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PARATHËNIE
Ky shënim është i treti nga seria e shënimeve të
politikave, të cilat do të botohen gjatë këtij viti, e
që trajtojnë të ashtuquajturën “fazë e re” në dialogun politik të udhëhequr nga BE-ja mes Kosovës
dhe Serbisë. Në mënyrë specifike, kjo seri do të
adresojë negociatat për një marrëveshje finale,
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese për
normalizim të plotë të marrëdhënieve mes të dyja
vendeve. Ajo do të mbulojë aspektet dhe elementet më të rëndësishme të një marrëveshjeje potenciale të së ardhmes nga perspektiva e Kosovës
si dhe ajo ndërkombëtare, si pjesë e një projekti
më të gjerë të dialogut dhe avokimit të titulluar
“Fuqizimi i perspektivës së Kosovës - negociatat
për një Marrëveshje gjithëpërfshirëse finale mes
Kosovës dhe Serbisë” të organizuar nga Këshilli
për Politika të Demokratizimit (DPC, Berlin), Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe
Grupi për Studime Ligjore dhe Politike (GLPS; që
të dyja me seli në Prishtinë).
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Përmes një shumëllojshmërie aktivitetesh, projekti synon të lehtësojë një proces dialogu mes
politikëbërësve të Kosovës, aktorëve nga shoqëria civile dhe zyrtarëve perëndimorë rreth
pozicionit të Kosovës në negociatat që afrohen.
Në vend se të ofrojë rekomandime të gatshme
për pozicionin negociues të Kosovës, shënimet
e politikave kanë për qëllim të shërbejnë si një
katalist për debat dhe dialog intensiv dhe të frytshëm. Duke përdorur këtë qasje, autorët, sikur
edhe organizatorët e gjithë projektit, synojnë të
ndihmojnë tejkalimin e kufizimeve strukturore që
ndërlidhen me negociatat që vijnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse finale. Objektiva e fundit e tyre është të kontribuojnë për një zgjidhje të
qëndrueshme të kontestit Kosovë-Serbi, që do t’i
jepte fund statusit të të dyja vendeve si shtete të
papërfunduara, dhe do të krijojë një parakusht të
rëndësishëm për një paqe afatgjate në rajon dhe
për një transformim të qëndrueshëm demokratik
edhe të Kosovës, edhe të Serbisë.
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PËRMBLEDHJE
Çështja e subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, posaçërisht aspiratave të saj për
anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) dhe një
ulëse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara
(OKB) është njëri nga aspektet më të debatuara
në kontestin e Kosovës me Serbinë. Derisa shtetësia e Kosovës varet para së gjithash nga integriteti i saj territorial, sovraniteti dhe funksionaliteti
institucional, arritja e subjektivitetit të plotë
ndërkombëtar janë po ashtu vitale. Kosova, sikur
edhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, është
pjesë e Evropës, dhe është një hap i natyrshëm
për vendin që të kërkojë anëtarësim në BE. Aspiratat për anëtarësim të Serbisë janë përdorur,
mbase në mënyrë jokonsistente nga Perëndimi si
një mjet negocimi për të marrë pranimin e shtetësisë së Kosovës nga Beogradi. Në periudhën pas
Luftës së Dytë Botërore anëtarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB) përgjithësisht është konsideruar si një konfirmim i statusit
sovran brenda ligjit ndërkombëtar. Viti 1999 ishte
moment kthese. Derisa ishte e mbrojtur nga intervenimi i NATO-s atë vit, Kosova njëkohësisht
u bë viktima e parë e një krize në ashpërsim mes
anëtarëve perëndimorë dhe joperëndimorë të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara,
posaçërisht Rusisë. Rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në BE është bllokuar nga pesë shtete anëtare
të BE-së. Aspiratat e Kosovës për një ulëse në OKB
janë bllokuar nga dy vendet anëtare të përhershme
të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Rusia dhe Kina.
Pa pajtimin e këtyre shtatë shteteve me shtetësinë
e saj, hyrja e Kosovës në këto trupa do të jetë e
penguar.

Çështja e perspektivës së Kosovës për anëtarësi në
BE dhe OKB është ringjallur me nisjen e dialogut
politik në vitin 2012. Në fillim të procesit, subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës, integriteti territorial dhe sovraniteti janë definuar si objektiva
themelore të dialogut. Nënshkrimi në vitin 2013 i
Marrëveshjes së Prillit ka çuar drejt një zbutjeje të
qëndrimit të pesë vendeve anëtare të BE-së që nuk
e njohin Kosovën, dhe ka lehtësuar nënshkrimin
e MSA-së mes Kosovës dhe BE-së. Megjithatë, për
shkak se BE-ja nuk ka një plan madhor strategjik,
dialogu politik prej atëherë është zhytur në një
krizë. Deri tani nuk ka pasur një arritje në çështjen e njohjes apo në perspektivën evropiane të
Kosovës. Në periudhën e ndërmjetme që zgjati,
Serbia ka vazhduar të lobojë kundër njohjes së
Kosovës. Dhe çështja e ulëses së Kosovës në OKB
asnjëherë nuk ka mbërritur në tavolinën e negociatave.
Shpallja në korrik të vitit 2017 e fazës së re të dialogut, me synim arritjen e një marrëveshjeje finale, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese,
nënkupton se çështja e anëtarësimit në BE dhe
OKB duhet të adresohet përfundimisht. Edhe nga
perspektiva ndërkombëtare edhe nga ajo kosovare rreth gjasave për anëtarësim të Kosovës në
BE/OKB, që mbështetet fort në rolin dhe performancën e Serbisë në të ardhmen. Anëtarësimi
në këto dy organizata do të ndodhë vetëm nëse
mosnjohësit e ndryshojnë qëndrimin ndaj njohjes
së Kosovës. Një ndryshim i tillë i qëndrimit, në
anën tjetër, do të varet shumë nga ndryshimi i
qëndrimit të Serbisë për mosnjohjen e Kosovës
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si shtet i pavarur. Është shumë vështirë të shihet
se si Serbia do t’i bindë këta mosnjohës nëse vetë
nuk e njeh Kosovën plotësisht dhe formalisht.
Çdo marrëveshje finale dhe gjithëpërfshirëse
duhet të kërkojë garanci të fuqishme dhe të zbatueshme ligjore dhe politike nga Serbia se ajo jo
vetëm se do t’i ndalojë aktivitetet e saja në parandalimin e anëtarësimit të Kosovës, por edhe do
të ndryshojë rrënjësisht politikën e saj. Kjo nënkupton që një plan gjithëpërfshirës për zbatim,
me shumë gjasa i integruar në ‘Kapitullin 35’ të
Serbisë, do të jetë po aq i rëndësishëm sa edhe
vetë marrëveshja finale, nëse jo edhe më shumë.
Kushte duhet të përfshihen që do të sigurojnë se
Serbia ndryshon qëndrimin e vet, duke e promovuar aktivisht njohjen e Kosovës nga vendet e
BE-së dhe (KS)OKB-së që nuk e njohin Kosovën.
Në masë të madhe, Serbia do të jetë përgjegjëse
për të ndryshuar qëndrimin e vendeve mosnjohëse ndaj Kosovës. Megjithatë, te përpjekja për
anëtarësim në OKB, edhe një kthesë e plotë në
politikën, narracionin dhe aktivitetet e Beogradit, mund të mos dëshmohet e mjaftueshme për
Rusinë. Në mënyrë që të parandalohet Serbia nga
fshehja prapa levës së kufizuar që ka ndaj Rusisë,
obligimet e detajuara të Beogradit në periudhën
deri në hyrje në BE nuk duhet të lënë hapësirë për
ambiguitet dhe manovra. Në rrugën e Kosovës
drejt anëtarësimit në BE, hyrja e Serbisë në BE
do të duhet të kushtëzohet me njohjen e Kosovës
nga pesë vendet që nuk e kanë njohur para se
BE-ja të nënshkruaj trajtatin e anëtarësimit me
Beogradin. Si shtesë, traktati i BE-së për anëtarësim me Serbinë duhet të suspendojë të drejtën e
votës së këtij vendi në anëtarësimin e Kosovës në
BE, meqë nuk ekzistojnë garanci të zbatueshme
që mund t’i japë Serbia për BE-në dhe Kosovën
se ajo nuk do ta ndryshojë politikën pasi të jetë
anëtarësuar.
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Shpallja në korrik të
vitit 2017 e fazës së re
të dialogut, me synim
arritjen e një marrëveshjeje
finale, gjithëpërfshirëse
dhe ligjërisht obliguese,
nënkupton se çështja e
anëtarësimit në BE dhe
OKB duhet të adresohet
përfundimisht.
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HYRJA

Çështja e subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, posaçërisht aspiratave të saja
për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) dhe
në Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB)
përbëjnë një prej aspekteve më të debatuara në
kontestin që vendi ka me Serbinë rreth statusit
të vet. Po ashtu kundërthënëse janë çështjet e
ndërlidhura ngushtë të njohjes së vendit nga Serbia, si dhe statusit të serbëve të Kosovës. Shtetësia
e Kosovës dhe anëtarësimi në BE dhe OKLB përfshijnë një marrëdhënie komplekse politiko-ligjore. Nuk ekziston asnjë lidhje formale ligjore mes
pranimit të vendit në BE dhe OKB dhe njohjes së
statusit sovran të atij vendi nga të gjithë anëtarët
dhe të dyja organizatat. Megjithatë, pas shpalljes

1

Rusia dhe Kina.

2

Spanja, Qiproja, Greqia, Sllovakia dhe Rumania.

së pavarësisë, rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në OKB dhe BE është bllokuar nga dy anëtarët
e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së
(KSOKB)1 dhe pesë shteteve anëtare të BE-së2. Kjo
qartazi e demonstroi që pa pranimin e shtetësisë
së Kosovës nga këto shtatë shtete, hyrja e saj në
këto trupa do të jetë e penguar.
Rasti me Kombet e Bashkuara është posaçërisht
i ndërlikuar dhe kundërthënës. Bazuar në pozicionin e OKB-së në rendin ndërkombëtar pas
luftës, posaçërisht universalitetin e saj, marrja
e një ulëseje në OKB përgjithësisht konsiderohet si “njohje universale”, që nënkupton pranim
ndërkombëtar të statusit të vendit si një shtet në
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ligjin ndërkombëtar.3 Rezoluta 1244 e KSOKB,4
e cila i dha fund luftës së Kosovës së vitit 1999,
formalisht e riafirmon sovranitetin e ish-Republikës Federative të Jugosllavisë (Serbia-Mali i Zi)
mbi Kosovën deri në një kohë kur statusi i saj
mund të dakordohet. Kontesti që vazhdon mes
anëtarëve të përhershëm perëndimorë të KSOKBsë – Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e
Bashkuara - dhe Rusisë (dhe Kinës në një masë
më të vogël) rreth Kosovës ka qenë i pari në serinë e konflikteve5 që japin indikacione për rënie
të rolit universal të OKB-së në periudhën pas vitit 1999. Në Kosovë, kjo është reflektuar në pozicionin kundërthënës të UNMIK-ut pas shpalljes
së pavarësisë më 2008, dhe margjinalizimin e
mëpastajmë të misionit pas fillimit të dialogut
politik me Serbinë të udhëhequr nga BE-ja.
Çështja e anëtarësimit perspektiv të Kosovës në
BE dhe OKB është ringjallur me nisjen e dialogut
politik në vitin 2012. Kosova ndërmori hapin e
parë të rëndësishëm drejt integrimit në BE, me
nënshkrimin e Marrëveshjes për Stabilizim-Asocim (MSA) në vitin 2015. Megjithatë, perspektiva
e Kosovës për anëtarësim në OKB mbeti e largët
edhe më shumë për shkak se dialogu u zhyt në
krizë në vitet pas nënshkrimit të Marrëveshjes
së Prillit të vitit 2013. Shpallja në korrik të 2017 e
fazës së re të dialogut, me synimin që të arrihet
një marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese, nënkupton se çështja e anëtarësimit në BE duhet të adresohet përfundimisht.
Çështja e ulëses së bllokuar të Kosovës në OKB
po ashtu duhet të adresohet.

Ky punim analizon zgjidhjet potenciale për çështjen e anëtarësimit të Kosovës në BE dhe OKB në
kontekstin e negociatave të ardhshme rreth marrëveshjes finale, gjithëpërfshirëse mes Kosovës
dhe Serbisë. Seksioni i parë ekzaminon se çfarë
roli ka luajtur debati rreth subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës në përpjekjet e mëparshme
perëndimore për zgjidhjen e kontestit rreth statusit. Seksioni i dytë analizon rëndësinë që i jepet
anëtarësimit në BE dhe OKB në kontekstin e dialogut politik të udhëhequr nga BE-ja në vitet 2012
dhe 2013, dhe ekzaminon zhvillimet relevante pas
nënshkrimit të Marrëveshjes së Prillit 2013. Seksioni i tretë shikon rolin që luan progresi i aspiratave të Kosovës për anëtarësim në BE dhe OKB në
fazën e re të dialogut. Seksioni final nxjerr konkluzionet dhe paraqet zgjidhjet potenciale për progresin e Kosovës për anëtarësim në BE dhe OKB
në kornizën e marrëveshjes finale për normalizim
të plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, edhe nga perspektiva ndërkombëtare edhe
nga ajo e Prishtinës.

3 Autorët ia kanë borxh këtë referencë Dren Dolit, bashkëthemelues I Grupit për Studime Ligjore dhe Politike (GLPS), Prishtinë. Komunikimi në
qershor 2018.
4 Rezoluta 1244 e KSOKB-së, 10 qershor, 1999, e qasshme në: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.
pdf?OpenElement.
5
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Pasuar nga intervenimi i SHBA-së në Irak, aneksimi rus i Krimesë dhe lufta në Siri.
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RRUGA E
BLLOKUAR E
KOSOVËS DREJT
ANËTARËSIMIT NË
OKB DHE BE
Para shpalljes së pavarësisë, çështja e anëtarësimit të
Kosovës në OKB nuk ka qenë prioritet, dhe në vend
të kësaj theksi është vënë në anëtarësimin në organizatat e tjera ndërkombëtare.
Presidenti finlandez Martti Ahtisaari, në cilësinë e
ndërmjetësit të OKB-së gjatë bisedimeve rreth statusit në vitet 2006-2007, ka theksuar situatën në një
deklaratë të tij nga viti 2008:
“Ata [Kosova] duhet të bëhen anëtarë të organizatave ndërkombëtare financiare, siç është
FMN-ja. OKB-ja mund të vijë më vonë, ajo nuk
është aq me rëndësi nëse disa shtete shkaktojnë
probleme.”6

Për Kosovën, pengesa më të mëdha në anëtarësimin në OKB tradicionalisht kanë qenë dy anëtaret
e përhershme të Këshillit të Sigurimit, Rusia dhe
Kina. Kjo për shkak të së drejtës së tyre për veto që
u lejon të parandalojnë anëtarësimin, edhe në rast
se të gjithë anëtarët e tjerë të OKB-së do të votonin
në favor të pranimit të Kosovës. Prej tyre, Rusia shihet si problem më i madh. Moska vazhdimisht dhe
publikisht e ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës.
Më 2008 ky kundërshtim e ka parandaluar pajtimin
në Këshillin e Sigurimit rreth propozimit të Ahtisaarit për një zgjidhje të përhershme për statusin e
Kosovës. Siç e shpjegoi vetë Ahtisaari më 2008:
“Sjellja [ruse] në Këshillin e Sigurimit ka parandaluar një pajtim në Këshill dhe kjo e ka dëmtuar…
rolin e Këshillit të Sigurimit.”7

6 “No going back on Kosovo, says Ahtisaari”, Reuters, 7 mars, 2008, e qasshme në: https://www.reuters.com/article/us-serbia-kosovo-ahtisaari-interview-idUSL0749209020080307.
7

Po aty.
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Procesi katërmujor i Troikës 8, udhëhequr nga SHBAja, Rusia dhe BE-ja, që ndodhi pasi Ahtisaari pa sukses i mbylli negociatat në Vjenë, e njohu nevojën për
një zgjidhje të dakorduar, para së gjithash për shkak
se kjo do të hiqte pengesat përballë anëtarësimit të
Kosovës në organizata ndërkombëtare siç janë OKBja dhe BE-ja. Në teori, një zgjidhje e dakorduar do
t’i hapte dyert e OKB-së për Kosovën.9 Megjithatë,
negociatat dështuan për të njëjtën arsye si ato të Ahtisaarit, d.m.th. për shkak të pozicionieve të Rusisë
dhe Serbisë. Me dështimin e Ahtisaarit dhe Troikës
si prapavijë, shumica e shteteve perëndimore konkluduan se një pranim formal se Serbia e ka humbur
Kosovën është e vetmja zgjidhje e qëndrueshme dhe
potencialisht afatgjate për një konflikt të gjatë rreth
statusit. Ky konsensus çoi te shpallja e pavarësisë
në vitin 2008, hap ky i koordinuar me SHBA-në dhe
vendet më me peshë të BE-së, përfshirë Gjermaninë,
Francën, Britaninë e Madhe dhe Italinë. Shpallja e
pavarësisë po ashtu provokoi rezistencë të parashikuar nga dy vendet anëtare të përhershme të
KSOKB-së (Rusia dhe Kina) dhe, më pak të parashikuar, nga pesë prej 27 anëtarëve të bashkimit Evropian – duke e bllokuar rrjedhimisht rrugën e Republikës së Kosovës drejt anëtarësimit në OKB dhe BE.10

net e tyre të mosnjohjes, por një ripozicionim i tillë
nuk ndodhi.11
Pozicionet e Rusisë dhe Kinës, por posaçërisht ai i
Rusisë, po e bllokojnë perspektivën e Kosovës për
anëtarësim në OKB. Në lidhje me Kinën, në vitin
2008 diplomatët perëndimorë besonin se Pekini
ishte i gatshëm të abstenonte nga votimi i çdo rezolute që do t’i lejonte Kosovës anëtarësim në OKB.12
Megjithatë, ishte pozicioni rigjid i Rusisë ai që ishte
vendimtar. Në lidhje me Kosovën, Rusia e ka legjitimuar politikën e saj me referencë në respektin
strikt të ligjit ndërkombëtar, e megjithatë në raste
të tjera13 – siç ishte aneksimi i Krimesë më 2014 – ka
injoruar tërësisht këtë parim të ligjit ndërkombëtar.
Deri më 2014, Moska insistonte se intervenimi
perëndimor i vitit 1999 dhe shpallja e pavarësisë
e vitit 2008 e përkrahur nga perëndimi përbënin
shkelje të ligjit ndërkombëtar. Dhe megjithëkëtëë,
Moska është thirrur në ‘precedentin e Kosovës’ si
justifikim për aneksimin e Krimesë.14 Për ironi, prej
atëherë edhe Serbia edhe Rusia janë shtirur sikur
një deklaratë e tillë nuk ka ndodhur fare, për shkak
të shërbimit të keq që kjo u bëri qëndrimeve të tyre
ndaj pavarësisë së Kosovës.

Vendimi i vitit 2010 i Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë (GJND) e vlerësoi shpalljen e pavarësisë së
Kosovës në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Njëkohësisht, Gjykata vlerësoi se, në parim përmbajtja
e Rezolutës 1244 të KSOKB-së nuk e parandalon pavarësinë e Kosovës. Në Prishtinë, shpresat u ngritën
menjëherë pas vendimit se shtetet kyç të KSOKB-së
dhe shtetet anëtare të BE-së do të braktisin pozicio-

Përveç vetos problematike në KSOKB, zyrtarët e Prishtinës kanë lobuar vazhdimisht për më shumë
njohje nga shtetet. Numri i shteteve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës në momente ka rezultuar
në konflikt me Qeverinë e Serbisë. Derisa ministri i
Jashtëm Behgjet Pacolli avokon për njohje më të gjerë
ndërkombëtare, ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiq,
ka lobuar te shtetet që të tërheqin njohjen e Kosovës.15

8 Rreth negociatave të Troikës, shih: Bodo Weber/Agron Bajrami, Korniza Origjinale e Dialogut Politik, Berlin-Prishtinë, maj 2018. E qasshme në:
http://www.democratizationpolicy.org/pdf/The_Original_Dialogue_Framework_Albanian.pdf
9

Bisedë joformale me një ish-anëtar të ekipit negociues të Kosovës, Prishtinë, qershor 2018.

10

Po aty.

11

Po aty.

12

Bisedë joformale me disa diplomatë në Prishtinë, maj-qershor 2018.

13

https://www.economist.com/leaders/2008/08/28/south-ossetia-is-not-kosovo

14 Crimea is not Kosovo: Seven Arguments against a False Comparison, Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) shënim politikash, Prishtinë, mars 2016, e qasshme në: http://www.legalpoliticalstudies.org/crimea-is-not-kosovo-seven-arguments-against-a-false-comparison/
15

14

Numri i saktë i vendeve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës është kontestuar madje edhe brenda vetë Kosovës: “Konfuzion rreth numrit,
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PERSPEKTIVA PËR
ANËTARËSIM NË
BE DHE OKB NË
DIALOGUN POLITIK
Aktorët kryesorë të BE-së dhe SHBA-së që janë
përgjegjës për inicimin e dialogut politik mes
Kosovës dhe Serbisë i kanë definuar objektivat
përfundimtare të kornizës që nga fillimi i procesit.16 Përveç integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës, dhe garancive institucionale për
kushtet normale të jetesës për serbët e Kosovës
(që përfshijnë të drejtat minoritare), ushtrimi i
plotë i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës
është përfshirë po ashtu. Kjo ka nënkuptuar
edhe anëtarësimin në të gjitha organizatat relevante rajonale dhe institucionet ndërkombëtare,
me BE-në dhe OKB-në si prioritet. Qasja e BE-së
ndaj dialogut është bërë eksplicite nga kancelarja
gjermane Angela Merkel, kur ajo e mori lidership-

in e BE-së rreth çështjes së kontestit të statusit,
në verën e vitit 2011. Kjo qasje hapur i lidhi aspiratat e Serbisë për anëtarësim në BE me kushtin
që Beogradi të pranojë realitetin e një Kosove të
pavarur. Rrjedhimisht, perspektiva e Kosovës për
anëtarësim në BE ishte fokusi primar gjatë viteve
të para të dialogut.
Kështu, në Marrëveshjen e Prillit 2013 kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë u pajtuan që:
“…asnjëra palë nuk do ta bllokojë apo inkurajojë tjerët që të bllokojnë, progresin e palës
tjetër në rrugët e tyre përkatëse drejt BE-së.”17

sa shtete e kanë njohur Kosovën?”, telegrafi.com, 8 nëntor, 2017, e qasshme në: https://telegrafi.com/konfuzion-rreth-numrit-sa-shtete-e-kanenjohur-kosoven/.
16 Rreth kornizës origjinale të dialogut, shih shënimin e parë nga kjo seri e shënimeve: Bodo Weber/Agron Bajrami, Korniza Origjinale e Dialogut
Politik, DPC-KFOS, shënim politikash, Berlin-Prishtinë, maj 2018. E Qasshme në: http://www.democratizationpolicy.org/pdf/The_Original_Dialogue_Framework_Albanian.pdf
17

Marrëveshja e Parë e Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve, Bruksel, 19 prill 2013, e qasshme në: https://www.kuvend-
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Aleati i ngushtë i kancelares Merkel në Bundestag,
deputeti Andreas Schockenhoff, ishte vendimtar
në hartimin e Planit shtatëpikësh me kushtet që i
janë vendosur Serbisë për hapjen e negociatave për
anëtarësim me BE-në.18 Synimi për anëtarësimin e
Kosovës në BE ishte bërë edhe më eksplicit brenda
planit. Pika 7 përkufizoi një marrëveshje ligjërisht të
obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve,
“me perspektivën e Serbisë dhe Kosovës, si shtete
anëtare të plota sipas traktateve të BE-së, të jenë
të afta që të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe të
përmbushin përgjegjësitë të pavarura njëra prej
tjetrës…”19
Të dyja, edhe dispozita për përkrahjen e njëratjetrës në rrugën drejt BE-së edhe pika shtatë e Planit
Schockenhoff – kjo e dyta pothuajse fjalëpërfjalshëm
– u gjetën në Kornizën e BE-së për Negociata për
Anëtarësim me Serbinë, të janarit 2014.20 Përkushtimi
i Kosovës dhe i Serbisë ndaj Marrëveshjes së Prillit nuk
ishte ligjërisht i obligueshëm. Përballë kësaj prapavije,
në non-paperin e vjeshtës së vitit 2013 rreth Kornizës
së BE-së për Negociata për Anëtarësim me Serbinë21,
Gjermania dhe Britania e Madhe insistuan në:
“Një mekanizëm i fuqishëm, obligues për parandalimin që Kosova ose Serbia ta bllokojnë rrugën
drejt BE-së të asaj tjetrës (që ka gjasa të marrë formë
ligjore në traktatin për anëtarësim të Serbisë). Kjo
duhet të definohet si pjesë e diskutimit të mbylljes
së kritereve për Kapitullin 35.”

Deklarata i bëri vetëm përmendje të tërthortë të
vetmes garanci potenciale që parandalon Beogradin nga bllokimi i anëtarësimit të Kosovës në BE
(duke supozuar se Serbia hyn më parë): suspendimi
i së drejtës së votës për Serbinë, si anëtar i BE-së,
në lidhje me çështjen e Kosovës në traktatin e ardhshëm për anëtarësim të BE-së me Serbinë.
Prishtina po ashtu theksoi rëndësinë e dialogut
për perspektivën e anëtarësimit të Kosovës në
BE. Në rezolutën e vet të marsit 2011, Kuvendi i
Kosovës theksoi “përshpejtimin drejt integrimeve
evropiane dhe euroatlantike”,22 dhe në rezolutën
e vet të tetorit 2012 Kuvendi e identifikoi dialogun
politik si mjet për “avancimin e agjendës evropiane për të dy shtetet [Kosovën dhe Serbinë]…”23
Qasja graduale e BE-së ndaj dialogut politik lejoi
që perspektiva e Kosovës drejt BE-së të përparojë
kur Unioni përmbylli një Marrëveshje për Stabilizim-Asocim (MSA) me Kosovën në tetor 2015.
Natyra graduale e procesit është reflektuar në
formën ligjore të marrëveshjes. Për herë të parë,
BE-ja e autorizoi MSA-në si marrëveshje ‘vetëm
e BE-së’, d.m.th. një marrëveshje mes Kosovës
dhe vetëm BE-së, që nuk përfshinë edhe shtetet
anëtare. Kosova nuk është përmendur me emrin
e saj zyrtar në marrëveshje, por vetëm si ‘Kosovo’
e përcjellë me një fusnotë që e shpallte pozicionin
status-neutral të BE-së. BE-ja arriti të anashkalojë problemin e pesë vendeve mosnjohëse nga
anëtaret e veta, duke lehtësuar kështu progresin
e Kosovës në integrimin në BE. 24

ikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20ratifikimin%20e%20marreveshjes%20se%20pare%20per%20normalizimin%20e%20marredhenjeve%20Kosove%20Serbi.pdf
18

Plani, i hartuar dhe shtyer nga disa deputetë nga partia CDU-CSU në pushtet, më vonë i njohur si Plani Schockenhoff.

19

Andreas Schockenhoff, “Pritjet që kanë të bëjnë me Serbinë në lidhje me nisjen e negociatave për anëtarësim,” 13 shtator, 2012.

20 Negotiating Framework. GENERAL EU POSITION. Ministerial meeting opening the Intergovernmental Conference on the Accession, Pika 12 dhe
19., 9 janar, 2014. E qasshme në: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=AD%201%202014%20INIT
21

Ky non-paper kishte një ndikim domethënës në versionin final të Kornizës Negociuese

22

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rezoluta për Dialog mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, Prishtinë, 10 mars, 2011.

23 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rezoluta për Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, Prishtinë, 18
tetor, 2012.
24
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Pos kësaj, dialogu politik mundësoi pjesëmarrjen
e mëtutjeshme të Kosovës në forumet rajonale (pa
përfaqësimin e Kosovës me emrin e saj zyrtar, por
thjesht vetëm si ‘Kosovo’, dhe me një referencë
që pjesëmarrja e Kosovës nuk e prejudikon statusin e saj final). Pjesëmarrja është pajtuar brenda kornizës së dialogut pararendës teknik, por në
masë të madhe ishte bllokuar nga Beogradi.
Për dallim nga perspektiva e Kosovës për anëtarësim në BE, çështja e një ulëseje në OKB mbeti
shumë më e pasigurt në dialog. Siç u shpjegua nga
një përfaqësues qeveritar i përfshirë në fazën e
hershme të dialogut, pozicioni gjerman (dhe i aleatëve të tyre perëndimorë) nënkuptonte se në një
pikë gjatë procesit të dialogut politik, Kosova do të
duhej të arrinte anëtarësimin në OKB. Por Angela
Merkel dhe kancelaria e saj nuk e kanë komunikuar këtë dispozitë në mënyrë eksplicite te Beogradi.25 Gjatë konferencës për shtyp në Beograd,
në shtator 2012, anëtarët e grupit Schockenhoff
mbetën të paqartë rreth çështjes së anëtarësimit
në OKB. Siç e shpjegoi një anëtar i grupit, marrë
parasysh natyrën e ngarkuar politike – dhe emocionale – të çështjes së OKB-së, qasja ‘butë-butë’
është përdorur për të shmangur një kundërthënie
që ka mundur t’i vërë në hije të gjitha objektivat
kryesore të dialogut.26 Megjithëkëtë, përfshirja e
pranimit të Kosovës në OKB si pjesë e kornizës
origjinale të dialogut nuk ka kaluar pa u vërejtur
nga palët negociuese. Si përgjigje ndaj deklaratës
së kryeministrit të Kosovës, Thaçi që thoshte se
synimi i dialogut është një ulëse e OKB-së për
Kosovën, kryeministri serb Ivica Daiqi vërejti:

“Nëse pajtohemi, gjithçka është e mundur. Ne
nuk po i ikim kësaj dhe ne kërkojmë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por që ai të marrë
atë ai duhet edhe të japë diçka. Ky kompromis
duhet t’i kënaqë të dyja palët.”27
Pavarësisht një progresi inicial në rrugën e
Kosovës për integrim në BE, që nga viti 2014 dialogu politik gradualisht e ka humbur rrugën për
shkak të dobësisë qenësore që kishte – mungesës
së një strategjie afatgjate. Me kohë, mungesa e
çfarëdo plani që do të duhej të definonte hapat e
nevojshëm për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare nënkuptonte se anëtarësimi
në BE dhe OKB është lënë në pritje. Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Prillit, kishte disa sinjale
fillestare se pesë shtetet mosnjohëse të BE-së po
e shqyrtonin një zbutje të qëndrimit të tyre ndaj
Kosovës. Me gjithë indikacionet fillestare, shpresat që madje edhe vetëm disa nga ky numër do të
njihte Kosovën u shpërndanë dikur.28
Njëkohësisht, Serbia vazhdoi me lobimin e saj të
rreptë kundër synimit të Kosovës për anëtarësi në
organizata ndërkombëtare, posaçërisht të atyre
që janë nën ombrellën e OKB-së. Në Prishtinë,
ku është pritur që dialogu politik do të sjellë “një
përmasë ndryshimi së paku tek disa nga pesë
mosnjohësit,”29 Brukseli është parë çdoherë e më
shumë si “plotësisht joaktiv” në përpjekjet për
të arritur sado pak ndryshim pozitiv tek shtetet
anëtare të BE-së që nuk e njohin Kosovën. Zyrtarët kosovarë ndienin se BE-ja “nuk po ushtronte
presion të mjaftueshëm” ndaj Serbisë që të përm-

22 European Foreign Affairs Review (2017) 3, fq.393 ff.
25

Intervista e një zyrtari të Qeverisë gjermane i përfshirë në dialogun politik në vitet 2011-13, Berlin, qershor 2018.

26

Intervista e një anëtari të ish-grupit Schockenhoff, Berlin, maj 2018.

27 “Dačić: Ne nudimo Kosovu mesto u UN,” Mondo.rs, 15 janar, 2013, e qasshme në: http://mondo.rs/a274935/Info/Srbija/Dacic-Ne-nudimo-Kosovu-mesto-u-UN.html.
28 James Ker-Lindsay/Ioannis Armakolas (Eds.), Mungesë Angazhimi? Një vështrim mbi spektrin e politikave të vendeve anëtare të BE-së ndaj
Kosovës, KFOS, Prishtinë, dhjetor 2017. E qasshme në: http://kfos.org/wp-content/uploads/2017/12/Mungesë-Angazhimi.-Një-vështrim-mbi-spektrin-e-politikave-të-vendeve-anëtare-të-BE-së-ndaj-Kosovës.pdf.
29

Po aty.
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bahej nga lobimi negativ kundër përpjekjeve të
Kosovës për arritje të njohjes më të gjerë ndërkombëtare.30 Rasti më i njohur i lobimit negativ
serb ishte ai rreth anëtarësimit të Kosovës në UNESCO, Interpol, sikur edhe në asociacionet sportive, si KOK-u, FIFA dhe UEFA.31
Pakënaqësia e shtuar me dialogun dhe BE-në rezultoi me padurim në mesin e përfaqësuesve të
Kosovës. Qeveria e Kosovës bëri disa përpjekje
të njëanshme për të fituar qasje në institucione
ndërkombëtare, por pa sukses. Si përgjigje, Beogradi reagoi me një kundër-lobim të intensifikuar.
Përpjekja e pasuksesshme e vitit 2015 që Kosova
të fitojë anëtarësimin në UNESCO ofron një shembull ilustrativ.
Anëtarësimi i Kosovës në këtë trup kulturor të
OKB-së do të ishte një tjetër hap në synimin e arritjes së njohjes së plotë ndërkombëtare.32 Kosova aplikoi për anëtarësim në UNESCO edhe pse
disa diplomat perëndimorë në Prishtinë tërhiqnin
vërejtjen se ky veprim është i parakohshëm dhe se
rrjedhimisht qeveritë e tyre nuk do të përkrahin
aktivisht lëvizjen.33 Mocioni është humbur për 3
vota. 92 shtete votuan në favor, 50 kundër dhe
një dyzinë abstenuan34. Për shkak se iniciativa
e Prishtinës për anëtarësim ishte e njëanshme,
përkrahësit perëndimorë të Kosovës vetëm me
hezitim dhe shumë vonë në proces nisën lobimin
për anëtarësim të Kosovës në UNESCO. Kjo ka gjasa se shkaktoi dështimin e përpjekjes.35 Veç kësaj,
ekipi i Kosovës nënçmoi nevojën për të punuar

…asnjëra palë nuk do ta
bllokojë apo inkurajojë tjerët
që të bllokojnë, progresin e
palës tjetër në rrugët e tyre
përkatëse drejt BE-së.”
MARRËVESHJA E PRILLIT 2013

me të gjitha vendet me të drejtë vote në UNESCO, duke e marrë si të mirëqenë votën pozitive të
disave prej shteteve që e kanë njohur Kosovën.
Këto shtete, siç ishte Japonia dhe Polonia, në fund
abstenuan nga votimi pro anëtarësimit të Kosovës
në UNESCO.36 Dy vjet më vonë, nga frika prej
dështimit të sërishëm, Kosova e tërhoqi kërkesën
për anëtarësim në UNESCO. Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Jashtme e Kosovës tha se tërheqja
është pajtuar në koordinim me Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.37
Njëkohësisht me këtë proces, ministrat e Jashtëm
në Prishtinë dhe Beograd vazhduan përplasjet rreth njohjeve të pavarësisë së Kosovës nga
shtetet anëtare të OKB-së.

30

Bisedë joformale me një ish-anëtar të ekipit të Kosovës për dialog, maj 2018.

31

Kosova dështoi në marrjen e anëtarësimit në UNESCO dhe INTERPOL, por arriti të bëhet anëtare e KON, FIFA dhe UEFA.

32

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/09/kosovo-fails-in-unesco-membership-bid.

33

Bisedë jorformale me diplomat nga dy shtete perëndimore, maj-qershor 2018.

34 Rregullat e UNESCO-s kërkonin që dy të tretat e votave të hedhura nga 142 anëtarët që votuan, d.m.th. 95 anëtarë, të jenë në përkrahje të
aplikacionit për anëtarësim të Kosovës
35

Intervista me diplomat perëndimorë, 2015.

36

Po aty

37 “Kosovo gives up bid to join UNESCO”, Gazeta Express, 4 tetor, 2017. E qasshme në: http://www.gazetaexpress.com/en/news/kosovo-givesup-bid-to-join-unesco-173051/.
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ANËTARËSIMI NË
BE DHE OKB NË
KONTEKSTIN E NJË
MARRËVESHJEJE
GJITHËPËRFSHIRËSE
FINALE
Shpallja nga Brukseli e nisjes së një “faze të re” të
dialogut politik në korrik 2017 i bëri prioritet negociatat për një marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse
për normalizim të marrëdhënieve mes Serbisë dhe
Kosovës dhe kështu e ktheu çështjen e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe anëtarësimit
të saj në BE dhe OKB në krye të debateve politike.
Në Kosovë, çështja e pazgjidhur e ulëses në
OKB është ngritur nga zyrtarë të ndryshëm.
Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj, për shembull, komentoi rreth negociatave të ardhshme,
duke thënë:

“Ne presim që t’i jepet fund dialogut me arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht obliguese, me
njohje të ndërsjellë dhe anëtarësim në Kombet
e Bashkuara, me një orar të përcaktuar prej
rreth dy vjetësh.”38

Në periudhën e gjatë të ndërmjetme që nga shpallja e
korrikut 2017 dhe negociatave që duhet të nisin, Beogradi ka qenë intensivisht aktiv në shtrembërimin
politik të realitetit brenda dhe jashtë vendit. Kjo ka
përfshirë lobim te zyrtarët perëndimorë për ‘zgjidhje’
politike, që bien jashtë vijave të qarta të kuqe që janë
definuar në kornizën origjinale të dialogut politik.39

38 “[EWB Interviw] Hoxhaj: Kosovo expects mutual recognition and admission to UN,” europeanwesternbalkans.com, 20 mars, 2018. E qasshme
në: https://europeanwesternbalkans.com/2018/03/20/ewb-interview-hoxhaj-kosovo-expects-mutual-recognition-admission-un/.
39

Weber/Bajrami, Korniza Origjinale e Dialogut Politik.

19

RRUGA E KOSOVËS DREJT ANËTARËSIMIT NË BE DHE OKB

Serbia ka shfaqur një kthesë domethënëse të pozicionit të saj në narracionin e saj politik ndaj Kosovës
në periudhën prej nënshkrimit të Marrëveshjes së
Prillit 2013. Si pjesë e kësaj, zyrtarët shtetërorë serbë
kanë forcuar qëndrimet ndaj anëtarësimit të Kosovës
në organizatat kyç ndërkombëtare si OKB-ja. Në janar
2018, ministri i Jashtëm Daçiq e përshkroi anëtarësimin e Kosovës në OKB si një fantazi, duke thënë:
“Do të ishte mirë nëse një zgjidhje afatgjate do
të gjendet. Por kur ata flasin për zgjidhje për
Kosovën në Perëndim, ata kryesisht mendojnë
për pranimin e shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës, dhe kjo është një përrallë. Që Serbia ta njohë Kosovën, që Kosova të fitojë një ulëse
në OKB, që ne t’i sugjerojmë Rusisë të votojë në
favor të kësaj – kjo nuk është as përrallë, por është
një mirazh. Kjo nuk do të ndodhë.”40
Në një kthesë të ngjashme që nisi pas korrikut 2017,
presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, sugjeroi një ‘kompromis’ në formën e ndarjes etnike-territoriale, që do
të mundësonte përkrahjen e Serbisë që Kosova të fitojë një ulëse në OKB, me kundërshpërblim që Kosova të
heqë dorë nga insistimi i saj në integritetin territorial:
“Nuk e shoh se si Prishtina mund të hyj në OKB
pa një kompromis gjithëpërfshirës dhe serioz
dhe të dhimbshëm të cilin ata do të duhet ta dakordojnë me Beogradin, në mënyrë që Beogradi
të mundësojë këtë gjë.“41
Përplasja mes ministrit aktual të Jashtëm të Kosovës,
Behgjet Pacolli, dhe homologut të tij serb, Daçiq,
rreth njohjeve të Kosovës, po ashtu kanë përsh-

kallëzuar, me Daçiqin i cili lobon te vendet e botës së
tretë që e kanë njohur Kosovën që tash ta përmbysin
atë vendim.42
Përballë një prapavije plot paqartësi në fazën e re të
dialogut, një nga pesë vendet e BE-së që nuk e njohin Kosovën – Spanja – është larguar nga pajtimi që
kishte dhënë më parë për politikën e BE-së për dialog
në vitin 2018.43 Ky hap duket të jetë motivuar edhe
më shumë nga konflikti i brendshëm rreth përpjekjes
së Katalonisë për pavarësi. Spanja ka pasur tendencë
abstenimi nga një rol pro-aktiv në procesin e zgjerimit të BE-së në vendet e Ballkanit Perëndimor, megjithatë që nga janari 2018 e më tutje ata marrin pozicione më aktive në çështjet që ndërlidhen me Kosovën.
Në janar, Qeveria e tashmë ish-kryeministrit Mariano
Rajoy reagoi ndaj drafteve të Strategjisë së re të Komisionit Evropian për Zgjerim. Në prag të finalizimit të
strategjisë së Komisionit, Madridi i dërgoi një non-paper KE-së. Në atë letër komunikohej një averzion
specifik ndaj përdorimit të termit “Western Balkan
Six (WB6)“ dhe çdo përmendjeje të perspektivës për
anëtarësim për Kosovën në draft-strategjinë. Aty,
ministri i Jashtëm spanjoll, shkroi se:
“Koncepti i ‘WB6’ nuk i përshtatet dinamikës së
zgjerimit. Kosova nuk është pjesë e procesit të zgjerimit dhe e ka një kornizë të saj të diferencuar.”44
Në maj, Rajoy refuzoi të marrë pjesë në Samitin e
BE-së për Ballkanin Perëndimor, në Sofje, për shkak
të ftesës që i ishte dërguar presidentit të Kosovës,
Thaçi, bashkë me krerët e tjerë të shteteve të Ballkanit Perëndimor.45

40 “’Recognition fairytale, UN membership mirage’ - FM on Kosovo,” B92.net, 23 janar, 2018. E Qasshme në: https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2018&mm=01&dd=23&nav_id=103325.
41

http://rs.n1info.com/a365481/Vesti/Vesti/Vucic-o-Kosovu-i-proglasenju-nezavisnosti.html

42 “Liberia annuls letter of recognition of Kosovo,” B92.net, 20 qershor, 2018. E qasshme në: https://www.b92.net/eng/news/politics.
php?yyyy=2018&mm=06&dd=20&nav_id=104444.
43 Kjo rrëshqitje ndodhi nën qeverinë konzervative të udhëhequr nga kryeministri Mariano Rajoy. Qeveria e Rajoy-it u rrëzua me një votim të
mosbesimit më 1 qershor 2018, gjë që hapi rrugën për një qeveri të pakicës të udhëhequr nga lideri socialist, Pedro Sánchez
44

“Spain tells EU to cut Kosovo from enlargement plan”, euobserver.com, 30 janar, 2018, e qasshme në: https://euobserver.com/enlargement/140771.

45

“Spanish PM decides to snub EU-Balkans summit over Kosovo,” B92.net, 15 maj, 2018. E qasshme në: https://www.b92.net/eng/news/world.
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KONKLUZIONET

Marrë parasysh këto zhvillime prej se është shpallur faza e re në dialogun politik, që BE-ja (e përkrahur nga SHBA) të nisë negociatat domethënëse në
Bruksel me Serbinë dhe Kosovën rreth një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, kërkohet një rivendosje e thellë përgatitore46, posaçërisht në lidhje
me ushtrimin e plotë të subjektivitetit ndërkombëtar nga Kosova. Kryeqytetet kryesore perëndimore do të duhet t’ia përkujtojnë Serbisë se,
duke inkurajuar pesë shtet mosnjohëse të BE-së
që t’i bllokojnë aspiratat e Kosovës për anëtarësim
në BE, ajo shkel obligimet që ka marrë me Marrëveshjen e Prillit dhe Kornizën për Negocim të
Anëtarësimit. Një rivendosje e tillë po ashtu do
të kërkojë që t’i bëhet qartë Beogradit se, derisa
çështja e ulëses në OKB për Kosovën nuk i është

bërë e ditur Serbisë më parë në mënyrë eksplicite,
kjo nuk do të thotë se ajo nuk është objektivë e
kornizës origjinale të dialogut politik.
Anëtarësimi në këto dy organizata do të ndodhë
vetëm nëse mosnjohësit e ndryshojnë qëndrimin e tyre rreth njohjes së Kosovës. Një ndryshim i
tillë i qëndrimit, në anën tjetër, do të varet shumë
nga ndryshimi i qëndrimit të Serbisë nëse jo
nga njohja e Kosovës si shtet i pavarur. Me këtë
prapavijë, dhe marrë parasysh historinë e Serbisë
të kundër-lobimit me shtetet që nuk e kanë njohur
Kosovën, Beogradi do të duhet të bëhet përgjegjës në masë të madhe që mosnjohësit në BE dhe
në KSOKB të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj
Kosovës. Nga një perspektivë ndërkombëtare dhe

php?yyyy=2018&mm=05&dd=15&nav_id=104161.
46

Rreth rivendosjes përgatitore, shih: Bodo Weber/Agron Bajrami, Korniza Origjinale e Dialogut Politik.
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ajo kosovare, është e zorshme të shihet se si Serbia
mund t’i bindë këta mosnjohës pa e njohur vetë
pavarësinë e Kosovës plotësisht dhe formalisht
së pari.47

Kushtëzimi varet nga përdorimi i hyrjes së Serbisë
në BE si një mjet pazari. Serbia nuk bën të lejohet
brenda BE-së para se pesë vendet që nuk e kanë
njohur Kosovën nuk e bëjnë një gjë të tillë.

Çdo marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse mes
Serbisë dhe Kosovës do të kërkojë garanci të forta ligjore dhe politike nga Serbia se do t’i kthejë
mbrapsht aktivitetet e mëparshme për parandalimin e anëtarësimit të Kosovës.

Megjithatë, Serbia ka shumë gjasa të fitojë statusin në BE para Kosovës, dhe momentalisht nuk
ka kurrfarë garancish që e ndalojnë Beogradin nga
ndryshimi i kursit të vet pasi të jetë anëtar i BE-së
dhe bllokimit të Kosovës. Nuk ka asnjë mënyrë
të garantohet se Serbia nuk e bllokon Kosovën,
përveçse me atë që tashmë është propozuar në
vitin 2013 nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar në non-paperin e tyre për kornizën e negocimit për anëtarësim, që është se marrëveshja
për anëtarësim BE-Serbi duhet të përfshijë një
dispozitë që e obligon Serbinë të votojë në favor
të anëtarësimit të Kosovës në BE. Në esencë, kjo
do të ishte e barabartë me suspendimin e së drejtës së Serbisë si një shtet anëtar i BE-së që të vërë
veto në anëtarësimin e Kosovës në BE.

Për të pasur një ndikim domethënës, kushtet që
do të përfshihen në marrëveshjen e ardhshme
duhet ta parandalojnë Serbinë nga bllokimi i
përpjekjes së Kosovës për anëtarësim në BE.
Kushti duhet të përfshijë mekanizma që detyrojnë Serbinë të ndryshojë kursin e saj në një
mënyrë të demonstrueshme. Nëse Serbia është e
vullnetshme të nënshkruajë – dhe më pas të zbatojë në një mënyrë konsistente - një marrëveshje
në përputhje me kornizën origjinale të dialogut
politik, është në interes qenësor të aspiratave për
anëtarësim në BE të të dyjave, edhe Kosovës edhe
Serbisë, që të mos vazhdojnë të jenë të bllokuara
nga shtetet anëtare. Andaj, duhet të ketë kushte
që e shtyjnë Serbinë që aktivisht të inkurajojë njohjen e Kosovës, duke e kthyer mbrapsht
avokimin që bënte me pesë vendet mosnjohëse.
Këto kushte do të duhet të ndahen në aktivitete
përmbajtjesore e diplomatike dhe një ndryshim i
narracionit publik rreth çështjes së njohjes ndërkombëtare të Kosovës nga zyrtarët e lartë të Serbisë. Për shkak të diskutimeve të mëparshme të
kufijve nga Serbia, kushtet do të duhet të përfshijnë edhe kritere të kontrollueshme që nuk lënë
hapësirë për paqartësi. Kushtet do të ishin pjesë e
rëndësishme e planit për zbatim të marrëveshjes,
dhe për të qenë efektive do të duhet të integrohen
edhe si një seri kriteresh të reja në Kapitullin 35 të
negociatave për anëtarësim të BE-së me Serbinë.

Serbia është mbështetur në përkrahjen e Rusisë për refuzimin e saj të një Kosove të pavarur. Marrëdhënieve mes Perëndimit dhe Rusisë
janë përkeqësuar vazhdimisht në dekadën prejse Kosova ka shpallur pavarësinë, posaçërisht
prejse ajo e mori Krimenë. Kjo sigurisht se do ta
ndërlikojë rrugën e anëtarësimit për Serbinë. Por
e bën edhe subjektivitetin e plotë ndërkombëtar
të Kosovës edhe më të rëndësishëm në raport me
anëtarësimin në OKB.
Një ndryshim serb ndaj pavarësisë së Kosovës
me synim ndryshimin e qëndrimeve të Kinës
dhe Rusisë, kërkon një plan përmbajtjesor veprimi. Kjo do të fillonte logjikshëm me kërkesën që
diplomatët serbë të komunikojnë me ato shtete
në Amerikën Latine, Afrikë dhe kudo tjetër, me të
cilat janë përfshirë rreth kësaj çështjeje që nga viti

47 Rreth çështjes së njohjes së Kosovës nga Serbia, shih: Bodo Weber/Agron Bajrami, Njohja e realitetit? Çështja e njohjes së Kosovës nga Serbia,
DPC-KFOS shënim politikash, Berlin-Prishtinë, qershor 2018.
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2008, duke i njoftuar ato për ndryshimin e qëndrimit serb, dhe të avokojnë në favor të njohjes së
Kosovës. Nuk ka kurrfarë garancish se dy anëtaret
e përhershme të KSOKB-së, Kina dhe posaçërisht
Rusia, do të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj
Kosovës, edhe nëse Serbia e kërkon një gjë të
tillë. Megjithatë, kjo dispozitë duhet të përfshihet në marrëveshjen gjithëpërfshirëse finale, që
obligon Beogradi të angazhohet me Moskën në një
mënyrë të verifikueshme për të lobuar në favor
të njohjes së Kosovës nga Rusia – edhe nëse një
veprim i tillë rezulton vetëm me demonstrim para
publikut serb, Kosovës dhe Perëndimit se Beogradi ka levë të kufizuar ndaj Moskës dhe se interesat
e Serbisë dhe Rusisë nuk janë vërtet në harmoni.
Për të ardhmen e afërt, hapa të rëndësishëm të
ndërmjetëm në planin për zbatim do të duhet të
definojnë progresin e Kosovës drejt anëtarësimit
në trupat ndërkombëtarë sikur që janë inter alia
UNESCO, Këshilli i Evropës dhe Interpoli.

Serbia është mbështetur
në përkrahjen e Rusisë për
refuzimin e saj të një Kosove
të pavarur. Marrëdhënieve
mes Perëndimit dhe
Rusisë janë përkeqësuar
vazhdimisht në dekadën
prejse Kosova ka shpallur
pavarësinë, posaçërisht
prejse ajo e mori Krimenë.
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