Aranzhimet lidhur me Telekomunikacionin
1. Në kontekstin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja, të dyja palët janë dakorduar që Kosovës do
të i ndahet një kod telefonik 3-shifror nga ITU (Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve UNT) në përputhje me standardet dhe parimet dhe afatet kohore të ITU-së, të dyja palët
ranë dakord se një modalitet i pranuar reciprokisht do të duhet gjetur në lidhje me këtë
proces brenda tre muajve, me lehtësimin e BE-së sipas nevojës.
Qëllimi është që periudha e migrimit në lidhje me kodin telefonik duhet të përfundojë deri në
Janar 2015. Pas kësaj date, ky kod telefonik nga ITU do të përdoret nga të gjithë operatorët
në Kosovë. Operatorët e të dyja palëve do të reduktojnë kostot e thirrjeve lokale për
qytetarët.
2. Rregullatorët e të dyja palëve do të pajtohen për marrëveshje teknike për harmonizimin e
përdorimit të spektrit për GSM, dhe sinjaleve televizive, duke përfshirë transmetimet
digjitale tokësore, me qëllim për të siguruar ofrimin e shërbimeve të papenguara reciprokisht
të bazuar në parimet e ITU-së dhe shmangien e interferencave të dëmshme ndërmjet
shërbimeve. Secila Palë zotohet të mos mbulojë kufirin/kufirin administrativ të palës tjetër
në mënyrë të qëllimshme.
Rregullatorët gjithashtu do të inkurajojnë dhe të lehtësojnë procesin e interkoneksionit dhe
marrëveshjes roming midis operatorëve mobil të të dyja palëve me synimin për të reduktuar
kostot për qytetarët. Ata gjithashtu do të hyjnë në një proces të harmonizimit edhe për
frekuencat digjitale.
3. Në telefoninë fikse, një licencë e plotë për shërbime të telefonisë fikse do ti lëshohet një
Kompanie të Re, degë kjo e një kompanie serbe, e regjistruar në përputhje me kornizën
rregullatore të Kosovës.
4. Sa i përket telefonisë mobile, autoritetet e Kosovës do ti lëshojnë një kompanie të re një
autorizim të përkohshëm, sipas kornizës rregullatore të Kosovës, për operimet e tashme, të
kufizuara në infrastrukturën aktuale në terren. Ky autorizim i përkohshëm nuk do të
përfundojë para Janarit 2015.
Autorizimi i përkohshëm do të skadojë sapo autoritetet e Kosovës të lëshojnë një licencë të
re të plotë, të pakufizuar, të telefonisë mobile, si rezultat i një tenderi / ankandi. Tenderi do
të organizohet në përputhje me standardet e BE-së.
5. Megjithëse shërbimet postare nuk ishin pjesë e këtyre diskutimeve, të dyja palët bien dakord
për ti diskutuar ato në një fazë të mëvonshme.
6. Një grup për implementim do të formohet, me lehtësimin e BE-së sipas nevojës, në mënyrë
që të hartojë një plan të plotë të veprimit për zbatimin e Marrëveshjes. Pasi aranzhimet e
mësipërme të ketë hyrë në fuqi, grupi për zbatim mund të diskutojë, me kërkesë të
ndonjërës palë, çfarëdo çështjesh tjera që mund ndërlidhet me këto aranzhime. Procesi i
zbatimit të plotë do të fillojë pas pranimit me shkrim të Planit të Veprimit.

