Zgjedhjet e Parakohshme të Kuvendit të Kosovës 2010
Informata të Përgjithshme
 Lloji i Zgjedhjeve që mbahen:

Zgjedhjet e Parakohshme 1 për Kuvend të Kosovës

 Data e Zgjedhjeve:
 Persona me të drejtë vote
• Në Kosovë
• Jashtë Kosovës

12 Dhjetor 2010
1,630,636
1,640

Sistemi i votimit:

Përfaqësimi proporcional - lista e hapur (votimi për
subjektin politik dhe deri në 5 kandidatë);
• Votimi për më shumë se 5 kandidatë rezulton
vetëm në numërimin e votës së subjektit politik
• Votimi për subjektin politik nuk rezulton në votim
për kandidatin e parë të njësisë ekonomike
(ndryshimi nga viti 2009)
Kosova trajtohet si një zonë e vetme zgjedhore;

 Modeli:

 Zonat Zgjedhore:

Të paktën 30% e kandidatëve nga gjinia tjetër; Lista e
kandidatëve të subjekteve politike: dorëzimi i një
maksimumi prej 110 emrash për njësi;

 Gjinia: Lista e Kandidatëve

•

Vende të Kuvendit: 100 + 20 (vende të rezervuara
për komunitetet jo-shumicë)
• Pragu: Pragu 5% (nuk zbatohet për komunitetet joshumicë)
• Gjinia: 30% e vendeve të kuvendit të ndara për
gjininë tjetër

 Rezultatet:

Observers & Media:
 Format e aplikimit:
 Afatet
• Aplikimi: Subjektet Politike
• Aplikimi: Organizatat ndërkombëtare
• Akreditimi
 Formimi i Listës së Përkohshme të Votuesve
në Kosovë

•
•
•

Qëllimi
Total Votues (2010)
Total Votues (2009)
o Shtesë

http://www.kqz‐ks.org/SKQZ‐
WEB/al/rrethkqz/formularetvezhgim.html
01 Dhejtor 2010
06 Dhejtor 2010
06 Dhejtor 2010
2

‐ http://www.kqz‐ks.org/SKQZ‐WEB/al/shv/ks.html
Të identifikojë nga regjistri civil, personat me të drejtë
1,630,636
1,564,427

1

Të shpallura nga Presidenti i Kosovës, 2 Nëntor 2010 (Vendimi fillestar i 15 Tetorit ishte për mbajtjen e Zgjedhjeve për
Kuvend të Kosovës më 13 Shkurt 2010)

1

(1) Votues të rinj
(2) Vendime të gjykatës 2010
(3) Vendime të gjykatës 2009

73,288
0
0

o Largime

(1) Të vdekur
(2) Tjera 2
(3) Vendime të gjykatës 2010
Lista e Përkohshme të Votuesve ‐ në Kosovë

http://www.kqz‐ks.org/SKQZ‐WEB/al/shv/ks.html
Të identifikojë nga regjistri civil, ata votues të mundshëm
që do të jenë 18 vjeç ose më shumë në ditën e
zgjedhjeve për të formuar një listë të votuesve

•

Qëllimi

•
•

Total Votues (2010)
Total Votues (2009)
o Shtesë
(1) Votues të rinj
(2) Vendime të gjykatës 2010
(3) Vendime të gjykatës 2009
o Largime

(4) Të vdekur
(5) Tjera 3
(6) Vendime të gjykatës 2010
(2) Formimi i Listës së Përkohshme të Votuesve –
jashtë Kosovës (Programi i Votimit përmes
P të )

•

Qëllimi

•
•

Periudha e regjistrimit
Informimi
o Dërgesat e formularëve të
aplikimit dhe udhëzime për ata që
janë regjistruar me sukses në
dh e informimithpublik
o Fushata

•
•

6,1655
917
3

o Pikat e shpërndarjes
Numri i vendeve që janë përgjigjur:
Aplikacionet
O Të pranuara
O Të aprovuara
o Të refuzuara

o Duplikatet
Shërbimi i votuesve

1,630,636
1,564,427
73,288
0
0
6,165 4
917
35
http://www.kqz‐ ks.org/SKQZ‐
WEB/al/shv/materiale/ks/OVPP.pdf
Të përfshijë votuesit e mundshëm që do të jenë 18
vjeç ose më shumë në ditën e zgjedhjeve dhe që
banojnë jashtë Kosovës për të formuar një listë të
votuesve. Votuesit duhet të regjistrohen.
03‐16 Nëntor 2010
2,564

Spote ne TV satelit
45
31
5,015
1,640
3,228
147

3

Hequr nga Regjistri Civil: regjistruar me gjurmë të gishtave të dobëta
4 votues u hoqën në bazë të vendimeve të gjykatës 2009;
5
Personat e vdekur u hoqën pas periudhës së konfirmimit dhe sfidimit;
4

2

Të lejojë votuesit mundësinë për të konfirmuar ose
ndryshuar lokacionin e tyre të votimit (e cila gjithashtu
konfirmon paraqitjen e tyre në listë) ose personalisht tek
Zyrtari Komunal i Zgjedhjeve në çdo komunë ose on-line

Qëllimi
Periudha
Numri i vizitave në makinën e kërkimit online
Numri i vizitave tek Zyrtarët Komunal të
Zgjedhjeve
 Numri i kërkesave për ndërrim të qendrës së
votimit
 Aprovuara
 Refuzuara
 Numri i individëve që regjistrojnë ndryshim
të adresës
• Numri i kartave postare të dërguara për
votuesit alokime të reja të QV dhe
votuesve të rinj (18 vjeç)
 Periudha e Sfidimit dhe Konfirmimit
(konfirmimi/sfidimi i listës së përkohshme
të votuesve)

10‐16 Nëntor 2010
10,213 (gjatë periudhës së shërbimit votues)
4,000

3,291
2,963
328
447

125,461

22‐26 Nëntor 2010

 Qëllimi

Të lejojë votuesit dhe subjektet të rishikojnë listën e
votuesve dhe të verifikojnë të dhënat e tyre dhe të
sfidojnë çdo lëshim apo përfshirje të gabuar

 Qasja:

(1) Inspektimi tek Zyrat Komunale Zgjedhore
(2) Versioni elektronik i dërguar subjekteve politike
(3) Online ‐ www.kqz‐ks.org/SKQZ‐
WEB/al/shv/vbk.html

Numri i vizitave tek Zyrtarët Komunal të
Zgjedhjeve
Vendimet e gjykatave

500
46

 Votimi me Nevoja të Veçanta (periudha e
regjistrimit)
 Qëllimi:

Të rritet angazhimi i votuesve duke lehtësuar votimi në
rrethana të veçanta. Regjistrimi është i nevojshëm

 Afati i regjistrimit

26 Nëntor 2010

 Kategoritë e regjistrimit:

Total: 7,986

 Afati i regjistrimit

26 Nëntor 2010

 Kategoritë e votuesve:

Total: 7,986

•

6

Aftësi të kufizuara

2,162

Vendimet për: largimin e 3 personave të vdekur, ndryshimin e qendrave të votimit për 2 votues

3

•

Institucionet (qendrat e paraburgimit /
qendrat korrektuese / spitalet)

5,014

•

Rrethana të veçanta

810

Subjektet Politike dhe Kandidatët:
 Çertifikimi:
• Afati i aplikimit për subjektet politike
• dhe kandidatët
• Certifikimi i subjekteve nga KQZ dhe
• Kandidatëve tëi tyre
• Tërheqjet / refuzimet e subjekteve
• Çertifikuar:
o Parti politike
o Iniciative qytetare
O Koalicione
o Komunitetet:
• Shqiptar
• Serb
• Boshniak
• Ashkali
• Egjiptas
• Goran
• Turk
• Roma
• Malazez
o Numri total i kandidatëve
të çertifikuar
 Kodi i Mirësjelljes:
 Tërheqja e shortit:
 Periudha e Fushatës së Subjekteve Politike:
• Kufizimi i shpenzimeve financiare të
 (5) Rimbursimi i depozitave për subjektet
politike të cilat kanë fituar
 Deklarimi Financiar i Fushatës së Njësisë
afati i fundit:

http://www.kqz‐ks.org/SKQZ‐WEB/al/rrethkqz/lk.html
03‐11 Nëntor 2010
19 Nëntor 2010
0
29
24
3
2
9
7
8
4
2
2
2
2
1
1
1,266 7
15 Nëntor 2010
20 Nëntor 2010
01‐10 Dhjetor 2010
apo
€ 818,119
€ 0.5/votues
30 ditë pas certifikimit të rezultate
26 Janar 2011

Informimi Publik:

•

Qëllimi:

•

Gjuhet e përdorura :

•

Qasje përmes:

•

Projektet e përkrahura:
o Formimi i Listës së Votuesve

Informacion për publikun, subjektet politike,
ndërkombëtare komunitetit dhe palëve të tjera të
interesit mbi aktivitetet dhe projektet kryesore - në të
gjithë Kosovën
Shqip, Serbisht, Turqisht, Boshniake & Roma
Televizioni (duke përfshirë satelitin), radio, tabelat (duke
përfshirë stilin e TV), fletushka, postera, gazeta, faqe

Shërbimet e votuesve dhe Periudhat e Sfidimit dhe
Konfirmimit

7
Bazuar në vendimin e KQZ-së të datës 25 nëntor 2010, një kandidat u hoq për shkak të përfshirjes në lista të dy subjekteve
politike

4

o Votimi

•
•

Aktivitetet shtesë:
Projekte për votuesit e ardhshëm
Votimi
 Programi i Votimit përmes Postës

•

Afati për kthimin e fletëvotimeve

Fletëvotime të pranuara (deri më f 6 Dec 2010)

•

 Programi i Votimit me Nevoja të Veçanta
(VPNV)
• Numri i Ekipeve të Votimit me Nevoja të
Veçanta

•


•
•
•
•
•
•
•
•

Trajnimi i Ekipeve të Votimit me Nevoja të
Veçanta
Programi i Votimit të Rregullt (+ me kusht)

Aplikimi për programet për jashtë Kosovës dhe votimin
e nevojave të veçanta Si, ku dhe kur të votoni
Forumet e Partive Politike, Takimet e Palëve të
http://www.futurevoterskosovo.org/advCms/?id=4,1,1,

10 Dhjetor 2010
142

115
4 Dhjetor 2010

Qendrat/Vendvotimet

746 / 2,280

Lehtësimi i votuesve / ekipet mobile

14

Anëtarët e këshillit të vendvotimit

17,013

Kryesuesit

2,203
13,191

Anëtarët
Rezervat
Trajnimi i Kryesuesve të KVV

1,619
29 Nov‐10 Dhjetor 2010
09‐10 Dhjetor 2010

Trajnimi i KKZ-ve për procedurat e pranimit

7 Dhjetor 2010

• Trajnimi i Këshillit të Vendvotimeve

 Qasja për personat me nme nevoja të veçanta:

•
•

Po ( ~60 % e QV-ve)
Po

Rampat e qasjes
Shabllonat e votimit Braille

 Fletëvotimet
• Të prodhuara nga: CETIS, Slovenia

•
•
•
•

http://www.cetis.si/?lang=en

Karakteristikat e sigurisë kundër mashtrimit Po
Numri i fletëvotimeve që do të prodhohen 1,783,700
Fletëvotimet arrijnë në Kosovë

9 Dhjetor 2010 (TBC)

Periudha e prodhimit të fletëvotimeve

22 Nëntor – 7 Dhjetor 2010

 Materialet zgjedhore
• Arritja në Kosovë (format e zgjedhjeve,
kabinat e votimit, llampat UV)

Vëzhguesit
• Total vëzhgues të akredituar
Vëzhguesit e
Subjekteve
OJQ lokale
Politike
26,049

5,301

5 Dhjetor 2010

32,139
Vëzhguesit
ndërkombëtar

Vëzhgues tjerë
ndërkombëtar

Total

254

535

32,139

5

