BASIC FACTS

MISIONI
EULEX Kosova është themeluar më 2008 për t'i mbështetur
institucionet, autoritetet gjyqësore dhe agjencitë e Kosovës për
zbatimin e ligjit për ta krijuar një sistem efektiv gjyqësor pa
ndërhyrje politike. Ky Mision është misioni më i madh civil në
kuadër të Politikave të Përbashkëta të Sigurisë dhe Mbrojtjes
(CSDP) të Bashkimit Evropian.
Ky Mision punon së bashku me institucionet e Kosovës për
sundimin e ligjit për ta mbështetur qëndrueshmërinë dhe
llogaridhënien e tyre dhe për ta zhvilluar edhe më tutje një sistem
të pavarur shumëetnik të drejtësisë, si edhe shërbimet
shumëetnike policore dhe doganore.
Bazën ligjore për funksionimin e Misionit e ka vendosur Veprimi i
Përbashkët i Këshillit të Bashkimit Evropian i muajit shkurt 2008.
Mandati aktual i Misionit është vazhduar deri më 14 qershor
2016. EULEX-i punon në kuadër të kornizës së Rezolutës 1244 të
Këshillit të Sigurimit të KB.
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MANDATI
EULEX-i e zbaton mandatin e tij përmes katër objektivave
operacionale.
Përmes objektivit të tij të ”Monitorimit, Mentorimit dhe
Këshillimit (MMK)”, Misioni përqendrohet në ofrimin e
mbështetjes për institucionet e Kosovës të sundimit të ligjit në
nivel strategjik. EULEX-i ofron ndihmë për udhëheqjen e lartë të
Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të Këshillit Prokurorial të Kosovës,
të Policisë së Kosovës (përfshirë Policinë Kufitare dhe
Inspektoratin Policor të Kosovës), të Doganës së Kosovës, të
Shërbimit Korrektues të Kosovës, të Ministrisë së Drejtësisë dhe
të Ministrisë së Punëve të Brendshme (përfshirë Agjencinë e
Regjistrimit Civil dhe Departamentin për Shtetësi, Azil dhe
Migrim).
Përmes objektivit të tij “Ekzekutiv”, EULEX-i siguron ofrimin
e shërbimeve të sundimit të ligjit deri sa përparimi i
autoriteteve vendase ta mundësojë bartjen e plotë të
funksioneve ekzekutive tek autoritetet vendase. Misioni i
heton, i ndjekë penalisht dhe i gjykon krimet e luftës,
terrorizmin, krimin e organizuar, korrupsionin dhe krimet e
tjera të rënda.
Gjyqtarët civilë të EULEX-it, po ashtu, vazhdojnë t'i gjykojnë
kontestet pronësore që burojnë nga konflikti dhe nga çështjet
e privatizimit deri sa të zgjidhen të gjitha rastet me vendim të
formës së prerë.
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Sipas mandatit aktual të Misionit, gjyqtarët dhe prokurorët e
EULEX-it janë të vendosur në kuadër të institucioneve të
Kosovës. Përqëndrimi i stafit ekzekutiv të EULEX-it është
përfundimi i lëndëve të filluara para datës 15 prill 2014. Sipas
“politikës për mos trajtimin e lëndëve të reja” EULEX-i nuk merr
përsipër lëndë të reja përveç në rrethana të jashtëzakonshme.
EULEX-i i krijon dhe realizon kontaktet me policinë dhe
autoritetet gjyqësore në rajon dhe më tutje (INTERPOL dhe
EUROPOL) për ta siguruar mbështetjen e tyre lidhur me të
gjitha hetimet dhe mbanë lidhje me autoritetet përkatëse
serbe.
Përmes objektivit të tij “Veriu”, Misioni ka për qëllim shtrirjen
e sundimit të ligjit në mbarë veriun e Kosovës. EULEX-i i mban
funksionet e tij ekzekutive në Gjykatën Themelore të Mitrovicës
si pjesë të zgjidhjes së qëndrueshme në kuadër të dialogut
ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të lehtësuar nga BE-ja.
EULEX-i vazhdon të ofrojë mbështetje të strukturuar MMK për
udhëheqjen kryesore të Komandës Rajonale të Kosovës Veri
dhe përkrahë një Qendër të Paraburgimit shumetnike
funksionale në Mitrovicë, të integruar plotësisht në Shërbimin
Korrektues të Kosovës. EULEX-i në kuadër të tij e ka një Njësi
Policore të Specializuar e cila merret me incidentet e kufizuara
të prishjes së rendit publik dhe e mbështetë zhvillimin e
kapaciteteve të Policisë së Kosovës për kontrollimin e turmave
dhe të trazirave. Misioni monitoron dhe i ndihmon Policisë
Kufitare të Kosovës në krijimin e strukturave të nevojshme për
kontrollin e kufirit të gjelbër në veri.
Përmes objektivit të tij “Mbështetje për Zbatimin e
Dialogut”, Misioni ofron mbështetje teknike për zbatimin e
marrëveshjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit të arritura
në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Kjo përfshin integrimin e
serbëve të Kosovës në strukturat e sigurisë të Kosovës, krijimin e
regjistrave të verifikuar civilë, si edhe mbështetjen e njësisë
funksionale për trashëgimi fetare dhe kulturore në kuadër të
Policisë së Kosovës.

FAKTE DHE SHIFRA

• Mandati aktual i

Misionit: deri më
14 qershor 2016

• Selia: Prishtinë,
Kosovë

• Kapaciteti i autorizuar:
1.600 të punësuar

• Buxheti: Buxheti vjetor
është rreth
111 milionë euro

Shef i Misionit: Gabriele Meucci
Zëvendëse e Shefit të Misionit: Joëlle Vachter
EULEX-i është plotësisht i përkushtuar ndaj përfshirjes së të
drejtave të njeriut si edhe të standardeve të perspektivës
gjinore dhe të barazisë gjinore në të gjitha aktivitetet e tij, qoftë
në kuadër të Misionit si edhe duke punuar me institucionet e
Kosovës.
Kontaktet:
Për pyetje për shtyp ju lutemi kontaktoni Zyrën e EULEX-it për
Shtyp dhe Informim Publik: press@eulex-kosovo.eu
Për pyetje të përgjithshme, ju lutemi kontaktoni në :
info@eulex-kosovo.eu
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