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I nderuari Kryetar i Komisionit Funksional Parlamentar, Prof. Mustafa, 

Të nderuar Deputet të Komisionit, 

Të nderuar përfaqësues të mediave prezente në këtë seancë raportimi,  

 

Edhe këtë vit si edhe vitet tjera më parë kemi kënaqësin dhe privilegjinë që sot para jush si 

Komision Funksional në emër të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

të ju paraqes në formë të përmbledhur raportin vjetor të punës për veprimtarinë e ushtruar gjatë 

vitit 2014.  Gjatë vitit 2014 ARKEP me përkushtim dhe përgjegjësi zyrtare e ligjore u angazhua për 

përmbushjen e objektivave të përcaktuara sipas dokumenteve zyrtare që si drejtime kryesore 

kishin; 

 

 Zhvillimin e veprimtarisë në përputhje të plotë me Kushtetutën e Kosovës, Ligjet themelore 

atë të; Komunikimeve Elektronike dhe Ligjin për Shërbimet Postare dhe ligjet tjera të 

aplikueshme në Republikën e Kosovës, marrëveshjet bilaterale të cilat i ka nënshkruar 

Autoriteti si dhe brenda kufijve të kompetencave dhe mandatit ligjor që Autoriteti e 

disponon dhe konform qëllimit për të cilat i janë dhënë këto kompetenca; 

 

 Qëllimi primar i ligjeve themelore është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike bazuar në parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së 

për komunikimet elektronike, duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase 

në komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të duhura e të përshtatshme 

në territorin e Republikës së Kosovës. 

 

 Zbatimin e parimeve themelore atyre të barazisë dhe proporcionalitetit, mos-diskriminimit 

dhe paanësisë rregullatore, sigurimit të parakushteve për konkurrencë efektive, mbrojtje të 

të drejtave të konsumatorëve, promovimit të bashkëpunimit me palët subjekte të 

autorizuara sipas ligjit dhe personave privat si konsumator dhe shfrytëzues fundor të 

shërbimeve të telekomunikimeve dhe atyre postare; 

 

 Realizimit me sukses të prioriteteve, objektivave dhe detyrave të përcaktuara në 

dokumentin e Politikave të Sektorit të Komunikimeve Elektronike ‘Axhenda Digjitale për 

Republikën e Kosovës  e Qeverisë së Kosovës  2013 – 2020’ për zhvillimin sektorial; si dhe 

 

 Zbatimin e rekomandimeve të parashikuara në Raportit e Progresit për Kosovën, për vitin 

2013 nënkuptohet ato që janë dhe varen nga kompetencat dhe mandati i Autoritetit; 

 

Në ushtrimin e veprimtarisë vendimmarrëse Autoriteti gjatë vitit 2014 ka nxjerr dhe miratuar; 

 

 130 vendime të karakterit rregullator dhe atyre që ndërlidhen me veprimtarinë 

ekzekutive të institucionit; 

 6 rregullore të reja dhe Ndryshuar dhe Plotësuar 1 Rregullore që rregullojnë fusha të 

ndryshme në sektorin e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare 
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 Iniciuar dhe administruar sipas vendimeve respektive 2 raste lidhur me zgjidhjen e 

mos-marrëveshjeve midis subjekteve të autorizuara;  

 Pranuar/regjistruar dhe zgjidhur 35 raste të ankesave të konsumatorëve fundor;  

 

Sa i përket tregjeve që i rregullon dhe mbikëqyr Autoriteti shkurtimisht na lejoni që ta informojmë 

Komisionin e nderuar me të dhënat krysore të përmbledhura dhe paraqitura si në vijim;  
 

 Numri i përdoruesve aktiv të telefonisë mobile në fund të vitit 2014 ka arrit në mbi 1,73 

milion krahasuar me 1,64 milion në fund të vitit 2013 (rritje prej 5.3%);  
 

 Numri i përdoruesve të shërbimeve të Internetit (qasje fikse) në fund të 2014 arriti në 

190,802 përdorues gjersa në fund të vitit 2013 ka qenë 167,953 (rritje prej 13.6%); 
 

 Norma e penetrimit (përdorues për 100 banor) në fund të 2014 në segmentin e 

telefonisë mobile ishte 95.36% krahasuar me 90.52% në fund të 2013 (rritje prej 

4.76%); 
 

 Numri i përdoruesve me akces broadband apo shërbimet 3G në pajisjet mobile 

(smartphone) ka arrit në 283,989 përdorues nga 104,769 përdorues (rritje prej 

171.06%) ; 
 

 Gjithsesi, përkundër këtyre të dhënave pozitive për shkak të ndikimeve që kryesisht 

kanë ardh nga; ndikimi i përdorimit në rritje të platformave dhe aplikacioneve të 

njohura si ‘OTT - Over the Top Services’, ku siç edhe kemi paraqitur në raportn 

vjetor gjatë vitit 2014 rritje të ndjeshme kanë regjistruar shërbimet 3G dhe 

shërbimet e Internetit;,  konkurrenca në rritje e çmimeve dhe shërbimeve të ofruara 

nga ofruesit e shërbimeve dhe rënia e të hyrave nga trafiku ndërkombtar e që 

ndërlidhet me trendet dhe tendencat në rritje për përdorimin e aplikacioneve OTT-

së. Gjithsesi sqarojmë dhe e njoftojmë Komisionin e nderuar se një trend i tillë i 

rënies së të hyrave është vërejtur edhe në vendet tjera rajonale dhe më gjërë (Një 

trend i tillë në rënies sipas vendeve në rajon paraqitet si në vijim; Shqipëria në këtë 

sektor ka regjistruar rënie prej; -17%, Maqedonia ka regjistruar një rënie prej -9.2%, 

përderisa Mali i Zi ka shënuar rënie prej - 7.5%.   
 

gjatë vitit 2014 tregu krahasuar me vitin 2013 ka shënuar një rënie të 

konsiderueshme të të hyrave të përgjithshme dhe atë në lartësi prej rreth 28.2 

milion Euro apo shprehur në përqindje 12.8%, ku totali i të hyrave nga sektori i 

komunikimeve elektronike arrin vlerën financiare në diç më shumë se 192.2 milion € 

krahasuar me vitin 2013, kur të ardhurat ishin rreth 220.4 milion euro. 

 

Paraqitur sipas operatorëve, operatori Vala pati rënien më të madhe prej 23.8%, IPKO 

pati rënie prej 3% dhe operatorët virtual rënie prej 17.8%. 

 

Paraqitur sipas segmenteve të ndara të tregut kemi;  
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 Tregu i telefonisë mobile si segmenti më i madhë në raport me të hyrat dhe numrin e 

konsumatorëve të shërbyer ka pësuar një rënie prej <17.7%;  

 Tregu i telefoninë fikse rënie prej <19.5%;  

 Segmenti i linjave me qira përbëjnë një rënie prej < 5.1%; gjersa  

 Segmenti i Qasjes në Internet ka shënuar rritje prej > 5.4% dhe ai shërbimeve kabllore 

ka shënuar rritje domethënëse të të hyrave në nivel prej > 30.3%.  
 

 Sektori i shërbimeve postare në vendin tonë ka regjistruar një rënie të lehtë të numrit 

të përgjithshëm të dërgesave postare në përgjithësi në masën prej 1.04 %, 

përderisa operatori publik postar, NPQ ‘Posta Kosovës ShA’, ka regjistruar një rritje në 

masën prej 7.16 %, kurse operatorët privat kanë regjistruar një rënie të theksuar 

në nivelin e dërgesave; 
 

 Sektori i shërbimeve postare në totalin e të hyrave ka regjistruar rritje të të hyrave të 

përgjithshme në masën prej 9.93 %, përderisa NPQ ‘Posta e Kosovës ShA’, ka shënuar 

një rritje në masën prej 11 %, ndërsa operatorët privat kanë regjistruar poashtu 

rritje në masën prej 7.88 %; 
 

 Përkundër trendeve të si mësipërme kryesisht të ndikuara nga vendimet e marra nga 

Autoriteti për liberalizimin e shërbimeve mobile brezëgjëra gjatë fund vitit 2013 por 

edhe trendet zhvillimore në sektor, gjatë vitit 2014 operatorët e autorizuar dhe ofruesit 

e shërbimeve kanë realizuar rreth 52 milion euro investime të reja në zgjerimin dhe 

modernizimin e rrjetave; 
 

Gjatë periudhës raportuese,  
 

 Autoriteti ka nxjerr/lëshuar gjithsej 44 autorizime/konfirmime të njoftimeve për 

gjithsej 88 aktivitete prej tyre 17 ndërmarrje të reja në tregun e KE;  
 

 Autoriteti ka nxjerr dhe lëshuar gjithsej 212 autorizime individuale (licenca) për 

shfrytëzuesit e spektrit/kanaleve radio-frekuencore dhe 55 licenca për radio-amator të 

rinj vendor dhe 3 licenca për radio amator shtetas të huaj ; 
 

 Autoriteti gjatë vitit 2014 për herë të parë pas implementimit të Sistemit të Kontrollit të 

Kualitetit të Telefonisë së Zërit (si ilustruar në Figurën 3 faqe 31 e Raportit Vjetor) ka 

kryer matjen e parametrave të telefonisë së zërit dhe për herë të parë ka publikuar 

raportin e detajizuar për parametrat kryesor të kualitetit të shërbimeve të zërit dhe 

SMS-ve – ku raporti përfshin detajet për; thirrjet e dështuara, kohën e vendosjes së 

thirrjes në sekonda dhe kualitetin e transmetimit të zërit në pajtim me algoritmin e 

përcaktuar nga Autoriteti; 
 

 Departamentet profesionale gjatë vitit 2014 kanë kryer gjithsej 59 matje/monitorime 

në terren duke mbuluar gjitha fushat e shërbimeve përfshi nga fundi i vitit edhe 

shërbimet e reja ato 3G dhe 4G; 
 



Faqe 4 nga 7 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..MMuujjoo  UUllqqiinnaakkuu  nnrr..  77,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  uueebb--ffaaqqee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg 

 Autoriteti gjatë vitit 2014 pas një pune dhe angazhimi të gjatë është pranuar me të 

drejtat e Anëtarit Vëzhgues (observues) në punimet e Grupit Punues FM22 dhe Plani 

Kombëtar i Frekuencave i vendit tonë është përfshi nga Administrata ECO (EFIS –ECO 

Frequency Information System) me referencën Kosovo* (Referencë faqe 38 të Raportit); 

 

Tregu i Komunikimeve Elektronike 

 

Telefonia Mobile  

 

Të ardhurat nga telefonia mobile përbëjnë 73.85% të të ardhurave të gjithë sektorit (krahasimi në 

vendet e BE-së në vitin 2012 këto të hyra kanë përbërë rreth 60.5%).  Norma e penetrimit (përdorues 

për 100 banorë) në fund të vitit 2014 ishte 95.4% për përdorues aktiv dhe struktura e këtyre 

përdoruesve ishte 96% përdorues me para-pagim (Pre-paid) dhe vetëm 4% përdorues me 

kontrata (Post-paid) që është/paraqet në raport shumë të pa-volitshëm krahasuar me shtetet e 

regjionit ku në mesatare % e përdoruesev post-paid varion nga më ulta në Shqipëri prej 16% në 

rreth 39% në Maqedoni dhe 41% në Serbi dhe se kjo domosdo ka edhe ndikim në ARPU e ultë të 

tregut tonë sipas vlerësimeve të Autoritetit. Masat rregulluese të planifikuara nga ARKEP në vijim 

të analizës së tregut të telefonisë mobile gjatë vitit 2015 synojnë të adresojnë këtë problematikë në 

tregun e telefonisë mobile në Kosovë. 

 

Nga raporti vjetor pjesa e tregut vërejmë se treguesit e volumit të shërbimeve të thirrjeve 

telefonike dhe mesazheve SMS kanë pësuar rënie në mesatare prej 18% (Ref. Tabelës faqe 92).  

 

Nga raporti vjetor vërejmë se; VALA zotëron rreth 59% të të hyrave të tregut pjesë tregu të 

përdoruesve aktive, rreth 35% operatori IPKO dhe diç më shumë se 6% e zotërojnë dy 

operatorët virtual. 

 

Gjatë vitit 2014, një përdorues aktiv ka kryer mesatarisht 138 thirrje dalëse apo hyrëse në muaj 

dhe 51 SMS  në muaj. 

 

Treguesit e volumit të shërbimeve 3G janë të gjithë me rritje, ku numri i përdoruesve të shërbimeve 

mobile 3G në 2014 ishte rreth 284 mijë përdorues që paraqet rritje prej mase 171% krahasuar 

me rreth 105 mijë përdorues, respektivisht 16.4% të numrit të përdoruesve aktiv të 

shërbimeve të telefonisë mobile në vendin tonë gjatë vitit 2014 krahasuar me 6.1% sa ka qenë në 

fund të vitit 2013.  

 

Në vitin 2014 një përdorues i telefonisë mobile ka shpenzuar mesatarisht 6.83 euro/muaj. Këto 

vlera të treguesve (ARPU) janë më të ulëtit në rajon (P.sh. Mali i Zi ka ARPU mesatare prej 

13.10€) dhe domosdoshmrisht disa herë më të ulta se se niveli mesatar në vendet e BE-së.  

 

Gjatë vitit 2014 ka vazhduar tendenca e viteve të fundit të operatorëve të telefonisë mobile për 

promovim të paketave tarifore me përfshirje minutash thirrje telefonike, sms dhe kapacitetit të 

internetit (bundled services).  

 



Faqe 5 nga 7 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..MMuujjoo  UUllqqiinnaakkuu  nnrr..  77,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  uueebb--ffaaqqee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg 

Telefonia fikse dhe Interneti 

 

Numri i përdoruesve aktiv të telefonisë fikse në fund të vitit 2014 ka zbrit në rreth 64,300 

përdorues aktiv që përbën një rënie prej - 18.2% në krahasim me vitin 2013 ku numri i 

përdoruesve ishte diç mbi 78,600 përdorues. Pjesa prej diç mbi 53 mijë përdoruesish të 

shërbimeve të telefonisë fikse i takon Telekomit të Kosovës kurse pjesa tjetër prej diç mbi 10 mijë 

operatorit alternativ IPKO dhe pjesa prej 864 përdoruesish i takon operatorit Kujtesa.Net, e cila për 

herë të parë gjatë këtij viti ka filluar me ofrimin shërbimeve të telefonisë fikse. Norma e penetrimit 

për telefoninë fikse ka zbritur në 3.54%, që është shumë më e ulët se në vendet e BE apo edhe të 

rajonit. Edhe nga raportimet paraprake vërejmë se trendi i rënies së përdoruesve të telefonisë fikse 

ka qenë tendencë e viteve të fundit në Kosovë por edhe ne vende të tjera, por me ritme më të 

moderuara se në Kosovë. 
 

Në dy vitet e fundit Kosova ka bërë progres të konsiderueshem në zhvillimin e rrjeteve dhe ofrimin 

e shërbimeve broadband për përdoruesit fundor. Numri i operatorëve që ofrojnë shërbime 

broadband dhe internet nëpërmjet rrjeteve fikse të komunikimeve elektronike aktualisht është 

rreth 51 sosh dhe na gëzon fakti se vetëm gjatë vitit 2014 Autoriteti sipas kërkesave nga tregu ka 

vendosur (dhënë) në shfrytëzim edhe 57,000 numra të rinjë për shërbimet e telefonisë fikse që 

presim që gjatë këtij viti veçse të kemi një përmirësim të trendit edhe në këtë segment të tregut. 

 

Ndërsa sa i përket internetit, në fund të vitit 2014, numri i përdoruesve që kanë qasje në shërbimet 

e internetit përmes qasjes fikse ka arritur në diç mbi 190 mijë përdorues shifër kjo që krahasuar 

me numrin e përdoruesve prej rreth 168 mijë përdoruesve gjatë vitit 2013 shënon rritje prej 

13.6% në krahasim me vitin e kaluar (2013).  

 

Varësisht nga operatori, kemi edhe ndryshon edhe topologjia e rrjetit të qasjes aktualisht në Kosovë 

kemi rrjetin tradicional të qasjes, i cili kryesisht është i bazuar në çiftore të bakrit, rrjetet hibride 

(kabllo Coax dhe Fiber) si dhe se fundmi me rritjen e kërkesës për shërbimet brezgjëra, të cilat 

kërkojnë kapacitet me te lartë, operatoret janë duke kaluar në teknologjitë e gjeneratës së ardhme 

ang. Next Generatina Access- NGA duke investuar në shtrirjen e fibrave optik në rrjetin e qasjes 

(FTTH, FTTB) me topologji të ndryshme, varësisht nga kërkesa potenciale P2P dhe GPON. 

Aktualisht në Kosovë deri në fund të vitit 2014 kemi të instaluar fibra optik në rrjetin e qasjes 

(access) rreth 2,082 km dhe në rrjetin bërthamë (back-bone) rreth 2,145 km dhe atë kryesisht 

pranë rrugëve kryesore ndërurbane dhe në zona urbane deri në fund të vitit 2014. Norma e 

penetrimit (numri i përdoruesve për 100 banorë) të aksesit broadband nga rrjete fikse në fund të 

vitit 2014 ishte 10.97% krahasur me 9.25% në 2013.  

 

Tregu i Shërbimeve Postare 

 

Bazuar në të dhënat e përpunuara nga Autoriteti rezulton se gjatë vitit 2014 krahasuar me vitin 

2013, tregu/sektori i shërbimeve postare ka regjistruar një rënie të lehtë të numrit të 

përgjithshëm të dërgesave postare në përgjithësi në masën prej 1.04 %, përderisa operatori 

publik postar, NPQ ‘Posta Kosovës ShA’, ka regjistruar një rritje në masën prej 7.16 %, kurse 

operatorët privat kanë regjistruar një rënie të theksuar në nivelin e dërgesave në masën prej 

30.39 %.  
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Sektori i shërbimeve postare si i tërë në totalin e të hyrave ka regjistruar rritje të të hyrave të 

përgjithshme, në masën prej 9.93 %, përderisa NPQ ‘Posta e Kosovës ShA’, ka shënuar një 

rritje në masën prej 11.00 %, ndërsa operatorët privat kanë regjistruar rënie në masën prej 

7.88 %.  

 

Gjatë vitit 2014 NPQ ‘Posta e Kosovës ShA’, ka arrritur të rris dominimin e saj në treg me një 

mbulueshmëri të tregut me shërbime prej 84.64 % ndërsa operatorët privat me rreth 

15,36% për deri sa gjatë vitit 2013 ka Posta e Kosovës ka pasur një mbulueshmëri prej 78,16 % në 

raport me operatorët privat që kanë regjistruar një rënie nga niveli prej 21.84 %. 

 

Sipas të dhënave të dërguara nga Posta e Kosovës Sh.A. dhe ofruesit privat të Shërbimeve Postare 

për vitin 2014, disa nga treguesit kryesorë të shërbimeve postare, në raport me popullsinë dhe 

sipërfaqen e Republikës së Kosovës rezultojnë të jenë; 

 

Tregues të realizuar nga NPQ Posta e Kosovës ShA. dhe Ofruesit tjerë të Shërbimeve Postare; 

 

 Numri i letër dërgesave të cilat janë pranuar, përpunuar, bartur - transportuar dhe dorëzuar 

përkatësisht shpërndarë në trafikun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar për vitin 2014, në 

total kap shifrën prej; 5,508,050 dërgesa/artikuj postar, që krahasuar me vitin 2013 

kemi një ulje (rënie) të lehtë të volumit të dërgesave në vlerën prej 1.04 %; 

 Sektori i Shërbimit Postar për vitin 2014 ka pasur një bilanc të hyrave në total në vlerën 

prej; 4.588.527,06 €, që krahasuar me vitin 2013 ka rritje të të hyrave në vlerën rreth 

9.93 %; 
 

 Sektori Postar ka të angazhuar gjithsej rreth 1107 persona ku vetëm NPQ ‘Posta e Kosovës 

SHA ka numrin e të punësuarve prej rreth; 990 ndërsa sektori privat ka të punësuar rreth 

117. Krahasuar me vitin 2013 rezulton se kemi një rritje prej; 5.73 %, të numrit të 

përgjithshëm të të punësuarve në sektorin postar. 
 

 Numri i zyrave postare gjithsej të hapura për publikun 157 zyra/pika, për ofrimin e 

shërbimeve bazë postare nga Posta e Kosovës si dhe rreth 31  zyra/pika të operatorëve 

privat postar, gjithsejtë 188 zyra/pika, në raport me popullsinë 1.815.606 janë; 9657 

banorë/zyrë (Standardi; 1/ 5000, zyre/banor). 

 

Financimi i Autoritetit  
 

Kuvendi i Kosovës sipas Ligjit nr. 04/L-233 për Ndarjet Buxhetore për vitin 2014, ka miratuar 

buxhetin e Autoritetit në lartësi prej 1,209,200 € i ndarë në kategoritë kryesore ekonomike të 

paraqitura si në vijim; Paga dhe Mëditje – 309,088.00 €; Mallra dhe Shërbime – 387,412.00 €; 

Shpenzime Komunale – 12,700.00 € dhe Shpenzime Kapitale 500,000.00 €. 
 

Pas ndryshimeve buxhetore dhe rrethanave me ndikim (Ref. Faqet 141 dhe 142 të Raportit 

Vjetor) brenda vitit fiskal realizimi final i buxhetit final rezulton nё masën prej 780,465.03 € 

apo shprehur nё përqindje prej rreth 81%. 



Faqe 7 nga 7 
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Burimet Njerëzore 

 

Numri i përgjithshëm i stafit;     39 (30 staf profesional + 9 administrativ)  

Numri i përgjithshëm i personelit femra;   11 (ose shprehur në % = 34.4%)  

Numri i përgjithshëm i anëtarëve të Bordit;   5  

Numri i përgjithshëm i Menaxhmentit të  

mesëm dhe të lartë (përjashtuar Bordin);   18  

Numri i përgjithshëm i Femrave në  

menaxhment të mesëm dhe lartë (përjashtuar BoD);  5 (shprehur në % = 28%)  

 

Prandaj, sfidë padyshim mbetet rritja e numrit të stafit pasi që siç mund edhe të konstatohet nga 

tabela nr. 2 (faqe 25) vërejmë se autoriteti homolog më i vogël në numër në vendet e rajonit 

numëron 60 punonjës ndërsa mesatarja e shteteve të regjionit duke përjashtuar Turqinë për shkak 

rezulton në 109 punonjës me çka rezulton se neve nuk numërojmë as 36% të numrit mesatar të 

nevojshëm të personelit. E ngrisim këtë fakt dhe njëherazi shqetësim pasi që ashtu si edhe Raporti i 

Progresit e potencon, Direktiva Kornizë 2002/21/EC) e amenduar parashikon qartësisht se në 

përputhje me parimin e ndarjes së funksioneve rregullative dhe operacionale, shtetet kandidate 

dhe aspiruese duhet të garantojnë pavarësinë e Autoritetit kombëtar rregullator me qëllim për të 

siguruar paanshmërinë e vendimeve të tyre dhe funksionalitetin e tyre të plotë. Kjo kërkesë e 

pavarësisë nuk paragjykon autonominë institucionale dhe detyrimet ligjore e nënligjore te tyre por 

se gjen shtrirje dhe nënkupton se Kuvendi si themelues dhe organi më i lartë duhet ti vendos 

Autoritetit kombëtar rregullatore në posedim të gjitha burimet e nevojshme, për sa i përket stafit, 

ekspertizës dhe mjeteve financiare, për kryerjen e funksioneve të tyre.  Përvec Direktivës Kornizë, 

një dokument shumë i rëndësishëm dhe i qenësishëm është Raporti i fundit i CULLEN International 

i komisionuar nga KE për një analizë të plotë të situatës së disa vendeve ‘enlargement countries 

monitoring Report’ i Shkurtit 2014, ku theksohet se; 

 

- Kuadri rregullator i BE-së në mënyrë eksplicite njeh buxhetin dhe burimet e financimit si 

kusht thelbësor për garantimin e pavarësisë si dhe mjaftueshmërine e burimeve të tyre 

financiare dhe kapaciteteve njerëzore, për t'u mundësuar Autoriteteve kryerjen e 

funksioneve të përcaktuara për to sipas ligjeve nacionale;  

- Burimet financiare në dispozicion janë aspekte veçanërisht të rëndësishme dhe mundësojnë 

për të tërhequr, punësuar dhe mbajtur personel të kualifikuar administrativ në mënyrë që 

tu mundësohet ushtrimi sa më efektiv i kompetencave të tyre. 

 

Fatkeqsisht raporti konstaton se vihet re një tendencë shqetësuese në kundërshti me kërkesat e BE-

së ku tentohet të vendosen masa që kufizojnë të drejtat e organeve rregullatore mbi Buxhetet e 

tyre, si dhe mundësitë ligjore për të vendosur mbi strukturat dhe nivelet e pagave të stafit të tyre.  

 

Faleminderit! 

 

Prishtinë, me 14 Korrik, 2015  


