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Preambula:    
 
Bazuar në Nenin 3.1 të Ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe  
Transmetimin, Këshilli i Komisionin të Pavarur të Mediave (KPM) në pajtueshmëri 
më parimet e lirisë së shprehjes dhe praktikat më të mira evropiane themelon në vijim 
Politikën e Transmetimit. Kjo Politikë do të përcaktojë punën e KPM-së dhe do të 
krijojë bazat për lëshimin e çfarëdo vendimi dhe rregullore. Politika do të krijojë 
gjithashtu bazat për funksionimin e subjekteve transmetuese në Kosovë.    
 
Neni 1.Standardet Ndërkombëtare të Transmetimit 
Kjo Politikë e Transmetimit ndjek standardet e pranuara ndërkombëtare  të 
transmetimit dhe të drejtave të njeriut, duke  respektuar plotësisht demokracinë dhe 
sundimin e ligjit si dhe mbrojtjen e lirisë së shprehjes. Përveç kësaj, politika e 
transmetimit do të jetë në pajtim të plotë më legjislacionin përkatës të Kosovës. 
Politika do të interpretohet ashtu që të sigurojë zbatimin e saj dhe të shtojë  parimet e 
lirisë së shprehjes në pajtueshmëri me garancitë e Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Rregullimi i transmetimit do 
të bazohet në parimet e objektivitetit, proporcionalitetit – që do të thotë se  çfarëdo 
intervenimi rregullativ nuk është më shumë se ajo çka nevojitet për t’u arritur 
objektivi i  synuar i politikës së transmetimit, dhe transparencës.   
   
 Nenit  2. Standardet Etike Përgjithësisht të Pranuara  
Të gjitha transmetimet do ti përmbushin standardet etike përgjithësisht të pranuara të 
kualitetit, balancës, objektivitetit dhe pluralizmit. E drejta për reagim duhet të 
respektohet nga ana e subjekteve transmetuese. Do të krijohen kushte  të favorshme 
për zhvillimin e një game të llojllojshme të subjekteve transmetuese publike dhe  
private. Duhet kuptuar rëndësia e transmetimit me qëllim të promovimit të vlerave 
demokratike.  
 
 Neni 3.  Dialogu Ndëretnik dhe Shërbimet për Komunitetet Minoritare 
KPM-ja do të inkurajoj veçmas transmetimin i cili promovon diversitetin kultural e 
gjuhësorë, inkurajon dialogun ndër-etnik, shpërndarjen gjeografike  më të gjerë të 
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mundshme duke përfshirë edhe inkurajimin e televizioneve regjionale në çdo regjion 
dhe t’u shërbej komuniteteve të Kosovës në mënyrën më të mirë të mundshme.  
KPM-ja duhet të parandalojë çfarëdo shfrytëzimi të transmetimit për nxitje të 
urrejtjes ose  përhapjes së paragjykimeve. 
Programet më përmbajtje religjioze mund të transmetohen vetëm nëse   dëshmohet se 
nuk portretizojnë një religjion si më superior ndaj tjetrit dhe nuk denigrohet ndonjë 
religjion, nuk ftojnë për anëtarësim në ndonjë organizatë religjioze dhe nuk përmban 
mesazhe me propagandë politike.   
 
KPM-ja do të inkurajojë çdo qytet, fshat ose popullatë tjetër e koncentruar minoritare 
më e madhe se 500 persona të ketë qasje  së paku në një program 30 minutësh  në ditë 
në radio apo televizion privat në gjuhën e atij komuniteti, duke paraparë që aplikuesit 
për licencë të ofrojnë këso shërbimesh, plotësojnë kualifikimet për licencë.  
 
Neni 4. Mbrojtja e të Miturve dhe Konsumatorëve 
Programet e transmetuara duhet të inkurajojnë mbrojtjen e të miturve dhe të 
konsumatorëve. Programet edukative cilësore do të inkurajohen. Politika e 
transmetimit do të marr parasysh nevojat e personave me aftësi të kufizuar dhe 
grupeve tjera me nevoja të veçanta  që të kenë qasje në transmetim.   
 
Neni 5. Promovimi i Qasjes Publike në Informata 
Transmetimi duhet të kontribuoj në sigurimin e qasjes në informim sipas praktikave 
më të mira Evropiane dhe legjislacionit relevant të Kosovës. 
 
Neni 6. Sigurimi i Konkurrencës së Drejtë 
Sektori i transmetimit do të jetë pluralist dhe i bazuar në konkurrencë të drejtë. 
Licenca për transmetim nuk do t’i lëshohet ndonjë etniteti ose organizate qeveritare. 
Monopolizimi i transmetuesve duhet të parandalohet. 
Parimet ndërkombëtare dhe ligjet relevante të Kosovës për të drejtën e pronës 
intelektuale do të aplikohen.  
 
Neni 7.  Qëndrueshmëria Ekonomike e Subjekteve Transmetuese 
Realizueshmëria financiare dhe kualiteti teknik i transmetimit si dhe përdorimi i 
teknologjisë së re do të inkurajohet. Rregullimi kurdo që është e mundur duhet të jetë 
teknologjikisht neutral. Rregullimi i transmetimit nga ana e KPM-së duhet të krijojë 
një politikë dhe ambient të qartë dhe të parashikueshëm, ku subjektet transmetuese 
mund të planifikojnë investimet dhe zhvillojnë strategjitë.   
 
Neni  8. Qasja Publike në Ngjarjet Madhore përmes Transmetimit 
Mundësitë e qasjes më të gjere të shikuesit dhe dëgjuesit në ngjarjet me rëndësi 
madhore për shoqërinë do të sigurohen. Këshilli i KPM-së do të përcaktoj se cilat 
ngjarje janë të një rëndësie të tillë që ato të jenë të arritshme për të gjithë në 
pajtueshmëri më ligjin dhe parimet Evropiane, përfshirë Lojërat Olimpike; 
kampionatet botërore dhe evropiane në futboll, hendboll, dhe sporte tjera të cilat janë 
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tradicionale në Kosovë; garat ndërkombëtare të cilat zhvillohen në Kosovë ose me 
pjesëmarrjen e ekipit të Kosovës, gara të rëndësishme muzikore dhe ngjarje tjera me 
interes të veçantë për audiencën kombëtare.    
   
Neni  9. Promovimi i Produksionit Lokal dhe Evropian 
Politika e Transmetimit do të këtë qëllim promovimin e produksioneve lokale dhe 
Evropiane të veprave audiovizuele si dhe të  produksioneve të pavarura. KPM-ja 
duhet të sigurojë se subjektet transmetuese do të përfshijnë një pjesë të këtyre 
veprave në programet e tyre në pajtueshmëri me rregullat specifike të theksuara në 
kushtet e licencës dhe varësisht nga lloji i licencës së transmetimit.  
 
Neni  10. Implementimi i Televizionit pa Kufij 
Parimet e Konventës dhe Direktivës së Televizionit pa Kufij që synon në koordinimin 
e rregullave nacionale dhe heqjen e barrierave në mes shteteve në Evropë, duke bërë 
transmetimin lehtë të pranishëm pavarësisht nga kufijtë nacional duhet të aplikohet 
kur kjo të jetë e mundur.  
 
 
Neni 11. Hyrja në Fuqi  

Kjo Politikë do të aplikohet nga 19 shtatori  2006. 

 
 


