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PARATHËNIE

Ky dokument është i pesti me radhë dhe 
i fundit në serinë e dokumenteve të 
politikave që nga viti 2018 që trajtonin 
të ashtuquajturën “fazë e re” në dia-

logun politik midis Kosovës dhe Serbisë të ud-
hëhequr nga BE-ja. Më saktësisht, kjo seri trajton 
negociatat për një marrëveshje përfundimtare, 
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme 
për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes 
dy vendeve. Kjo seri dokumentesh mbulon as-
pektet dhe elementet më të rëndësishme për 
një marrëveshje potenciale në të ardhmen si 
nga këndvështrimi kosovar ashtu edhe nga ai 
ndërkombëtar si pjesë e një projekti aktual më 
të gjerë të dialogut dhe të avokimit të titulluar: 
“Forcimi i perspektivës së Kosovës - Negociatat 
për një marrëveshje përfundimtare gjithëpërf-
shirëse midis Kosovës dhe Serbisë”, të realizuar 
nga Democratization Policy Counci (DPC, Berlin) 
dhe Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur 
(KFOS, Prishtinë).

Përmes një sërë aktivitetesh, projekti synon të 
lehtësojë procesin e dialogut mes politikëbërësve 
kosovarë, shoqërisë civile dhe zyrtarëve perën-
dimorë lidhur me pozicionin e Kosovës në ne-
gociatat në proces. Në vend të dhënies së reko-
mandimeve të gatshme për pozicionin negociues 
të Kosovës, këto dokumente politikash synojnë 
të shërbejnë si katalizatorë të një debati dhe di-
alogu intensiv e produktiv. Duke përdorur këtë 
qasje, autorët dhe realizuesit e projektit synojnë 
të ndihmojnë për të tejkaluar pengesat struk-
turore që kanë të bëjnë me negociatat për një 
marrëveshje gjithëpërfshirëse përfundimtare. 
Qëllimi përfundimtar është të jepet kontribut 
për një zgjidhje të qëndrueshme të kontestit mes 
Kosovës dhe Serbisë e cila do t’i jepte fundit sta-
tusit të të dyja vendeve si shtete të papërfundu-
ara, duke krijuar kështu parakushte për një trans-
formim të qëndrueshëm demokratik të Kosovës 
dhe të Serbisë, dhe për një paqe të qëndrueshme 
në rajon.
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PËRMBLEDHJE 
EKZEKUTIVE

Në korrik 2017, kryenegociatorët e dialo-
gut politik mes Kosovës dhe Serbisë të 
udhëhequr nga BE-ja, në atë kohë Për-
faqësuesja e Lartë për Politikë të Jashtme 

dhe Siguri Federica Mogherini, Presidentët Hashim 
Thaçi dhe Aleksandar Vučić, shpallën fillimin e një 
“faze të re” të procesit të dialogut – negociatat për 
një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse 
dhe ligjërisht të detyrueshme. Një marrëveshje e 
tillë idealisht nuk do të ngërthente vetëm një zg-
jidhje të qëndrueshëm të kontestit disadekadësh 
të statusit, por do të ofronte edhe një kornizë për të 
trajtuar një varg çështjesh të hapura bilaterale mes 
dy vendeve – diçka që përpjekjet e kaluara ndër-
kombëtare nuk ia dolën të përmbushnin.

Propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit 
të Kosovës të ndërmjetësuesit të OKB-së Maarti 
Ahtisaari u mor me çështjet kryesore bilaterale. 
Por, Serbia e hodhi poshtë këtë propozim dhe 
Kosova implementoi shumë prej dispozitave të 
tij pa pjesëmarrjen e fqinjit të saj. Megjithatë, pa 
mbështetjen e Serbisë dhe pa një zgjidhje të kon-
testit të statusit, implementimi ishte i mangët.  
Qasja e dialogut teknik të udhëhequr nga BE-ja që 
nisi në vitin 2011 synonte të shënonte progres në 
çështjet bilaterale duke shmangur përkohësisht 
kontestin e statusit. Por kjo metodë solli pak fryte. 
Si rrjedhojë, në vitin 2012 BE-ja e ktheu fokusin te 
kontesti i statusit si parakusht për normalizimin e 
marrëdhënieve bilaterale. Qëllimet dhe parimet 

e kornizës fillestare të dialogut politik qartazi i 
ndërlidhnin aspiratat e anëtarësimit të Serbisë në 
BE me pranimin e Kosovës së pavarur, territorialisht 
integrale. Kjo qasje graduale pritej të shënonte pro-

Për ta zgjidhur listën e gjatë të 
çështjeve të hapura bilaterale 
dhe për t’i implementuar 
plotësisht marrëveshjet e 
nënshkruara në kuadër të 
kornizës së dialogut nga viti 
2011, BE-ja, mundësisht me 
mbështetjen amerikane, duhet 
të shtyjë përpara një rinisje 
thelbësore të negociatave 
për të ardhur deri te një 
marrëveshje përfundimtare, 
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht 
të detyrueshme duke u bazuar 
në kthimin në kornizën 
filletare të dialogut



10

Ç’MUND T’I OFROJË KOSOVA BEOGRADIT?

gres gradual në kontestin e statusit, në integrimin 
e plotë të serbëve të Kosovës në shtetin e Kosovës 
dhe në të gjitha çështjet bilaterale. 

Ç’është e vërteta, progres u arrit në çështjet bilat-
erale. Megjithatë, Beogradi zgjodhi të mos e çmojë 
vlerën e kësaj qasjeje. Beogradi e luajti lojën dhe 
shfrytëzoi moskoherencën e shtuar të politikave 
të BE-së. Me kalimin e kohës, kjo qasje graduale 
u tregua e paqëndrueshme duke shkuar nga im-
plementimi i vonuar deri te pezullimi pothuajse 
i plotë në vitet 2015-2016. Kapërcimi te fundi i di-
alogut politik, që nënkuptonte negocimin e një 
marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse që 
mbulon si kontekstin e statusit ashtu edhe të gjitha 
çështjet e hapura bilaterale, ishte opsioni i vetëm i 
vlefshëm për ta shpëtuar dialogun. Këto negociata, 
megjithatë, shpejt morën kahje krejtësisht tjetër. Që 
nga fillimi, Beogradi u fut në një operacion masiv 
të spinit që synonte ridefinimin e njëanshëm dhe 
të fshehtë të negociatave si kërkim të një “kompro-
misi” me fokus te vlera e shtuar për Serbinë. Duke 
zbehur kufijtë mes çështjeve bilaterale dhe asaj të 
statusit, Beogradi ia doli të shronte çështjen e terri-
torit – Çka t’i jepet Serbisë? Presidenti i Serbisë Vučić, 
me mbështetjen e BE-së dhe të palës kosovare në 
Bruksel, arriti t’i orientonte negociatat drejt bised-
imeve për një ujdi të shpejtë, të rrezikshme për 
shkëmbim territoresh apo për ndarje etno-territo-
riale të Kosovës. Kjo dinamikë nuk la hapësirë për 
diskutime serioze për çështjet bilaterale.

Për ta zgjidhur listën e gjatë të çështjeve të hapu-
ra bilaterale dhe për t’i implementuar plotësisht 
marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të kornizës 
së dialogut nga viti 2011, BE-ja, mundësisht me 
mbështetjen amerikane, duhet të shtyjë përpara 
një rinisje thelbësore të negociatave për të ardhur 
deri te një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërf-
shirëse dhe ligjërisht të detyrueshme duke u bazuar 

në kthimin në kornizën filletare të dialogut. Qartë-
sia sa i përket statusit të Kosovës si shtet i pavarur 
brenda kufijve ekzistues do ta bënte shumë më të 
lehtë zgjidhjen e disa çështjeve bilaterale, njëkohë-
sisht duke dhënë parakushte për të tjera. Pasi BE-ja 
ta caktojë kornizën themelore të negociatave, disa 
parime metodologjike mund t’i ndihmojnë zgjidhjes 
së çështjeve bilaterale në mënyrë gjithëpërfshirëse.

Së pari, çështjet bilaterale duhet të identifikohen 
dhe të negociohen ndaras nga çështjet parësore të 
statusit.

Së dyti, lista e çështjeve të hapura bilaterale duhet 
rishikuar nga këndvështrimi i shndërrimit të py-
etjes së Beogradit Çka t’i jepet Serbisë? në pyetjen e 
Kosovës Çka mund t’i ofrojë Kosova Beogradit? Kjo 
nënkupton identifikimin e atyre çështjeve bilat-
erale të cilat mund t’i ndihmojnë Beogradin t’ia 
shesë qytetarëve të Serbisë marrëveshjen përfun-
dimtare e cila e formalizon njohjen e Kosovës së 
pavarur. Këto çështje pastaj duhen ndarë në kat-
egoritë në vijim:

1 Çështjet bilaterale me vlerë të madhe simbo-
like kombëtare në Serbi;

2  Çështjet bilaterale, si çështjet pronësore, ku 
ekzistojnë edhe mundësitë edhe nevoja për 
negociata të llojit të ujdive.

Në fund, mund të mos jetë e mundur të zgjidhen 
tërësisht çështjet e caktuara komplekse brenda 
afatit të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse. Për 
çështjet e tilla duhet parashikuar dispozita për 
negociata të mëvonshme të një formati siç janë 
komisionet e ekspertëve dhe arbitrazhe të de-
tyrueshme ndërkombëtare, me detaje për for-
matin dhe parimet që duhen përcaktuar si pjesë 
e marrëveshjes përfundimtare.
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HYRJE

1 Propozim gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës; mund të gjendet në https://www.refworld.org/docid/4a54bc360.html.

Në korrik 2017, kryenegociatorët e dialogut poli-
tik mes Kosovës dhe Serbisë të udhëhequr nga 
BE-ja, në atë kohë Përfaqësuesja e Lartë për Poli-
tikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, 
Presidentët Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, 
shpallën fillimin e një “faze të re” të procesit të 
dialogut. Prej aty, negociatat do të synonin të ar-
rinin një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërf-
shirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për t’i dhënë 
fund kontestit disadekadësh të statusit (njohjen e 
Kosovës nga Serbia) dhe çështjeve të ndërlidhura 
(anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkom-
bëtare duke përfshirë BE-në dhe OKB-në) dhe për 
të sjellë normalizimin e plotë të marrëdhënieve 
midis dy shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe, 
njëkohësisht, për të zgjidhur çështjet më tradicio-
nale ekzistuese mes dy vendeve. Megjithatë, përg-
jatë vitit 2018 diskutimet gradualisht degraduan 
në propozimet e llojit të “ujdive” ento-territoriale 
të të nëntëdhjetave, dhe në një ujdi potenciale të 
shkëmbimit territorial që çuan në tensione poli-
tike dhe në pezullimin e bisedimeve të Brukselit 
në fund të atij viti.

Që nga koha kur Kosova doli nga lufta e vitit 1999 
si entitet de facto i pavarur i ndarë nga Serbia, 
negociatat ndërkombëtare që synonin zgjidhjen 
e kontestit të statusit gjithashtu merreshin me 
çështjet e pazgjidhura bilaterale deri në njëfarë 
mase. Propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e 
statusit të Kosovës i ndërmjetësuesit të OKB-së 
Maarti Ahtisaari (Plani i Ahtisaarit),1 i vitit 2017 që 
më vonë u integrua në kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, merrej edhe me statusin e Kosovës edhe 
me çështjet kryesore bilaterale. Në anën tjetër, di-
alogu teknik i udhëhequr nga BE i nisur në vitin 
2011 përqendrohej ekskluzivisht në rregullimin 
e marrëdhënieve themelore bilaterale ndërmjet 
Kosovës dhe Serbisë. Ai përjashtonte kontestin 
e statusit si nga negociatat ashtu edhe nga mar-
rëveshjet e arritura. 

Propozimi gjithëpërfshirës 
për zgjidhjen e statusit të 
Kosovës i ndërmjetësuesit 
të OKB-së Maarti Ahtisaari 
(Plani i Ahtisaarit), i vitit 
2017 që më vonë u integrua 
në kushtetutën e Republikës 
së Kosovës, merrej edhe me 
statusin e Kosovës edhe me 
çështjet kryesore bilaterale.
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Mësimi i nxjerrë nga suksesi i kufizuar i asaj qasjeje 
formësoi qëllimin e dialogut politik të nisur në vitin 
2012, duke e kthyer fokusin në kontestin e statusit 
si parakusht për normalizimin e marrëdhënieve 
bilaterale, duke synuar gjithashtu zhbllokimin 
e zbatimit të marrëveshjeve të dialogut teknik. 
Korniza fillestare e dialogut politik çoi në nënsh-
krimin e Marrëveshjes së Prillit 2013 në të cilën 
kushtet e marrëveshjes së dialogut fillestar midis 
BE-së, Beogradit dhe Prishtinës u bazuan qartazi 
në pranimin e një Kosove të pavarur, me integritet 
territorial, si kusht i perspektivës së anëtarësimit 
të Serbisë në BE. Kjo nënkuptonte njohjen e ard-
hshme të Kosovës nga Serbia në ndonjë formë dhe 
zhbllokimin e anëtarësimit të Kosovës në BE dhe 
OKB, por kjo nuk ishte cekur. Kjo rrugë fillestare e 
dialogut u sajua për të krijuar kushte për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve të mbetura bilaterale në një 
fazë të mëvonshme të procesit.

Me kalimin e viteve, BE-ja, gjegjësisht negociatori 
kryesor dhe vendet anëtare kyçe lejuan që dialogu 
politik me qasjen e tij graduale të degradojë deri në 
jorelevancë. Kalimi i vitit 2017 në negociatat për 
një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse, 
i menduar për ta kthyer procesin e dialogut përsëri 
në rrugën e duhur, çoi në një devijim më të thellë 
dhe jo pa pasoja. Të inkurajuar nga dobësia e per-
ceptuar politike e Perëndimit, duke filluar nga 
kryenegociatorja e BE-së Federica Mogherini, au-
toritetet e Beogradit u përfshinë në një përpjekje 
të bashkërenduar për ta projektuar dialogun si 
synim për arritjen e një marrëveshjeje “kompro-
misi” duke u përqëndruar në pyetjen se çfarë t’i 
jepet Serbisë? Qasja e Presidentit serb Aleksandar 
Vučić synonte të rihapte çështjen e kontestit së sta-
tusit e jo të ofronte zgjidhje praktike për të njohur 
realitetin e një Kosove të pavarur siç fillimisht u 
ra dakord brenda dialogut politik, dhe çoi në një 
propozim për shkëmbim territorial. Përgjatë vitit 

Ky dokument analizon 
rrugëtimet potenciale drejt 
zgjidhjes së një liste të gjatë 
çështjesh të hapura bilaterale 
mes Kosovës dhe Serbisë. 
Këto janë të shpalosur brenda 
kontekstit të një rifillimi 
të propozuar – dhe tejet të 
nevojshëm – të negociatave 
për një marrëveshje 
gjithëpërfshirëse të bazuar 
në parimet, kushtet dhe 
qëllimet përfundimtare duke 
u thirrur në marrëveshjen 
e dialogut fillestar i cili 
mundësoi përparimin 
fillestar drejt normalizimit 
të plotë të marrëdhënieve 
midis dy vendeve të Ballkanit 
Perëndimor.
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2018, këto mesazhe dhe ide morën mbështetjen 
e disa aktorëve perëndimorë (Mogherini, Admin-
istrata Trump, Presidenti francez Emmanuel Ma-
cron) si dhe të homologut të Presidentit Vučić, 
Hashim Thaçi. Kjo dinamikë e komplikoi procesin 
negociator dhe e margjinalizoi diskutimin e çësht-
jeve bilaterale.

Ky dokument analizon rrugëtimet potenciale dre-
jt zgjidhjes së një liste të gjatë çështjesh të hapu-
ra bilaterale mes Kosovës dhe Serbisë. Këto janë 
të shpalosur brenda kontekstit të një rifillimi të 
propozuar – dhe tejet të nevojshëm – të negociat-
ave për një marrëveshje gjithëpërfshirëse të bazuar 
në parimet, kushtet dhe qëllimet përfundimtare 
duke u thirrur në marrëveshjen e dialogut fillestar 
i cili mundësoi përparimin fillestar drejt normal-
izimit të plotë të marrëdhënieve midis dy vendeve 
të Ballkanit Perëndimor.

Pjesa e parë shpalos një listë çështjesh kryesore bi-
laterale që duhen adresuar në një marrëveshje për-
fundimtare. Pjesa e dytë shtjellon mënyrën se si 
Plani i Ahtisaarit, gjegjësisht Kushtetuta e Kosovës 
trajton çështjet bilaterale. Pjesa e tretë analizon 
rolin që çështjet bilaterale luajtën në procesin e 
dialogit politik (dhe atij teknik) dhe në progresin 
e arritur sa i përket zbatimit. Pjesa e katërt ofron 
vështrime se si çështjet bilaterale kanë figuruar në 
“fazën e re” të dialogut politik dhe në diskutimin 
intensiv për një marrëveshje përfundimtare. Pje-
sa e fundit ofron rekomandime fillestare se si të 
adresohen në mënyrë kuptimplotë çështjet bilat-
erale brenda kornizës së negociatave të rifilluara. 
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01LISTA E ÇËSHTJEVE TË
HAPURA BILATERALE

Mosmarrëveshjet e flakta ekzistojnë si në Prisht-
inë ashtu edhe në Beograd rreth asaj se cilat çësht-
jet bilaterale të vihen në tavolinën e negociatave 
në Bruksel. Njëra apo pala tjetër pretendon se disa 
çështje tashmë janë zgjidhur apo janë jolegjitime. 
Lista në vijim përfshin çështjet kryesore të kon-
testuara, bashkë me disa çështje të tjera të hapura 
bilaterale të cilat duhen adresuar për të siguruar 
marrëdhënie normale bilaterale midis dy vendeve 
fqinje dhe të pavarura dhe për të arritur një mar-
rëveshje përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse.2

2  Lista e çështjeve bilaterale bazohet në intervistat me politikëbërësit nga Prishtina, Beogradi dhe kryeqytetet kryesore perëndimore. Për më 
tepër, qeveria e Kosovës në vitin 2014 publikoi një dokument ku përcakton se çfarë mendon se duhet të jetë në listën e çështjeve të hapura 
bilaterale që do të trajtohen në fazat e mëvonshme të dialogut politik - shih: Dialogu i Brukselit - Temat për fazën tjetër, Qeveria e Kosovës, Zyra e 
Zëvendëskryeministres Edita Tahiri, Prishtinë, 29 mars 2014.

Integrimi i institucioneve shtetërore 
serbe të komunave me shumicë serbe në 
shtetin e Kosovës
Integrimi i plotë i serbëve të Kosovës në Repub-
likën e Kosovës përfshin transferimin e disa insti-
tucioneve në kornizën institucionale shtetërore 
të Kosovës. Kjo do të kërkojë rregullime dhe 
marrëveshje ndërshtetërore. Ndër këto janë in-
stitucionet arsimore serbe (shkollat, Universiteti 
i Mitrovicës) ku do të nevojitet mbajtja e një pjese 
të kurrikulës së tanishme serbe dhe të sistemit 
pensional serb. Po ashtu duhet gjetur zgjidhje 
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për sigurimin shëndetësor për serbët e Kosovës 
që paraqet problem kur kemi parasysh se Koso-
va ende nuk ka sistem të sigurimit shëndetësor 
publik.

Demarkimi i kufirit ndërshtetëror dhe 
vendosja e “kufirit të ngurtë” në veri
Njohja e Kosovës nga Serbia në kufijtë e saj 
ekzistues do të kërkojë demarkimin e kufirit të 
ri ndërshtetëror. Serbia gjithashtu duhet t’i japë 
fund hyrjes ilegale të mallrave nga Serbia përmes 
rrugëve ilegale në veri.

Lëvizja e lirë e të gjithë qytetarëve nga 
Kosova dhe Serbia në shtetin e tjetrit
Pranimi i pasaportave të Kosovës në Serbi do të 
nevojitet sikurse edhe njohja e dyanshme e tabe-
lave të regjistrimit.

Lëvizja e lirë e mallrave dhe shërbimeve
Respektimi i plotë i rregullave të CEFTA-s (Mar-
rëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore) 
do të kërkohet dhe duhet të përfshijë heqjen e të 
gjitha barrierave tregtare jotarifore serbe.

Personat e pagjetur
Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat e 
Pagjetur (ICMP),3 1,600 persona janë ende të pag-
jetur si pasojë e luftës në Kosovë, rreth dy të tretat 
shqiptarë dhe një e treta serbë.4 Përkundër bash-

3  Raporti i ICMP-së për Konfliktin e Kosovës, botuar në mars 2019, shih: https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2019/03/ICMP-Kosovo-ENG-1.
pdf.

4  Shumica e personave të pagjetur shqiptarë të Kosovës raportohet se janë marrë gjatë luftës së vitit 1999 nga forcat shtetërore serbe dhe grupet 
paraushtarake që vepronin brenda zinxhirit komandues të ushtrisë dhe policisë serbe. Personat e zhdukur serbë të Kosovës pretendohen se u 
zhdukën nga njësitet e UÇK-së, kryesisht menjëherë pas luftës që përfundoi në qershor të vitit 1999.

5  Shqiptarët e Kosovës, dhe qeveria në Prishtinë, janë të bindur se Serbia ka dokumente të luftës për vendet e mbetjeve mortore të të zhdukurve që 
nuk ka dëshirë t’i zbulojë, ndërsa në anën shqiptare nuk ekziston asnjë dokument me shkrim, por vendet janë zbuluar nga ish-anëtarët e forcave 
të sigurisë shqiptare të Kosovës, duke përfshirë autorët apo dëshmitarët. Intervista me diplomatët perëndimorë, Prishtinë, 2017-18.

këpunimit të mirë midis Shoqatave Shqiptare dhe 
Serbe të Familjeve të Personave të Pagjetur, proce-
si i zbulimit dhe identifikimit të vendndodhjes së 
mbetjeve të të pagjeturve ka mbetur pezull vitet 
e fundit.5

Lista në vijim përfshin 
çështjet kryesore të 
kontestuara, bashkë me disa 
çështje të tjera të hapura 
bilaterale të cilat duhen 
adresuar për të siguruar 
marrëdhënie normale 
bilaterale midis dy vendeve 
fqinje dhe të pavarura dhe 
për të arritur një marrëveshje 
përfundimtare dhe 
gjithëpërfshirëse
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Kthimi i refugjatëve dhe i    
personave të zhvendosur

Zgjidhja është e domosdoshme për kthimin e 
refugjatëve serbë të Kosovës,6 shumica e të cilëve 
aktualisht banojnë në Serbi, në shtëpitë e tyre në 
Kosovë dhe kthimin e shqiptarëve të Kosovës në 
shtëpitë e tyre në komunat me shumicë serbe në 
veri të Kosovës.

Mbrojtja e objekteve fetare dhe kulturore 
serbe; kthimi i pronave të Kishës 
Ortodokse Serbe në Kosovë
Mbrojtja e objekteve fetare dhe kulturore është 
rregulluar përgjithësisht në mënyrë instituciona-
le përmes Planit të Ahtisaarit, por zbatimi mbetet 
i papërshtatshëm. Çështja e kthimit të pronës deri 
më sot nuk është adresuar me ndonjë marrëveshje.

Kthimi i artefakteve të trashëgimisë 
kulturore kosovare nga Serbia

Ndër artefaktet që duhet të kthehen janë ekspozi-
tat dhe koleksionet arkeologjike dhe etnologjike 
nga Muzeu i Kosovës dhe nga Arkivi i Kosovës; 
dokumente nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen 
e Monumenteve; dhe filma që i përkasin ish-ndër-
marrjes socialiste Kosovafilm.

6  Vlerësimet janë se numri i serbëve të Kosovës që janë seriozisht të interesuar të kthehen në vendbanimin e tyre të paraluftës në Kosovë është disa 
mijëra persona. Intervistë me përfaqësuesin e një organizate ndërkombëtare, Prishtinë, 2018.

7  Kombinati Xeheror, Metalurgjik dhe Kimik Trepça, ish-gjiganti industrial socialist i Kosovës i vendosur në veri dhe simbol i luftës së ish-krahinës 
jugosllave për pavarësi politike, qëndron nbi miliona tonë depozita plumbi dhe zinku, si dhe disa mijëra tonë argjendi. Për shkak të ndarjes 
etno-territoriale të kompanisë, ku pjesa e vogël punëson punëtorë serbë të drejtuar nga Beogradi dhe pjesa më e madhe është nën kontroll të 
autoriteteve të Kosovës, prodhimi është zvogëluar ndjeshëm në periudhën e pasluftës, ndërsa kompania grumbullon borxhe të konsiderueshme 
financiare. Revitalizimi i Trepçës do të kërkojë investime substanciale.

8  Diga që krijoi liqenin artificial të Gazivodës u ndërtua gjatë gjysmës së parë të viteve 1980. Më shumë se dy të tretat e sipërfaqes së saj ndodhen 
brenda territorit të Kosovës në komunën veriore me shumicë serbe në Zubin Potok, dhe pjesa tjetër në Serbi, derisa burimi gjendet në Mal të Zi. 
Liqeni i Gazivode është burimi kryesor i ujit të pijshëm për veriun e Kosovës, përfshirë komunat me shumicë shqiptare, Mitrovicën e Jugut dhe 
Skenderajin, përfshirë një burim të rëndësishëm për rajonin e Prishtinës. Për më tepër, ky liqen ka rëndësi të madhe për prodhimin e energjisë 
elektrike në Kosovë, pasi siguron ujë ftohës për termocentralin e vetëm të Kosovës në Obiliq. Vetë hidrocentrali i Gazivodës gjithashtu kon-
tribuon afërsisht 3 përqind në prodhimin e energjisë së Kosovës. Uji nga liqeni përdoret gjithashtu nga disa ndërmarrje të mëdha industriale si 
dhe nga bujqit serbë në veriun e Kosovës.  Intervistë me ekspertin e Gazoívode, Luan Shllaku, shkurt 2020; “Ko će upravljati jezerom Gazivode? 
– Pitanje bez odgovora,” Crno Beli Svet, 5 mars 2019. Mund të gjendet në: http://crnobelisvet.com/ko-ce-upravljati-jezerom-gazivode-pitan-
je-bez-odgovora/.

Çështjet dhe kontestet e hapura 
kundërthënëse pronësore

Në mesin e shumë kontesteve që kërkojnë zgjidh-
je është përcaktimi i statusit të ndërmarrjeve të 
mëparshme shtetërore dhe shoqërore pas shpër-
bërjes së Jugosllavisë socialiste dhe pas luftës 
së vitit 1999 - Ndërmarrja Trepça7 dhe liqeni i 
Gazivodës8 janë dy nga çështjet më të kontestu-
ara. Kontestet përfshijnë jo vetëm ndërmarrjet që 
atëbotë ishin vendosur në Kosovë, por edhe degët 
e kompanive kosovare në Serbi (dhe anasjelltas) 
dhe investimet e shtetit serb në ndërmarrjet koso-
vare të vendosura në zonat me shumicë serbe të 
Kosovës që nga lufta. Çështjet e tjera sfiduese për 
t’u zgjidhur kanë të bëjnë me trashëgiminë jugosl-
lave (borxhet dhe pasuritë financiare, përfshirë 
këtu edhe misionet diplomatike jugosllave dhe 
pasuritë ushtarake); fati i pensioneve të paraluftës 
të qytetarëve të Kosovës dhe depozitave të tyre 
të mëparshme bankare në bankat serbe; dhe pre-
tendimet për dëmshpërblim të luftës nga Kosova 
kundër Serbisë në lidhje me luftën e vitit 1999 - një 
çështje tjetër shumë e diskutueshme.
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Në shkurt të vitit 2007, i Dërguari i Posaçëm i OKB-
së Martti Ahtisaari, ndërmjetës në bisedimet e sta-
tusit midis Kosovës dhe Serbisë që kishin filluar 
një vit më parë, paraqiti Propozimin Gjithëpërf-
shirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës (CSP) në 
Këshillin e Sigurimit të OKB-së për miratim.9 Plani 
i Ahtisaarit propozoi pavarësinë e mbikëqyrur për 
Kosovën, që synonte përfundimin e kontestit së 
statusit midis Prishtinës dhe Beogradit dhe ven-
dosjen e marrëdhënieve normale bilaterale. Ky 
plan mbuloi shumicën e çështjeve madhore të 
hapura bilaterale. Serbia e mbështetur nga Rusia, 
anëtare e përhershme e KS-së së OKB-së, përfun-
dimisht e hodhi poshtë propozimin, duke paran-
daluar miratimin e tij. Plani i Ahtisaari më pas u 
implementua përmes shpalljes së pavarësisë së 
Kosovës në vitin 2008 me mbështetjen e një koa-
licioni të gjerë të shteteve kryesisht perëndimore 

9 https://www.refworld.org/docid/4a54bc360.html.

dhe u bë pjesë e strukturës kushtetuese të shtetit 
të ri. Me këtë veprim, shumë çështje të hapura bi-
laterale të adresuara me Planin e Ahtisaarit u zba-
tuan në mënyrë të njëanshme nga pala kosovare, 
duke siguruar një bazë ekzistuese për negociatat 
për një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërf-
shirëse për të ecur përpara.

Plani i Ahtisaarit, i inkorporuar në rendin e pavar-
ur kushtetues të Kosovës, rregullonte një numër 
çështjesh të hapura bilaterale. Neni 4 konfirmonte 
të drejtën e të gjithë refugjatëve dhe personave 
të zhvendosur brenda vendit që të kthehen në 
vendbanimet e tyre para luftës dhe të kërkojnë 
pronat dhe pronësitë e tyre personale. Neni 5 
kërkonte që Kosova dhe Serbia të ndërmarrin të 
gjitha masat për të gjetur dhe identifikuar mbetjet 
e të gjithë personave të pagjetur nga lufta e vitit 

02RREGULLIMI I ÇËSHT-
JEVE BILATERALE 

BRENDA PLANIT TË 
AHTISAARIT
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1999 në Kosovë, përfshirë forcimin e kapaciteteve 
institucionale dhe vazhdimin e bashkëpunim-
it ekzistues. Shtojca III përcaktonte të drejtën e 
komunave me shumicë serbe në Kosovë për t’u 
angazhuar me institucionet shtetërore dhe ko-
munale dhe për të marrë mbështetje financiare 
nga Serbia, duke siguruar një kornizë institucio-
nale për një angazhim të tillë. Plani i Ahtisaarit 
gjithashtu përcaktonte dispozita të hollësishme 
për të siguruar autonominë dhe mbrojtjen e 
emërtimeve fetare dhe vendet e tyre në Kosovë, 
veçanërisht të Kishës Ortodokse Serbe (SOC) (Neni 
7 dhe Shtojca V). Kjo përfshin mbrojtjen ligjore të 
disa dhjetëra lokacioneve të krijuara si zona të 
mbrojtura që fillimisht ishin të mbrojtura fizikisht 
nga KFOR-i, detyrë e cila më vonë iu dorëzua Poli-
cisë së Kosovës. Dispozita të tjera kishin për qëllim 
vetëqëndrueshmërinë ekonomike të KOS-it dhe 
garantonin privilegje të caktuara, siç janë përjash-
timet nga taksat dhe doganat.

Në fund, propozimi i zgjidhjes merrej me një varg 
çështjesh pronësore (Neni 8 dhe Shtojcat VI e VII). 
Plani përcaktonte se të gjitha pronat e Republikës 
Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë 
brenda Kosovës do të bëhen pronë e shtetit të pa-
varur të Kosovës, ndërsa ndërmarrjet në pronësi 
publike do të bëhen pronë e shtetit ose, në rastin 
e ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime lokale ose 
rajonale, pronë e komunave. Për të gjitha ndër-
marrjet në pronësi shoqërore (NSH) - përfshirë 
Gazivodën dhe Trepçën - parashihej vazhdimi i 
procesit të privatizimit të filluar nga UNMIK-u nga 
një agjenci pasardhëse, si dhe një proces gjyqë-
sor për kontestet pronësore – të dyja të trajtohen 
nën mbikëqyrjen ndërkombëtare (Shtojca VII). Po 
ashtu, plani parashikonte që Kosova së bashku me 

10 Intervista me ish-zyrtarë ndërkombëtarë, Prishtinë, 2012.
11  Pasi integrimi i serbëve të Kosovës dhe largimi i institucioneve shtetërore serbe të vendosura në komunat me shumicë serbe ka qenë i pjesshëm, 

dispozitat e Planit të Ahtisaarit që rregullojnë mbështetjen për ato komuna nga Serbia kanë mbetur të pazbatuara.

Serbinë të pajtohej të marrë pjesën e saj të borxhit 
ndërkombëtar të Republikës së Serbisë (Shtojca 
VI).

Plani i Ahtisaarit, me gjithë kompromiset e tij 
të shumta të dhimbshme, duhej të zbatohej në 
mënyrë të njëanshme nga pala kosovare pa shpër-
blimin e njohjes ndërkombëtare dhe serbe ose 
pa vendosjen e marrëdhënieve ndërshtetërore 
me Serbinë. Kjo bashkë me bashkëpunimin e 
mangët të serbëve të Kosovës ndikoi negativisht 
në zbatimin e dispozitave që lidheshin me çështjet 
bilaterale. Për shembull, disa rregullore, sidomos 
ato që lidhen me të drejtat e pakicave serbe, nuk 
ishin zbatuar plotësisht10 dhe prandaj disa rreg-
ullime, siç janë ato të zonave të mbrojtura ende 
nuk respektohen plotësisht. Përveç kësaj, mung-
esa e marrëdhënieve të vendosura me Serbinë 
dhe pjesëmarrja e kufizuar e serbëve e pengonin 
rregullimin e disa çështjeve të tjera specifike bi-
laterale siç është kthimi i refugjatëve,11 derisa 
kontestin e privatizimit të shumë ndërmarrjeve 
publike e la të hapur me Serbinë. Këto dhe çësht-
jet e tjera thelbësore gjithsesi do të hapen sërish 
në negociatat për marrëveshjen përfundimtare, 
gjithëpërfshirëse. Por qëndrimi i shumë politi-
kanëve kosovarë të cilët Planin e Ahtisarit e kon-
siderojnë kompromis final do ta bëjë të vështirë 
gjetjen e zgjidhjeve.
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Në shkurt 2011, Bashkimi Evropian filloi të ash-
tuquajturin dialog teknik me Kosovën dhe 
Serbinë, i cili shënoi fillimin e procesit të dialo-
gut të udhëhequr nga BE-ja. Ai erdhi si rezultat 
i përshkallëzimit të tensioneve mes Serbisë dhe 
BE-së pas vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare 
të Drejtësisë të vitit 2010 në favor të shpalljes së 
pavarësisë së Kosovës. Kjo bëri që vendet anëtare 
udhëheqëse të BE-së, kryesisht Gjermania dhe 
Mbretëria e Bashkuar (me mbështetjen ameri-
kane), ta marrin lidershipin e kontestit mes dy 
vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke sjellë në 
tavolinë aspiratat e Serbisë për anëtarësim në BE. 
Nga marsi 2011 deri në shkurt 2012, dialogu teknik 

12  Për më tepër, u dakordua shkëmbimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i të ashtuquajturave “oficerë ndërlidhës” - diçka e ngjashme me përfaqë-
suesit diplomatikë në mungesë të njohjes reciproke - po ashtu një mënyrë që Kosova të marrë pjesë në forume rajonale dhe organizata që 
shpërfillnin kontestin për statusin. Shih: The Analysis of the Implementation of the Technical Agreements Between Kosovo and Serbia, KIPRED, 
Prishtinë, qershor 2013; mund të gjendet në: http://www.kipred.org/en/news/THE-ANALYSIS-OF-THE-IMPLEMENTATION-OF-THE-TECHNI-
CAL-AGREEMENTS-BETWEEN-KOSOVO-AND-SERBIA-206. Shumica e marrëveshjeve mund të gjenden në faqen e internetit të zyrës së qeverisë 
serbe në Kosovë: http://www.kim.gov.rs/lat/pregovaracki-proces.php.

iu shmang kontestit të statusit dhe u përqendrua 
në çështjet bilaterale duke prodhuar këto gjashtë 
marrëveshje:12

   Kthimi i regjistrave të Kosovës: Dy marrëvesh-
je rregullonin kthimin e librave të regjistrave 
civilë (kopjeve) të Kosovës dhe të Regjistrave 
Kadastralë të Kosovës të marrë nga Serbia në 
vitin 1999. Në marrëveshje hynte edhe me-
kanizmi për përcaktimin e saktësisë së reg-
jistrave kadastralë.

    Liria e lëvizjes së njerëzve: Marrëveshja u ga-
rantonte qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë 

03ÇËSHTJET BILATERALE 
BRENDA DIALOGUT 

(POLITIK) TË 
UDHËHEQUR NGA BE-JA
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lirinë e lëvizjes në vendin e tjetrit me letërn-
joftime, dhe gjithashtu rregullonte udhëtimin 
me makinë sa i përket tabelave të regjistrimit 
dhe sigurimit të makinave. Tabelat e Serbisë 
të përdorura nga serbët e Kosovës në veri të 
Kosovës bëheshin të pavlefshme dhe duhej të 
regjistroheshin te autoritetet e Kosovës.

    Lëvizja e lirë e mallrave: Ekzistojnë dy mar-
rëveshje, njëra për pranimin e ndërsjellë të vu-
lave doganore (ku pala kosovare përdor emër-
timin neutral “Qeveria e Kosovës”) dhe tjetra 
për një sistem të “Menaxhimit të Integruar të 
Kufijve” (IBM) bazuar në krijimin e 6 pikëkali-
meve kufitare.

    Njohja e ndërsjellë e diplomave universitare.

Qasja e përqendrimit në çështjet bilaterale, tejet 
teknike, shumë shpejt u tregua e parealizueshme. 
Negociatat për vendosjen e kufirit për të mundë-
suar lëvizjen e lirë të mallrave menjëherë shka-
ktuan tensione mes autoriteteve të Kosovës dhe 
serbëve në veri të vendit dhe çuan në shpërthim 
të dhunës në verën e vitit 2011. Këtu së pari u 
përfshi policia e Kosovës por menjëherë më pas 
reagoi edhe KFOR-i. Intervenimi pasues politik i 
kancelares gjermane Angela Merkel në gusht të 
atij viti hapi rrugë që në vjeshtën e vitit 2012 të 
hiqej dorë nga dialogu teknik në favor të një dia-
logu politik.13 Shumica e marrëveshjeve teknike 
ishin arritur vetëm pas intervenimit të Merkelit. 
Implementimi praktik i të gjitha marrëveshjeve u 
arrit vetëm pas fillimit të dialogut politik.

13  Ndërhyrja e Merkelit dhe ndryshimi i politikës së BE-së u simbolizua nga vizita e saj në gusht të vitit 2011 në Beograd. Vizita shënoi një ndarje 
mes politikës gjermane dhe asaj të BE-së karshi Presidentit serb Boris Tadiq dhe qeverisë së tij të udhëhequr nga Partia Demokratike që kon-
tribuoi në ndryshimin e pushtetit gjatë zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të vitit 2012  ku fitoi Partia Përparimtare Serbe (SNS) dhe 
udhëheqësi i saj i ardhshëm, Aleksandar Vučić.

Kalimi nga dialogu teknik te ai politik nënkup-
tonte zhvendosjen e vëmendjes larg çështjeve të 
tilla bilaterale, duke e kthyer vëmendjen te çësht-
ja thelbësore – statusi. Politika e këtij ndryshimi 
– kushtëzimi i aspiratave të Serbisë për anëtarë-
sim në BE me pranimin e realitetit të një Kosove 
të pavarur dhe të integritetit të saj territorial, 
sovranitetit dhe subjektivitetit ndërkombëtar – 

Bashkimi Evropian filloi të 
ashtuquajturin dialog teknik 
me Kosovën dhe Serbinë, i 
cili shënoi fillimin e procesit 
të dialogut të udhëhequr nga 
BE-ja. Ai erdhi si rezultat i 
përshkallëzimit të tensioneve 
mes Serbisë dhe BE-së 
pas vendimit të Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë 
të vitit 2010 në favor të 
shpalljes së pavarësisë së 
Kosovës
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përcaktonte parimet dhe qëllimet, si eksplicite 
ashtu edhe ato implicite, të kornizës së dialogut 
politik. Fokusi i marrëdhënieve kështu kaloi te in-
tegrimi i serbëve të Kosovës në shtetin e Kosovës 
me largimin e institucioneve shtetërore serbe nga 
territori i Kosovës. Qasja e dialogut ishte progre-
sive, duke çuar në nënshkrimin e Marrëveshjes 
historike të Prillit 2013 (“marrëveshja e parë”) e 
cila parashikonte integrimin e policisë, gjyqësorit 
dhe institucioneve komunale në katër komunat 
me shumicë serbe në shtetin e Kosovës. Kjo qasje 
duhet të kishte çuar në “normalizimin e plotë të 
marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë” siç ishte 
cekur në marrëveshje.14 Kjo nënkuptonte normal-
izim të plotë të marrëdhënieve si marrëdhënie 
bilaterale, derisa çështjet e mbetura bilaterale të 
zgjidheshin më vonë në dialog mes dy shteteve 
sovrane të lehtësuara me pranimin e realitetit të 
Kosovës së pavarur nga ana e Beogradit. Ekipi ne-
gociator i BE-së mori parasysh edhe temat tjera 
– siç është integrimi i institucioneve arsimore dhe 
shëndetësore në kornizën shtetërore të Kosovës – 
për një “marrëveshje të dytë” në të ardhmen, duke 
i dhënë fokus shumë më të theksuar aspekteve 
të mbetura bilaterale në atë fazë të mëvonshme.15  
Në anën tjetër, ne linjë me Marrëveshjen e Pril-
lit vazhdoi edhe implementimi i marrëveshjeve 
të dialogut teknik.  Fryma e re e bashkëpunimit 
midis zyrtarëve më të lartë shtetërorë serbë dhe 
kosovarë i mundësuan BE-së të arrijë edhe dy 
marrëveshje bilaterale në shtator të vitit 2013, të 
plotësuara dhe të përditësuara në vitin 2015:

14  Bodo Weber & Agron Bajrami, The Original Framework of the Political Dialogue, DCP-KFOS Policy note, maj 2018; mund të gjendet në: http://
www.democratizationpolicy.org/wp-content/uploads/2020/05/1_The-Orignal-Dialogue-Framework_English.pdf.

15  Këto, ndër të tjera, janë integrimi i pjesshëm i kurrikulave shtetërore serbe të institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm në gjuhën serbe dhe 
të universitetit në veriun e Mitrovicës në kornizën institucionale kosovare, apo fati i sigurimit shëndetësor serb për serbët e Kosovës. Intervista 
me anëtarët e ekipit negociues të dialogut EEAS, Bruksel, 2014-16.

16  Marrëveshjet në lidhje me telekomunikacionin; Plani i veprimit të telekomëve (2015), mund të gjendet në: : https://kryeministri-ks.net/en/docu-
ments-en/.

17  Marrëveshjet në lidhje me energjinë, Konkluzionet e lehtësuesit të BE-së për zbatimin e Marrëveshjes së Energjisë së vitit 2013, mund të gjendet 
në: https://kryeministri-ks.net/en/documents-en/.

   Telekomunikacioni: Marrëveshja me mbështet-
je nga Beogradi rregulloi alokimin e kodit tele-
fonik të Kosovës nga Unioni Ndërkombëtar i 
Telekomunikacionit (ITU) dhe migrimin e tre 
kodeve në përdorim - kodet e Sllovenisë dhe 
Monakos të përdorura nga shteti i Kosovës 
dhe kodi i  Serbisë që përdoret në komunat 
me shumicë serbe. Regjistrimi i një kompanie 
serbe për shërbimet e telefonisë mobile sipas 
ligjeve të Kosovës ishte gjithashtu pjesë e mar-
rëveshjes.16

   Energjia: Marrëveshja synonte t’i jepte fund 
kontrollit të vazhdueshëm ndërkombëtar të 
kompanisë serbe të furnizimit me energji mbi 
rrjetin e shpërndarjes në territorin e Kosovës, 
të rregullojë marrëdhëniet midis Operatorëve 
të Sistemit të Transitit të Serbisë dhe Kosovës 
(TSO) EMS-së (Elektromreža Srbije) dhe 
KOSTT-it (Operatori Sistemi, Transmisioni dhe 
Tregu) si dhe furnizimin dhe shpërndarjen e 
EMS-së në veri të Kosovës për serbët e Kosovës, 
ashtu që Serbia ta mbështet anëtarësimin e 
KOSTT-it në Rrjetin Evropian të Operatorëve të 
Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike 
(ENTSO-E) dhe regjistrimin e dy kompanive 
serbe për furnizim dhe shpërndarje sipas lig-
jeve të Kosovës.17

Dialogu politik, me qasjen e tij graduale, me kohë 
u shpërbë. Disa faktorë ndikuan në këtë rezultat. 
Nga ana e BE-së, në vitin 2015 Federica Mogherini 
zuri vendin e parardhëses së saj më me përvojë, 
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Catherine Ashton, si kryenegociatore. Ndërsa 
vëmendja politike e kryeqyteteve të mëdha evro-
piane ishte kthyer te pikat e tjera të nxehta, nuk 
u nxor asnjë strategji afatgjate. Në anën tjetër, 
Beogradi dhe Prishtina përmes kryeministrave 
të atëhershëm dhe pastaj Presidentëve Vučić dhe 
Thaçi shfrytëzuan situatën për ta vonuar pafundë-
sisht zbatimin dhe Serbia u kthye te kontestimi i 
statusit të Kosovës. Si rrjedhojë, implementimi i 
marrëdhënieve bilaterale u ngadalësua me kalim-
in e kohës dhe në fund u pezullua tërësisht. Në 
fund, vetëm dy marrëveshje – ajo për kthimin e li-
brave të regjistrave civilë dhe ajo e telekomunika-
cionit – ishin implementuar plotësisht, por vetëm 
pas disa vitesh vonesë. Të tjerat ose u implemen-
tuan pjesërisht ose nuk u implementuan fare:18

   Regjistrat kadastralë: Serbia i ktheu disa, por 
jo të gjitha.

   Liria e lëvizjes së njerëzve: Lëvizja e dyanshme 
përgjatë kufijve me letërnjoftime dhe vetura u 
bë e mundur, por Serbia ende nuk lejon shtetas 
të vendeve të treta të udhëtojnë nga Kosova për 
në Serbi, dhe as nuk ka ndodhur riregjistrimi i 
tabelave serbe në veri të Kosovës

   Lëvizja e lirë e mallrave: Serbia vazhdoi që me 
të ashtuquajturat zyrat doganore të zhven-
dosura nga Kosova19 të lëshojë dokumente 
doganore me vulat e tyre. Menaxhimi i për-
bashkët i kufijve ishte i suksesshëm, por Beo-
gradi nuk vendosi pikëkalime të përhershme 
siç ishte rënë dakord.

18  RIDEA Institute, Background Note/Study on The Substance and Status of Implementation of Kosovo-Serbia Dialogue Agreements, tetor 2019, 
mund të gjendet në: http://www.ridea-ks.org/Articles/3/Images/29-01-2019/591118_The_Substance_and_Status_of_Implementation_of_Koso-
vo-Serbia_Dialogue%27_Agreements.pdf.

19 Zyrat doganore shtetërore serbe në Kosovë u zhvendosën në Serbinë Qendrore pas humbjes së kontrollit të Serbisë mbi Kosovën pas vitit 1999.
20 Intervistë me përfaqësuesin e BE-së, prill 2020.

   Njohja e ndërsjellë e diplomave universitare: 
Kjo marrëveshje nuk u zbatua, duke ia lënë fa-
jin njëri-tjetrit për mungesë zbatimi. 

   Energjia: As Marrëveshja e Prillit e vitit 2013 
dhe as ajo e vitit 2015 asnjëherë nuk u zbatuan 
për shkak se Beogradi e bllokoi anëtarësimin e 
KOSTT-it në ENTSO-E, dhe pasi nuk aplikoi në 
mënyrë adekuate për regjistrimit të dy kom-
panive serbe të energjisë në Prishtinë

Kosova ishte pjesërisht përgjegjëse për vonesat e 
zbatimit të marrëveshjeve dypalëshe pikësëpa-
ri për shkak të trazirave të brendshme politike 
të cilat gjithmonë prodhonin rrëzim të qeverive 
dhe zgjedhje të parakohshme. Por, përgjegjësinë 
kryesore për bllokadë e mban Serbia. Mungesa e 
një zgjidhjeje formale të çështjes së statusit ishte 
ndërlikuar me kontestimin e vazhdueshëm të pa-
varësisë së Kosovës nga ana e Beogradit.  Ky devi-
jim nga dakordimi fillestar i Beogradit me kornizën 
e dialogut u nxit edhe nga perfomanca e dobët e 
BE-së. Disa çështje si energjia20 u dëshmua se ishte 
e pamundur të zgjidheshin ndaras nga tërësia e 
çështjeve të hapura mes Kosovës dhe Serbisë që 
kërkonin një kontekst më gjithëpërfshirës nego-
ciues për zgjidhje.
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Në korrik të vitit 2017, gjatë një takimi mes Presi-
dentin kosovar dhe atij serb, Hashim Thaçi dhe 
Aleksandar Vučić, Mogherini inicoi të ashtuquaj-
turën fazë të re të dialogut - negociatat për një 
marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe 
ligjërisht të detyrueshme. Kapërcimi te pika e fun-
dit ishte opsioni i fundit i mbetur për ta shpëtuar 
dialogun meqë qasja fillestare progresive dështoi 
pasi BE-ja kishte lejuar që palët t‘i shkelin rregullat e 
lojës. Ideja e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse fil-
limisht ishte menduar si një kornizë brenda së cilës 
do të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura bilaterale 
midis dy vendeve. Por, negociatat ndërmjet tre ak-
torëve kryesore shumë shpejt morën një kahje krejt 
tjetër, larg nga korniza fillestare konceptuale drejt 
një shkëmbimi territorial të bazuar në konceptet e 
prapambetura etno-territoriale. Mogherini dhe eki-
pi i saj u pajtuan me idenë e shkëmbimit territorial 
pa pasur mandat nga vendet anëtare të BE-së, dhe 

ky pozicion në vitin 2019 fitoi simpatinë e admi-
nistratës së presidentit Trump dhe një kohë edhe 
të Parisit zyrtar.  Berlini e hodhi poshtë këtë ide në 
mënyrë të hapur, derisa shumica e vendeve anëtare 
të BE-së u pajtuan me Gjermaninë por refuzuan të 
jenë të zëshme. Kjo kthesë e papritur plotësisht i la 
anash çështjet bilaterale.

Që nga fillimi i fazës së re të bisedimeve e deri në 
fillim të vitit 2018, Beogradi bënte spin të ashpër 
politik si me publikun e vet përmes një „dialogu të 
brendshëm“ të orkestruar me kujdes ashtu edhe 
me zyrtarët perëndimorë me qëllim të ridefinimit 
të dialogut sipas rregullave të tij. 

Kështu, Presidenti Vučić iu ankua diplomatëve të 
vendeve anëtare se Serbia vetëm „jepte, jepte por 
asgjë nuk merrte“, duke iu referuar bllokimit të zba-
timit të pikës kryesore të Marrëveshjes së Prillit – 

04ÇËSHTJET BILATER-
ALE BRENDA FAZËS 

FINALE TË DIALOGUT
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themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumi-
cë Serbe.21 Më vonë, në një ngjarje ndërkombëtare 
në skenë me homologun e tij kosovar Thaçi, Vučić e 
përsëriti pretendimin e tij se „ne i kemi përmbushur 
të gjitha obligimet tona dhe askush në këtë sallë, as 
Hashimi, nuk mund të thotë se ekziston diçka që 
nuk kemi zbatuar. Ndërsa Kosova apo Prishtina e ka 
pasur vetëm një obligim – të themelojë Bashkësinë e 
Komunave Serbe. Kjo nuk ka ndodhur.“22 Këmbën-
gulja e Vučićit se Serbia i ka zbatuar të gjitha ato që 
janë dakorduar brenda kornizës së dialogut qartazi 
nuk ishte e vërtetë. Edhe dokumenti i fundit bie-
nal i EEAS-it, i cili vlerësonte përparimin e Serbisë 

21 Intervista me diplomatët perëndimorë, Beograd, nëntor 2017.
22  “Vučić i Tači u polemici: Ko je isporučio sve, a ko nije?,” Kossev, 8 qershor 2019; mund të gjendet në: : https://kossev.info/vucic-i-taci-u-polemi-

ci-ko-je-isporucio-sve-a-ko-nije. 
23 Kapitulli 35 u shtua në listën kontrolluese të pranimit të Serbisë sapo u bë vend kandidat, duke kërkuar normalizimin me Kosovën para anëtarësimit.
24 Non Paper of the EEAS and European Commission Services On The State Of Play Regarding Chapter 35, Brussels, dhjetor 2016. 
25 Diskutim me një diplomat të lartë të vendit anëtar të BE-së, Prishtinë, shkurt, 2018.
26 Intervista me diplomatët perëndimorë, Beograd, nëntor 2017.

drejt anëtarësimit në lidhje me Kapitullin 3523 dhe 
ishte dorëzuar para fillimit të fazës së re të dialo-
gut, thoshte se shumica e çështjeve bilaterale për të 
cilat ishte rënë dakord brenda procesit të dialogut 
teknik dhe politik nuk janë zbatuar (plotësisht). Në 
të shumtën e rasteve, dokumenti e identifikonte 
Serbinë si palën e bisedimeve që është përgjegjëse 
për moszbatim.24 Mogherini dhe ekipi i saj asn-
jëherë nuk i përmirësuan të pavërtetat e Vučićit. 

Duke u nisur nga ankesat e pabazuara por të pakon-
testuara të Serbisë për gjoja trajtim të pabarabartë 
në dialog, Vučić në mënyrë të njëanshme dhe të 
fshehtë mori t’i ridefinojë negociatat për një mar-
rëveshje përfundimtare si kërkim të një “kom-
promisi” me fokus te benefitet për Beogradin. Në 
takimet me diplomatët perëndimorë, Presidenti 
serb vazhdimisht dërgoi sinjale se Serbia mund 
të jetë e gatshme të pajtohet për një lloj njohjeje 
të Kosovës “vetëm nëse jep diçka (Kosova)”. 25 Siç 
vërejti një diplomat evropian në Beograd, kjo tezë 
kryesore qartazi kishte për qëllim orientimin e BE-
së drejt fillimit të negociatave me një qasje të për-
qendruar në pyetjen „Çka t‘i jepet Serbisë?”26 Gjatë 
muajve të parë të kësaj faze të re të dialogut, Vučić 
këmbënguli se Serbia duhej të merrte “diçka” nga 
negociatat për një marrëveshje përfundimtare, por 
nuk sqaroi se çka ishte ajo. Ai në mënyrë të paqartë 
vinte në dukje disa çështje si autonomi për serbët e 
Kosovës dhe çështje bilaterale me vlerë simbolike 
kombëtare për ta shitur marrëveshjen në Serbi. 
Ndër këto çështje ishte mbrojtja e Kishës Ortodokse 
Serbe dhe trashëgimisë kulturore serbe, personat e 

Gjatë një takimi mes Presidentin 
kosovar dhe atij serb, Hashim 
Thaçi dhe Aleksandar 
Vučić, Mogherini inicoi të 
ashtuquajturën fazë të re të 
dialogut - negociatat për një 
marrëveshje përfundimtare, 
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht 
të detyrueshme.
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pagjetur dhe kontestet pronësore.27 

Por, ai shumë shpejt zbuloi se kjo “diçka” ishin as-
piratat territoriale. Ndërsa Vučić nisi të shpaloste 
harta për ndarjet territoriale dhe / ose shkëmbimet 
territoriale në takime të mbyllura me homologët e tij 
në kryeqytetet kryesore të vendeve anëtare të BE-së 
në pranverën e vitit 2018, ekipi i Mogherinit filloi të 
ripërcaktojë rolin e vet si “nuk është puna jonë të 
mbajmë vija të kuqe”. Kjo ishte plotësisht kundër 
parimeve dhe qëllimeve fillestare të dialogut politik.

Ky kalim nga bisedimet për një marrëveshje kom-
plekse, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në 
një ujdi të shpejtë të llojit “cilado marrëveshje është 
marrëveshje e mirë” nuk la hapësirë për diskutime 
serioze rreth marrëveshjeve që ishin dakorduar 
për çështjet e hapura bilaterale. Megjithatë, poli-
tikëbërësit në Prishtinë e Beograd kohë pas kohe u 
referoheshin atyre me propozime të ndryshme në 
pajtim me secilën prej pozicioneve të tyre negoci-
uese. Në Serbi, presidenti Vučić kishte deklaruar 
se dialogu i brendshëm (i cili përfundoi në pran-
verën e vitit 2018) do të prodhonte një dokument 
të pozicionit negociues. Por asnjëherë nuk ishte 
prodhuar një dokument i tillë. Në një deklaratë të 
rrallë në fillim të vitit 2018, Marko Đurić, drejtor i 
Zyrës së qeverisë serbe për Kosovën dhe Metohinë, 
zbuloi qëndrimin e Beogradit në lidhje me kontestet 
pronësore.28 Đurić insistoi se shumica e fondeve të 
depozituara në Bankën Qendrore të Kosovës për të 
kompensuar ish-pronarët e kompanive në Kosovë 
të privatizuara pas pavarësisë duhet t›u shkonin 

27 Intervista me diplomatët perëndimorë, Beograd, nëntor 2017.
28  Đurić bëri deklaratën në kontekstin e një studimi të ekspertëve mbi aspektet demografike dhe socio-ekonomike të një marrëveshjeje të 

mundshme, shih: Economic, Demographic And Social Effects Of Potential Scenarios Of Normalization Of Relations Between Belgrade And Pristina, 
Open Society Foundation, Serbia, Belgrade, April 2018; available at: http://www.fosserbia.org/sr/assets/uploads/ekonomska-studija/econom-
ic_demografic_social_effects_summary.pdf. 

29 „Privatizacija i restitucija,“ Euractiv.rs, 7 maj 2018; mund të gjendet në: http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/12615-privatizacija-i-restitucija.
30  Projekt-propozimi shërbeu si manovër taktike e Haradinajt për të udhëhequr një iniciativë parlamentare nga Partia Socialdemokrate e Kosovës 

(PSD) për një rezolutë rreth një platforme shtetërore për negociatat e dialogut. Pretendohej se drafti, i botuar në anglisht, ishte përpiluar nga 
këshilltari i kahmotshëm juridik i Haradinajt, Michael O’Reilly. Intervista me politikëbërësit e Kosovës, 2018-19.

kompanive serbe që kishin humbur degët e Kosovës 
në këtë proces. Në të njëjtën kohë, ai njoftoi se Beo-
gradi do të kërkojë rishikimin e procesit të privat-
izimit dhe kthimin e pronave, duke insistuar se 58% 
e tokës në Kosovë i takon Serbisë / serbëve.29

Në dhjetor 2018, Kryeministri kosovar Ramush Ha-
radinaj papritur publikoi një “Projekt-Marrëveshje 
Gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe 
Republikës së Serbisë.”30 Dokumenti 30-faqesh 
përfshin një listë gjithëpërfshirëse të çështjeve bi-

Duke u nisur nga ankesat e 
pabazuara por të pakontestuara 
të Serbisë për gjoja trajtim të 
pabarabartë në dialog, Vučić 
në mënyrë të njëanshme dhe 
të fshehtë mori t’i ridefinojë 
negociatat për një marrëveshje 
përfundimtare si kërkim të 
një “kompromisi” me fokus te 
benefitet për Beogradin. 
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laterale, përfshirë marrëveshjet ekzistuese të dialo-
gut. Dy kapituj merreshin me kontestet pronësore 
dhe financiare, me një listë të gjatë të kërkesave 
për Serbinë - përfshirë dëmshpërblimet për dëmet 
e luftës dhe kompensimin për viktimat e krimeve të 
luftës. Për sa i përket detyrimeve të Kosovës, doku-
menti vetëm thoshte se Kosova ndan përgjegjësinë 
për borxhin e huaj të ish-Jugosllavisë (Serbisë). Një 
delegacion shtetëror ndërpartiak u krijua më vonë 
atë muaj ku Partia Socialdemokrate (PSD) e opozitës 

31  PLATFORM FOR DIALOGUE ON A FINAL, COMPREHENSIVE AND LEGALLY BINDING AGREEMENT ON NORMALIZATION OF RELATIONS 
BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE REPUBLIC OF SERBIA, State Delegation of the Republic of Kosovo, 14 shkurt 2019; mund të 
gjendet në: https://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2019/02/Kosovos-platform.pdf. Partitë kryesore të opozitës, Vetëvendosje dhe LDK, 
kundërshtuan pjesëmarrjen në delegacion dhe në hartimin e platformës.

32 fq. 7-8.
33 Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar, https://www.scp-ks.org/en.
34 Preliminary Position Statements (Strictly Confidential), Prishtinë, mars-maj 2019.

iu bashkua anëtarëve të koalicionit qeverisës. Palët 
miratuan një platformë të përbashkët negociuese 
në shkurt të vitit 2019.31 Një pjesë dyfaqëshe e doku-
mentit 10-faqesh me titull “Krimet e luftës, personat 
e zhdukur, viktimat e krimeve seksuale të kohës së 
luftës dhe riparimet”32 shkurtimisht rendisin çësht-
jet thelbësore bilaterale - shumica e tyre kompen-
simet pronësore. Risia e vetme e vërtetë ishte 
kërkesa për një “gjykatë speciale” për të ndjekur 
penalisht “krimet e luftës të kryera nga Serbia gjatë 
luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999” ekuivalent 
me gjykatën speciale të Kosovës me seli në Hagë,33 
e cila merret me krimet shqiptare të luftës. Në kon-
tekstin e iniciativës së kancelares gjermane Angela 
Merkel dhe të Presidentit francez Emmanuel Ma-
cron për të ringjallur procesin e negociatave me një 
mini-samit të përbashkët të Ballkanit Perëndimor 
në prill të vitit 2019 në Berlin, zyra e Kryeministrit 
Haradinaj përgatiti një seri të “Deklaratave të Pozi-
cionit Preliminar” që e ndau me kabinetet e të dy 
drejtuesve evropianë në maj të po këtij viti.34 Disa 
nga dokumentet merreshin me çështje bilaterale. Sa 
i përket çështjeve pronësore, dokumentet përmba-
jnë pozicionin tashmë të njohur kosovar për preten-
dimet financiare, pronësore dhe riparimet e luftës. 
Përveç themelimit të komisioneve të përbashkëta 
serbo-kosovare, dokumentet propozonin krijimin e 
një mekanizmi detyrues ndërkombëtar të zgjidhjes 
së kontesteve. Sa i përket opozitës, një dokument i 
shkurtë i vitit 2017 i Lidhjes Demokratike të Kosovës 
(LDK) nuk ofronte asgjë më shumë pos një liste të 
njohur çështjes të statusit dhe atyre bilaterale, si 
dhe një listë të detajuar prentedimesh pronësore 

Pas negociatave të fshehta 
gjatë janarit dhe shkurtit 
mes Presidentëve të Kosovës 
dhe Serbisë që anashkaluan 
BE-në, Grenell arriti t’i 
bindë përfaqësuesit e dy 
shteteve të nënshkruajnë tre 
marrëveshje bilaterale për 
rivendosjen e trafikut ajror, 
hekurudhor dhe autostradës 
midis Kosovës dhe Serbisë. 
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dhe riparimesh të luftës.35 Lëvizja Vetëvendosje që 
atëherë ishte në opozitë këmbëngulte të rishiko-
heshin të gjitha marrëveshjet e arritura deri atëherë, 
përfshirë ato që trajtojnë çështje bilaterale, dhe ar-
syet për moszbatimin e tyre.36

Bisedimet serioze rreth çështjeve të hapura bilater-
ale dhe kontesteve brenda kontekstit të një kornize 
gjithëpërfshirëse nuk ishin zhvilluar asnjëherë. Për 
më tepër, tensionet politike mes qeverisë së Kosovës 
dhe asaj të Serbisë morën hov për shkak se tre ne-
gociuesit – Mogherini, Vučić dheThaçi – shtynë për-
para idenë e një shkëmbim territorial duke bërë që 
çështjet bilaterale të përdoreshin si armë të betejës 
politike e cila erdhi më pas. Në nëntor 2018, qeveria 
e Kosovës, e mbështetur nga të gjitha partitë parlam-
entare shqiptare, vendosi taksën 100% për të gjitha 
mallrat dhe shërbimet e importuara nga Serbia. Kjo 
masë ishte në shenjë hakmarrjeje ndaj Serbisë që 
loboi me sukses kundër aplikimit të anëtarësimit 
të Kosovës në Interpol po atë muaj dhe për shkak 
të fushatës për çnjohje të drejtuar nga Ministria e 
Jashtme e Serbisë, e cila deri atëherë kishte bërë 
që më shumë se dhjetë shtete ta tërhiqnin njohjen 
e Kosovës. Masa gjithashtu shërbeu për t’i ndalur 
negociatat për shkëmbimin territorial në Bruksel, 
ndërsa Presidenti i Serbisë e kushtëzoi kthimin në 
tavolinën e bisedimeve me heqjen e taksës. 

Në fillim të vitit 2020, i dërguari i posaçëm Presi-
dentit të SHBA-ve për negociatat Kosovë-Serbi, 
Ambasadori Richard Grenell, u dha krah çështjeve 
bilaterale. Pas negociatave të fshehta gjatë janarit 
dhe shkurtit mes Presidentëve të Kosovës dhe Ser-

35 Dokument i LDK-së (pa titull) 2017 (data e saktë nuk dihet).
36 Shih programin qeverisës të VV-së të vitit 2019: https://www.vetevendosje.org/alternativa/veprimet/
37  Letrat e botuara në: “BIRN siguron dokumente në lidhje me lidhjet ajrore, rrugore dhe hekurudhore me Serbinë”, Prishtina Insight, 4 mars 2020; 

mund të gjendet në: https://prishtinainsight.com/birn-secures-documents-relating-to-air-road-and-rail-connections-with-serbia/. 
38 Intervista me bashkëbiseduesit serbë të Kosovës në veri të Kosovës, prill 2020.
39  Intervistë me zyrtarin e BE-së, prill 2020; Bodo Weber, “Kosovska energetka nezavisnost i (ne) uspeh političkog dijaloga,” RTV KiM, 22 maj 2020, 

mund të gjendet në: https://www.radiokim.net/vesti/analiza/kosovska-energetska-nezavisnost-i-neuspeh-politickog-dijaloga.html.

bisë që anashkaluan BE-në, Grenell arriti t’i bindë 
përfaqësuesit e dy shteteve të nënshkruajnë tre 
marrëveshje bilaterale për rivendosjen e trafikut 
ajror, hekurudhor dhe autostradës midis Kosovës 
dhe Serbisë. Por, këto të ashtuquajtura “marrëvesh-
je” nuk janë më shumë se dokumente qëllimesh 
dhe nuk mund të zbatohen jashtë kornizës së një 
marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe detyruese. 
Megjithatë, me këtë hap, Grenell rrëmbeu me suk-
ses drejtimin e negociatave nga BE-ja, duke nxitur 
dyshimet në Kosovë dhe në BE se marrëveshjet janë 
thjesht taktikë instrumentale për të ringjallur nego-
ciatat e bllokuara për marrëveshjen e shkëmbimit 
territorial.37

Në anën tjetër, përparimi është arritur gjatë fazës së 
re të dialogut në vetëm dy marrëveshje bilaterale - 
liria e lëvizjes dhe energjia - por plotësisht jashtë 
kornizës së dialogut. Sa i përket lirisë së lëvizjes, në 
vitin 2019 autoritetet e Kosovës në veri filluan pro-
cesin e riregjistrimit të makinave me targa serbe, por 
nuk ka asnjë indikacion se autoritetet e Kosovës e 
koordinuan këtë veprim me Beogradin.38 Sa i përket 
energjisë, më 20 prill 2020, autoritetet e Kosovës i 
befasuan të gjithë duke njoftuar se vendi u bë anëtar 
i ENTSO-E-së. Ky hap, pjesë e marrëveshjes bilat-
erale të energjisë, ndodhi pavarësisht rezistencës 
së vazhdueshme serbe. Një politikë e “Planit B” e 
iniciuar bashkërisht mes qeverisë së Kosovës dhe 
KOSTT-it në vitin 2018, u mundësoi atyre të anash-
kalojnë Beogradin dhe çuan në nënshkrimin e një 
marrëveshjeje të re anëtarësimi midis KOSTT-it dhe 
ENTSO-E-së në vitin 2019 - edhe një herë, plotësisht 
jashtë kornizës së marrëveshjes për energjinë.39
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Historia e dialogut të udhëhequr nga BE-ja midis 
Kosovës dhe Serbisë tregon se zgjidhjet e qën-
drueshme për mosmarrëveshjet ekzistuese bilat-
erale midis dy vendeve nuk janë të realizueshme 
pa zgjidhjen e kontestit të statusit. 

Kjo do të thotë se Serbia duhet të pranojë statusin e 
Kosovës si shtet të pavarur, diçka që nisi ta bëjë me 
nënshkrimin e pikës së parë dhe zbatimin fillestar 
të Marrëveshjes së Prillit 2013 e cila lehtësoi për-
parimin thelbësor në marrëveshjet e ndryshme 
bilaterale të arritura në kuadër të dialogut. Qasja 
origjinale, graduale e dialogut politik të vitit 2013 
i ofroi Serbisë një rrugë të realizueshme drejt për-
fundimit të qëndrueshëm të kontestit të statusit. 
Fatkeqësisht, Beogradi nuk e mori atë rrugë. 

Dialogu politik pastaj u fut gjithnjë e më shumë 
në krizë dhe zbatimi i marrëveshjeve bilaterale 

faktikisht u pezullua. Dështimi i qasjes graduale 
(por të orientuar drejt rezultateve) në dialogun 
politik ka treguar se nevojitet një qasje e re. E vet-
mja mënyrë e mundshme për t’i dhënë fund në 
mënyrë të qëndrueshme kontestit të statusit dhe 
në të njëjtën kohë për të adresuar të gjitha çështjet 
e hapura bilaterale është të zhvillohen bisedime 
brenda formatit ekzistues të negociatave për një 
marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse 
për normalizimin e plotë të marrëdhënieve bi-
laterale. Negociatat e zhvilluara që nga viti 2017, 
megjithatë, kanë devijuar tërësisht nga qëllimi i 
tillë, duke kaluar në bisedime të një ujdie të shpe-
jtë e të rrezikshme të shkëmbimit territorial ose të 
ndarjes etno-territoriale të Kosovës. Kjo dinamikë 
e bisedimeve nuk ka lënë vend për ndonjë disku-
tim serioz mbi çështjet bilaterale. Përkundrazi, 
ajo i ka mundësuar Beogradit t’i zbehë kufijtë mes 
çështjeve bilaterale dhe çështjes së statusit pasi 

05PËRFUNDIME DHE 
REKOMANDIME
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arriti ta vë në tavolinë çështjen e territorit apo Çka 
t’i jepet Serbisë?

Për ta zgjidhur listën e gjatë të çështjeve të hapu-
ra bilaterale dhe për t’i implementuar plotësisht 
marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të kornizës 
së dialogut nga viti 2011, BE-ja, mundësisht me 
mbështetjen amerikane, duhet të shtyjë një rinis-
je thelbësore të negociatave për një marrëveshje 
përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të 
detyrueshme të bazuar në kthimin në kornizën 
fillestare të dialogut, pra në parimet dhe qëllimet 
e viteve të para të dialogut politik. Qartësia sa i 
përket statusit të Kosovës si shtet i pavarur bren-
da kufijve ekzistues do ta bëjë shumë më të lehtë 
zgjidhjen e disa çështjeve bilaterale, njëkohësisht 
duke dhënë parakushte për të tjera.

Pasi BE-ja ta caktojë kornizën themelore të ne-
gociatave, disa parime metodologjike mund t’i 
ndihmojnë zgjidhjes së çështjeve bilaterale në 
mënyrë gjithëpërfshirëse.

1  Së pari, çështjet bilaterale duhet të identifi-
kohen dhe të negociohen ndaras nga çësht-
jet parësore të statusit.

2  Së dyti, lista e çështjeve të hapura bilaterale 
duhet rishikuar nga këndvështrimi i shndër-
rimit të pyetjes së Beogradit Çka t’i jepet Ser-
bisë? në pyetjen e Kosovës Çka mund t’i of-
rojë Kosova Beogradit? Kjo nënkupton 
identifikimin e atyre çështjeve bilaterale të 
cilat mund t’i ndihmojnë Beogradin t’ia 
shesë qytetarëve të Serbisë marrëveshjen 
përfundimtare e cila e formalizon njohjen e 
Kosovës së pavarur. Këto çështje pastaj 
duhen ndarë në kategoritë në vijim:

   Çështjet bilaterale me vlerë të madhe 

simbolike kombëtare në Serbi, siç është 
statusi / mbrojtja e Kishës Ortodokse Ser-
be dhe trashëgimisë kulturore serbe në 
Kosovë, personat e pagjetur, dhe çështjet 
e caktuara pronësore

   Çështjet bilaterale, ku ekzistojnë edhe 
mundësitë edhe nevoja për negocia-
ta të llojit të ujdive, siç janë kontestet 
pronësore dhe çështjet e tjera financiare. 
Të dy palët pretendojnë se janë anatemë 
e palës tjetër, siç janë shumica e kërke-
save pronësore të Serbisë dhe kërkesat 
për riparime të luftës në Kosovë. Një 
zgjidhje e mundshme mund të ishte një 
marrëveshje gjithëpërfshirëse që hedh 
poshtë këto pretendime reciprokisht të 
papranueshme por që në të njëjtën kohë 
pranon pretendime të tjera, reciprokisht 
të pranueshme.

3  Në fund, nuk mund të jetë e mundur të zg-
jidhen disa çështje komplekse siç janë pre-
tendimet e pazgjidhura pronësore në 
tërësinë e tyre brenda afatit kohor të një mar-
rëveshjeje gjithëpërfshirëse. Për çështjet e 
tilla duhet parashikuar dispozita për negoci-
ata të mëvonshme të një formati siç janë 
komisionet e ekspertëve dhe arbitrazhe të 
detyrueshme ndërkombëtare, me detaje për 
formatin dhe parimet që duhen përcaktuar 
si pjesë e marrëveshjes përfundimtare.
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