendror) – për të ngritur vetëdijesimin
në komunitetin e tyre, në veçanti atyre të cilët jetojnë në komunat veriore dhe të cilët
janë të afektuar nga ky vendim dhe aranzhimet e reja. Në të njëjtën kohë do të mund
të shtronte këtë çështje për diskutim në kuadër të kornizës së dialogut të lehtësuar nga
BE-ja.
Përkundrazi, qasjet dhe veprimet e qeverive aktuale, kontribuan në ngritjen e
tensioneve në veri të Kosovës duke demonstruar kështu ndjeshmërinë e situatës. Pas
disa ditë negociatash intensive, të lehtësuara nga Përfaqësuesi Special i BE-së, dhe të
mbështetura nga Zëvendës Ndihmës Sekretari Amerikan i shtetit për Çështje Evropiane
dhe Euroaziatike Gabriel Escobar, palët u pajtuan për të aplikuar regjimin e stikerave/
letër-ngjitësve si një masë e përkohshme deri në gjetjen e një zgjidhje përfundimtare
dhe të qëndrueshme.42
Më 30 shtator 2021, Kosova dhe Serbia arritën të ashtuquajturat konkluzione për deeskalimin e situatës.43 Ky aranzhim ka disa ngjashmëri por dhe dallime me konkluzionet
e vitit 2016. Para se gjithash, të dyja marrëveshjet zbatojnë reciprocitetin duke aplikuar
regjimin e stikerave/letër-ngjitësve (duke mbuluar simbolet shtetërore në targat e
automjeteve të tyre), deri në gjetjen e ndonjë aranzhimi afatgjatë. Marrëveshja e vitit 2021
parasheh krijimin e një grupi punues të përbërë nga përfaqësues të Beogradit, Prishtinës
dhe BE-së, për gjetjen e një zgjidhje të përhershme brenda afatit 6 mujor.44 Në anën tjetër
39

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.

40

Më 17 shtator 2020, Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, ka miratuar vendimin për shfuqizimin e Udhëzimit
Administrativ Nr. 02/2018, duke përfunduar kështu vlefshmërinë e targave KS.
41

Vendimi i MPB-së 0612/2021 lidhur me masat reciproke për targat e Serbisë të cilat hyjnë në Kosovë.

42

VoA, Kosova, Serbia arrijnë marrëveshje për të dhënë fund Tensioneve në kufij, 30 shtator 2021, në https://www.
voanews.com/a/kosovo-serbia-reach-deal-to-end-border-tensions-/6251804.html.
43

Konkluzionet e dakorduara, 30 shtator 2021, në https://dialogue-info.com/neë-agreement-on-vehicle-car-plates/.

44
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marrëveshja e vitit 2016 nuk kishte paraparë ndonjë mekanizëm të ngjashëm. Ajo çka kjo
marrëveshje parashihte, ishte mbajtja e një fushate informuese për të njoftuar banorët
e afektuar lidhur me modalitetet e ri-regjistrimit të veturave të tyre.45 Një tjetër dallim
substancial ndërlidhet me targat ilegale me akronime të qyteteve të Kosovës, si KM, GL,
PR, PE, UR, PZ etj. Marrëveshja e vitit 2016 parashihte zëvendësimin e tyre me targa KS
ose RKS të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. 46 Sidoqoftë, në marrëveshjen e vitit 2021,
targat ilegale nuk përmenden në mënyrë eksplicite, duke lenë të kuptohet se stikerat/
letër-ngjitëset do të aplikohen edhe për ato. 47 Si pasojë e kësaj, disa argumentojnë se ky
aranzhim në fakt, në mënyrë të tërthortë, ‘legalizon’ targat ilegale të automjeteve. 48 Sa i
përket çështjes së targave KS; përderisa marrëveshja e 2016 kishe vazhduar vlefshmërinë
e tyre për 5 vite tjera, marrëveshja e vitit 2021 e ka ndaluar përfundimisht qarkullimin e
të njëjtave.49 Krejt në fund, me marrëveshjen e vitit 2021 njësitë speciale u larguan nga të
dy pikëkalimet në Bërnjak dhe Jarinjë duke i mundësuar KFOR-it vendosjen në atë zonë
për rreth dy javë për të mundësuar ambient të sigurt dhe lëvizje të lirë.50
Qeveria e Kosovës duhet të bëj përpjekje për të arritur aranzhime afatgjata me Serbinë
në procesin e dialogut, në të kundërtën këto çështje mund të shndërrohen në burim të
tensioneve.
Marrëveshja e vitit 2016

Marrëveshja e vitit 2021

Mbulimi i simboleve shtetërore në targat e
veturave, gjatë hyrjes në kuﬁrin e palës tjetër
(e pa zbatuar).

Mbulimi i simboleve shtetërore në targat e
veturave, gjatë hyrjes në kuﬁrin e palës tjetër
(e zbatuar).

Zhvillimi i një fushate informuese për të
informuar banorët e prekur për modalitetet e
ri-regjistrimit të veturave të tyre.

Krijimi i një Grupi Punues për të gjetur një
zgjidhje të përhershme për targat brenda
gjashtë muajve.

Shtyerja e vlefshmërisë së targave KS për
5 vite.

Ndalimi i qarkullimit të targave KS.

Zëvendësimi i targave (ilegale) të Serbisë me
targa (legale) të Kosovës (KS ose RKS).

Aplikimi i përkohshëm i regjimit të stikerave
/letër-ngjitësve në targat (ilegale) Serbe

45

Marrëveshja e Lirisë së Lëvizjes, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.

46

Ibid.

47

Konkluzionet e Dakorduara, 30 shtator 2021, në https://dialogue-info.com/neë-agreement-on-vehicle-car-plates/.
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Alsat M, Fillon Zbatimi i Marrëveshjes për Targat, Kosova e Serbia mbulojnë Simbolet Shtetërore, Kosova dhe Serbia
mbulojnë simbolet e tyre shtetërore, 4 tetor 2021, në https://alsat.mk/fillon-zbatimi-i-marreveshjes-per-targatkosova-e-serbia-mbulojne-simbolet-shteterore/; Radio Evropa e Lirë, Abelard Tahiri: Për herë të parë në Kosovë,
Qeveria Kurti legalizoi targat e lëshuara nga Serbia, 6 tetor 2021, në https://www.radiokosovaelire.com/abelard-tahiriper-here-te-pare-ne-kosove-qeveria-kurti-i-legalizoje-targat-e-leshuara-nga-serbia/.
49

Marrëveshja e Lirisë së Lëvizjes, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.
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Konkluzionet e Dakorduara, 30 shtator 2021, në https://dialogue-info.com/neë-agreement-on-vehicle-car-plates/.
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Në mes Progresit dhe Ngecjeve
Implementimi i Lirisë së Lëvizjes ka ndikuar pozitivisht, në mënyrë të vazhdueshme, në
jetën e qytetarëve. Fillimisht, që nga dhjetori i vitit 2011, ka pasur një rritje enorme në
lëvizjen e udhëtarëve dhe automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja ka
shkurtuar distancën dhe ka reduktuar koston e udhëtimit të qytetarëve drejt vendeve
Evropiane në veçanti për Diasporën, në krahasim me opsionet e tjera transit, përmes
Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut ose Malit të Zi, të cilat janë me distancë më të largët
dhe rrjedhimisht me kosto më të lartë.51 Memorandumi i Mirëkuptimit për pranimin
reciprok të sigurimeve të automjeteve ka hequr kostot shtesë (tarifat) të cilat qytetarët
obligoheshin të paguanin për të siguruar veturat e tyre gjatë kalimit nga Kosova në
Serbi dhe anasjelltas.
Regjistrimi i veturave me targa RKS
në komunat veriore

Për më tepër, ka lehtësuar vendosjen e rendit

Leposaviq

239

Mitrovicë Veriore

937

Kosovës dhe targave legale të automjeteve si dhe

Zubin Potok

359

Zveçan

247

TOTALI

1782

ligjor lidhur me përdorimin e letërnjoftimeve të
shuarjen e zyreve paralele të cilat kanë lëshuar
dokumente të tilla në Kosovë. Mbi 60,000 qytetarë
të komunitetit Serb janë pajisur me dokumente të
identifikimit të Kosovës, përderisa 1782 automjete
në komunat veriore janë regjistruar me targa të

Kosovës.52 Përkundër dobive, disa pengesa kanë mbetur.
Vazhdimi i lëshimit të formularit për ‘hyrje-dalje’ nga ana e autoriteteve Serbe, për
të gjithë pasagjerët të cilët posedojnë dokumente identifikimi të Kosovës, vazhdon të
shkaktoj vonesa të vazhdueshme. Aplikimi i këtyre formularëve nga ana e autoriteteve
kufitare të Serbisë bëhet me arsyetimin e evitimit të ballafaqimit me dokumentet e
Republikës së Kosovës.53
Në fillim, të dyja qeveritë bën përpjekje në përmbushjen e pjesës së tyre të obligimeve
dhe implementimin në mirëbesim të marrëveshjeve, përkundër disa ngecjeve dhe
incidenteve të vogla në terren. Ky angazhim i tyre në fazat fillestare të procesit ishte
për shkak të pritjeve të larta në të dy vendet, Beograd dhe Prishtinë. Konkretisht, Serbia
kishte pritje për anëtarësim në BE.54 Ndërsa Kosova në anën tjetër, shpresonte avancim
drejt BE-së si dhe njohje të reja.55 Sidoqoftë, nga viti 2017 – palët humbën momentumin
për të ecur tutje me dinamikën e implementimit në mënyrë konstruktive.
51

Liria e Lëvizjes, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/freedom-of-movement/.
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Të dhëna nga Agjencioni i Regjistrimit Civil, Ministria e Punëve të Brendshme, Republika e Kosovës, 21 dhjetor 2021;
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021 Prishtinë.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021 Prishtinë.
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Shërbimi i Hulumtimit të Parlamentit Evropian, Dialogu Beograd-Prishtinë: Rruga shkëmbore drejt marrëveshjes
gjithpërfshirëse të normalizimit, mars 2021, në https://cor.europa.eu/en/events/Documents/CIVEX/6th-enlargementday/Belgrade-Pristina%20dialogue.pdf.
55

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021 Prishtinë.

20 DIALOGU KOSOVË-SERBI: Implementimi i Lirisë së Lëvizjes dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit për dobinë e qytetarëve

Veprimet e njëanshme të Serbisë dhe Kosovës – arrestimet arbitrare, kufizimet e
qëllimshme dhe pengesat në lirinë e lëvizjes, taksat (10% dhe 100%), lëshimi i targave
ilegale etj., sigurisht që kanë ndikuar në implementimin e Lirisë së Lëvizjes dhe IBM-it.
Çfarë ka komplikuar gjërat edhe më shumë, ishte kushtëzimi i Serbisë për implementim
të këtyre marrëveshjeve paralelisht me aranzhimet e tjera sidomos me asociacionin e
komunave me shumicë serbe (AKS-në).56
Në Kosovës, Qeveria Haradinaj shpërbeu Ministrinë për Dialog dhe mbetet diskutabil fakti
se një lëvizje e tillë ka shënuar në njëfarë mënyre kthim mbrapa në proces. Megjithatë,
përkundër mungesës së një strukture qeveritare që do të merrej me dialogun, Kosova
humbi mundësinë për tu angazhuar në mënyrë efektive, duke mos shtyer përpara
implementimin e marrëveshjeve. Në fakt, kjo ka ndikuar edhe në takimet e të gjitha
niveleve të Grupit Implementues (GI) të IBM-it. Por, mbi të gjitha, zhvendosja e fokusit në
drejtim të angazhimit për një ‘marrëveshje finale gjithëpërfshirëse’ ka bërë që palët të
humbin interesimin për Lirinë e Lëvizjes dhe IBM-in. Në këto rrethana, BE-ja bëri një hap
prapa.

SERBIA

Kushtëzimi i implementimit të
marrëveshjeve tjera më
atë për AKS-në.

Lëshimi i targave me akronime të
qyteteve të Kosovës
Arrestimi arbitrar i qytetarëve të
Kosovës që udhëtonin në/
përmes Serbisë
Ngadalësimi i qëllimshëm i
kontrolleve kuﬁtare gjatë
sezonës së festave

KOSOVA

Mungesa e vullnetit për të zbatuar
AKS-në, pas vendimit të Gjykatës
Kushtetuese për Marrëveshjen e
25 gushtit të vitit 2015
Vendimi për taksën (10% dhe 100%)
ndaj mallrave Serbe të cilat hynin
në territorin e saj
Shpërbërja e Ministrisë për Dialog si
dhe të gjithë mekanizmave relevant
implementues në nivel teknik sikurse
Grupit Implementues të IBM-it

Refuzimi i shtetasve të vendeve të
treta për të hyrë nga Kosova në
Serbi (me pasaporta që nuk kanë
një vulë hyrëse të Serbisë për 90
ditët e fundit), përkundër kërkesave
nga Kapitulli 35 i BE-së për tu
zgjidhur kjo çështje
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Ekonomia Online, Daçiq: Pa Asociacionin, nuk ka marrëveshje të Brukselit, 27 shkurt 2018, në https://ekonomiaonline.
com/globi/rajon/daciq-pa-asociacionin-nuk-ka-marreveshje-te-brukselit/.
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Vulat doganore: Ndërmjet Lirisë së Lëvizjes dhe IBM-it
Faza e parë e dialogut
të lehtësuar nga BEja nuk e adresoi IBMin. Përkundrazi trajtoi
çështjet si liria e lëvizjes,
librat e gjendjes civile,
regjistrat

kadastral,

tregtia e lirë, njohja e
diplomave universitare,
etj.

Megjithatë

pas

zhvillimeve në terren,
palët

u

bindën

për

nevojën e forcimit të
bashkëpunimit

në

menaxhimin e kufirit si një mjet/platformë për të lehtësuar zbatimin e marrëveshjeve,
në veçanti asaj për Lirinë e Lëvizjes.
Në atë kohë, Serbia pranonte vetëm vulat e UNMIK-ut, duke ndaluar kështu hyrjen e
mallrave të Kosovës. Më 20 korrik 2011, Ministria e atëhershme e Tregtisë e Kosovës
vendosi reciprocitetin duke mos pranuar vulat doganore të Serbisë. 57 Pesë ditë më vonë,
qeveria dërgoi njësitë speciale policore për të marrë nën kontroll dy pikëkalimet kufitare
në veri Jarinjë (Porta 1) dhe Bërnjak (Porta 31), në përpjekje për të zbatuar këtë masë.
Si rrjedhojë, pasuan trazirat në komunat veriore, me ç ‘rast u vra një zyrtar i Policisë
së Kosovës. 58 Rrugët në drejtim të komunave veriore Leposaviq dhe Zubin Potok ishin
bllokuar me kamionë dhe të ashtuquajturat struktura paralele kishin ngritur barrikadat.
Serbia ftoi Këshillin e Sigurimit të OKB-së në një seancë urgjente për të diskutuar situatën
në Kosovë.59
Më 28 dhe 31 korrik 2011, Kuvendi i Kosovës dhe ai i Serbisë miratuan dokumente të
ndara duke bërë thirrje për zgjidhje paqësore të krizës.60

57

Reuters, Kosova ndalon importin nga Serbia, takson mallrat e Bosnjës, 20 korrik 2011, në https://www.reuters.com/
article/kosovo-serbia-trade-idUSLDE76J1AC20110720.
Kjo masë ka nxitur palët të arrijnë marrëveshjet lidhur me Vulat Doganore dhe IBM-in. Intervistë e Grupit për Ballkan
me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.
58

Raporti i Grupit Ndërkombëtar të Krizave, Kosova dhe Serbia: Kosova dhe Serbia: Me pak vullnet të mirë, mund të
ecet përpara, 2 shkurt 2012, në https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/kosovo/kosovo-and-serbialittle-goodwill-could-go-long-way.
59
60

Ibid.

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rezolutë për Veriun, 28 korrik 2011, në http://old.kuvendikosoves.org/common/docs/
Rezoluta_per_veriun_e_%20Kosoves.pdf; Kuvendi i Republikës së Serbisë, Deklaratë për Situatën Aktuale në Kosovë
dhe Metohi pas Veprimeve të Njëanshme dhe të Dhunshme të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në
Prishtinë, 31 korrik 2011, në https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/en/98377.
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Më 5 gusht, Qeveria e Kosovës dhe KFOR-i arritën marrëveshje duke i’u dhënë trupave
të KFOR-it përgjegjësi për menaxhimin e pikëkalimeve kufitare deri më 16 shtator 2011.61
Deri në largimin e të gjitha barrikadave dhe vendosjen e lirisë së lëvizjes, Policët
Kufitar dhe Doganierët e Kosovës do të transportoheshin me helikopterë të EULEX-it në
pikëkalimet kufitare në veri për të ushtruar detyrat e tyre zyrtare. Më 2 shtator 2011, nën
lehtësimin e BE-së, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për Vulat Doganore.62

MENAXHIMI I INTEGRUAR I KUFIRIT (IBM)
Menjëherë pas arritjes së marrëveshjes për Lirinë e Lëvizjes dhe asaj për Vulat Doganore,
palët e përfshira në dialog e kuptuan se IBM-i ishte pjesa që po mungonte në sigurimin
e instrumenteve të nevojshme për të lehtësuar lëvizjen e lirë të njerëzve (Liria e Lëvizjes)
dhe mallrave (Vulat Doganore).
Më 11 tetor 2011, këshilltari i lartë i BE-së Robert Cooper vizitoi Prishtinën dhe prezantoi
–për herë të parë- idenë e Menaxhimit të Integruar të Kufirit ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë. Takimi i parë për të diskutuar aranzhimet e IBM-it u mbajt me 20 dhe 21 tetor
2011 në Bruksel.63
Një muaj më pas, më datë 10 nëntor 2011, BE-ja u’a prezantoi palëve versionin e parë
të IBM-it, të cilin Kosova e refuzoi për shkak se akronimi IBM ishte ndryshuar në IBBM
(Menaxhimi i Integruar i Kufirit/Vijës Administrative). Qeveria e Kosovës në fakt, kishte
konfirmuar pozicionin e saj për një marrëveshje bazuar në standardet e BE-së dhe
konceptin autentik të IBM-it.64
Dhjetë ditë më vonë, ndërmjet 21 dhe 22 nëntorit të vitit 2011, në Bruksel u mbajt raundi i
shtatë i bisedimeve në kuadër të dialogut teknik, me një pikë të vetme në agjendë: IBMin. Brenda dy javësh (21 nëntor deri 2 dhjetor 2011), palët diskutuan katërmbëdhjetë (14)
drafte të marrëveshjes së IBM-it.65
Më 2 dhjetor 2011, delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë arritën Marrëveshjen për
Menaxhimin e Integruar të Kufirit.66 Një vit më vonë, më 24 janar 2012, grupi i ekspertëve
të Kosovës e finalizoi dhe e dorëzoi draftin e parë të protokollit të IBM-it tek BE-ja.67

61

Kjo ka qenë marrëveshje bilaterale ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe KFOR-it, e cila nuk nënkuptonte përfshirjen
e KFOR-it në procesin e dialogut, siç është rasti me Marrëveshjen e vitit 2021. Intervistë e Grupit për Ballkan me një
ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.
62

Marrëveshja për Vulat Doganore, 2 korrik 2011, në https://dialogue-info.com/custom-stamps/.

63

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2020, Prishtinë.

64

Ibid.

65

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.

66

Marrëveshja e IBM-it, 2 dhjetor 2011, në https://dialogue-info.com/integrated-border-boundary-management/.

67

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.
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MARRËVESHJA E IBM-IT DHE PROTOKOLET IMPLEMENTUESE:
- Marrëveshja e IBM-it, 2 dhjetor 2011;
- Protokolli Teknik për IBM-in, 23 shkurt 2012;
- Plani Final i Veprimit i Grupit Implementues (GI) për Protokolin Teknik të IBM-it, 4 dhjetor 2012;
- Marrëveshja për Shkëmbimin Elektronik të të Dhënave Doganore (SEED), 24 janar 2013;
- Marrëveshja për Ndihmë Reciproke Juridike, 9 janar 2013;
- Marrëveshja për dizajnin e Pikave të Përhershme të Kalimit të IBM-it, GI për IBM-in, 4 shtator
2014.

Gjatë muajit shkurt 2012, takime të tjera u mbajtën në Bruksel. Më 21 dhe 22 shkurt 2012,
në takimin plenar ku morën pjesë kryenegociatorët e të dyja palëve, u diskutua drafti i
dymbëdhjetë para-final i protokollit teknik ku ndër çështjet kryesore të pa zgjidhura ishin
roli i EULEX-it në pikëkalimet kufitare dhe trajtimi i barabartë i gjashtë pikave kufitare,
përfshirë edhe vendndodhjen e tyre.68
Për të ofruar më shumë qartësi lidhur me mandatin e EULEX-it, Baronesha Ashton, më
23 shkurt 2012, i dërgoi një letër Presidentin Serb Tadiç, duke i shpjeguar se mandati i
misionit është i bazuar në Veprimin e Përbashkët të Këshillit (VPK) 2008/124 (Monitorimi,
Mentorimi dhe Këshillimi - MMK) brenda Kornizës së Rezolutës 1244.69 Në të njëjtën ditë,
palët nënshkruan Protokollin Teknik për zbatimin e marrëveshjes së IBM-it.70
Më 29 shkurt, Qeveria e Kosovës miratoi Protokollin Teknik dhe autorizoi Ministrin e
Punëve të Brendshme, të nënshkruaj atë (dhe të njoftoj zyrtarisht ndërmjetësin e BEsë).71 Qeveria e Serbisë e miratoi të njëjtin shtatë muaj më vonë, respektivisht më 27
shtator.72
Më 10 shtator 2012, Grupi Implementues i IBM-it (grupi trepalësh i ekspertëve i njohur
si GI) mbajti takimin e parë në Bruksel dhe diskutuan për draft Planin e Veprimit dhe
Termat e Referencës.73
68

Komunikatë për media, Dialogu i lehtësuar nga BE: Marrëveshja për Bashkëpunim Rajonal dhe Protokolli Teknik i
IBM-it, 24 shkurt 2012, Bruksel, në https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5455-2012-INIT/en/pdf.
69

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë; Gazeta Zyrtare e Bashkimit
Evropian, Veprimi i Përbashkët i Këshillit 2008/124/PPJS e datës 4 shkurt 2008 lidhur me Misionin e Sundimit të Ligjit
të Bashkimit Evropian në Kosovës, EULEX Kosova, 16 shkurt 2008, në https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32008E0124; Webfaqja e EULEX-it në https://ëëë.eulex-kosovo.eu/?page=2,44,197.
70

Marrëveshja për Menaxhimin e Integruar të Kufirit, 2 dhjetor 2011, në https://dialogue-info.com/integrated-borderboundary-management/.
71

Republika e Kosovës, Vendim, 29 shkurt 2012, në https://kryeministri.rks-gov.net/ëp-content/uploads/docs/
vendimet_e_mbl_63.pdf.
72

Intervistë e Grupit për Ballkan, me një anëtar të ekipit të lehtësuesve të BE-së në Grupin Implementues të IBMit, nëntor 2021. Zyrtarisht, arsyetimi i Serbisë ka qenë i ndërlidhur me procedurat e brendshme ligjore/dekreteve
qeveritare. Megjithatë, ishte e qartë se Beogradi po mundohej të shtyente implementimin dhe të ri-hapte diskutimin
për pika të caktuara të marrëveshjes.
73

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë. Anëtarë të grupit të ekspertëve
të Kosovës ishin: Këshilltari i Lartë në Ministrisë e Punëve të Brendshme (Koordinator i Grupit), Këshilltari i Lartë i
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Më 4 dhjetor Kosova dhe Serbia u pajtuan
për Planin e Veprimit të IBM-it duke i hapur
rrugë implementimit të Marrëveshjes së
IBM-it. Në përputhje me Protokollin dhe
Planin e Veprimit, palët vendosën Pikat e
Kalimit sipas konceptit të IBM-it në Jarinjë,
Dheu i Bardhë, Bërnjak, Merdarë, Muçibabë
dhe Mutivodë.74
Pikëkalimet e IBM-it në Jarinjë dhe Merdarë
ishin

plotësisht

funksionale

më

datë

10 dhjetor, ato në Dheun e Bardhë dhe
Bërnjak më 31 dhjetor, dhe pikëkalimet
në Muçibabë dhe Mutivodë më 28 shkurt
2013.75
‘Në

përputhje

me

Traktatin

e

Lisbonës dhe legjislacionin relevant

Marrëveshja

në

mënyrë

eksplicite

konfirmon aplikimin e juridiksionit të

të BE-së, dhe duke pasur parasysh se

secilës palë: ‘Në thelb të marrëveshjes,

së BE-së për Ballkanin Perëndimor,

e qarta ligjore në fuqi, sipas juridiksionit

të dyja palët janë pjesë e Agjendës

do të jenë përgjegjësitë dhe detyrimet

atyre do të ju kërkohet që gradualisht

të secilës palë’.76

të harmonizojnë legjislacionin e tyre

me atë të BE-së dhe në veçanti të
zbatojnë konceptin e IBM-it.’

Palët u pajtuan që në përputhje me
nevojat,

të

balancuar

të

vendosin
të

prezencë

gjitha

të

autoriteteve

kompetente në ZPK, si nga Dogana, Policia, Fitosanitaria dhe Veterina si dhe shërbimet
tjera mbështetëse. Autoritetet kompetente të secilës palë u pajtuan të ushtrojnë kontrolle
të ndara në Zonën e tyre respektive të pikëkalimit.
Ato ishin të obliguara për të respektuar plotësisht
të drejtat e njeriut të garantuara sipas standardeve
Evropiane dhe ndërkombëtare.

77

Në përgjithësi, IBM-i kishte për qëllim përmirësimin e
menaxhimit të kufirit dhe bashkëpunimit. Sidoqoftë,

-Dogana;
-Policia;
-Fitosanitaria dhe Veterina
-Shë rbimet tjera
mbë shtetë se

Zëvendës Kryeministres për Dialog, Drejtori i Zyrës për Planifikim Strategjik në Zyrën e Kryeministrit; Drejtori i Doganës;
Drejtori i Policisë Kufitare; Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës; dhe Drejtori i Agjencionit Kadastral.
74

Më herët, këto Pika të Kalimit janë quajtur Vija Administrative. Marrëveshja e Menaxhimit të Integruar të Kufirit, 2
dhjetor 2011, në https://dialogue-info.com/integrated-border-boundary-management/.
75

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë; Intervistë e Grupit për Ballkan
me një ekspert të BE-së, 3 mars 2022, Prishtinë.
76
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Ibid.

Protokolli Teknik për zbatimin e IBM-it, 23 shkurt 2012, në https://dialogue-info.com/integrated-border-boundarymanagement/.
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nuk ishte projektuar për të qenë ‘one-stop shop/me një ndalesë’, sikurse pikëkalimi
ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi në Muriqan-Sukobinë. Palët u pajtuan që Kosova të
jetë nikoqire (përgjegjëse për të përgatitur infrastrukturën e nevojshme për të vendosur
objektet e IBM-it në territorin e saj) për tri PKK: Merdarë, Bërnjak dhe Mutivodë. Ndërsa
Serbia në tri pika tjera: Jarinjë, Muçibabë dhe Dheu i Bardhë.

78

Pala nikoqire, në pajtim me palën tjetër, ishte përgjegjëse për ndërmarrjen e të gjitha
veprimeve të nevojshme për të siguruar vendin për vendosjen e ndërtesave adekuate
për pikat e përkohshme të kalimit. Poashtu, ishte përgjegjëse për të ofruar gjithë
infrastrukturën e nevojshme për një prezencë të balancuar të të gjitha autoriteteve
kompetente si Dogana, Policia, Agjencioni i Fitosanitarisë dhe Veterinarisë dhe shërbimet
tjera mbështetëse (siç është paraparë me Nenin 3 të këtij Protokolli Teknik) në territorin
e të dyja palëve. Kjo mënyre operimi ishte në përputhje me kërkesat e autoriteteve
kompetente të të dyja palëve për të ushtruar kontrollin bazuar në përgjegjësitë dhe
detyrimet ligjore në fuqi.79
Protokolli Teknik dhe Plani i Veprimit kanë paraparë dy faza të pikëkalimeve të IBM-it:
një fazë kalimtare me ndërtesa të përkohshme dhe një fazë të dytë me vendosjen e
ndërtesave të përhershme në përputhje me standardet e BE-së. Dizajni i secilit pikëkalim
të IBM-it ka ndjekur formatin e dakorduar, i cili i është përshtatur kërkesave/nevojave/
trafikut/terrenit të secilit pikëkalim.80
Pala nikoqire poashtu ishte përgjegjëse për sigurinë e të gjithë zyrtarëve të vendosur në
PK/ZPK-në brenda kufijve të saj, si dhe për sigurinë e atyre të palës tjetër.81
Palët u pajtuan që pikëkalimet e IBM-it të operojnë në baza 24/7. Dogana, Policia,
Fitosanitaria dhe Veterinaria dhe shërbimet tjera mbështetëse do funksiononin sipas
orarit 12 orësh. Në pikëkalimin e përbashkët, përdorimi i forcës dhe zbatimit të ligjit
do të rregullohej sipas legjislacionit të secilës palë.82 Palët poashtu janë pajtuar për
të vendosur masa të përkohshme për të lehtësuar kontrollin në rast të rrethanave të
paparashikuara dhe të jashtëzakonshme të shkaktuara nga rritja e pazakontë e trafikut.
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Protokolli Teknik për zbatimin e IBM-it 23 shkurt 2012, në https://dialogue-info.com/integrated-border-boundarymanagement/.
79

Ibid.

80

Ibid. Mirëmbajtja, përfshirë edhe shërbimet e ujit, rrymës, grumbullimit të mbeturinave, është siguruar nga Pala
pritëse, aty ku është vendosur PK/ZPK-ja. Përveç kësaj, Pala nikoqire ishte përgjegjëse për mbulimin e të gjitha
shpenzimeve për operimin/mirëmbajtjen e PK/ZPK-së në territorin e saj.
81

Ibid. Planifikimi dhe implementimi i masave relevante të sigurisë është bërë në përputhje me standardet e BE-së.
Bazuar në praktikën ndërkombëtare, veprimet e kryera nga zyrtarët e palëve gjatë rrugës për dhe në Zonën e PKsë konsiderohen si veprimet të ndërmarra në territorin respektiv të Palës në fjalë. Në rastet kur, PK/ZPK-ja është e
vendosur në territorin e njërës palë, rruga prapa Palës nikoqire është nën përgjegjësinë e saj për kontrolle dhe për
çfarëdo qëllimi tjetër.
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Protokolli Teknik për zbatimin e IBM-it, 23 shkurt 2012, në https://dialogue-info.com/integrated-border-boundarymanagement/.
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Llogaritja e kostos (në EUR) për ndërtimin
e objekteve të përhershme të
SERBIA
pikëkalimeve të IBM-it. Të
dhënat nga SAFEGEBërnjak
Jarinjë
Consulting
Engineers.
3,207241.73
6,381,951,84

KOSOVA

Merdarë:

Muçibabë

4,710,093.74

2,999,910.54

Mutivodë

Dheu I Bardhë

1,599,497.57

2,910,515.74

Më 4 shtator 2014, palët u pajtuan për Modelin e përhershëm të Pikave të Përbashkëta
të Kalimit të IBM-it, nën një çati dhe bazuar në standardet Evropiane. 83 Për ndërtimin e
tyre, Komisioni Evropian/Drejtorati për Zgjerim alokoi 22 milion Euro nga fondet e IPA-s
së të dyja vendeve.

84

Ndërtimi i objekteve të përhershme, ka ndjekur modalitetin
3+3 të aplikuar për pikat e përkohshme. Sa i përket
vendndodhjes, palët u pajtuan të prezantojnë hartat e tyre
dhe të organizojnë vizita tri-palëshe në terren së bashku
me ekspertët kadastral, duke i vendosur pajisjet adekuate
digjitale për të shenjëzuar pikat dhe vendndodhjen e
saktë të ndërtesave të ardhshme të pikëkalimeve të
përbashkëta të IBM-it. Poashtu, ata vendosën që përcaktimi
i vendndodhjes së pikave të përbashkëta të kalimit, të merr
në konsideratë terrenin dhe aspektet teknike, duke qenë sa
më afër që të jetë e mundur ( jo më larg së 200 metra) nga
pikat e dakorduara dhe të shenjëzuara.85
Kosova e filloi menjëherë procesin e implementimit apo ndërtimin e objekteve të
përhershme të IBM-it. Një Bord shumë-palësh i Projektit u krijua sipas dinamikës së
paraparë, për të kryer detyrat lidhur me implementimin e dizajneve të projektit dhe
aspektet e tjera të ndërlidhura.86 Më 27 nëntor 2014, Kosova i propozoi BE-së, Planin e
Veprimit për pikat e përhershme të kalimit.87
83

Marrëveshja e Brukselit për dizajnin e Pikave të përhershme të Kalimit të IBM-it ndërmjet dy shteteve, 4 shtator 2014,
në https://dialogue-info.com/integrated-border-boundary-management/.
84

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë, dhe Takimi i Komitetit të IPA-s, 30
shtator 2015, në https://www.europa-nu.nl/id/vjuu4ëyëdczq/agenda/

7th_ipa_ii_committee_meeting_30_june?ctx=vhpzoxt55hxv.
85

Konkluzionet e Kryesuesit të Grupit Implementues të IBM-it, 20 nëntor 2013.

86

Republika e Kosovës, Letër Zyrtare nga Ministrja për Dialog, Edita Tahiri drejtuar UNOPS-it, 14 shtator 2016. Bordi i
projektit është përbërë nga Ministria për Dialog – si Kryesuese e bordit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës, Bashkimi Evropian, Zyra e Bashkimit Evropian
në Kosovës dhe UNOPS-i.
87

Intervistë e Grupit për Ballkan me një anëtar të Kosovës në Grupin Implementues të IBM-it, nëntor 2021.
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MASAT IMPLEMENTUESE PËRFSHININ:
- Shpronësimin e tokës ku do të ndërtohet pikëkalimi i IBM-it;- Verifikimin e planeve rregullative urbane për lokacionet ku do të ndërtohen PK-të e IBM-it;
- Lëshimin e lejeve ndërtimore për PK-të e IBM-it; verifikimin e gjendjes dhe kushteve të
infrastrukturës mbështetëse (energjisë elektrike, ujit, kanalizimit dhe telefonit);
- Vendimin se cilat ndërtesa duhet të demolohen ose largohen nga zona;
- Përcaktimin e masave të përkohshme, të cilat duhet të ndërmerren për të mirëmbajtur dhe
funksionuar pikat ekzistuese të kalimit të IBM-it deri në ndërtimin e atyre të rejave etj.

Sa i përket dizajnit të dakorduar, pikëkalimet e reja dhe të përhershme kufitare do
të përfshinin këto kritere të ndërtimit: Perimetrin e sigurisë për PK-në; punimet në
infrastrukturën rrugore për pikat e ngritura të kalimit; parkingun për vetura; ndërtesat
administrative për zyrtarët; mbulojat strukturore prej çelikut përgjatë pjesës kryesore
të PK-së; ndërtesat publike në shërbim të qytetarëve, instalimin e sistemit dhe rrjetit
elektrik; përfshirë trafon kryesore, voltazhin e ulët, infrastrukturën e CCTV-së (kamera të
sigurisë), ndriçimin e rrugës, komunikimet, instalimin e sistemit mekanik për sistemet e
ujësjellësit, zjarrfikësve, ujërave të shiut/kanalizimeve; shërbimet publike për lidhje me
infrastrukturë, ambientin përreth dhe mbjelljen e drunjëve.88

Ndërtimi i pikëkalimit të përbashkët të IBM-it në Merdarë filloi më 16 shkurt 2017 dhe
përfundoi në tetor 2016.

89

Ndërtimi i pikëkalimit të IBM-it në Mutivodë filloi disa muaj më vonë dhe përfundoi në
korrik 2019. Ndërkaq në Bërnjak –thuhet se- ndërtimi nuk filloi për shkak se Kryetari
i Komunës së Zubin Potok-ut në bazë të udhëzimeve nga autoritetet në Beograd, ka
penguar procesin dhe ka dështuar të bashkëpunoj në krijimin e para-kushteve (energjisë
88

Për më tepër, shih webfaqen e UNOPS-it, në www.unops.org/news-and-stories/stories/crossing-points.

89

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.
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elektrike, ujësjellësit, kanalizimit etj.) për të nisur
ndërtimin.90
Përveç 6 pikëkalimeve ekzistuese të kufirit, Kosova
dhe Serbia u pajtuan të hapin edhe dy pika të
reja të kalimit, respektivisht tek Kapia e Sfircës,
e cila gjendet ndërmjet komunës së Kamenicës
(Kosovë) dhe Medvegjës (Serbi) dhe në Izvor,
ndërmjet komunës së Zubin Potok-ut (Kosovë)
dhe Novi Pazar-it (Serbi).91
Kosova ka iniciuar bisedimet për pikën e kalimit të përbashkët në Kapi me qëllim të
reduktimit të distancës së udhëtimit për qytetaret e të dyja vendeve të cilët jetojnë në
afërsi të zonave kufitare. Hapja e pikës së re të kalimit kufitar në Kapi kishte mbështetjen
e plotë të autoriteteve komunale në Kamenicë dhe Medvegjë. Kjo pikë do të lehtësonte
lirinë e lëvizjes së qytetarëve, para së gjithash atyre nga komuna e Medvegjës, duke
shkurtuar kohën e udhëtimit të tyre për rreth 100 km. Përmes kësaj pike të kalimit,
qytetarët do të mund të vijnë në Kosovë për vetëm 28 kilometra.92 Për më tepër, gjatë
sezonës së verës dhe kohës së pushimeve, ky pikëkalim i’a mundëson Diasporës një
pikë hyrëse më shumë brenda dhe jashtë Kosovës. Mbi të gjitha mund të ndihmoj në
përmirësimin e gjendjes ekonomike të banorëve në këtë zonë duke qenë se terreni është
shumë i përshtatshëm për turizëm rural. Serbia në anën tjetër, ka iniciuar bisedimet për
hapjen e pikës së përbashkët të kalimit në Izvor që t’iu mundësoj komuniteteve në zonën
e Zubin Potok-ut dhe Novi Pazar-it t’i gëzojnë të njëjtat përfitime praktike.93
Deri më tash, ndërtimi i pikave të përbashkëta të kalimit në Kapi dhe Izvor ka
përfunduar. Megjithatë, meqë grupi implementues i IBM-it nuk u takua për të finalizuar
marrëveshjet për hapjen e pikëkalimeve të përbashkëta, ato vazhdojnë të mbesin të pa
funksionalizuara.94
Në përgjithësi, ndonëse pikat e përkohshme të kalimit janë funksionale, nuk është bërë
progres në themelimin e pikave të përhershme të IBM-it ndërmjet Serbisë dhe Kosovës
ashtu siç është paraparë me marrëveshje. Serbia nuk e filloi implementimin e pikave të
përhershme të kalimit për të cilat ishte përgjegjëse, e kjo situatë rezultoi në suspendimin
e fondeve të BE-së në korrik të vitit 2018.95
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Ibid.
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Takimi i rregullt i Grupit Implementues të Marrëveshjes së IBM-it, 23 qershor 2016, Bruksel, në https://dialogue-info.
com/a-regular-meeting-of-the-implementation-group-on-the-ibm-agreement/.
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Intervistë e Grupit për Ballkan më një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë
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Intervistë e Grupit për Ballkan më një ekspert të BE-së, 3 mars 2022, Prishtinë.
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Ibid.
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Komisioni Evropian, Dokument Pune i Komisionit, Raporti për Serbinë 2020, faqe 67, në https://ec.europa.eu/

neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/serbia_report_2020.pdf.
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Shkëmbimi i informatave dhe takimet e rregullta
Kosova dhe Serbia krijuan mekanizmat për shkëmbimin e informatave dhe të dhënave
të tjera relevante në fushën e parandalimit, zbulimit dhe hetimit të aktiviteteve kriminale,
si dhe mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe bimëve, ambientit
dhe sigurisë ushqimore, në zonat e tyre respektive të përgjegjësisë.96 Këto mekanizma
përfshijnë shkëmbimin e statistikave lidhur me lëvizjen e njerëzve dhe mallrave. Madje,
palët u pajtuan të ndihmojnë njëra tjetrën në të gjitha fushat e ndërlidhura me çfarëdo
lloj të aktivitetit kriminal ose ilegal në kufi, brenda zonës së tyre të përgjegjësisë.
Një arritje shumë e rëndësishme, ishte vendosja e takimeve në nivel lokal, rajonal dhe
qendror. Sipas nevojës, takimet lokale, në nivel të pikave të kalimit u mbajtën së paku një
herë në javë (ndryshuar në çdo dy javë), ndërmjet autoriteteve kompetente, si Dogana,
Policia, Fitosanitaria dhe Veterinaria dhe shërbimet e tjera mbështetëse, të secilës palë
në ‘PKK’. Poashtu, autoritetet kompetente krijuan Termat e tyre të Referencës (TeR).
Takimet në nivel rajonal u mbajtën se paku një herë në muaj (ndryshuar në çdo dy
muaj), ndërmjet autoriteteve respektive përgjegjëse për rajonet kufitare.97 Ndërsa, sa i
përket takimeve në nivel qendror, ato u mbajtën dy herë në vit, ndërmjet udhëheqësve
të agjencive respektive të të dyja palëve.98
Vendtakimet lëviznin me rotacion ndërmjet palëve. Pala nikoqire, përgatiste dokumentet
zyrtare (agjendën dhe procesverbalin) të cilat më pas aprovoheshin nga pala tjetër. Të
dyja palët u përcaktuan për komunikim përmes telefonit dhe krijuan Grupet Teknike
Punuese. Për më tepër, Grupi Implementues (GI) u takua rregullisht në Bruksel (deri
në vitin 2017) për të përcaktuar bilancin e implementimit dhe për të adresuar çfarëdo
brenge ose mos-përputhje që palët mund të ngrisnin.99
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Ibid.
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Aktualisht janë 3 Drejtori Rajonale të Kufirit: ‘Veri’, ‘Lindje’ dhe ‘Perëndim’. Drejtoria Rajonale Veri është përgjegjëse për
këto pika të kalimit të kufirit: Merdarë, Jarinjë, Bërnjak dhe Mutivodë. Drejtoria Rajonale Lindje është përgjegjëse për:
Dheu i Bardhë dhe Muqibabë, Hani i Elezit and Glloboqicë. Drejtoria Rajonale Perëndim është përgjegjëse për: Vermicë,
Qafë Prush, Qafë Morinë, Kullë, Shishtavec, Orqushë dhe Borje.
98

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë.
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Ndihma Reciproke Juridike, Shkëmbimi Sistematik i të Dhënave dhe Njohja Reciproke
e Certifikatave Veterinare
Më 9 janar 2013, në takimin e GI-së në Bruksel, palët u pajtuan për Procedurat e Ndihmës
Reciproke Juridike. Marrëveshja derivon nga Protokolli Teknik i IBM-it, ku thuhet si në
vijim: ‘Nën lehtësimin e BE-së, palët do të synojnë të vendosin ndihmë reciproke juridike’.
Sidoqoftë, procesi i implementimit nuk ka shkruar si duhet, si rrjedhojë e dështimit të
Serbisë për të ofruar përgjigje në kërkesat e Kosovës lidhur me ndarjen e informacioneve
zyrtare.
PROTOKOLLI TEKNIK I IBM-IT
‘BE-ja do të bëj përpjekje për të lehtësuar
atë. Palët në Grupin Implementues do të
shkëmbejnë informata përmes iniciativave/
sistemeve/projekteve ekzistuese rajonale
të BE-së (p.sh, SEED- Shkëmbimi Sistematik
Elektronik i të Dhënave) etj.’

Përkundër kësaj ngecje, më 24
janar 2013, në Romë (selia e
SEED-it është në Romë) palët
arritën

marrëveshjen

për

shkëmbimin sistematik elektronik
të të dhënave (SEED), ndërmjet
autoriteteve respektive doganore.
Ky dokument poashtu derivon
nga

Protokolli

Teknik

i

IBM-it,

dhe u’a mundësoi Kosovës dhe
Serbisë shkëmbimin e të dhënave në kohë reale para arritjes së mallrave të eksportuar
në doganën e vendit tjetër. Deri më tani, implementimi i SEED-it ka qenë në nivel të
kënaqshëm.
Një hap i rëndësishëm drejt harmonizimit të certifikatave erdhi me Certifikatën
Fitosanitare të 5 shtatorit të vitit 2014, që u përdor më pas si shembull për certifikatat
e tjera, sidomos ato të Veterinës dhe ato të Produkteve Farmaceutike e të ADR-së
(Marrëveshja Evropiane për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme).

Prej Progresit te Ngecjet
Përtej lehtësimit të lirisë së lëvizjes dhe përmirësimit të infrastrukturës, në pikat
e përbashkëta të kalimit kufitar është ngritur niveli i kontrollit të vijës kufitare, është
ulur niveli i kontrabandës dhe aktiviteteve të tjera ilegale. Përveç kësaj, aktualisht ka
shkëmbim të plotë gjithëpërfshirës të të dhënave ndërmjet autoriteteve doganore të të
dyja shteteve duke mundësuar kontroll më të mirë të qarkullimit të mallrave dhe duke
reduktuar ekonominë jo-formale.
Një e arritur e madhe ishte edhe aranzhimi i takimeve të nivelit lokal, rajonal dhe qendror
ndërmjet autoriteteve kufitare të të dyja palëve, të cilat nuk mbahen më.
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Sidoqoftë, sikurse ka ndodhur me lirinë e lëvizjes, edhe implementimi i IBM-it u ndal.
Ndërtimi i katër pikave të përbashkëta të kalimit të IBM-it nuk ka filluar. Merdarja dhe Mutivoda
ndonëse u ndërtuan, autoritetet Serbe refuzuan të kalojnë në objektet e reja për disa vite.

- Marrëveshja e IBM-it u arrit pas 14 drafteve
të negociuara;
- Protokolli Teknik u dakordua pas 12 drafteve të
negociuara;
- U krijuan 6 pika të përkohshme të kalimit të
IBM-it;
- Më shumë se 30 takime të mbajtura të ekipeve
të ekspertëve të IBM-it;

Pas Marrëveshjes së Uashingtonit, më 20 tetor 2020, autoritetet
kufitare

Serbe

më

në

fund

u

vendosën në objektet e reja në
Merdarë,

duke

shënuar

kështu

edhe hapjen zyrtare të objektit të
përhershëm të IBM-it atje.100 Kjo
pikë e përbashkët e kalimit ka
operuar me kapacitet të limituar
deri më tani. Por, pas presionit të

shtuar nga ana e BE-së, autoritetet Serbe u pajtuan të hapin të gjitha korsitë në Merdarë,
për të operuar në bazë të nevojave. Ndërkaq pika kufitare në Mutivodë, pritet të hapet
së shpejti.101
Prej 14 marsit të vitit 2022 të
dyja anët e pikës së përbashkët
të kalimit në Merdarë janë
hapur (me nga 5 korsi për hyrje
dhe dalje).

Përkundër faktit se palët janë pajtuar për të
harmonizuar procedurat e punës, orarin e turnit të
punës, prezencën e balancuar të zyrtarëve policor
në PK-të e IBM-it, çështjet si formulari i ‘hyrje/
daljes’, mungesa e personelit të mjaftueshëm

kufitar dhe procedurat e ngadalta (qëllimisht), shkaktojnë kolona të gjata dhe pritje
deri në 5km sidomos gjatë sezonës së verës (pushimeve).

102

Probleme të tjera po ashtu paraqiten në mungesë të takimeve të rregullta ndërmjet
autoriteteve respektive kufitare (Policia, Dogana, Agjencionet e Ushqimit dhe Veterinës)
të të dyja vendeve.
Takimet e nivelit lokal, rajonal dhe qendror, do të duhej të adresonin të gjitha çështjet
e pazgjidhura në procesin e implementimit, për të forcuar bashkëpunimin praktik
në terren, dhe për të evituar situatat ku çështjet teknike ose operacionale shkojnë
për diskutim në takimet e GI-së dhe të Udhëheqësve të Delegacioneve në Bruksel.103
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Përfaqësuesi Special i Presidentit të SHBA-ve për Dialogun Kosovë-Serbi, kishte kishte shkruar në
Twitter duke e konsideruar këtë si hap të madh. Për më shumë, shihhttps://twitter.com/RichardGrenell/
status/1316040765571846144?ref_src=tësrc%5Etfë.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar të Policisë së Kosovës, 18 mars 2022, Prishtinë.
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BalkanInsight, Bisedimet e Kosovës në Bruksel shtyhen, 20 korrik 2011, në https://balkaninsight.com/2011/07/20/
another-round-of-kosovo-talks-expected-to-bring-new-agreements/; Marrëveshja e IBM-it, 2 dhjetor 2011, në https://
dialogue-info.com/integrated-border-boundary-management/.
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Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të dialogut teknik, tetor 2021, Prishtinë. EULEX-i ka lehtësuar takimet.
Takimet tri-palëshe të GI të IBM-it janë mbajtur së paku një herë në vit në Bruksel. Prej 2012-2017 janë mbajtur gjithsej
tri takime qendrore në Prishtinë dhe dy ne Bruksel.
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Nga marsi i viti 2018 me ndërprerjen e
755 takime në
nivel lokal

dialogut, këto takime nuk janë mbajtur
më. 104 Rrjedhimisht, nuk ka mekanizma
formal të cilët adresojnë shqetësimet
ose/dhe propozimet e palëve për të
avancuar bashkëpunimin në kuadër të
kornizës së marrëveshjes së IBM-it.
Përkundër

90 takime në nivel
rajonal

disa

105

përfitimeve,

implementimi ka ngecur. Prandaj, të
dyja

4 takime në nivel
qendror

palët

duhet

të

ri-angazhohen

në dialogun e lehtësuar nga BE-ja
për të avancuar bashkëpunimin dhe

për të lehtësuar lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave për të dy vendet në mënyrë
përmbajtësore.

LIRIA E LËVIZJES DHE IBM-I: NGA VLERAT E BE-SË TEK AGJENDAT E
BASHKËPUNIMIT RAJONAL
Në fazën e parë të dialogut (2011) palët u pajtuan për disa çështje teknike siç janë Liria e
Lëvizjes, Vulat Doganore, Njohja e Diplomave dhe Menaxhimi i Integruar i Kufirit, të cilat
supozohej të lehtësonin jetën e qytetarëve të tyre. 106 Të gjitha këto tema, janë të lidhura
me katër liritë fundamentale: të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit. Katër liritë
përbëjnë themelet e BE-së, të garantuara me Aktin Unik Evropian të vitit 1986.107

MAP REA

Rëndësia e tyre buron nga lehtësimi i

Mini-Schengen

jetës së qytetarëve, duke ju mundësuar
atyre udhëtimin e lirë nga një vend në
tjetrin dhe duke forcuar njëkohësisht

Procesi
i Berlinit

CRM

edhe bashkëpunimin reciprok. Menjëherë
pas nënshkrimit të marrëveshjes për
Lirinë e Lëvizjes, këshilltari i lartë i BEsë Robert Cooper kishte deklaruar se

Dialogu
Kosovë-Serbi

’një marrëveshje për Lirinë e Lëvizjes
në Ballkan, jo vetëm që i ndihmon
njerëzit e zakonshëm të bëjnë jetë më

104

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të BE-së, 3 mars 2022, Prishtinë.

105

Ibid.

106

Për më shumë shih https://dialogue-info.com/the-dialogue/ dhe Raportin e Grupit për Ballkan Dialogu ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, Arritjet dhe Sfidat, shtator 2020.
107

Gazeta Zyrtare e Komunitetit Evropian, Akti Unik Evropian, 29 qershor 1987, në https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=EN.
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normale, por e bën atë një
zonë më evropiane’.108 BE-ja
Masat e forta

Masat e buta

-ﬁzike-

-jo- ﬁzike/përshtatje të
kornizave ligjore dhe
rregullative-

Projekte infrastrukturore
nacionale ose rajonale

Harmonizimin/
thjeshtëzimin e
procedurave të kalimit të
kuﬁrit, reformat në sistemin
hekurudhor, sistemet
informative, sigurinë në
rrugë, skemat e
mirëmbajtjes, shthurjen
dhe qasjen e palëve të
treta

ka ‘gdhendur’ të njëjtat vlera
thelbësore

në

rrugëtimin

e

palëve drejt Bashkimit Evropian,
Marrëveshjen

e

Asociimit

Kosovën

Kapitujt

për

Stabilizim
dhe

Negociues

për

Serbinë.109
Shumë shpejt, ajo që filloi si
një çështje bilaterale (liria e
lëvizjes dhe menaxhimi i kufirit
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë)
u kthye në çështje rajonale.
BE-ja ishte në ndjekje të një

platforme rajonale e cila do të mund të zgjidhte disa nga çështjet e vështira bilaterale,
në veçanti ato ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.110 Në vitin 2015, në kuadër të Procesit të
Berlinit u iniciua një ndër agjendat më të rëndësishme – Agjenda e Konektivitetit për
Ballkanin Perëndimor 6 (BP6).111 Tre vite më parë, në shkurt 2012, Kosova dhe Serbia
arritën Marrëveshjen për Përfaqësimin dhe Bashkëpunimin Rajonal e cila i mundësoi
Kosovës të merr pjesë dhe të prezantoj veten e saj –me fusnotë- në organizata dhe
iniciativa rajonale. 112 Agjenda e Konektivitetit synonte përmirësimin e ndërlidhjes brenda
Ballkanit Perëndimor, si dhe ndërmjet BP-së dhe BE-së duke sjellë përfitime për qytetarët
dhe ekonomitë e rajonit.113 Agjenda përfshin ‘masa të forta’ (fizike) siç janë projektet
108

France 24, Serbia dhe Kosova pajtohen të zgjidhin çështjet praktike, 3 korrik 2011, në https://www.france24.com/
en/20110.
109

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike,
në njërën anë, dhe Kosovës*, në anën tjetër, 2 tetor 2015, në https://data.consilium.europa.eu/ doc/document/
ST10728-2015-REV-1/en/pdf. Sipas Nenit 8: Kosova zotohet të vazhdoj të nxisë bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e
mira fqinjësore në rajon duke përfshirë një nivel të përshtatshëm të koncensioneve lidhur me lëvizjen e personave,
mallrave, kapitalit dhe shërbimeve si dhe të përgatis projekte zhvillimore me interes të përbashkët në fusha të
ndryshme, përfshirë sundimin e ligjit’; Korniza e negociatave për Serbinë 9 janar 2014, në https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/AD%201%202014%20INIT/EN/pdf. Kapitulli 1 mbulon lirinë e lëvizjes së mallrave, Kapitulli 2
mbulon lirinë e lëvizjes së njerëzve, Kapitulli 3 mbulon lirinë e lëvizjes së shërbimeve dhe Kapitulli 4 mbulon lirinë e
lëvizjes së kapitalit.
110

Procesi i Berlinit ishte lansuar si një platformë 4 vjeçare për bashkëpunim të nivelit të lartë ndërmjet liderëve të
vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6) dhe vendeve nikoqire të Procesit të Berlinit, duke përfshirë poashtu shoqërinë
civile, të rinjtë dhe bizneset nga rajoni. Katër qëllimet e procesit ishin: 1. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve /çështjeve të
brendshme dhe rajonale; 2. Arritja e pajtimit brenda dhe ndërmjet shoqërive në rajon; 3. Fuqizimi i bashkëpunimit
ekonomik rajonal; 4. Vendosja e bazamentit për rritje të qëndrueshme. GIZ, Procesi i Berlinit në Pak Fjalë, në https://
www.giz.de/en/doënloads_els/The_Berlin_Process.pdf.
111

Në vitin 2014, Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe Ministri i Jashtëm Frank-Walter Steinmeier lansuan Procesin e
Berlinit për Ballkanin Perëndimor 6 (Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Serbia).
Për më shumë shih, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, 17 janar 2018, faqe 5.
112

Marrëveshja për Përfaqësim dhe Bashkëpunim Rajonal, 24 shkurt 2012, në https://dialogue-info.com.

113

Komisioni Evropian, Agjenda e Konektivitetit, Bashkë-financimi i Projekteve të Investimit në Ballkanin Perëndimor
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infrastrukturore rajonale ose nacionale dhe ‘masat e buta’ (jo fizike/përshtatjen e
kornizave ligjore dhe rregullative) si harmonizimin/thjeshtëzimin e procedurave të
kalimit të kufirit, reformat në sistemin hekurudhor, sistemet informative, sigurinë rrugore,
dhe mirëmbajtjen e skemave, shthurjen dhe qasjen e palëve të treta.114
Ideja ishte që përmes konektivitetit të përmirësohen lidhjet ndërmjet BE-së dhe Ballkanit
Perëndimor me një efekt zingjiror në zgjidhjen e çështjeve bilaterale në rajon.115

Objektivat afatmesme të Konektivitetit për vitin 2020
Hapja e tregut të transportit

Krijimi i sistemit konkurrues,
të besueshëm dhe të sigurt
të transportit

Rritja e efektshmërisë së
procedurave të kalimit të
kuﬁrit

Implementimi i strategjisë së reformës
hekurudhore

- Përmirësimi i sigurisë në rrugë
- Lehtësimi i tregtisë dhe transportit
- Vendosja e Sistemit Inteligjent të
Transportit (ITS) në rrjetin kryesor
- Krijimi i sistemeve funksionale të
mirëmbajtjes që të mos ketë sektor të
varfër/ në gjendje të keqe deri më 2020.
- Marrëveshje efektive të kalimit të kuﬁrit
- Implementimi i strategjisë së IBM-it

Plani Shumëvjeçar i Veprimit të Zonës Ekonomike Rajonale në Ballkanin Perëndimor (MAP
REA) synonte të mundësonte qarkullim të papenguar të mallrave, shërbimeve, kapitalit
dhe punëtorëve të kualifikuar përgjatë Ballkanit Perëndimor në katër komponentë –Tregti,
Investime, Mobilitet dhe Integrim Digjital.116 Mirëpo, mosmarrëveshjet e vazhdueshme
bilaterale, sidomos ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë reduktuar kapacitetin
implementues rajonal për të zbatuar masa specifike dhe kanë penguar implementimin
e MAP REA në përgjithësi.117
në vitin 2015, në https://www.wbif.eu/storage/app/media/Library/6.%20Connectivity%20Agenda/27.%20Vienna-InfoPack-Finalpdf.
114

Ibid. Masat e buta të konektivitetit, synojnë të largojnë barrierat jo-fizike (pengesat rregullative dhe procedurale
në radhë të parë në kufi). Plotësimi i investimeve në infrastrukturë ose masat e forta janë ngushtë të varura nga
implementimi i masave të buta, përfshirë përshtatjen e legjislacionit ekzistues. Për më shumë, shih Raportin e Grupit
për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, 17 januar 2018, faqe 5.
115

Për më shumë informata shih, Samitin e Ballkanit Perëndimor në Vjenë, Deklaratën Përmbyllëse të Kryesuesit të
Samitit të Vjenës për Ballkanin Perëndimor, 27 gusht 2015, në https://wbc-rti.info/object/document/14449/attach/0_
Chairmans_Conclusions_Western_ Balkans_Summit.pdf; Komisioni Evropian, Agjenda e Konektivitetit, Bashkëfinancimi i Projekteve Investuese në Ballkanin Perëndimor në 2015, në https://www.wbif.eu/storage/app/media/
Library/6.%20Connectivity%20Agenda/27.%20 Vienna-Info-Pack-Final.pdf.
116

RCC, Plani Shumëvjeçar i Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale në Ballkanin Perëndimor 6, 12 korrik 2017, në
https://www.rcc.int/docs/383/.
117

Raport i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Rajonale Ekonomike, “MiniSchengen-in” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, faqe 20.
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Përpjekje të tjera janë bërë përmes forumeve të tjera; disa iniciativa tjera rajonale
lulëzuan në vitet në vijim me shpresën e përmirësimit të bashkëpunimit rajonal dhe
cilësisë së jetës së qytetarëve të BP-së. Madje edhe iniciativat më kontraverse (siç është
‘Mini-Schengen-i’) synuan të vendosin lirinë e lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve
dhe kapitalit në Ballkanin Perëndimor – deri në vitin 2023, vetëm përmes dokumenteve
të identifikimit.118 Shpejtë pas saj u ngrit ideja e Tregut të Përbashkët Rajonal (CRM),
duke

absorbuar

ZONA E TREGUT RAJONAL:

ZONA RAJONALE E INVESTIMEVE:

çështjet e adresuara

Lëvizje e lirë e mallrave,
shërbimeve, kapitalit dhe
njerëzve, përfshirë masat
ndër-sektoriale siç janë Korsitë e
Gjelbëra, për t'u përafruar dhe
harmonizuar me rregullat dhe
standardet e BE-se dhe për të
ofruar mundësi për kompanitë
dhe qytetarët;

Të harmonizoj politikat investive
me standardet dhe praktikat me
të mira ndërkombëtare dhe të
promovoj rajonin tek investitorët
e huaj;

nga ‘Mini Schengen-i’

ZONA RAJONALE DIGJITALE:

ZONA RAJONALE E INDUSTRISË DHE
INOVACIONIT:

Të integroj Ballkanin Perëndimor
në tregun digjital pan-Evropian;

me theks në ato të
ndërlidhura me katër
liritë,

duke

krijuar

kështu një urë lidhëse
ndërmjet iniciativave

Të transformojë sektorët
industrial, të formësoj zingjirin
e vlerave të cilave ju përkasin
dhe t'i pregatis ato për realitetet
e sotshme dhe sﬁdat e nesërme.

rajonale.119
Pas

emërimit

Miroslav

të

Lajçak

Përfaqësues

si

Special

i BE-së për Dialogun
Beograd-Prishtinë
dhe çështjet e tjera
rajonale në Ballkanin

Perëndimor, në prill të vitit 2020, fokusi u zhvendos përsëri në dialogun ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë si dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bilaterale.120
Të njëjtin vit (në Prill) rajoni ishte dëshmitar i një shembulli premtues të bashkëpunimit
rajonal me krijimin e Korridoreve/Korsive të Gjelbëra ndërmjet shteteve të CEFTA-s/
Ballkanit Perëndimor 6 dhe shteteve anëtare të BE-së, për të siguruar qarkullim të
shpejtë të mallrave në kohë të pandemisë.121 Kjo iniciativë – e përkrahur dhe e zhvilluar në
bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian – synon të eliminoj kohën e pritjes në
PKK ndërmjet 6 vendeve të BP-së dhe BE-së, duke krijuar kështu kufi të mirë-menaxhuar
dhe ‘one-stop go/një ndalesë’ në të gjitha kalimet kufitare.122

118

Ibid, faqe 24.

119

Ibid, faqe 27.

120

Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian, PSBE-së për Dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështje tjera
rajonale në Ballkanin Perëndimor, 31 maj 2021, në https://eeas.europa.eu/headquarters-homepage_en/3606/EU%20
Special%20Representatives.
121

Ballkani Perëndimor 6 Forumi i Investimeve të Odave, Krijimi i Korridoreve të Gjelbëra ndërmjet CEFTA-s (BP6) dhe
Shteteve Anëtare të BE-së, në https://www.wb6cif.eu/.
122

Ibid.

36 DIALOGU KOSOVË-SERBI: Implementimi i Lirisë së Lëvizjes dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit për dobinë e qytetarëve

Në vjeshtë të vitit 2021, BE-ja, Kancelarja e atëhershme Gjermane Angela Merkel dhe
Presidenti Francez Macron bënë përpjekje për të bindur liderët e Kosovës dhe të Serbisë,
Albin Kurtin dhe Aleksandar Vuçiq, që të pajtohen për katër çështje, përfshirë njohjen e
letërnjoftimeve/ID-ve dhe diplomave nën aranzhimet e Procesit të Berlinit. Bisedimet e
shumta dështuan mbi të gjitha për faktin se Serbia insistonte që aranzhimet në mes të
Kosovës dhe Serbisë të kenë epërsi ndaj atyre rajonale.123
Në kontekstin aktual dhe nisur nga përpjekjet e shumta të dështuara për të ngritur
konektivitetin në nivel rajonal, mësimi i marrë është që bashkëpunimi rajonal nuk po mund
të shpie në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bilaterale. Mosmarrëveshjet e pazgjidhura
bilaterale dhe mungesa e progresit në implementimin e marrëveshjeve bilaterale
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë minuar progresin në nivel rajonal. 124 Përderisa këto
mosmarrëveshje janë të pranishme, arritja e bashkëpunimit rajonal mbetet e vështirë.125
Kufijtë në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk po përdoren vetëm prej shtetasve të këtyre
dy vendeve. Gjithnjë e më shumë, qytetarët e rajonit (Ballkanit Perëndimor e më gjerë)
si dhe ata të Bashkimit Evropian, po udhëtojnë përmes kufijve Kosovë-Serbi. Ngjashëm,
shkëmbimet tregtare janë në rritje të vazhdueshme me mallrat që kalojnë prej Kosovës
përmes Serbisë në tregun e Kosovës, madje edhe në brigjet e Adriatikut (Shqipëri).
Pikëkalimi kuﬁtar
në mes të Kosovës
dhe Serbisë

Hyrjet/daljet e
qytetarëve të
Kosovës dhe Serbisë

Hyrjet/daljet e
qytetarëve të rajonit
(ALB, MK, BiH dhe MNE)

Hyrjet/daljet e
qytetarëve/shtetasve
të BE/ EEA-së

Vitet 2017-2021
Bërnjak
Jarinjë
Merdarë
Dheu i Bardhë
Muçibabë
Mutivodë

BE-ja duhet të shfrytëzoj këtë mundësi dhe të insistoj në implementimin e këtyre dy
marrëveshjeve. Kjo poashtu për të mos humbur miliardat e investuara nga fondet e saj

123

Intervistë e Grupit për Ballkan me qeverinë dhe zyrtarë ndërkombëtarë, Prishtinë, tetor-dhjetor 2021. “Ne mbështesim
marrëveshjet në të cilat të gjitha shtetet e BP6 trajtohen barabartë dhe ku qytetarët janë përfituesit kryesor” shkroi në
Twitter Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, 6 tetor 2021, në https://twitter.com/albinkurti/status/1445759058481352705.
124

Në Samitin e Poznań, në korrik 2019, palët e pranuan se çështjet bilaterale vazhdojnë të zvarrisin progresin e rajonit
dhe janë një pengesë në zhvillimin e bashkëpunimit më të mirë në të gjitha fushat.
Kjo u dëshmua me çështjen e Njohjes Reciproke të Kualifikimeve Profesionale, e cila u largua nga agjenda për shkak
të mos-pajtimeve fundamentale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në
Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, ‘Mini-Schegen-i’ dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, janar 2021, faqe 23.
125

Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, ‘MiniSchegen-i’ dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, faqe 20.
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për të motivuar Serbinë dhe Kosovën të ulen në tryezën e bisedimeve për të ndërmarrë
hapat e nevojshëm për të ecur përpara me implementimin- i cili është kritik për
përmirësimin e konektivitetit për të gjithë rajonin.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti edhe vet ka deklaruar se dialogu i ardhshëm do të
jetë në dobi të qytetarëve.126 Andaj, thënë shkurt, shumë nga marrëveshjet teknike të
arritura në Bruksel, nëse implementohen plotësisht, do të ju shërbejnë -para se gjithash–
qytetarëve.

PËRFUNDIME
Dialogu Kosovë-Serbi duhet të vazhdojë dhe të dyja palët duhet që në mënyrë
konstruktive të ri-angazhohen në këtë format. Marrëveshjet e arritura më herët, në
veçanti IBM-i dhe Liria e Lëvizjes duhet të rishikohen dhe të implementohen për të
lehtësuar jetën e qytetarëve të Kosovës, Serbisë dhe rajonit në tërësi. Shumë iniciativa
rajonale, të cilat kishin për qëllim rritjen e konektivitetit dhe lehtësimin e lirisë së lëvizjes
së njerëzve, mallrave, kapitalit dhe shërbimeve (Agjenda e Konektivitetit të Procesit të
Berlinit, Plani Shumëvjeçar i Veprimit të Zonës Rajonale Ekonomike, Mini-Schengen-i dhe
Tregu i Përbashkët Rajonal) kanë dështuar të sjellin lëvizje pa të papenguar të njerëzve
dhe mallrave, të krijojnë kufij të hapur dhe të sigurt, të forcojnë bashkëpunimin dhe
menaxhimin e kufirit, si pasojë e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura bilaterale. Serbia
dhe Kosova nuk arritën as ‘minimumin’ e pranimit të dokumenteve të njëra-tjetrës.
Prandaj, Serbia dhe Kosova duhet të kthehen në tryezën e bisedimeve për të ri-trajtuar
disa nga marrëveshjet teknike – IBM-in dhe Lirinë e Lëvizjes – të cilat ndikojnë tek
qytetarët e tyre si dhe ata të rajonit. BE-ja duhet të insistoj në prioretizimin e këtyre
marrëveshjeve në nivel bilateral, si parakusht për zgjerimin e konektivitetit në nivel
rajonal. Për më tepër, duhet të lehtësoj negociatatat dhe procesin e implementimit
duke krijuar një ambient të përshtatshëm për bashkëpunim në perspektivë më të gjerë,
qoftë rajonale apo Evropiane.

126

Zyra e Kryeministrit, Fjalimi i Kryeministrit Kurti në seancën plenare të Kuvendit lidhur me progresin e deritanishëm
të dialogut me Serbinë, 11 qershor 2021, në https://kryeministri.rks-gov.net/en/speech-by-prime-minister-kurti-at-theplenary-session-on-the-progress-of-the-dialogue-process-with-serbia-so-far/.
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ANEKS I. PIKAT E PËRBASHKËTA TË KALIMIT TË IBM-IT
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ANEKS II: HYRJET/DALJET E QYTETARËVE (NGA 2017-2021)
NË/NGA KUFIJTË KOSOVË-SERBI
Bërnjak

Jarinjë

Merdarë

Viti 2017
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të Kosovës dhe Serbisë
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të rajonit (ALB, MK, BiH
dhe MNE)
Hyrjet/daljet e qytetarëve/
shtetasve të BE/ EEA-së

Viti 2018
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të Kosovës dhe Serbisë
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të rajonit (ALB, MK, BiH
dhe MNE)
Hyrjet/daljet e qytetarëve/
shtetasve të BE/ EEA-së

Viti 2019
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të Kosovës dhe Serbisë
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të rajonit (ALB, MK, BiH
dhe MNE)
Hyrjet/daljet e qytetarëve/
shtetasve të BE/ EEA-së

Viti 2020
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të Kosovës dhe Serbisë
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të rajonit (ALB, MK, BiH
dhe MNE)
Hyrjet/daljet e qytetarëve/
shtetasve të BE/ EEA-së

Viti 2021
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të Kosovës dhe Serbisë
Hyrjet/daljet e qytetarëve
të rajonit (ALB, MK, BiH
dhe MNE)
Hyrjet/daljet e qytetarëve/
shtetasve të BE/ EEA-së

Dheu i Muçibabë Mutivodë
Bardhë

Të gjitha
PK-të
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