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I. HYRJE

Në botën gjithnjë e më të globalizuar të shekullit 
XXI, organizatat ndërkombëtare të bashkëpun-
imit policor (ONBP) janë thelbësore. Kufijtë 
gjeografikë nuk kufizojnë grupimet kriminale, 
grupet terroriste, apo kriminelët individualë dhe 
përmirësimet në teknologji dhe udhëtim e bëj-
në më të lehtë që ata mos i përfillin këta kufij. 
Aftësitë dhe informatat e agjencive kombëtare 
të policisë nuk mund të kufizohen në kufijtë e 
tyre shtetërorë për t’i luftuar këto kërcënime. 
Megjithatë, konsideratat politike të sovranitetit, 
pengojnë këto agjenci nga të fituarit e një pers-
pektive të gjerë ndaj krimit transnacional, duke 
i kufizuar kështu aftësitë e tyre për t’i gjetur dhe 
kapur kriminelët.

ONBP-të plotësojnë këtë zbrazëtirë. Ato ofrojnë 
një perspektivë më të gjerë mbi krimin trans-
nacional, e cila nuk është në dispozicion për 
shërbimet policore kombëtare, duke nxjerrë të 
dhënat nga burime të shumta për të fituar një 
pasqyrë të plotë të veprimtarisë kriminale. Ato 
shërbejnë si qendër neutrale dhe e besuar për 
mbajtjen dhe bartjen e informacionit, uljen e 
mosbesimit të shteteve ndaj njëra-tjetrës në një 
zonë ku ata shpeshherë preferojnë sovranitetin 
mbi bashkëpunimin, për t’i zgjidhur problemet e 
tilla. ONBP-të përcaktojnë qëllimet, parimet dhe 
harmonizimin e sigurisë transnacionale, duke 
zvogëluar pasigurinë për shtetet që negociojnë 
marrëveshje. Ato studiojnë, grupojnë dhe trans-
metojnë praktikat më të mira për përmirësimin 
e veprimtarisë policore në të gjitha shtetet 
anëtare. ONBP-të arrijnë të sugjerojnë hetime 
të përbashkëta pa bagazhin e marrëdhënieve 
politike. Së fundi, burimet e tyre të shumta të 
informacionit u mundësojnë atyre që më shpejt 
t’i identifikojnë problemet në zhvillim e sipër, 
në krahasim me agjencitë individuale kombë-
tare të policisë, të cilat do të merrnin shumë 

më shumë kohë për t’i identifikuar kërcënimet 
e tilla. ONBP-të ofrojnë shërbime jetike të cilat 
ndryshe nuk do të ekzistonin.1

Kosova, megjithatë, nuk ka anëtarësi, apo lidhje 
zyrtare në këto shërbime2 . Përderisa rreth 40 
nisma rajonale trajtojnë çështje të fushës së 
bashkëpunimit policor, gjyqësorit dhe të sig-
urisë, anëtarësimi i Kosovës në organizata të til-
la është i kufizuar. Ndonëse niveli i bashkëpun-
imit rajonal të Kosovës është në rritje, ajo është 
aktualisht anëtare e vetëm disa nismave të 
bashkëpunimit rajonal të policisë dhe agjencive 
të zbatimit të ligjit, duke përfshirë Procesin e 
Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), 
Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe 
Njësinë Ndërkombëtare të Koordinimit të Zba-
timit të Ligjit (ILECU)3 . Kjo është problema-
tike për të, pasi ONBP-të kërkojnë pjesëmarrje 
universale e aktive për të qenë vërtet efektive. 
Kjo gjithashtu paraqet problem për shtetet e 
Evropës Juglindore të cilat përballen me prob-
leme të krimit transnacional me burime të kufi-
zuara, por dhe për vetë Kosovën, e cila ka prob-
leme të sundimit të ligjit të cilat mund të jenë 
transnacionale për nga natyra e tyre. Përderisa 
kjo analizë nuk është e verbër ndaj realiteteve 
politike ndërkombëtare me të cilat përballet 
Kosova, bashkëpunimi ndërkombëtar policor 
kërkon kompromise për të mirën më të madhe 
të sundimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor, 
1 Për teorinë prapa përfitimeve të bashkëpunimit ndërkom-
bëtar policor, shih Nadia Gerspacher, “Rolet e organizatave ndërkombë-
tare të bashkëpunimit policor,” European Journal of Criminal Law and 
Criminal Justice 13, nr. 3 (2005): 413-434. Për përfitimet e organizatave 
ndërkombëtare në përgjithësi, shihni Kenneth W. Abbot dhe Duncan 
Snidal, “Pse shtetet veprojnë përmes organizatave formale ndërkombë-
tare,” The Journal of Conflict Resolution 42, nr. 1 (1998): 3-32.
2 Statuti i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim. Në dis-
pozicion në  file:///C:/Users/Admin/Downloads/Statute%20RCC_
consolid_15March2012_.pdf.
3 Qendrat Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS). Anëtarë-
sia e Kosovës dhe Përfaqësimi në Nismat Rajonale të Sigurisë, mars 
2014. Në dispozicion në
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Evropë dhe në sistemin ndërkombëtar. Janë 
dy pengesa kryesore për anëtarësimin e Kos-
ovës në këto organizata. Së pari, ekziston një 
mungesë e vullnetit politik përkundër nevo-
jës urgjente për bashkëpunim për të garan-
tuar siguri në rajon. Së dyti, Serbia vazhdon 
të bllokojë anëtarësimin e Kosovës në ONBP, 
përkundër marrëveshjes për fusnotën, e cila 
kishte për qëllim që të lejojë pjesëmarrjen 
e drejtpërdrejtëtë Kosovës në organizatat 
rajonale, jo vetëm përfaqësimin përmes or-
ganizmave ndërkombëtare, siç është Misioni i 
Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në 
Kosovë (EULEX).

Pjesa e mbetur e kësaj analize është e ndarë 
në tri pjesë. Pjesa e parë shtjellon arsyet pse 
ONBP-të duhet të përfshijnë Kosovën si anë-
tare të plotë dhe aktive dhe diskuton për 
pjesëmarrjen e tanishme të Kosovës në organ-
izatat rajonale të sigurisë. Kjo pjesë gjithashtu 
trajton çështje specifike të sundimit të ligjit 
që Kosova mund t’i trajtojë vetëm përmes ndi-
hmës nga ONBP-të.

Pjesa e dytë diskuton pesë ONBP të veçanta 
te të cilat Kosova duhet të kërkojë të krijojë 

marrëdhënie: Organizata Ndërkombëtare e 
Policisë Penale (INTERPOL), Zyra Evropiane e 
Policisë (EUROPOL), Konventa e Evropës Jug-
lindore për Bashkëpunim Policor (PCC-SEE), 
Qendra e Evropës Juglindore për Zbatim të 
Ligjit ( SELEC) dhe Asociacioni i Shefave të 
Policisë të Evropës Juglindore (SEPCA). Kjo 
pjesë do të paraqesë hollësi mbi natyrën e 
secilës organizatë, marrëdhëniet aktuale të 
Kosovës me secilën organizatë dhe se si këto 
organizata do të përfitonin nga anëtarësimi 
i Kosovës, ose marrëdhëniet më formale (në 
rastin e Europol).

Pjesa e tretë diskuton për procedurat e pra-
nimit për çdo organizatë dhe për mundësitë 
e Kosovës që t’i përmbushë kërkesat e tilla. 
Përderisa çdo pjesë seksion vë në dukje prob-
lemet politike me të cilat përballet Kosova 
në anëtarësim në organizata, do të shohim 
se sa shumë mjete tashmë ekzistojnë për ta 
lehtësuar këtë proces. Duke pasur parasysh 
interesat e shumta për të gjitha palët për 
anëtarësimin e Kosovës në ONBP, mungesa 
e vullnetit politik për të kërkuar pjesëmarrje 
plotë dhe aktive duhet të trajtohet në mënyrë 
efektive nga Qeveria e Kosovës.

http://www.academia.edu/8281500/Kosovar_Center_for_Security_Studies_Kosovos_Membership_
and_Representation_in_Regional_Security_Initiatives
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Kosova përballet me sfida të konsiderueshme 
të sundimit të ligjit të cilat rëndohen nga mosa-
nëtarësimi në ONBP. Duke qenë e bllokuar nga 
anëtarësimi i plotë në organizatat rajonale të 
sigurisë, Kosova është e penguar nga marrja 
përsipër e përgjegjësisë dhe përfitimeve të op-
eracioneve dhe aktiviteteve të përbashkëta të 
drejtësisë dhe sigurisë. Anëtarësimi në ONBP 
do ta vendoste Kosovën në pozitë të barabartë 
me vendet e tjera në rajon dhe do të ndihmon-
te në normalizimin e marrëdhënieve me Serbi-
në. Përveç kësaj, është thelbësore për Kosovën, 
rajonin dhe shtetet anëtare të Evropës (BE) që 
Kosova të krijojë marrëdhënie me agjencitë e 
zbatimit të ligjit të BE-së duke pasur parasysh 
anëtarësimin e ardhshëm. Për më tepër, komu-
nikimi me Interpolin dhe Europolin është një 
nga kriteret për Kosovën për arritjen e liberali-
zimit të vizave .4

Jo vetëm që do të përfitojë Kosova nga 
anëtarësimi i plotë dhe aktiv në ONBP, por që 
ONBP-të ta arrijnë potencialin e tyre të plotë, 
ato duhet të përfshijnë Kosovën, meqë është 
bërë më e lehtë që mallrat dhe njerëzit t’i ka-
lojnë kufijtë ndërkombëtarë dhe kriminelët 
shfrytëzojnë aftësinë e tyre për t’i kaluar ku-
fijtë më të lehtë për të kryer krime të rënda. 
Prandaj, është e rëndësishme për ONBP-të që 
ta mbështesin anëtarësimin e Kosovës, duke 
4 Raport i Komisionit për Parlamentit Evropian dhe Këshillit 
për progresin nga Kosova* në përmbushjen e kërkesave të udhër-
rëfyesit të liberalizimit të vizave. 2013. Në dispozicion në http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0066.

bërë të mundur që të ato t’i kapin dhe gjyko-
jnë më lehtë kriminelët në rajon dhe duke mos 
lënë vend të sigurt për kriminelët e tillë. Edhe 
shteteve të Evropës Juglindore u nevojitet që 
Kosova të anëtarësohet, nëse dëshirojnë t’i 
trajtojnë problemet e sundimit të ligjit të cilat 
aktualisht paraqesin pengesë në përpjekjet e  
tyre për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropi-
an. Kjo pjesë do të shqyrtojë përfshirjen e tan-
ishme të Kosovës në organizatat rajonale të 
sigurisë, para se të trajtojë arsyen pse është e 
rëndësishme që shtetet tjera në rajon ta përf-
shijnë Kosovën si anëtare.

A. Pjesëmarrja aktuale e Kosovës 
në ONBP dhe pengesat kryesore 

Kosova është anëtare e shumë pak ONBP-ve, 
duke përfshirë SEECP-në, RCC-në, dhe mund 
të komunikojë me ONBP-të përmes ILECU-t të 
Kosovës. Ky progres drejt integrimit në organi-
zatat rajonale të sigurisë ka qenë i kufizuar, 
përkundër pritjeve që anëtarësimi i Kosovës në 
RCC dhe marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë e 
njohur si marrëveshja për fusnotën, do të rriste 
qasjen e Kosovës në organizata të tilla.
Anëtarësimi në SEECP paraqet një hap të 
rëndësishëm në pjesëmarrjen e Kosovës në or-
ganizata rajonale. Qëllimi i organizatës është 
të forcojë bashkëpunimin rajonal në interes 
të krijimit të një atmosfere të besimit, mar-
rëdhënieve të mira dhe stabilitetit. Kjo nismë 

II. Nevoja që Kosova t’u 
bashkohet ONBP-ve
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është krijuar për ta promovuar bashkëpun-
imin në një numër fushash, duke përfshirë 
sigurinë, stabilitetin dhe drejtësinë. SEECP-ja 
ka deklaruar se “Lidhur me kërkesën e Kos-
ovës* për t’u anëtarësuar në SEECP, duke pasur 
parasysh zotimin për ta rritur më tej rolin e 
SEECP-së në bazë të pronësisë dhe gjithëpërf-
shirjes rajonale dhe duke pasur parasysh mar-
rëveshjet historike të arritura në kuadër të dia-
logut të lehtësuar nga BE-ja, pra Marrëveshjes 
së parë për parimet që qeverisin normalizimin 
e marrëdhënieve dhe marrëveshjet lidhur me 
përfaqësimin dhe bashkëpunimin rajonal, ne 
kemi mirëpritur pjesëmarrjen e Kosovës në 
aktivitetet e SEECP-së gjatë vitit të kaluar 
dhe kemi vendosur që të ftojmë Kosovën që 
të marrë pjesë në mënyrë të përhershme në 
aktivitetet dhe takimet e SEECP-së, në të gji-
tha nivelet dhe në kushte të barabarta. Shto-
jca e Kartës së Procesit të Bashkëpunimit të 
Evropës Juglindore duhet të interpretohet 
dhe zbatohet në përputhje me rrethanat, për 
t’i lejuar Kosovës pjesëmarrje në aktivitetet 
dhe takimet e SEECP-së, në të gjitha nivelet 
dhe në kushte të barabarta. Ne e pranojmë se 
një pjesëmarrje e tillë kontribuon në masë të 
madhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal, 
stabilizimit dhe sigurisë në rajon..” 5. Pjesë-
marrja e plotë dhe aktive e Kosovës në SEECP 
është jetike edhe për vetë organizatën edhe 
për Kosovën, por është e rëndësishme që Ko-
sova të ketë qasje në anëtarësim në të gjitha 
ONBP-të përkatëse.
Kosova u bë anëtare e RCC-së që konsid-
erohet si organizata kryesore ombrellë për 
bashkëpunim në Evropën Juglindore në tetor 
të vitit 2013. Kosova e sheh anëtarësimin 
5 Deklarata e Samitit të Bukureshtit SEECP. 25 qershor 
2014. Në dispozicion në http://www.mae.ro/sites/default/files/file/
pdf/2014.06.25_summit_declaration.pdf.

në RCC, krahas 45 vendeve të tjera anëtare, 
jo vetëm si rrugë drejt stabilitetit rajonal, 
por edhe si instrument kryesor të para-
anëtarësimit në BE6 . Ndonëse Kosova ka fituar 
anëtarësimin në RCC, ky status deri tani ishte 
vetëm formalitet dhe Kosovës nuk i është 
mundësuar të marrë pjesë në asnjërën nga 
14 nismat e RCC-së7. Kosova do të përfitonte 
nga përfshirja në aktivitetet e RCC-së që kanë 
për qëllim përmirësimin e sundimit të ligjit, 
siç janë Rrjeti i Prokurorëve në Evropën Jug-
lindore, një rrjet profesional që synon luftimin 
e krimit të organizuar dhe krimet të tjera të 
rënda. Përderisa anëtarësimi formal në ONBP 
është i rëndësishëm, pjesëmarrja aktive dhe 
përfshirja në këto organizata është gjithashtu 
thelbësore. Për fat të keq, barrierat kryesore 
ende ekzistojnë, duke përfshirë mungesën e 
vullnetit politik dhe përjashtimin nga organi-
zata të tilla, si pasojë e statusit të Kosovës.

Anëtarësimi aktiv dhe i plotë i Kosovës dhe 
qasja në organizatat rajonale të sigurisë kanë 
qenë të kufizuara, përkundër dialogut në mes 
të Serbisë dhe Kosovës. Dialogu Kosovë – Ser-
bi i lehtësuar nga BE-ja, ka rezultuar pjesërisht 
me një marrëveshje të njohur si “marrëveshja 
e fusnotës” që kishte për qëllim të rrisë pjesë-
marrjen e Kosovës në organizatat rajonale. 
Megjithatë, kjo marrëveshje nuk arriti t’i përm-
bushë qëllimet e saj. “Marrëveshja e fusnotës” 
i mundësoi Kosovës që të jetë aktore e pa-
varur, ndryshe nga UNMIK-u, ose ndonjë për-
faqësim tjetër në organizatat ndërkombëtare 
në emër të Kosovës. Kosova dhe Serbia ranë 
dakord që emri zyrtar i Kosovës do të ndrysho-
6 Ministria e Punëve të Jashtme bëhet pjesëmarrëse me të 
drejta të plota në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal. Në dispozicion 
në http://www.mfa-ks.net/?page=2,4,1603
7 QKSS
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het nga “Republika e Kosovës” në “Kosovë*” ku 
do të përdorej fusnota që do të theksonte se 
“Ky përcaktim është pa paragjykuar pozicionin 
mbi statusin dhe është në përputhje me Rezo-
lutën e KS të OKB 1244 dhe Opinionin e GND-
së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës”.8  
Për fat të keq, “marrëveshja e fusnotës” nuk 
ishte efektive.

Në përmbylljen e “marrëveshjes së fusnotës”, 
Serbia dhe Kosova kishin kuptime të ndry-
shme për sa i përket zbatimit të saj dhe nuk 
kishin marrë udhëzime për mënyrën e zba-
timit të marrëveshjes. Kjo bëri që marrëveshja 
të jetë e hapur për interpretime të ndryshme. 
Përderisa Serbia kishte përshtypjen se Ko-
sova do të përfaqësohej edhe me yllin edhe 
me tekstin e fusnotës, Kosova besonte se do 
të përfaqësohej vetëm me yllin në listat me 
emra dhe se fusnota do të përfshihej vetëm 
në dokumentet e shkruara. Në mungesë të një 
konsensusi mbi atë që ishte rënë dakord, Kos-
ova vazhdon të mos arrijë të fitojë anëtarësim 
në organizatat më të mëdha të sigurisë në ra-
jon 9.
Është me rëndësi që Kosova ka themeluar IL-
ECU-n si organizatë të centralizuar në kuadër 
të forcës së Policisë së Kosovës që lidh po-
licinë e Kosovës me INTERPOL-in, EUROPOL-
in, Frontex-in dhe Eurojust-in. Objektivi krye-
sor i ILECU-t është që të koordinojë përpjekjet 
e agjencive të zbatimit të ligjit për ta luftuar 
terrorizmin dhe krimin e organizuar10 . ILECU i 
Kosovës lehtëson komunikimin me Interpolin 
nëpërmjet Misionit të OKB-së në Kosovë (UN-
8 Curry, Fatmir dhe Mimika Loshi, KCSF. Bashkëpunimi 
Rajonal për Monitorim në Evropën Juglindore: Raport për 
shtetin – Kosovë. http://www.kcsfoundation.org/repository/
docs/03_03_2014_5956800_KCSF_2013_Monitoring_Regional_Coop-
eration_in_SEE_Kosovo_Report.pdf
9 Po aty.
10 

MIK), ndërsa EULEX-i e përfaqëson Kosovën 
në marrëdhëniet me Europolin. Raportet e Ko-
sovës me ONBP-të si INTERPOL dhe EUROPOL 
mbesin kryesisht joformale, dhe nuk përfshi-
jnë të drejtat dhe detyrimet e plota që Kos-
ova do t’i kishte si anëtare. Kjo është çështje 
problematike jo vetëm për Kosovën, por edhe 
për ONBP-të të cilave u nevojitet pjesëmarrja 
universale, aktive për të qenë vërtet efektive.

B. ONBP-të kanë nevojë që Kosova 
të bëhet anëtare e plotë 

Siç është përmendur në pjesën hyrëse, ONBP-
të kanë përparësi të veçanta të cilat mun-
gojnë nga agjencitë kombëtare të policisë. 
Megjithatë, ato gjithashtu i kanë disa mangësi 
të veçanta të cilat nëse përkeqësohen, mund 
të bëjnë që përparësitë të jenë të padobishme. 
Së pari, pjesëmarrja e shteteve anëtare në 
ONBP është tërësisht vullnetare dhe niveli i 
investimit të shteteve në kapacitetet e tyre 
ndryshon gjerësisht. Kjo shtrembëron bazat e 
të dhënave, meqë informacioni vjen vetëm nga 
një numër i vogël i shteteve. Kjo gjithashtu 
shtrembëron këmbimet e bashkëpunimit dhe 
informacionit, meqë shtetet anëtare që ndajnë 
informacione dhe bashkëpunojnë me shtetet 
vëzhguese janë të përjashtuara nga qasja në 
të njëjtat informata si dokumente të grupit të 
punës11 . Shtetet që nuk marrin pjesë aktive 
bëhen “vrima të zeza”, ku organizatat krimina-
le transnacionale mund të lëvizin me më pak 
zbulim. Një version i skajshëm i këtij efekti 
ndodh kur një shtet si Kosova nuk është pjesë 
e organizatës fare, meqë nuk është në gjendje 
të sigurojë informata për bazat e të dhënave 
dhe nuk mund të komunikojë me shtetet e 
11 Interpol. Rregullorja e punës e ICPO-INTERPOL Asambleja 
e Përgjithshme.
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tjera në mënyrë të strukturuar. Bashkëpunimi 
duhet të bëhet ad-hok dhe në rastin e Kosovës, 
kërkon komunikim përmes një ndërmjetësi si 
UNMIK-u apo EULEX-i. Kjo e bën bashkëpun-
imin më të vështirë dhe krijon strehë të sig-
urt për organizatat kriminale transnacionale 
të cilat kanë më pak frikë nga një shtet që 
është i përjashtuar nga mjetet tradicionale të 
bashkëpunimit dhe komunikimit.12  Ky prob-
lem neutralizon dobitë e ONBP-ve në ofrimin 
e një perspektive të gjerë mbi krimin e organi-
zuar, duke sugjeruar hetime të përbashkëta 
përmes procedurave formale të besueshme 
dhe përmes identifikimit të problemeve.

Mangësia e dytë e madhe e ONBP-ve është se 
ato kanë kapacitet të kufizuar për trajnimin e 
zyrtarëve të agjencisë kombëtare të policisë 
për përdorimin e kanaleve të standardizuara 
të komunikimit dhe bazave të unifikuara të 
të dhënave . Ato mbështeten tek agjencitë 
policore kombëtare për trajnimin e zyrtarëve 
të tyre në përdorimin e kanaleve të komuni-
kimit dhe bazave të të dhënave.13 Kjo çështje 
shpeshherë është lënë pas dore, duke çuar 
në lëshime si mosidentifikimi i përdorimit të 
pasaportave të vjedhura në fluturimin e avion-
it të Malasyian Airline 37014 . Nëse policia nuk 
di si të bashkëveprojë me homologët e tyre 
të huaj nëpërmjet kanaleve të ONBP-ve, ose 
si t’i përdorë bazat e të dhënave të ONBP-ve, 
anëtarësimi në organizata nuk i shërben asnjë 
qëllimi, meqë bashkëpunimi i vërtetë nuk ar-
rihet. Nëse një shtet nuk ka qasje në bazat e të 
dhënave dhe kanalet e komunikimit të ofruara 
12 Gerspacher, “Rolet e organizatave ndërkombëtare të 
bashkëpunimit policor”
13 Po aty.
14 Bill Chappell, “Pasaportat e vjedhura janë përdorur 
për fluturimin e Malaysia, konfirmon Interpol,” NPR, 9 mars 
2014, në dispozicion në http://www.npr.org/blogs/thetwo-
way/2014/03/09/288130218/stolen-passports-used-for-malaysia-
flight-interpol-confirms

nga ONBP-të, trajnimi për përdorimin efektiv 
të këtyre burimeve është i pamundur. Mar-
rëdhëniet në mes të Kosovës dhe ONBP-ve të 
ndryshme ka qenë ad-hok dhe procesi i stand-
ardizimit nuk është i parëndësishëm. Rregul-
lat e ONBP-ve lejojnë anëtarët që t’i besojnë 
organizatës si mbajtëse dhe bartëse neutrale 
e informatave dhe të përcaktojnë parimet që 
zbusin mosbesimin ndërmjet shteteve. ONBP-
të nuk do t’i shërbejnë si duhet shtetet e tyre 
anëtare, në qoftë se nuk mund të sigurojnë in-
formata konsistente, të besueshme për të cilat 
kanë nevojë.

Së treti, perspektiva e gjerë e ONBP-ve dhe ka-
pacitetet e paralajmërimit të hershëm janë të 
suksesshme vetëm nëse kontributi i tyre është 
i gjerë dhe i saktë. Gjerësia dhe saktësia në 
mbledhjen e informatave varet nga suksesi i 
organizatës në informata nga të gjitha shtetet 
në zonë. Nëse ONBP-ja nuk arrin ta përmbushë 
anëtarësimin universal në rajonin e saj – në 
nivel global në rastin e INTERPOL-it – gjerësia 
dhe saktësia e inputeve të tyre do të pësojë që 
do të thotë se outputet e tyre do të jenë më 
pak të besueshme15 . Analizat mund të shkak-
tojë alarme të rreme, ose edhe më keq, mund 
të mos i kapin kërcënimet e reja. Anëtarësimi 
universal prandaj është kyç në mënyrë që ON-
BP-të të maksimizojnë shërbimet që mëtojnë 
t’i ofrojnë. Përjashtimi i Kosovës do të krijojë 
zbrazëtira të cilat minojnë qëllimet e ONBP-
ve, duke kompromentuar tërë organizatën dhe 
zbehur dobinë e saj. Nëse ONBP-të dëshirojnë 
të luftojnë me efikasitet krimin transnacional 
me përpjekje transnacionale, Kosovës duhet t’i 
japin anëtarësim të plotë.

15 Gerspacher, “Rolet e organizatave ndërkombëtare të 
bashkëpunimit policor”
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C. Shteteve të Evropës Juglindore 
u duhet që Kosova të anëtarësohet në 
ONBP

Të pesë fqinjët e Kosovës nga Ballkani Perëndi-
mor që edhe janë kandidatë potencialë për 
anëtarësim në BE, përballen me çështje trans-
nacionale të sundimit të ligjit, të cilat duhet t’i 
trajtojnë në bashkëpunim të plotë me fqinjët e 
tyre në rajon. Katër shtete – Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina, Mali i Zi e Serbia – vazhdo-
jnë të kenë vështirësi me krimin e organizuar 
transnacional16 . Maqedonia ka bërë përparime 
në luftën kundër krimit të organizuar, por mbe-
tet një pikë e rëndësishme tranziti për trafikun 
ndërkombëtar të drogës17 . Shqipëria gjithash-
tu përballet me trafikim të drogës, megjithëse 
kryesisht si një vend burimor, droga ilegale e 
së cilës kalon nëpër pjesën tjetër të rajonit 18. 
Bosnja dhe Hercegovina ka pasur vështirësi në 
kufizimin e trafikimit të armëve nga territori i 
saj në rajon. Të pesë shtetet kanë probleme në 
shkallë të ndryshme me trafikimin me qenie 
njerëzore dhe janë të gjitha vende të prejard-
hjes, tranzitit dhe destinacionit.

16 Komisioni Evropian, “Dokument pune i komisionit: 
Shqipëri 2013 Raporti i Progresit,” SWD(2013) 414 final (16 tetor 
2013); Komisioni Evropian, “Dokument pune i komisionit: Bosnje dhe 
Hercegovinë 2013 Raporti i Progresit,” SWD(2013) 415 final (16 tetor 
2013); Komisioni Evropian, “Dokument pune i komisionit: Mal i Zi 
2013 Raporti i Progresit,” SWD(2013) 411 final (16 tetor 2013); Komi-
sioni Evropian, “Dokument pune i komisionit: Serbia 2013 Raporti i 
Progresit,” SWD(2013) 412 final (16 tetor 2013)
17 Komisioni Evropian, “Dokument pune i komisionit: IRJ e 
Maqedonisë 2013 Raporti i Progresit,” SWD(2013) 413 final (16 tetor 
2013)
18 Komisioni Evropian, “Bosnje dhe Hercegovinë 2013 Ra-
porti i Progresit”

Të gjitha këto çështje janë krime transna-
cionale që kërkojnë një qasje transnacionale. 
Prandaj, këto shtete kanë më së shumti sukses 
në këto fusha kur bashkëpunojnë përtej kufijve 
kombëtarë. Vërehet, ndonëse jo medoemos, që 
si pasojë e kësaj që shteti që ka bashkëpunimin 
më të mirë me ONBP-të, Maqedonia, ka arritur 
më shumë përparim kundër krimit të organi-
zuar19 . Bashkëpunimi ndërkombëtar policor ka 
ndihmuar Serbinë që t’i bëjë disa arrestime të 
rëndësishme 20. Përderisa këto janë subjektive, 
ato tregojnë për mundësinë e bashkëpunimit 
ndërkufitar për t’iu kundërvënë kërcënimeve 
kriminale të cilat kërcënojnë kandidaturën e 
shtetit në BE.

Prandaj, nga një perspektivë krejtësisht prak-
tike, është e pafavorshme që ONBP-të t’i mo-
hojnë anëtarësimin Kosovës. Aftësia për të 
ndarë informata dhe bashkëpunuar me Kos-
ovën do të forconte reagimin ndaj kërcënimeve 
të brendshme dhe transnacionale kriminale. 
Refuzimi për të bashkëpunuar me Kosovën në 
vazhdimësi, do të mbajë prapa kandidaturat 
e të pesë shteteve, meqë ato kanë detyrim të 
luftojnë sipërmarrjet kriminale, ndërsa kanë 
një fqinj rajonal që ofron strehë të sigurt nga 
hetimet dhe arrestimet. Meqë problemet që 
prekin këto shtete prekin edhe Kosovën, të 
gjitha palët kanë interes që Kosova të bëhet 
anëtare e plotë në ONBP.

19 Komisioni Evropian, “IRJ e Maqedonisë 2013 Raporti i 
Progresit”
20 Komisioni Evropian, “Serbia 2013 Raporti i Progresit”
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D. Kosova duhet t’u bashkohet 
ONBP-ve 

Përderisa ONBP-të dhe shtetet e rajonit kanë 
padyshim interes që Kosova të bëhet anë-
tare e këtyre organizatave, Kosova do të ishte 
përfituesi më i qartë. Kosova përballet me një 
problem të dyfishtë të krimit të organizuar që 
ndodh brenda territorit të saj, si dhe probleme 
të trafikut të drogës, trafikimit me qenie njerë-
zore dhe trafikimit të armëve që transporton 
paligjshëm asete dhe qenie njerëzore në Ko-
sovë, ose në vende të tjera të destinacionit. 
Të dy këto probleme të dallueshme, por të 
ndërlidhura të krimit të organizuar, marrin di-
mensione transnacionale. Së pari, ekziston një 
kërcënim i krimit të organizuar në tërë vendin, 
kryesisht nga grupet kriminale shqiptare et-
nike. Aktivitetet e këtyre grupeve ndryshojnë 
nga zhvatjet e vogla, si tregtimi i drogave të 
paligjshme, deri në krimet më të rënda dhe 
më të mëdha, duke përfshirë kontrabandën, 
korrupsionin e zyrtarëve të nivelit të lartë, 
trafikimin me qenie njerëzore, armë dhe droga. 
Këto grupe punojnë me një numër grupesh 
ndërkombëtare të krimit të organizuar në 
Ballkan dhe në tërë Evropën për t’i zgjeruar 
dhe mbrojtur aktivitetet e tyre21 . Problemi 
i dytë i krimit të organizuar është i përqen-
druar në veri të vendit, në formën e bandave 
serbe të krimit të organizuar. Këto grupe nuk 
veprojnë ekskluzivisht ndaras nga grupet sh-
qiptare etnike dhe në të vërtetë ato shpesh-
herë bashkëpunojnë me veti. Megjithatë, aktiv-
itetet e organizatave kriminale serbe janë të 
përqendruara në veri dhe ata kanë ndihmuar 
që të eliminohen shumica, nëse jo të gjitha 
institucionet efektive të sundimit të ligjit në 
atë zonë. Këto grupe kanë gjithashtu lidhje të 
gjera transnacionale të krimit të organizuar, 
kryesisht me Serbinë.22  Të dyja grupet kon-
tribuojnë në problemet e shumta me të cilat 
përballet Kosova si:  trafikimi i drogës, trafiki-

21 Qeveria e Republikës së Kosovës, Strategjia Kombë-
tare dhe Plani i Veprimit i Republikës së Kosovës kundër Krimit 
të Organizuar: 2012-2017, qershor 2012, në dispozicion në http://
www.mpb-ks.org/repository/docs/Strategy_against_Organized_
Crime_2012-2017_eng.pdf
22 Grupi ndërkombëtar i krizave, “Veriu i Kosovës: sovraniteti 
i dyfishtë në praktikë,” Raporti i Evropës nr. 211 (14 mars 2011)

mi me qenie njerëzore, trafikimi i armëve dhe 
aktivitetet luftarake që ndihmojnë financimin 
e grupeve të organizuara kriminale dhe të cilat 
mund t’i zbusë bashkëpunimi ndërkombëtar 
policor:
i.	 Trafikimi	i	drogës

Në fushën specifike të trafikimit të drogës, 
Kosova është vend i përcaktuar tranzit për 
heroinën afgane dhe kanabisin shqiptar23, me 
potencial që të bëhet një vend kryesor tran-
ziti për kanabisin afgan24. Heroina afgane, pas 
udhëtimit të saj nga Afganistani për në Turqi, 
do të hyjë në Ballkan përmes Bullgarisë apo 
Greqisë dhe qarkullon përmes Maqedon-
isë dhe/ose Shqipërisë në Kosovë. Nga Ko-
sova, ajo hyn ose në Serbi apo Mal të Zi në 
rrugën e saj për në tregun evropian. Kjo rrugë 
përmes së cilës lëvizin mallrat ilegale njihet si 
“Rruga e Ballkanit”. Kanabisi shqiptar ose hyn 
në Kosovë drejtpërdrejti nga Shqipëria, apo 
përmes Maqedonisë, ndonëse Kosova ka disa 
kultivime lokale që mund të kontribuojnë në 
sasinë e kanabisit në tranzit. Ajo vazhdon për 
në Serbi apo Mal të Zi në rrugën e saj për në 
tregun e BE-së.25 Përderisa kanabisi afgan nuk 
është vërejtur si kërcënim i veçantë për Kos-
ovën, përqindja e saj në tregun evropian është 
në rritje dhe po udhëton përmes “Rrugës Ball-
kanike” të cekur më parë. Duke pasur parasysh 
kontaktet që mund t’i kenë krijuar grupet e 
krimit të organizuar në Kosovë me tregtarët e 
heroinës afgane dhe ata ekzistues të kanabisit, 
është e lartë mundësia që kanabisi afgan të 
përzihet dhe të konkurrojë me kanabisin sh-
qiptar26 .

23 Artan Duraku, Ilir Begolli, Shaban Mecinaj, Pashk Buzhala, 
Bahri Shala, Edona Deva dhe Safet Blakaj, “Pasqyrë e shtetit: Kosovë*” 
Qendra Evropiane e Monitorimit për Droga dhe Varësi të Drogës, 
së fundi përditësuar në tetor 2013, në dispozicion në http://www.
emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/xk
24 Zyra Evropiane e Policisë (Europol), Europol SOCTA 2013: 
Vlerësimet e Kërcënimeve Serioze dhe Krimit të Organizuar të BE-së, 
2013, në dispozicion në https://www.europol.europa.eu/sites/de-
fault/files/publications/socta2013.pdf
25 Duraku et al., “Pasqyrë e shtetit: Kosovë*”
26 Europol, Europol SOCTA 2013
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ii. Kosova ka një normë relativisht 
të ulët të përdorimit vetanak të drogës 

– më pak se një për qind e popullatës vlerëso-
het të jetë duke përdorur rregullisht droga27  
– por tregtia e drogës ka një efekt të thellë 
për Kosovën. Tregtia e drogës, veçanërisht ajo 
e heroinës, shpeshherë përbën thelbin jetik të 
grupeve kriminale etnike shqiptare në Evropë. 
Ata e përdorin diasporën e madhe në Evropën 
Perëndimore si mbulesë për të rekrutuar 
anëtarë dhe për ta përçuar drogën drejt tregje-
ve të pasura28. Tregtia e drogës gjithashtu ndi-
hmon në vazhdimin e jetëgjatësisë së grupeve 
etnike serbe kriminale në veri të Kosovës. As-
njëri grup nuk është specifik për sa i përket 
etnisë sa edhe popullata e përgjithshme, gjë 
që u mundëson të bashkëpunojnë dhe të nda-
jnë financa dhe të kenë fleksibilitet29. Të dyja 
grupet punojnë përtej kufijve kombëtarë me 
pak respektim për sovranitetin e Kosovës apo 
institucionet e saj të sundimit të ligjit. Kështu, 
të dy grupet mbijetojnë nga tregtia e drogës 
dhe janë së paku pjesërisht imune ndaj çdo 
përpjekjeje të Qeverisë së Kosovës për t’i nda-
lur veprimtaritë e tyre. Në luftën më të gjerë 
kundër krimit të organizuar, Kosova duhet 
të ndërpresë tregtinë e drogës që qarkullon 
përmes territorit të saj. Duke e pasur parasysh 
karakterin transnacional të tregtisë, kjo është e 
pamundur pa bashkëpunim me forcat policore 
të shteteve të tjera në grumbullimin e të dhë-
nave, lëshimin e urdhrave dhe ndërprerjen e 
dërgesave. Të gjitha ONBP-të të diskutuara në 
pjesën në vijim kanë synim specifik tregtinë e 
drogës dhe shumica e tyre sigurojnë shërbime 
dhe forma tjera të krimit të organizuar të cilat 
Kosova duhet t’i ndërpresë.

27 Duraku et al., “Pasqyrë e shtetit: Kosovë*”
28 Europol, Europol SOCTA 2013
29 Grupi Ndërkombëtar i Krizave, “Veriu i Kosovës”

iii.	 Trafikimi	me	qenie	njerëzore	

Ndryshe nga tregtia e drogës, efektet e së 
cilës në sundimin e ligjit në Kosovë shihen në 
kuadër të aktivitetet sekondare të saj, trafikimi 
me qenie njerëzore prek drejtpërdrejt popul-
latën e shtetit dhe territorit. Prania e madhe 
ndërkombëtare gjithashtu e bën atë pikë des-
tinacioni për trafikim seksual, si për shtetasit 
e huaj, ashtu dhe të saj30. Ekonomia e pazhvil-
luar, popullsia e varfër dhe afërsia me BE-në i 
bën qytetarët e saj caqe për trafikim seksual 
dhe punë së detyruar31. Fëmijët shpeshherë 
detyrohen për kërkim të lëmoshës32. Viktimat 
e trafikimit shpesh lëvizin paligjshëm jashtë 
kufijve, por mund të trafikohen edhe brenda 
kufijve të vendit. Bashkëpunimi rajonal është 
parakusht për reagim dhe luftim efektiv të 
trafikimit me qenie njerëzore. Aktualisht, qas-
ja e Kosovës ndaj trafikimit me qenie njerë-
zore ka qenë e pamjaftueshme, si pasojë e 
mungesës së bashkëpunimit mes Policisë së 
Kosovës dhe ONBP-ve. Në veçanti, ekziston 
një mungesë e plotë e komunikimit në mes të 
Kosovës dhe Serbisë në këtë çështje. Si vend 
tranzit dhe destinacion, regjimi i Kosovës për 
hyrje të lehtë pa viza e bën atë destinacion 
ideal dhe pikë tranziti për trafikimin seksual 
dhe punën e detyruar. Për më tepër, papunësia 
e lartë bën që kosovarët të dalin paligjshëm 
nga shteti në kërkim të punës në Evropë. Or-
ganizatat kriminale përfitojnë nga kontra-
banda e këtyre emigrantëve të paligjshëm. 
Është e mundur që situata të tilla të kontra-
bandës njerëzore të shndërrohen në trafikim 
të qenieve njerëzore. Përderisa kontrabanda 
me njerëz është marrëveshje e paligjshme re-
ciproke midis kontrabandistit dhe emigrantit 
të paligjshëm, trafikimi me qenie njerëzore 
ndodh kur trafikanti kërkon të eksploatojë 
emigrantin për qëllime të fitimit. Forca, mash-
30 Komisioni Evropian, “Kosovë* 2013 Raporti i Progresit”; 
MPB, Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit kundër Trafikimit me 
Qenie Njerëzore
31 Republika e Qeverisë së Kosovës, Ministria e Punëve të 
Brendshme (MPB), Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit kundër 
Trafikimit me Qenie Njerëzore, 2011-2014, maj 2011, në dispozicion 
në http://www.mpb-ks.org/repository/docs/TQNJAnglisht.pdf
32 Komisioni Evropian, “Dokument Pune i Komisionit: Kos-
ovë* 2013 Raporti i Progresit,” SWD(2013) 416 final (16 tetor 2013)
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trimi dhe shtrëngimi luajnë rol në situata të 
trafikimit njerëzor33.Nuk është vetëm Kosova 
ajo që preket nga trafikimi me qenie njerëzore, 
por edhe i tërë rajoni. Edhe Serbia, edhe Kos-
ova qëndrojnë në zemër të Rrugës Ballkanike, 
ku mallrat e paligjshme mund të lëvizin madje 
nga Turqia për në Evropën Perëndimore34. Çdo 
vend duhet që në mënyrë të pavarur të ndër-
marrë hapa për ta luftuar trafikimin me qenie 
njerëzore, si dhe riintegrimin e shtetasve të tij 
në shoqëri35. Megjithatë, Kosova kërkon ndi-
hmë nga shtetet e tjera për trajtimin e kësaj 
çështjeje dhe bashkëpunimi në rajon është 
thelbësor për të gjitha shtetet që t’i lufto-
jnë këto krime. Aktualisht, Kosovës i mungo-
jnë dy mjete të rëndësishme për pengimin 
e trafikimit me qenie njerëzore në tranzit: 
qasja në informata globale mbi dokumentet 
e vjedhura të udhëtimit që përdoren shpesh 
në kontrabandën me njerëz, si dhe qasja në të 
dhënat e trafikantëve të njohur dhe të dysh-
uar të qenieve njerëzore36. Meqë nuk mund të 
shtojë apo të nxjerrë të dhëna nga bazat e të 
dhënave të ONBP-ve, Kosova bëhet “vrimë e 
zezë” për trafikimin me qenie njerëzore. Përveç 
33 Qendra për Trafikimin dhe Kontrabandën e Njerëzve. 
Fletë-fakt. Prill 2006, në dispozicion në http://www.state.gov/docu-
ments/organization/90541.pdf.
34 Graham, Patrick. Lufta e drogës: Beteja e re e Kosovës. 
National Post, 13 prill 2000.
35 Komisioni Evropian, “Kosovë* 2013 Raporti i Progresit”
36 Interpol, “Trafikimi me qenie njerëzore: Mjetet e Inter-
polit,” Interpol, qasur më 25 prill 2014, në dispozicion në http://
www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/INTER-
POL-tools

kësaj, disponueshmëria e dokumenteve të fal-
sifikuara të identifikimit në Kosovë u mundë-
son trafikantëve dhe kriminelëve të tjerë që 
t’u shmangen autoriteteve. Në vitet ‘90 ishte e 
lehtë për kriminelët që të sigurojnë identitete 
të rreme në Kosovë dhe si rezultat, disa 
kriminelë shqiptarë kanë deri në 40 pseudoni-
me. Disponueshmëria e tillë e dokumenteve 
të paligjshme rrit rrezikun që të arratisurit e 
tjerë mund të bëjnë përpjekje të sigurojnë 
identitete të rreme. Anëtarësimi në organiza-
tat ndërkombëtare të policisë do të ndihmojë 
Kosovën dhe rajonin që t’i trajtojë efektshëm 
këto çështje.
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iv.	 Trafikimi	i	armëve	

Një problem tjetër në Kosovë me të cilat mund 
të ndihmojnë ONBP-të është trafikimi i armëve. 
Dikur kërcënim akut i sigurisë publike, trafikimi 
i armëve ka pësuar rënie në Kosovë përgjatë 
viteve pas luftës 1998-1999 dhe shpërbërjes 
së armëve të përdorura në luftë. Megjithatë, 
kjo disponueshmëri e armëve ka evoluar në një 
kërcënim kronik, destabilizues.Qeveria e Ko-
sovës ka njohur nevojën për uljen e kërkesës 
lokale dhe për t’i përmirësuar të dhënat e saj për 
armët brenda vendit dhe armët që kalojnë kufi-
jtë e saj37. Këta janë hapat e parë në përpjekjet 
lokale për të shtypur efektshëm trafikimin e 
armëve, ndonëse nuk do të mund të përmbushen 
pritjet e Komisionit Evropian. Megjithatë, aftë-
sia e Kosovës për të ndaluar rrjedhjen e armëve 
mbështetet në veprimtarinë efektive të policisë 
kufitare në të dyja anët e kufirit. Bashkëpunimi 
ndërkombëtar policor mund të parandalojë 
problemet me qarkullimin e armëve në dy mëny-
ra. Së pari, do t’i lejojë Kosovës dhe fqinjëve të 
saj që t’i bashkërendojnë reagimet karshi trafi-
kuesve që përçojnë armë përtej kufijve, duke 
ndarë informata policore dhe lidhur marrëveshje 
për çështje si ndjekja e menjëhershme përgjatë 
kufijve relativisht të depërtueshëm të Kosovës, 
në mënyrë që trafikantët të mund të arrestohen 
dhe ndiqen penalisht. Së dyti, në kohën kur zyr-
tarët e Kosovës të jenë të suksesshëm në reduk-
timin e kërkesës dhe përmirësimin e të dhënave 
për armët e pranishme në Kosovë, aftësia për të 
komunikuar lehtësisht dhe efektshëm me fqin-
37 Republika e Qeverisë së Kosovës,Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për Kontrollin Grumbullimin e Armët e Vogla dhe të Lehta në 
Republikën e Kosovës: 2013-2016, 2013, në dispozicion në http://www.
mpb-ks.org/repository/docs/Strategjia_per_Arme_Anglisht.pdf

jët mund të ndihmojë në zvogëlimin e numrit 
të armëve që qarkullojnë në të gjithë rajonin, 
meqë zyrtarët e Kosovës mund t’i lajmërojnë ho-
mologët e tyre në shtetet e tjera të rajonit për 
shitjet dhe caqet e mundshme të armëve.

v. Mashtrimi me automjete 

Kosova duhet t’i frenojë më tutje aktivitetet 
e paligjshme dhe të parandalojë lëvizjen dhe 
shitjen e mallrave të paligjshme brenda vendit, 
të cilat ndihmojnë financimin e grupeve të krim-
it të organizuar. Për shembull, është dëshmuar 
që fitimet që rrjedhin nga regjistrimi i rremë i 
automjeteve në Kosovë kontribuojnë në finan-
cimin e organizatat kriminale. Në nëntor të vitit 
2013, Policia e Kosovës gjeti 964 dosje të reg-
jistrimit të makinave të falsifikuara në shtëpinë 
e një krimineli të kërkuar për trafikim me qenie 
njerëzore. Gjatë periudhës 2011-2012, serbëve u 
është dhënë mundësia që t’i regjistrojnë autom-
jetet e tyre në Kosovë pa detyrime doganore, apo 
tatimore. Këto tarifa arrijnë deri në dy mijë euro 
për një automjet. Megjithatë, shumë automjete 
janë regjistruar pa verifikim paraprak. Si rrjedho-
jë, organizatat kriminale kanë përfituar në dëm 
të qytetarëve të Kosovës. Bashkëpunimi me au-
toritetet serbe do të mund të kishte siguruar ver-
ifikim të duhur. Kosova duhet të synojë ndërtimin 
e marrëdhënieve me përfitim reciprok me forcën 
policore serbe për trajtimin e të gjitha formave 
të krimit të organizuar dhe transnacional. Për t’i 
luftuar aktivitetet kriminale transnacionale në 
disa fronte, Kosova duhet të kërkojë anëtarësim 
dhe pjesëmarrje të plotë në ONBP.
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Duke i pasur parasysh këto nevoja, është e 
rëndësishme që të identifikohen ONBP-të në 
të cilat Kosova duhet të anëtarësohet. Përderi-
sa Kosova është anëtare e disa organizatave 
rajonale, përfshirë SEECP-në, RCC-në dhe IL-
ECU-n, është jetike që Kosova të bëhet anëtare 
kontribuuese në organizata rajonale shtesë 
me fokus në krimin transnacional. Më e duk-
shmja dhe më e domosdoshmja është INTER-
POL-i, meqë INTERPOL-i përbën anëtarësimin 
më të gjerë për ndarje të informatave dhe mb-
ulon gamën më të gjerë të krimeve me të cilat 
përballen ONBP-të. Pas INTERPOL-it, Kosova 
duhet të krijojë marrëdhënie me EUROPOL-in. 
Përderisa Kosova nuk mund t’i bashkohet EU-
ROPOL-it, ai është i hapur vetëm për shtetet 
anëtare të BE-së – krijimi i marrëdhënieve me 
forcën policore evropiane mund të ndihmojë 
Kosovën në masë të madhe në luftën e saj 
kundër krimit të organizuar dhe manifestimet 
e ndryshme të tij. Në fund, Kosova duhet të 
anëtarësohet në PCCSEE, SELEC dhe SECPA, 
tri organizatat rajonale të Evropës Juglindore 
me shtetet që kanë ndikimin më të madh në 
Kosovë për përmirësimin e kapaciteteve të 
saja policore dhe me të cilat Kosova duhet 
të bashkëpunojë për t’i luftuar të këqijat e 
sundimit të ligjit.

A. INTERPOL

Organizata më e njohur për bashkëpunim 
ndërkombëtar policor është Organizata 
Ndërkombëtare e Policisë Kriminale (INTER-
POL). Përderisa nuk është autoritet policor në 
vete, INTERPOL-i siguron shumë shërbime të 
vlefshme. Ai menaxhon një sistem ndërkom-
bëtar të paralajmërimit me kode me ngjyra: 
e kuqja për personat e kërkuar, portokallia 
për kërcënimet ndaj sigurisë publike dhe e 
verdha për personat e zhdukur, janë më të 

rëndësishmet38. Gjithashtu, ai menaxhon baza 
të mëdha të të dhënave të dokumenteve, 
artit dhe automjeteve të vjedhura, shenjave 
të gishtërinjve, armëve të zjarrit, profileve të 
ADN-së dhe profileve të kriminelëve të njohur 
ndërkombëtarë39. Pjesëmarrja e shteteve anë-
tare në këto njoftime dhe baza të të dhënave 
është vullnetare, por ato ofrojnë një burim 
të thellë të informatave që shtetet anëtare 
mund t’i përdorin nëse kriminelët kalojnë ku-
fijtë shtetërorë. INTERPOL-i gjithashtu ka një 
qendër të këmbimit të të dhënave për vendet 
anëtare për ndarjen e informatave, një qendër 
koordinuese për t’i ndihmuar shtetet në me-
naxhimin e krizave dhe programe trajnimi 
për t’i ngritur kapacitetet e shteteve anëtare. 
Përdorimi i këtyre programeve është vullne-
tar, por ato përbëjnë mjete të fuqishme për 
trajtimin e kriminelëve dhe situatave të ndry-
shueshme në kuptim ndërkombëtar40. Së fun-
di, INTERPOL-i ofron analiza të inteligjencës 
kriminale për t’i mbështetur vendet anëtare 
në luftën kundër veprimtarisë kriminale dhe 
pasigurisë më të ulët. 41

Teknikisht, INTERPOL-i nuk ka marrëdhënie 
zyrtare me Qeverinë e Kosovës, apo forcën 
e saj policore. Misioni i OKB-së në Kosovë 
(UNMIK) trajton të gjitha bashkëveprimet me 
agjencinë. UNMIK-u shërben si byroja qen-
drore kombëtare faktike (NCB) – pika kombë-
tare e kontaktit për INTERPOL-in në vendet 
anëtare – në Kosovë. Ajo ka qasje në bazat e të 
dhënave të INTERPOL-it, por duhet ta kërkojë 
38 Interpol, “Njoftimet,” Interpol, qasur më 25 prill 2014, në 
dispozicion në http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices
39 Interpol, “Databazat,” Interpol, qasur më 25 prill 2014, në 
dispozicion në http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Data-
bases
40 Interpol, “Pasqyrë,” Interpol, qasur më 25 prill 2014, në 
dispozicion në http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Over-
view
41 Interpol, “Analizë e inteligjencës,” Interpol, qasur më 25 
prill 2014, në dispozicion në http://www.interpol.int/INTERPOL-
expertise/Intelligence-analysis

III. ONBP-TË NË  TË CILAT 
DUHET TË ANËTARËSOHET 
KOSOVA
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këtë informacion. Ajo ka të njëjtat të drejta për 
shkëmbimin e informacionit me NCB-të e tjera, 
sikurse vendet anëtare. Ajo mund të kërkojë 
nga Sekretariati i Përgjithshëm që të lëshojë 
njoftime për anëtarët e tjerë të INTERPOL-it. 
Ajo madje mund të marrë pjesë në Asamble-
në e Përgjithshme të INTERPOL-it, ndonëse 
vetëm si vëzhguese42 . UNMIK-u fillimisht tra-
jtonte këtë marrëdhënie përmes forcës së saj 
policore, por pas pavarësisë dhe hyrjes së Mi-
sionit të BE-së të Sundimit të Ligjit (EULEX), 
UNMIK-u komunikon përmes Zyrës Ndërlid-
hëse të Sundimit të Ligjit, e cila i përcjellë 
informatat dhe kërkesat nga INTERPOL-i tek 
EULEX-i, Qeveria e Kosovës dhe anasjelltas43. 
INTERPOL-i kufizon UNMIK-un për sa i përket 
informatave që mund t’ia përcjellë, por shtrirja 
e këtyre kufizimeve është e paqartë44. Një fushë 
e bashkëpunimit në mes të ILECU-t të Kosovës 
dhe INTERPOL-it është raportimi dhe ndjekja 
e dokumenteve të humbura dhe të vjedhura 
të udhëtimit dhe identifikimi45. Historikisht, 
INTERPOL-i ka qenë i ngadaltë në furnizimin 
me të dhënave të kërkuara për institucionet 
relevante të Kosovës.

B. EUROPOL-i

Zyra Evropiane e Policisë (EUROPOL) është 
organi kryesor për ndarjen e informatave dhe 
inteligjencës policore të Bashkimit Evropi-
an. Ajo ka për qëllim “të mbështesë dhe for-
cojë veprimet nga autoritetet kompetente të 
shteteve anëtare dhe bashkëpunimin e tyre 
42 Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Organizatës 
Ndërkombëtare të Policisë Kriminale – Interpolit dhe Misionit të 
Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
(UNMIK) mbi Bashkëpunimin në Parandalimin e Krimit dhe Drejtë-
sisë Penale, nenet 1-6 në dispozicion në http://www.interpol.int/
content/download/9519/69777/version/1/file/UnitedNationsInteri-
mAdministrationMissionKosovo.pdf
43 Misioni i OKB-së në Kosovë (UNMIK), “Zyra ndërlidhëse e 
sundimit të Ligjit,” UNMIK Online, qasur më 25 prill 2014, në dispozi-
cion në http://www.unmikonline.org/Pages/rollo.aspx
44 Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Interpolit dhe 
UNMIK-ut, Shtojca
45 Ministria e Punëve të Brendshme. Buletini i Informatave 
2013. Në dispozicion në http://www.mpb-ks.org/repository/docs/
anglisht_19022014.pdf

reciprok në parandalimin dhe luftimin e krimit 
të organizuar, terrorizmit dhe formave të tjera 
të krimeve të rënda që dëmtojnë dy ose më 
shumë shtete anëtare”46. Kjo përfshin një sërë 
aktivitetesh kriminale, të listuara në shtojcën e 
vendimit të Këshillit të BE-së për themelimin 
e EUROPOL-it, që përfshin luftën ndaj krimit 
të organizuar, trafikimin e drogës, trafikimin 
me qenie njerëzore dhe trafikimin e armëve. 
Detyrat themelore të EUROPOL-it përfshijnë 
mbledhjen, analizimin dhe shkëmbimin e in-
formacionit; njoftimin e shteteve anëtare me 
informatat që mund të jenë të dobishme në 
hetimin e një krimi; përgatitjen e vlerësimeve 
të kërcënimeve, sidomos në lidhje me krimin e 
organizuar dhe terrorizmin dhe rekomandimin 
për çështjet që duhet të hetohen, mundësisht 
së bashku. Gjithashtu, ai ofron mbështetje dhe 
këshilla për trajnime teknike të punonjësve të 
policisë evropiane.47 
Përderisa vetëm shtetet anëtare të BE-së 
mund të jenë anëtare të EUROPOL-it, kjo or-
ganizatë ka marrëdhënie të gjera kontrak-
tuese me vende të tjera që nuk janë anëtare 
të BE-së. Kosova është i vetmi vend i tanishëm 
apo kandidat potencial për anëtarësim në BE 
që nuk ka as marrëveshje strategjike që lejon 
shkëmbimin e informatave në lidhje me aktiv-
itetet e dyshuara kriminale, me përjashtim të 
të dhënave personale, si dhe as marrëveshje 
operacionale që lejon shkëmbimin e të gjitha 
informatave që kanë të bëjnë me aktivitetin 
e dyshuar kriminal, duke përfshirë të dhënat 
personale48. Kjo nuk do të thotë që EUROPOL-ii 
nuk ka përfshirje në lidhje me aktivitetet krim-
inale ndërkombëtare në Kosovë. EUROPOL-
i ishte vendimtar për thyerjen e një rrjeti të 
trafikimit me qenie njerëzore që përfshinte të 
dyshuar në Kosovë. Megjithatë, EUROPOL-i ka 
bashkëpunuar me një forcë të kombinuar poli-
core EULEX – Kosovë, jo vetëm me Policinë e 
46 Vendimi i Këshillit nr. 2009/371/JHA, 2009, O.J. L 121/37, 
në dispozicion në https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/
council_decision.pdf
47 Po aty.
48 Po aty.
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Kosovës në këto arrestime, duke punuar bren-
da rrjetit të BE-së.49  Përfaqësues të Policisë 
së Kosovës janë të mirëpritur në konferencat e 
EUROPOL-it për çështje të veçanta si trafikimi 
me drogë, por shkëmbimi sistematik i infor-
matave, trajnimi dhe bashkëpunimi nuk është 
formalizuar. 50

Do të ishte në interesin më të mirë edhe 
të BE-së, edhe të Kosovës që Këshilli i Ev-
ropës të propozojë Kosovën si kandidate për 
anëtarësim në EUROPOL. EUROPOL-i është 
mbështetur në EULEX-in në të kaluarën, por 
reduktimi i misionit të EULEX-it që me gjasë 
do të ndodhë pas qershorit të vitit 201451  do 
të krijojë një boshllëk në kapacitetet e EU-
ROPOL-it në Kosovë. Marrëveshja për ndar-
jen e informatave, qoftë strategjike apo op-
eracionale, do t’i mundësonte Kosovës që të 
koordinohet më mirë me hetimet e EUROPOL-
it dhe t’i luftojë krimet transnacionale. Meqë 
shumica e trafikimit nëpërmjet Kosovës është 
e destinuar për vendet anëtare të BE-së dhe 
shumë nga grupet e krimit të organizuar që 
veprojnë në Kosovë kanë lidhje me grupet 
në pjesën tjetër të Evropës, Kosova dhe BE-ja 
kanë interesa të qartë që Kosova të ketë qasje 
në informatat e EUROPOL-it dhe që EUROPOL-
i të mund t’u qaset, analizojë dhe kontekstu-
alizojë informatat e mbledhura nga Policia e 
Kosovës. Përfshirja e Kosovës në EUROPOL do 
të ishte e dobishme për të dyja subjektet.

C. ONBP-të rajonale 

49 Europol, “Rrjeti madhor i kontrabandës me njerëz në 
Evropë shpartallohet -103 të dyshuar të arrestuar,” Europol, 30 janar 
2013, në dispozicion në https://www.europol.europa.eu/content/
major-people-smuggling-criminal-network-dismantled-across-
europe-103-suspects-arrested
50 Europol dhe Qendra Evropiane e Monitorimit për Droga 
dhe Varësi të Drogës, Drogat e reja në Evropë, 2012, 2013, në dispo-
zicion në https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publica-
tions/new_drugs_in_europe_2012_report.pdf
51 Bodo Weber dhe Lowell West, “EULEX-Drejt një strategjie 
të integruar dalëse: Fuqizimi i sundimit të ligjit përmes integrimit 
të BE-së,” Grupi për Studime Ligjore dhe Politike dhe Këshilli për 
Politika të Demokratizimit, lëshuar në prill 2014, në dispozicion në 
http://legalpoliticalstudies.org/download/Policy%20Report%20
05%202014.pdf

Në Evropën Juglindore janë tri ONBP të një 
rëndësie së veçantë: Sekretariati i Konventës 
së Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglin-
dore (Sekretariati PCC-SEE), Qendra e Evropës 
Juglindore e Zbatimit të Ligjit (SELEC) dhe 
Asociacioni i Shefave Policorë të Evropës Jug-
lindore (SEPCA). Këto tri organizata kanë mar-
rëdhënie të ngushta pune me RCC=në, përf-
shijnë shumicën e të njëjtave vende anëtare 
dhe trajtojnë fushat e drejtësisë dhe punëve 
të brendshme. Megjithatë, ato dallojnë nga 
njëra-tjetra në aspektin e agjencive të synu-
ara dhe qëllimeve.

Një projekt ambicioz për bashkëpunimin poli-
cor, PCC-SEE është ende në fazat fillestare të 
tij. Kjo konventë e nënshkruar më 2006 dhe që 
tani përfshin njëmbëdhjetë anëtarë, përcak-
ton parimet për bashkëpunim në shkëmbimin 
e informatave për automjete, furnizimin me 
informata të të dyshuarve, identifikimin e tru-
pave, përcaktimin e origjinës së kontrabandës, 
sigurimin e informatave për vendin e krimit, 
angazhimin në ndjekje të menjëhershme dhe 
mbrojtjen e dëshmitarëve. Konventa gjithash-
tu përcakton rregullat për zyrtarët ndërlidhës, 
mbikëqyrjen ndërkufitare, transferimin e dësh-
mive, hetimet e fshehta, hetimet e përbashkë-
ta dhe klasifikimin e informatave të ndjeshme 
që kalojnë kufijtë shtetërorë. Përderisa në 
dukje është gjithëpërfshirëse, kësaj konvente 
i mungon fuqia dhe ka qenë e ngadaltë në zh-
villim.52  Sekretariati i PCC-SEE është krijuar 
për të organizuar dhe monitoruar zbatimin e 
PCC-SEE-së.53 Shtetet anëtare kanë miratuar 
disa marrëveshje bilaterale për zbatimin e 
dispozitave të ndryshme54  dhe kanë kryer disa 
ushtrime në fushat në të cilat kanë nevojë 
për bashkëpunim 55. Konventa mund të jetë e 

52 Konventa e Bashkëpunimi Policor për Evropën Juglin-
dore, në dispozicion në http://www.pccseesecretariat.si/index.
php?page=documentspcc&item=35
53 http://www.pccseesecretariat.si/libs/download.php?file=/
f718d76b2e298aea1dfc69810a5df4b5
54 http://www.pccseesecretariat.si/libs/download.php?file=/
39d99772ead3fc9c4a6f51ce84b9d633
55 http://www.pccseesecretariat.si/libs/download.php?file=/
f718d76b2e298aea1dfc69810a5df4b5
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kënaqur me përparimin në sigurimin e mbro-
jtjes së të dhënave personale, në shkëmbimin 
e informacionit,56 manualin e përbashkët për 
të shërbyer si udhërrëfyes për forcat e policisë 
kur përballen me çështje ndërkufitare brenda 
shteteve të konventës57  dhe një sërë projekt-
marrëveshjesh për ndjekje të menjëhershme, 
mbikëqyrje ndërkufitare, zyrtarëve të ndër-
lidhjes, patrullimeve të përziera në kufij dhe 
bashkëpunimit teknik.58 

Aktualisht, PCC-SEE, organet e saj të ndry-
shme dhe grupet e punës nuk kanë fare mar-
rëdhënie me Kosovën. Anëtarësimi në PCC-
SEE do të ishte me rëndësi simbolike dhe 
praktike për Kosovën. Simbolikisht, kjo do 
të tregonte besim në përpjekjet e integrimit 
të policisë së rajonit. Siç u përmend më lart, 
PCC-SEE është më shumë një deklaratë e qël-
limit dhe synimeve përfundimtare, sesa trak-
tat i obligueshëm praktik për bashkëpunim 
policor. Anëtarësimi në organizatë tregon 
besimin që konventa do të avancohet dhe që 
Kosova do të dëshironte ta zbatonte PCC-SEE. 
Më praktikisht, ajo siguron një forum për Ko-
sovën për të arritur marrëveshje dypalëshe 
dhe shumëpalëshe të bashkëpunimit policor 
me parimet mbi të cilat të dyja palët tashmë 
dakordohen. Kjo do të lehtësonte procesin e 
ndërtimit të bashkëpunimit policor mes Kos-
ovës dhe shteteve të tjera të rajonit. Për PCC-
SEE-në, anëtarësimi i Kosovës do ta ndihmojë 
atë që t’i përmbushë më mirë qëllimet e saj 
të “luftimit efektiv të kërcënimeve ndërkufit-
are ndaj rendit dhe sigurisë publike dhe krimit 
ndërkombëtar” 59. Gjithashtu, kjo do ta bënte 
më të lehtë për fqinjët e Kosovës që t’i koordi-
nojnë aktivitetet policore kundër aktiviteteve 
të krimit të organizuar, duke lehtësuar mar-
rëveshjet më të thjeshta me Kosovën.

Qendra e Evropës Juglindore për Zbatim të 
Ligjit (SELEC) është organi kryesor për ndarjen 
56 http://www.pccseesecretariat.si/libs/download.php?file=/
07ed56b5fb15da91e1c08942ad7a57b2
57 http://www.pccseesecretariat.si/libs/download.php?file=/
32c03b31917c7d683634ec1b574df2fa
58 http://www.pccseesecretariat.si/index.
php?page=documentspcc&item=38
59 Konventa e Bashkëpunimi Policor për Evropën Juglindore, 
Preambula

e informatave të zbatimit të ligjit në Evropën 
Juglindore. Natyra dhe funksionet e saj janë 
një përzierje e EUROPOL-it dhe INTERPOL-it. 
Ashtu sikur dy organizatat më të mëdha të 
policisë, ajo ofron një bazë të të dhënave për 
informata e hulumtime të grumbulluara, si 
dhe promovon praktikat më të mira në polici, 
shërben si forum për shkëmbim të informatave 
dhe inkurajon bashkëpunim policor ndërkufi-
tar.60 SELEC vepron nëpërmjet task-forcave që 
përqendrohen në çështje të veçanta, gjegjë-
sisht trafikim të drogës, trafikim me qenie 
njerëzore, krime financiare dhe kompjuterike, 
mashtrime, vjedhje të automjeteve, terrorizëm, 
transportim kontrabandë dhe krim mjedisor.61 
Sikurse  EUROPOL-i, ajo inkurajon hetime të 
përbashkëta në mes të njësive policore kom-
bëtare. Megjithatë, baza e të dhënave të saj 
të informacionit është më e ngjashme me 
atë të INTERPOL-it në kuptim të varësisë së 
saj në kontributet vullnetare dhe përdorimin 
vullnetar. Gjithashtu, ajo është e organizuar 
më shumë si INTERPOL-ii, duke përdorur pika 
kombëtare të kontaktit – zyra ndërlidhëse për 
të bartur dhe kërkuar informata. 62

Marrëdhënia e SELEC-it me Kosovën funk-
sionon kryesisht përmes UNMIK-ut. UNMIK-u 
është vëzhgues në SELEC dhe ka marrë pjesë 
si vëzhgues në takimet e grupeve të punës në 
të kaluarën. 63 Nuk ka asnjë tregues të një mar-
rëdhënie me Qeverinë e Kosovës, edhe pse kur 
është përmendur Kosova në një deklaratë për 
shtyp në vitin 2013, është përdorur fusnota 
për të cilën kanë rënë dakord Kosova dhe Ser-
bia për përfaqësimin e Kosovës në organizatat 
rajonale. 64 Pjesëmarrja e Kosovës në SELEC 
60 Southeast European Law Enforcement Center (SELEC), 
“Për SELEC,” Southeast Europe Law Enforcement Center (SELEC), 
25 mars 2013, në dispozicion në http://www.secicenter.org/m106/
About+SELEC
61 SELEC, “Aktivitetet operacionale të Task Forcës,” SELEC, 
qasur më 28 prill 2014, në dispozicion në http://www.secicenter.org/
m115/Operational_Activities
62 Konventa e Qendrës së Evropës Juglindore për Zbatim të 
Ligjit, nenet 3, 15 dhe 17, në dispozicion në http://www.secicenter.
org/p521/Convention+of+the+Southeast+European+Law+Enforceme
nt+Center+(SELEC)
63 SELEC, “Takimi i pestë Anti-Terrorizëm dhe Punëtoria Ra-
jonale për Luftimin e Financimit të Terrorizmit,” SELEC, 4 korrik 2011, 
në dispozicion në http://www.secicenter.org/p504/04+July+2011
64 SELEC, “Operacioni ‘Jugu—operacion i suksesshëm i kryer 
me mbështetje të SELEC,” SELEC, 17 maj 2013, në dispozicion në 
http://www.secicenter.org/p530/17+May+2013
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është jetike për arsyen e thjeshtë që pa të 
nuk mund të realizohen qëllimet e SELEC-it 
apo të Kosovës. Kosova bëhet “vrimë e zezë” 
në mes të rajonit ku SELEC-i nuk ka informata 
dhe ku nuk mund të kryhen hetimet e saj të 
përbashkëta. Asnjë nga kërcënimet që mëton 
t’i trajtojë nuk mund të trajtohen në mënyrë 
adekuate pa mbulim të plotë të rajonit.
 
Asociacioni i Shefave të Policisë së Evropës 
Juglindore (SEPCA) është më i ngushti dhe 
më i vogli – në aspektin e anëtarësimit65  nga 
tri organizatat e bashkëpunimit policor të ra-
jonit. Objektivi i saj më i rëndësishëm dhe më 
i detajuar është t’i ndihmojë vendet anëtare 
të bashkëpunojnë për përmbushjen e stand-
ardeve të BE-së për policinë dhe bashkëpun-
imin policor. Gjithashtu, ajo ka për qëllim të 
përmirësojë kapacitetin e shteteve anëtare në 
luftimin e krimit të organizuar rajonal, krye-
sisht duke i njohur hetuesit me qasjet e reja 
dhe duke përmirësuar integritetin e shërbi-
meve policore66. Bashkëveprimi i Kosovës me 
SEPCA-n ka qenë më i madh se ai me organi-
zatat e tjera rajonale policore, ndonëse ky nuk 
është gjithëpërfshirës. Pjesëmarrja e Kosovës 
në këtë organizatë është diskutuar, ndonëse 
ende nuk është shndërruar në diçka konkrete.

65 Janë dhjetë anëtarë të shërbimeve policore, dy prej të 
cilëve janë subjekte të veçanta të Bosnje dhe Hercegovinës.
66 Asociacioni i Shefave Policorë të Evropës Juglindore 
(SEPCA), Strategjia &Plani i Veprimit (2011-2013), 15 prill 2011, në 
dispozicion në http://www.sepca-see.eu/images/stories/SEPCA_Strat-
egy_2011-2013.pdf

Secila prej këtyre organizatave ka interes të 
qartë ta kërkojë bashkimin e Kosovës, si dhe 
Kosova ka motivim të qartë për t’u anëtarësuar 
në çdo ONBP. Nënkapitujt në vijim përshkruajnë 
procesin e anëtarësimit të Kosovës në secilën 
prej këtyre organizatave. Megjithatë, realiteti 
politik na detyron t’i marrim në konsideratë 
barrierat politike të Kosovës për anëtarësim 
në ONBP-të e diskutuara më lartë. Prandaj, 
përderisa ky kapitull shtjellon procedurën 
për pranimin e Kosovës në Interpol, Europol, 
PCCSEE, SELEC dhe SEPCA, ai do t’i shqyrtojë 
edhe gjasat e Kosovës për t’u anëtarësuar në 
këto organizata, duke pasur parasysh mjedisin 
politik përreth një pranimi të tillë.

A. INTERPOL-i

Procedura e anëtarësimit në INTERPOL ka pak 
kërkesa. Një vend që dëshiron të anëtarëso-
het duhet të dorëzojë kërkesën te Sekretari 
i Përgjithshëm, i cili, nga ana tjetër, paraqet 
kërkesën para Asamblesë së Përgjithshme, or-
gan ky ku secili vend anëtar ka një votë. Anëta-
rin e ri duhet ta votojnë shumica e dy të tretave 
të anëtarëve të pranishëm dhe që votojnë. Nuk 
ka kërkesa të tjera përveç asaj që vendi anëtar 
t’ia caktojë një organi zyrtar policor aktivitetet 
e të cilit janë të përfshira në ato të INTERPOL-
it, si pjesë e organizatës. Shtetësia, një çështje 
që ngrihet vazhdimisht në të gjitha kërkesat e 
tjera të Kosovës në organizata ndërkombëtare, 
nuk aplikohet për INTERPOL-in. Aruba, Cura-
cao dhe Sint Maarten, të gjitha territore holan-
deze, kanë anëtarësi të plotë dhe INTERPOL-
i është specifik në atë që anëtarët e saj janë 
vendet, jo shtetet 67. Ky dallim mund të jetë i 
67 Kushtetuta e ICPO-Interpol, nenet 4 dhe 13, në dispozicion 
në http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/The-
Constitution

IV. PROCE-
DURA PËR 
ANËTARËSIM 
NË ONBP
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mjaftueshëm për të bërë që shtetet që nuk e 
njohin Kosovën të abstenojnë dhe të mos re-
fuzojnë anëtarësimin e Kosovës në INTERPOL. 
Aktualisht, 106 anëtarë kanë njohur Kosovën 
dhe 84 jo. Nëse të gjithë anëtarët që njohin 
Kosovën do të votonin për anëtarësimin e saj 
dhe 31 anëtarë që nuk e kanë njohur Kosovën 
do të abstenonin, Kosova do të mund t’i bash-
kohet INTERPOL-it. Ndonëse ky skenar është 
i vështirë për të ndodhur – kërkon që shtete 
të vogla ishuj të marrin pjesë në Asamblenë 
e Përgjithshme dhe më shumë se një e treta 
e mosnjohësve të mos votojnë, është një 
mundësi që duhet shqyrtuar.

B. EUROPOL-i

Siç u theksua më lart, vetëm shtetet e BE-së 
mund të anëtarësohen në EUROPOL. Shtetet 
e tjera duhet të lidhin marrëdhënie kontrak-
tuese me EUROPOL-in për shkëmbimin e in-
formatave. Këshilli i Ministrave miraton listën 
e subjekteve, shteteve joanëtare të BE-së 
dhe organizatave ndërkombëtare, me të cilat 
EUROPOL-i duhet të kërkojë marrëveshje68.  
Që Kosova të lidhë marrëveshje të tillë me 
EUROPOL-in, një anëtar i Bordit Menaxhues 
të EUROPOL-it, organit të mbikëqyrësve për 
EUROPOL-in që përbëhet nga përfaqësues të 
68 Vendimi i Këshillit nr. 2009/371/JHA

secilit shtet anëtar dhe Komisioni Evropian – 
duhet të propozojë shtimin e Kosovës në listë, 
duke nënvizuar arsyet pse Kosova duhet të 
shtohet në të. Bordi Menaxhues pastaj duhet 
të vendosë për të propozuar anëtarësimin 
e Kosovës para Këshillit të Ministrave, i cili 
duhet ta ndryshojë listën me një shumicë të 
cilësuar votimi, ashtu që të përfshihet Koso-
va 69.Rëndësia e një marrëdhënie të tillë për 
zbatimin e ligjit në Evropë duhet t’i tejkalojë 
pengesat politike që mund të kenë shtetet.

C. ONBP-të rajonale

Në teori, Kosova do të duhej të ishte në gjendje 
t’u bashkohej të gjitha organizatave rajonale 
të bashkëpunimit policor në Evropën Juglin-
dore pa ashpërsi të madhe politike si pasojë 
e marrëveshjes së diskutuar më herët të fus-
notës. Për fat të keq nuk ka ndodhur ashtu. 
Është Serbia ajo që ka bërë çdo përpjekje për 
ta lënë Kosovën jashtë organizatave rajonale 
që kanë të bëjnë me sigurinë.70 Prandaj, çdo 
diskutim për perspektivat e pranimit të Kos-
ovës në këto organizata duhet të marrë para-
sysh papajtueshmërinë serbe. Kjo nuk duhet të 
69 Vendimi i Këshillit nr. 2009/935/JHA, 2009, O.J. L 325/12, 
në dispozicion në https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/
rules_determining_the_list_of_third_states_and_organisations_with_
which_europol_shall_conclude_agreements.pdf
70 Zyra e BE-së në Prishtinë, intervistë me autorin, 20 shtator 
2013
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ndodhë dhe shtetet rajonale së bashku me BE-
në duhet t’i bëjnë presion Serbisë që ta prano-
jë anëtarësinë e Kosovës në këto organizata 
për përfitime praktike të policive të rajonit si 
dhe për zbatimin e duhur të marrëveshjes së 
shkurtit 2012. Megjithatë, pjesa në vijim supo-
zon që kjo papajtueshmëri serbe është e paka-
përcyeshme.

Është e paqartë nëse kjo do të ndikojë në 
pranimin e Kosovës në PCC-SEE. Anëtarësimi 
në konventë është një proces i paqartë. Sipas 
tekstit të saj, ajo është e hapur për anëtarësi 
të njëanshme dhe Austria, Bullgaria, Hungaria 
dhe Sllovenia janë anëtarësuar në PCC-SEE 
në këtë mënyrë71 . Pranimi i Kosovës mund të 
jetë po ashtu i njëanshëm, në teori, por është e 
paqartë çfarë vlere do të kishte kjo. Implemen-
timi dhe bashkëpunimi në kuadër të konventës 
është vullnetar. Përderisa ajo ka shërbyer krye-
sisht si platformë për marrëveshje bilaterale, 
PCC-SEE-ja ka hartuar edhe disa marrëveshje 
për zbatim për të gjithë anëtarët, të cilat mund 
të dështojnë nëse Kosova bashkohet dhe Ser-
bia tërhiqet nga pjesëmarrja. Organizata në të 
cilën Kosova dëshiron të anëtarësohet mund 
të mos ekzistojë më dhe të zëvendësohet 
me një zyrë të padobishme që harxhon kohë 
dhe burime të zyrtarëve të Kosovës pa ofruar 
ndonjë përfitim.

Megjithatë, për SELEC-in, perspektivat e 
anëtarësimit të Kosovës janë të pashpresa 
nëse Serbia nuk lëshon pe dhe zbaton mar-
rëveshjen e shkurtit 2012. SELEC-i kërkon 
që anëtarët e mundshëm të ketë interes në 
bashkëpunim ligjor në Evropën Juglindore, 
të jenë të përkushtuar ndaj qëllimeve të or-
ganizatës dhe t’i përmbushin kriteret e Këshil-
lit SELEC për pranim, që përcaktohet rast pas 
rasti. Anëtari i ri duhet përfundimisht të mira-

71 Konventa e Bashkëpunimi Policor për Evropën Juglindore, 
neni 29

tohet me konsensus të të gjithë anëtarëve72 . 
Kërkesa e Kosovës për anëtarësim në SELEC 
u refuzua, meqë autoritetet e Kosovës nuk i 
plotësuan aspektet procedurale të kërkesës73 
. Megjithatë, Kosova ka interes të qartë në 
bashkëpunim rajonal të sundimit të ligjit dhe 
duhet të vazhdojë të kërkojë anëtarësim në 
SELEC. Megjithatë, pa miratimin e Serbisë, këto 
pika janë të parëndësishme, meqë kërkesa e 
Kosovës për anëtarësim kurrë nuk do ta fitojë 
aprovimin konsensual pa të.

Anëtarësimi në SEPCA është një propozim më 
pak i frikshëm, por jo aq inkurajues. Një anëtar 
i ri duhet të dorëzojë kërkesën te presidenti 
i organizatës, i cili pastaj e bartë kërkesën te 
Bordi Ekzekutiv, i përbërë nga tre anëtarë për-
faqësues. Bordi Ekzekutiv duhet ta miratojë 
kërkesën para se ajo të kalojë në Asamblenë 
e Përgjithshme, ku secili anëtar ka një votë. Në 
këtë pikë, procedura është e paqartë. Statuti i 
SEPCA-s vetëm në mënyrë indirekte thekson 
se votat e Asamblesë së Përgjithshme kërko-
jnë shumicën, duke deklaruar se Bordi Ekze-
kutiv duhet ta ketë votën përfundimtare në 
rast të barazimit të votave. Për fat të keq për 
Kosovën, nëse të gjithë anëtarët e SEPCA-s do 
të votonin, numri i njohësve dhe mosnjohësve 
do të jetë i barabartë, që do të thotë që Kosova 
do të varet nga përbërja e Bordit Ekzekutiv, ku 
dy nga tre anëtarët lehtësisht mund të jenë 
mosnjohës74 . Votimi gjithashtu me siguri do të 
ndillte diskutime dhe përçarje që edhe shtetet 
njohëse, nëse nuk do ta kishin shtytjen e fortë 
të BE-së dhe Kosovës, do ta shmangnin atë.

72 Konventa e Qendrës së Evropës Juglindore për Zbatim të 
Ligjit, neni 40
73 Curry dhe Loshi,
74 Statuti i Asociacionit të Shefave të Policisë në Evropën 
Juglindore, nenet VIIdhe IX, në dispozicion në http://www.sepca-see.
eu/images/stories/files/sepca_legal_document.pdf
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Integrimi gjithnjë më i madh në botë, veça-
nërisht në Evropë, kërkon bashkëpunim poli-
cor përtej kufijve kombëtarë për të luftuar 
kërcënimet kriminale transnacionale. Duke 
u përballur me kërcënime serioze nga gru-
pet transnacionale të krimit të organizuar në 
përgjithësi dhe trafikimit të drogës, njerëzve 
dhe armëve në veçanti, Kosova ka shumëçka 
të fitojë nga ONBP-të. Fqinjët e Kosovës, të 
cilët përballen me kërcënime të ngjashme që 
shkojnë përtej kufijtë kombëtarë, gjithashtu 
kanë shumëçka të fitojnë nga anëtarësimi i 
Kosovës në ONBP. Vetë ONBP-të, të cilave u 
duhen burime gjithëpërfshirëse të informat-
ave dhe bashkëpunim, kanë nevojë që Kosova 
të anëtarësohet. Këto arsye do të duhej t’i sill-
nin Kosovën dhe vendet anëtare të ONBP-ve 
në një pozitë ku të gjithë do të mund ta kup-
tonin potencialin e anëtarësimit të Kosovës.

Megjithatë, deri më tani, nuk ka ndodhur një gjë 
e tillë. Kosova nuk është anëtare e INTERPOL-it, 
i cili ka vetëm një prani të tërthortë nëpërmjet 
Zyrës Ndërlidhëse të Sundimit të ligjit të UN-
MIK-ut. Kosova nuk ka marrëveshje për ndarje 
të informatave me EUROPOL-in, duke e bërë 
atë të vetmin vend kandidat aktual ose poten-
cial që nuk ka marrëveshje të tilla. Kosova nuk 
është anëtare e PCC-SEE, SELEC-it ose SEPCA-s, 
organizata këto të Evropës Juglindore të cilat 
kanë nevojë që anëtarësimi i Kosovës të jetë 
efektiv dhe të cilat do të mund ta ndihmonin 
Kosovën. Interesat konvergjente, përkufizimet 
e paqarta dhe marrëveshjet ekzistuese politike 
do të duhej të bënin që vështirësitë politike 
rreth anëtarësimit të Kosovës në këto organi-
zata të jenë të parëndësishme. Shtetet e Ev-
ropës Juglindore, BE-ja dhe të gjithë anëtarët 
e INTERPOL-it duhet të shohin se çfarë mund 
të arrihet përmes anëtarësimit të Kosovës në 
këto ONBP dhe të marrin veprime për ta bërë 
të mundur këtë anëtarësim.

V. KONKLUZA DHE 
REKOMANDIME

19RAPORT I POLITIKAVE 2014 I GLPS-SË & BIRN-IT



1.Qeveria e Kosovës, përmes Min-
istrisë së Punëve të Brendshme 
me bashkëpunim të ngushtë me 
Policinë e Kosovës dhe agjencitë 

tjera qeveritare, duhet të hartojë një plan të 
unifikuar për bashkëpunim rajonal në fushën 
e sigurisë. Anëtarësimi në organizatat rajon-
ale duhet të kërkohet në mënyrë të vendosur 
dhe strategjike.

2.Qeveria e Kosovës duhet të ketë 
vullnet të fortë politik dhe t’i 
marrë të gjithë hapat për t’u për-
gatitur dhe marrë pjesë aktive 

pas arritjes së anëtarësimit.

3.Ministria e Punëve të Brend-
shme e Kosovës duhet të kërkojë 
që Këshilli i Ministrave të BE-së 
ta përfshijë Kosovën në listën e 

shteteve të treta dhe organizatave të jashtme 
me të cilat EUROPOL-i duhet të kërkojë mar-
rëveshje strategjike dhe operacionale, për hir 
të bashkëpunimit ndërkombëtar policor, për 
sigurinë e Evropës dhe për ta vënë Kosovën 
në pozitë të barabartë me vendet e tjera kan-
didate dhe potenciale.

4.Për hir të bashkëpunimit rajon-
al policor, shtetet e BE-së dhe 
shtetet e tjera të Evropës Jug-
lindore duhet bërë presion mbi 

Serbinë që ta respektojë marrëveshjen e fus-
notës së shkurtit 2012 dhe t’i lejojë Kosovës 
përfaqësimin në PCC-SEE, SELEC dhe SEPCA.

5.Duke pasur parasysh reduktimin e 
Misionit të EULEX-it dhe statusin 
e Kosovës si vend kandidat poten-
cial për anëtarësim në BE, Kosova 

duhet të kërkojë që të fillojë negociatat për 
një marrëveshjeje strategjike midis Policisë së 
Kosovës dhe EUROPOL-it.

6.Kosova duhet të aderojë në Kon-
ventën e Bashkëpunimit Policor 
të Evropës Juglindore (PCC-SEE) 
dhe të aplikojë për anëtarësim 

në Qendrën e Evropës Juglindore të Zbatimit 
të Ligjit (SELEC) dhe Asociacionin e Shefave 
të Policisë në Evropën Juglindore (SEPCA) në 
kuadër të marrëveshjes së shkurtit 2012.

7.INTERPOL-i dhe Kosova (përmes 
Ministrisë së Brendshme dhe 
agjencive përkatëse) duhet të 
kërkojnë marrëdhënie më formale 

në mënyrë që Policia e Kosovës të ketë qas-
je të drejtpërdrejtë në bazat e të dhënave të 
INTERPOL-it dhe që drejtpërdrejt të mund të 
dërgojë njoftime, duke përmirësuar zbatimin 
ndërkombëtar të ligjit.

8.Këshilli i Evropës duhet ta propo-
zojë Kosovën si kandidate për 
anëtarësim në EUROPOL.

REKOMANDIME
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