
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosovo -Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština – Assembly 

 

Legjislatura V 

Sesioni pranveror 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës dhe nenit 6.1 të Rregullores së Kuvendit, pas debatit të 

zhvilluar  në seancë të jashtëzakonshme më 18 qershor 2015, lidhur me ndalimin 

e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të deputetit të Kuvendit 

të Republikës së Kosovës nga autoritete sllovene, në Lubjanë, z. Ramush 

Haradinaj, me propozimin e Grupit Parlamentar të AAK-së, si dhe harmonizimin e 

tekstit të rezolutës edhe me grupet e tjera parlamentare, miratoi këtë: 
 

 

R E Z O L U T Ë 

 

1. Qeveria dhe Presidentja e Kosovës urgjentisht të kërkojnë nga  autoritetet 

sllovene, që deputetit të Kuvendit të Kosovës, ish-kryeministrit të Qeverisë së 

Kosovës dhe Kryetarit të AAK-së, z. Ramush Haradinaj pa asnjë kusht dhe 

menjëherë t’i kthehet pasaporta diplomatike dhe t’i lejohet kthimi në Kosovë. 

 

2. Qeveria e Kosovës të kërkojë urgjentisht nga Brukseli pastrimin e menjëhershëm 

të listave, respektivisht të fletarrestimeve të lëshuara nga Serbia për ish-ushtarët e 

UÇK-së; 

 

3. Institucionet e Kosovës t’i drejtojnë notë proteste shtetit slloven.  

 

 

Nr. 05-R-02 

Prishtinë, më 18 qershor 2015                      

 

                            Kryetari i Kuvendit 
 

                                                                                                           Kadri VESELI                                                                                                       

CC:  

- Presidente së Republikës së Kosovës, 

- Qeverisë së Republikës së Kosovës, 

- Grupeve parlamentare, 

- Arkivit të Kuvendit. 



Republika e Kosovës
Republika Kosovo -Republic of Kosovo

Kuvendi - Skupština – Assembly

Legjislatura V
Sesioni vjeshtor

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës dhe neneve 6.1 e 40 të Rregullores së Kuvendit, në seancë të jashtëzakonshme, të
mbajtur më 11 dhe 12 tetor 2016, pas debatit parlamentar lidhur me arrestimin e zotit Nehat
Thaçi, njëherësh epror i Policisë së Republikës së Kosovës, nga autoritetet e Serbisë, nxori këtë:

R E Z O L U T Ë

1. Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon lirimin e menjëhershëm të zotit Nehat Thaçi, epror i
Policisë së Republikës së Kosovës.

2. BE-ja, si ndërmjetësues dhe garantues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëpërmjet
mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë te Qeveria e Serbisë që të lirohet eprori Nehat Thaçi.

3. Çdo komunikim i Qeverisë së Republikës së Kosovës për rastin e arrestimit të zotit Nehat
Thaçi, deri në lirimin e tij, të bëhet vetëm nëpërmjet Zyrës së znj. Federica Mogherini,
Përfaqësuese e Lartë e Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë dhe
zv./presidente e Komisionit Evropian.

4. Qeveria e Republikës së Kosovës t’ia bëjë me dije BE-së se veprimet e tilla të Serbisë në raport
me institucionet dhe qytetarët e Kosovës po e rrezikojnë thellë përmirësimin e marrëdhënieve
Kosovë-Serbi dhe dialogun ndërmjet dy vendeve, duke na detyruar në reciprocitet.

5. Misioni i EULEX-it të deklarohet për rastin e zotit Thaçi dhe njëherësh kërkojmë angazhim të
drejtpërdrejtë si mision me kompetenca të veçanta.

6. Kërkojmë nga Interpoli që Policia e Kosovës të bëhet pjesë e kësaj organizate dhe njëherësh
insistojmë që fletë-arrestet politike të shpallura nga Serbia të largohen nga sistemi i tyre ligjor.

Nr. 05-R-05
Prishtinë, më 12 tetor 2016

Kryetari i Kuvendit

Kadri VESELI
CC:
- Qeverisë së Republikës së Kosovës,
- Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë,
- Arkivit të Kuvendit.



Republika e Kosovës
Republika Kosovo -Republic of Kosovo

Kuvendi - Skupština – Assembly
______________________________________________________________________________

Legjislatura V

Sesioni vjeshtor

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës
dhe të nenit 52, paragrafi 2 i Rregullores së Kuvendit, pas debatit të zhvilluar në seancat plenare
të mbajtura më 23 dhe 29 dhjetor 2016, lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën
Veriore të Mitrovicës, me propozimin e Grupit Parlamentar të AAK-së, mbështetur edhe nga
grupet parlamentare: GP i PDK-së,  GP i LDK-së, GP i LVV dhe GP “Nisma”, miratoi këtë:

R E Z O L U T Ë

1. Të rrënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodhë brenda muajit janar të
vitit 2017.

2. Qeveria e Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtimeve pa leje t’i
ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtim e sipër në pjesën e urës së
Ibrit, i njëjti të trajtohet si veprim politik dhe ndërtim pa leje.

3. Qeveria e Kosovës të marrë masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura e Ibrit dhe e njëjta t’i
përmbajë të gjitha elementet që i kishte para vitit 1999, e jo t’i shtohen elemente tjera ilegale, siç
është muri dhe shkallët.

4. Të bëhet e mundur që sa më parë qytetarët të kthehen në pronat e tyre, në të dy pjesët e qytetit
të Mitrovicës.

Nr. 05-R-007

Prishtinë, më 29 dhjetor 2016

Kryetari i Kuvendit

Kadri VESELI

CC:

- Qeverisë së Republikës së Kosovës,

- Arkivit të Kuvendit.



 

 

 

 

 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 

Legjislatura V 

 

Sesioni pranveror 
 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 

dhe të nenit 44 të Rregullores së Kuvendit, në seancat plenare të mbajtura më 10 janar dhe 10 mars 2017, 

pas debatit të zhvilluar në lidhje me ndalimin e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, me 

propozim të GP të AAK-së dhe me harmonizim të grupeve parlamentare:  PDK, LDK, LVV dhe Nisma, 

miraton këtë: 

 

R E Z O L U T Ë 

 
Lidhur me ndalimin e ish-kryeministrit të Kosovës, z. Ramush Haradinaj, në Francë 

1. Lirimi pa kushte i  ish-kryeministrit të Kosovës, z. Ramush Haradinaj, të ndodhë sa më shpejt dhe 

të konsiderohet detyrë primare shtetërore. 

 

2. Të pezullohet procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë 

deri në lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës, z. Ramush Haradinaj.  

 

3. Qeveria e Republikës së Kosovës të kërkojë nga BE-ja që ta detyrojë Serbinë për t’i anuluar të 

gjitha aktakuzat dhe fletarrestet e lëshuara nga Serbia nëpërmjet Interpolit për shtetasit e 

Republikës së Kosovës.  

 

4. Qeveria dhe institucionet tjera të Republikës së Kosovës obligohen t’i ndërmarrin të gjitha 

veprimet e nevojshme në mënyrë që t’i informojnë të gjitha instancat ndërkombëtare se “...e 

refuzojnë juridiksionin universal të Serbisë për krimet e pretenduara në tërë territorin e ish-

Jugosllavisë”, dhe konform kësaj të kërkojnë lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës dhe kryetarit 

të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, z. Ramush Haradinaj. 

 

Nr. 05-R-011 

Prishtinë, më 10 mars 2017  

                                                                                                                Kryetari i Kuvendit                                                                                                               

Kadri VESELI 

Kopja e Rezolutës u dërgohet:  

- Qeverisë së Republikës së Kosovës, 

- Arkivit të Kuvendit. 


