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Hyrje

Ndarja e pushteteve thekson rolin e 
rëndësishëm që Kuvendi gëzon në një shtet 
demokratik. Kuvendi, si dhe deputetët 
legjitimitetin e tyre e fitojnë në zgjedhje, 
nga vullneti i qytetarëve. Detyra e tyre është 
të përcaktojnë rrugën politike të vendit 
përmes shqyrtimit, diskutimit dhe miratimit 
të ligjeve në mënyrë që të përmbushin rolin 
legjislativ të Kuvendit. Kuvendi si institucion 
politik ka edhe dy role të tjera. Kontrolli 
dhe monitorimi i punës së ekzekutivit, në 
mënyrë që kufizon marrjen e vendimeve që 
janë në kundërshtim me interesin publik dhe 
rolin e tij më të rëndësishme, përfaqësimin e 
qytetarëve dhe zërit të tyre:

“Deputeti i përfaqëson qytetarët dhe në Ku-
vend vendos sipas bindjes së tij.”1

Mandati i tyre është i përgjithshëm, që do të 
thotë se përfaqësojnë popullin në tërësi, jo 
vetëm njësinë e tyre.

 Deputeti ka të drejtë dhe detyrë të jetë i pran-
ishëm në seancat e Kuvendit dhe të marrë 
pjesë në punime dhe në vendimmarrje.2

Sa deputetët shfrytëzojnë hapësirën që kanë 
në foltoren Kuvendore për të mbrojtur dhe 
për të shprehur pikëpamjet e tyre dhe ato të 
qytetarëve?

1 http://www.sobranie.mk/kushtetuta-e-rm-s.nspx 
2 http://sobranie.mk/WBStorage/Files/

Rregullorja%20e%20Kuvendit.pdf 

Ky dokument për politika publike shqyrton 
këtë pytje, nëpërmjet aktivitetit të deputetëve 
shqiptarë gjatë diskutimit në Kuvendin e Re-
publikës së Maqedonisë.

Nëpërmjet këtij dokumenti do të paraqesë 
gjetjet e monitorimit të aktivitetit të depu-
tetëve nga përbërja e tetë, (2014-2018) i kryer 
nga Instituti për Demokraci, Societas Civi-
lis- Shkup. 3  Brenda dy vjetëve, nga qershori 
i vitit 2014 deri në qershor të vitit 2016, janë 
monitoruar diskutime parlamentare mbi 
tema dhe ligje të ndryshme. Dokumenti do 
të shqyrtojë se cilat tema janë me interes për 
vetëm grupin etnik shqiptar, me të cilin de-
putetët, etnik Shqiptarë identifikohen, tema 
që janë në interes të të gjithë qytetarëve në 
vend, si dhe temat për të cilat nuk është dis-
kutuar, për shkak se nuk nxisin debat politik 
dhe nuk tërheqin vëmendjen e publikut.

Në fund, do të shqyrtoj punën e Komitetit 
për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive si or-
gan i veçantë parlamentar i ngarkuar që të 
shqyrtojë çështje nga marrëdhëniet ndërm-
jet bashkësive etnike, të jep propozime dhe 
mendime mbi përmbushjen e të drejtave të 
tyre të përgjithshme dhe të veçanta, si dhe 
zhvillimin e multikulturalizmit të shoqërisë 
maqedonase.

Unë shpresoj se do të inkurajojë deputetët 
shqiptarë për të diskutuar në mënyrë më ak-
tive në Kuvend, për të qenë pjesë e diskutimit 
duke miratuar vendimet legjislative që ndiko-
jnë në jetën e përditshme të të gjithë qytet-
arëve të Maqedonisë.

3  Monitorimi u implementua si pjesë e projektit 
“Kuvendi nën thjerëz, forcimi I debatit politik 
dhe diskursit deliberative”.
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Diskutim kualitativ: Sa janë 
aktiv deputetët shqiptarë 
në Kuvend

Përbërja parlamentare 2014 - 2018, e cila 
ishte objekt i këtij vëzhgimi, përmban 22% 
deputetë shqiptarë, nga të cilët 20 deputetë 
nga partia në pushtet - Bashkimi Demokratik 
për Integrim (BDI) 4 dhe 7 deputetë nga partia 
opozitare - Parita Demokratike Shqipëtare 
(PDSH). Në grupet parlamentare të partive 
të tjera nuk ka shqiptarë etnikë. Komunitetet 
e tjera etnike përbëjnë një total prej 78% të 
përbërjes parlamentare, përkatësisht 1.6% 
turq, 0.8% romë, 1.6% serbë, 0.8% boshnjakë, 
dhe 74% maqedonas. 5 Nga themelimi i 
Kuvendit deri në shtator të vitit 2015, opozita 
parlamentare e udhëhequr nga Lidhja Social 
Demokrate (LSDM) ka bojkotuar dhe nuk 
është përfshirë në punën e Kuvendit. Disa 
ndryshime kanë ndodhur në përbërjen e 
Parlamentit, por këto ndryshime nuk u 
pasqyruan në përbërjen etnike parlamentare, 
e cila mbeti e pandryshuar.

Qershor 2014 - Maj 2015

Në periudhën qershor 2014 - maj 2015 janë 
monitoruar gjithsej 2268 diskutime parlam-
entare për tema të ndryshme të rendit të ditës 
të seancave plenare dhe trupave punuese. 6

4 Deputetja që fitoi mandatit nga RDK edhe 
përskaj vendimit të parties të bojktojë Kuvendin 
ju bashkangjit grupit parlamentar të BDI-së.

5 http://sobranie.mk/content/izvestai/2011-2014/
IZVESTAJ%20ZA%202015%20godina.pdf

6 Komisioni për çështje kushtetuese, Komisioni 
për financim dhe buxhet; Komisioni për sistem 
politik dhe mardhënie ndërmjet bashkësive; 
Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe 
emërimeve; Komisioni për vetëqeverisje locale; 
Komisioni për çështje evropiane; Komisioni 
juridiko – ligjvënës.

Nga 2268 diskutime, 1926 diskutime ishin të 
udhëhequra nga deputetët maqedonas, ndër-
sa vetëm 280 nga deputetët shqiptarë, pra 
85% e diskutimeve ishin të udhëhequr nga 
deputetët maqedonas, ndërsa 12% nga depu-
tetët shqiptarë dhe vetëm 3% nga grupet tjera 
etnike. Sipas njësive zgjedhore, më aktiv në 
diskutim ishin deputetët e njësisë zgjedhore 
nr. 1 me pjesëmarrje në 21% të diskutimeve, 
ndërsa më pasiv ishin deputetët e njësisë 
zgjedhore nr.6, të cilët në diskutim morrën 
pjesë vetëm 8% të kohës. 

Gjatë një periudhe prej 11 muajsh, aktiviteti 
i tyre luhatet në varësi të temave fokus, por 
në asnjë mënyrë nuk është proporcional me 
përfaqësimin e tyre prej 22% në Kuvend.

Shtator 2015 - Nëntor 2015

Gjatë kësaj periudhe, monitorimi i seancave 
plenare dhe trupave punues7  u fokusua në 
tema të sundimit të ligjit, të drejtave të nje-
riut, demokracisë, lirive dhe financave pub-
like.

Nga 1660 diskutime të monitoruara, 94% të 
diskutimeve ishin të udhëhequra nga depu-
tetët maqedonas, 4% nga deputetët  shqiptarë 
dhe 2% nga grupet e tjera etnike. Sipas njësive 
zgjedhore, më aktiv në diskutim ishin Depu-
tetët nga njgsite zgjedhore 4 dhe 3 me 28% 
dhe 24%, ndërsa sim ë pasiv, përsëri, ishin 
deputetët nga njësia zgjedhore nr. 6, të cilët 

7 Komisioni për financim dhe buxhet, Komisioni 
për sistem politik dhe mardhënie ndërmjet 
bashkësive, Komisioni i përhershëm anketues për 
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, 
Komisioni anketues për skandalin me përgjimet,  
Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të masës 
së veçantë hetuese – ndjekja e komunikimeve 
nga ministria e punëve të brenshme, Drejtoria 
e policisë financiare, Drejtoria doganore dhe 
Ministria e mbrojtjes dhe Komisioni për 
mbikëqyrjen e punës së Drejtorisë për siguri dhe 
kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim. 
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morën pjesë në diskutim vetëm 5% të kohës.

Në krahasim me periudhat e tjera të moni-
toruara, deputetët shqiptarë këtë periudhë 
ishin më pasiv. Ata morën pjesë në diskutim 
5.5 herë më pak se sa që janë të përfaqësuar 
në Kuvend.

Dhjetor 2015 - Prill 2016

Në periudhës dhjetor 2015 - Prill 2016 janë 
analizuar gjithësej 1542 diskutime të depu-
tetëve në seancat parlamentare dhe trupat 
punues, të përqëndruara në temat si sundimi 
i ligjit, të drejtat njerzore, demokracia, liritë 
dhe financat publike.

Në seancat plenare të monitoruara deputetët 
maqedonas morrën pjesë në 91% të diskuti-
meve, deputetët shqiptarë në 7%, ndërkohë 
që deputetët nga grupet e tjera etnike, me 2%. 
Aktiv ishin deputetët nga njësitë zgjedhore 
1,3,4 dhe 5 duke udhëhequr të paktën 20% të 
diskutimit, ndërsa deputetët nga njësia zgjed-
hore nr.6 morrën pjesë me vetëm 6% të kohës.

Krahasuar me periudhën e mëparshme, këtë 
herë ata janë më aktiv, por aktiviteti i tyre 
është vetëm një e treta e përfaqësimit të tyre 
prej 22%.

Prill 2016 - Qershor 2016

Në raportin e fundit nga monitorimi si më 
aktiv, përsëri paraqiten deputetët maqedo-
nas, të cilët udhëheqën 91% të diskutimeve, 
deputetët shqiptarë udhëheqën vetëm 7% të 
diskutimeve, ndërsa deputetët nga grupet 
e tjera etnike udhëheqën me 2% të diskuti-
meve. Më aktiv në diskutime deputetët nga 
njësia zgjedhore nr. 1 duke marrë pjesë me 
23% të diskutimit, ndërsa deputetët nga një-
sia zgjedhore nr. 6 morrën pjesë me vetëm 9% 

të diskutimit. Monitorimi u fokusua në tem-
at e sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut, 
demokracisë, liritë dhe financat publike.

Në këtë periudhë prap përballemi me pasivi-
tetin e tyre në shumicën e diskutimeve në Ku-
vend dhe trupave punues.

Pavarësisht se deputetët shqiptarë në përbër-
jen e tetë parlamentare janë të përfaqësuar 
me 22%, në diskutimet e Kuvendit shumicën 
e kohës ata ishin pasiv, aktiviteti i tyre është 
shumë më i ulët se sa përfaqësimi i tyre. Ata 
kryesisht e neglizhojnë detyrën e tyre  të dis-
kutojnë në Kuvend, trup ku deliberimi është 
një nga mjetet më të rëndësishme për një shtet 
demokratik.

Integrimi në BE, gjuha dhe 
buxheti - Temat në fokus të 
deputetëve shqiptarë

Temat për të cilat deputetët shqiptarë janë 
më të zëshëm janë në lidhje me procesin e 
integrimit në Bashkimin Evropian, ku dis-
kutimi mbi raportin për aktivitetet e real-
izuara nga programi nacional për miratimin 
e të Drejtës së BE-së, 50% e diskutimeve ishin 
të udhëhequr nga deputetët shqiptarë, 25% 
të nga deputetët maqedonas dhe 25% nga 
komunitetet e tjera etnike. Tema të tjera në 
intetres të tyre janë diskutimet për politikat 
gjuhësore, ndërsa deputetët e PDSH-së janë 
më të zëshëm kur është fjala për buxhetin e 
shtetit. Ata akuzojnë se alokimet buxhetore 
në Maqedoni nuk janë proporcionale, por 
shpesh përballen me heshtje nga deputetët e 
tjerë.

Nga ana tjetër, deputetët shqiptarë minimal-
isht ose fare nuk marrin pjesë në seanca ku 
diskutohet për ligje dhe tema që kanë të bëjnë 
me sportin, mbrojtjen e fëmijëve, sigurimet 
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sociale, shëndetësore, raportet e organe-
ve shtetërore, sigurimin pensional, seancat 
përkushtuar për pyetje parlamentare, kodi 
penal, komisioni për verifikimin e fakteve, 
etj. Shpesh për këto çështje kanë fjalime në 
foltoren parlamentare, por rrallë përfshirje 
në replika dhe kundër- replika.

Gjatë monitorimit, para Kuvendin u paraqitën 
disa çështje të cilat nxitën interesin e publikut 
të gjerë, por temat që kanë ndezur më shumë 
diskutimin në Kuvendit janë Ndryshimet e 
ligjit për arsimin e lartë, çështja e përgjegjësisë 
së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, si 
dhe pyetjet parlamentare, si mjeti më i rëndë-
sishëm për kontrollin e punës së ekzekutivit, 
siç do ta shohim më poshtë, është gjithashtu 
një nga mjetet e më pa shfrytëzuara.

Ndryshimet në Ligjin për Arsimin e 
Lartë

Ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Lartë 
janë një çështje me interes për të gjithë qytet-
arët e Republikës së Maqedonisë, prandaj çdo 
ndryshim duhet të diskutohet publikisht në 
Kuvend, me përfshirjen e të gjithë deputetëve. 
Por, kur u lajmëruan ndryshimet e fundit, de-
putetët shqiptar, të cilët zakonisht paraqiten 
si përfaqësues të Shqiptarëve në Kuvend, a 
diskutuan për këtë temë e cila ndikon tek të 
gjithë të rinjtë, duke përfshirë edhe të rinjtë 
Shqiptarë në Maqedoni?

Sipas monitorimit, deputetët shqipëtar ishin 
pjesë e 19% të diskutimeve, përderisa 81% 
e diskutimeve ishin të udhëhequra nga de-
putetët maqedonas. Në diskutimet për këto 
ndryshime më aktiv ishin deputetët e njësisë 
zgjedhore nr.1 me 45%, ndërsa më pak dis-
kutime u udhëheqën nga deputetët e njësisë 
zgjedhore nr.6 me 5%.

Kjo temë është një nga temat më të diskutu-
ara nga ana e deputetëve shqiptarë. Ata ishin 
aktiv afërsisht sa dhe përfaqësimi i tyre në 
Kuvend. Në mënyrë active morrën pjesë në 
diskutim, duke pasur parasysh se kjo çështje 
është në interes të votuesve të tyre dhe se ven-
dimin përfundimtar do të ndikojë tek qytet-
arët.

Diskutimi mbi çështjen e përgjegjë-
sisë së Presidentit të Republikës së 
Maqedonisë

Më 12 prill 2016, presidenti i Republikës së 
Maqedonisë, Gjorge Ivanov, duke ju drejtu-
ar qytetarëve, me arsyetimin se dëshiron të 
qetëson krizën politike, shpalli se ka nënsh-
kruar vendime për abolimin e 56 personave 
nga qeveria dhe opozita të lidhur me krizën 
politike të shkaktuar nga skandali me përg-
jimet. Me këtë veprim, Ivanov në masë të 
madhe e pengoi marrëveshjen politike të Për-
zhinos8  për zgjidhjen e krizës politike dhe 
pengoi punën e Prokurorisë Speciale Publike, 
trup që rezultoi nga kjo marrëveshje. Opozita 
vendosi të fillojë procedurë për përcaktimin e 
përgjegjësisë së Presidentit Ivanov, sepse, sip-
as tyre, me abolimin ai ka shkelur autoritetin 
dhe kompetencat e tij.

Diskutimi i përgjithshëm në lidhje me përg-
jegjësinë e Presidentit i cili zgjati 3 seanca 
plenare dhe 4 seanca të komisioneve, depu-
tetët Shqiptarë kanë marrë pjesë në vetëm 6% 
të diskutimit, ndërsa deputetët maqedonas 
kanë qenë aktive me 94% të diskutimeve.

Më aktiv ishin deputetët e njësisë së pare zg-

8 Marrëveshja e Përzhinos është marrëveshje e 
nënshkruar nga liderët e katër partive më të 
mëdha në Maqedoni për zgjidhjen e krizës 
politike në Maqedoni. http://telegrafi.com/
prezantohet-publikisht-marreveshja-e-arritur-e-
lidereve-ne-maqedoni/ 
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jedhore me 26%, ndërsa më pasiv ishin depu-
tetët nga njësia e gjashtë që morën pjesë në 
vetëm 5% të diskutimeve.

Ndryshe nga tema e mëparshme, për këtë 
temë deputetët shqiptarë nuk ndjenjë nevojë 
për të diskutuar, për shkak se partia në pushtet 
BDI, presidentin aktual të RM-së Ivanov nuk 
e pranon si përfaqësues legjitim të qytetarëve 
Shqiptarë në Maqedoni, ndërsa deputetët e 
PDSH-së opozitare nuk u kyqën gati se fare 
në diskutim. Deputetët e BDI-së në shumicën 
e fjalimeve të tyre theksuan vetëm këtë qën-
drim të tyre, ndërsa në pjesën e replikave dhe 
kundër-replikave preferuan kryesisht të mos 
marrin pjesë.

Pyetje parlamentare

Gjatë gjithë periudhës së monitoruar 
(qershor 2014-qershor 2016), seancat e 
pyetjeve parlamentare aktiviteti I deputetëve 
shqiptar ishte minimal. Në periudhën e parë 
të monitoruar, e cila zgjati 12 muaj (qershor 
2014 - maj 2015), ata morën pjesë në 13% të 
diskutimit, në periudhën e dytë (1 shtator - 
30 nëntor 2015) prej tri seancave të mbajtura 
të pyetjeve parlamentare ata ishin pjesë e 
vetëm 5% të diskutimit, në periudhën e tretë 
(1 dhjetor, 2015 – 7 prill, 2016), ata ishin 
aktive me vetëm 3% të të gjitha diskutimeve 
të udhëhequra në seancat për pyetje 
parlamentare, kurse në periudhën e katërt të 
monitoruar Kuvendi ka mbajtur vetëm një 
seancë kushtuar pyetjeve parlamentare më 30 
qershor 2016, në të cilën ndryshe nga seancat 
e mëparshme, deputetët shqiptarë ishin më 
aktiv me pyetjet e tyre, duke udhëhequr 19% 
të diskutimit.

Shumica e pyetjeve të ngritura nga deputetët 
Shqiptarë janë nga deputetët e PDSH-së 
opozitare, si dhe shumica e pyetjeve ishin 
të drejtuara drejt ministrave të partnerit 
të koalicionit në pushtet, BDI. Gjithashtu, 

ata ishin më aktiv me pyetje vetëm seancën 
e fundit të mbajtur më 30.06.2016, ndërsa 
seancat e tjera, të cilat janë mbajtur çdo 
muaj, nga shtatori 2015 deri në mars 2016, 
aktiviteti i tyre ishte edhe më pak se një e treta 
e përfaqësimit të tyre në Kuvend.

Duke pasur parasysh  që votat e deputetëve 
Shqiptarë  ndikojnë në vendimet përfundimtare 
në Kuvend, nëpërmjet diskutimit, ata duhet 
dhe kanë mundësi për të demonstruar se 
denjësisht përfaqësojnë qytetarët dhe meritojnë 
mandatin e tyre. Deputeti gjithashtu duhet 
të ketë parasysh se përveç përfaqësimit të 
pikëpamjeve dhe politikave të partisë së tij/saj, 
është e nevojshme që kryesisht të udhëhiqet nga 
interesat e qytetarëve. Ai/Ajo mund dhe duhet 
të diskutojë për tema të cilat konsideron se janë 
të rëndësishme për qytetarët.

Pasiviteti Komiteti për 
Marrëdhënie ndërmjet 
Bashkësive nga fillimi i 
mandatit në vitin 2014

Më 16 nëntor 2001, Kuvendi i R.M. miratoi  
Amendamentin XI me të cilin u themelua 
Këshilli për Marrëdhënie Ndëretnike, neni 
78, i cili në vitin 2007 u zavendësua me pikën 
1 të Amendamentit XII, me të cilin edhe u 
themelua Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet 
Bashkësive, në përputhje me marrëveshjen e 
Ohrit. 9

Si komision parlamentar Komiteti është 
i përbërë nga përfaqësues të të gjitha 
komuniteteve në Maqedoni. Kryetari i 
tanishëm është Ejup Rrustemi nga grupi 
parlamentar i BDI-së, ndërsa zëvendëskryetar 

9 http://www.sobranie.mk/kushtetuta-e-rm-s.nspx
 http://sobranie.mk/komitetit-per-marredhenie-

ndermjet-bashkesive-14-18.nspx 
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është Blagoja Despotoski, nga grupi 
parlamentar i VMRO-DPMNE-së. Detyra 
kryesore e Komitetit është që të shqyrtojë 
çështje rreth mardhënieve ndërmjet 
bashkësive në Maqedoni dhe të jep propozime 
dhe mendime për zgjidhjen e tyre. Komiteti 
për marrëdhënie ndërmjet bashkësive në 
mandatin e tij të fundit në zgjedhjet e vitit 
2014 deri në gusht të vitit 2016 ka mbajtur 
vetëm tre seanca, të cilat në përgjithësi ishin 
të fokusuara në çështje teknike:

• Zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryeta-
rit të Komitetit për marrëdhënie ndërm-
jet bashkësive;

• Përcaktimi i agjendës për aktivitetet e 
vitit 2015;

• Shqyrtimi i plan programit për punën 
e Komitetit për marrëdhënie ndërmjet 
bashkësive;

• Informacion mbi zbatimin dhe real-
izimin e Marrëveshjes së Ohrit, i përgat-
itur nga Sekretariati për Implementimin 
e Marrëveshjes së Ohrit – pike për të clën 
fare nuk u diskutua.

Në ndërkohë, ishim dëshmitarë të disa 
ngjarjeve që meritojnë të diskutohen në 
komitet.

Ngjarjet si sulmi i armatosur në Kumanovë 
më 9 maj 2015, ngjarje e cila është aktualisht 
në gjyq. Për këtë rast publiku ka pasur 
shumë spekulime dhe reagime që ndikojnë 
në marrëdhëniet ndëretnike, por në asnjë 
moment Komiteti nuk vendosi për të 
udhëhequr diskutim për këtë ngjarje.

Incidenti me kryqin në Butel ndodhi më 
27.02.2016, ditën e shenjtërimit të kryqit, por 
u zgjat me një seri të ngjarjeve dhe protestave 
gjatë muajit mars, por edhe përpara shen-
jtërimit kishte një mosmarrëveshje të forte 
në publik nga grupe të ndryshme. Reagimi 
më i bujshëm erdhi nga partneri i koalicionit 

qeverisës,  BDI, parti e cila në Komitet ka 5 
anëtarë, përfshirë edhe kryetarin e komision-
it. Protesta e organizuar nga kjo parti kundër 
vendosjes së kryqit, përfundoi edhe me ven-
dosjen e kampeve nga  ana e mbështetësve 
të saj në vendin ku planifikohej të vendoset 
kryqi. Më 04.03.2016 ndodhi edhe përsh-
kallëzim më i madh i incidentit, ku në vendin 
ku planifikohej të vendoset kryqi, u takuan 
një grup i Maqedonasëve me mbështetësit e 
BDI-së, në këtë incident u lënduan lehtë tre 
persona. Gjykata Kushtetuese më 28.09.2016 
vendosi se nuk ishte kompetente të vendosë 
për kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e 
vendimit për vendosjen e kryqit në Komunën 
e Butelit. Por edhe pas këtij vendimi Komite-
ti për marrëdhënie ndërmjet bashkësive nuk 
vendosi të diskutojë. 

Një prej çështjeve që zgjoi shumë disku-
time  në rrjetet sociale, ishte vrasja e fëmijës 
katërvjeçar nga Kumanova, Almirit. Ai më 
25 qershor 2016 së bashku me prindërit e tij 
qëllimisht u shkel me veturë. Për vrasjen e Al-
mirit, i cili ishte etnikisht Shqiptar, kryesisht 
informuan mediat në gjuhën shqipe, dhe disa 
ditë, pothuajse fare, nuk informuan medi-
at në gjuhën maqedonase. Neglizhimi i këtij 
informacioni nga ana e mediave në gjuhën 
maqedonase, ngriti pyetje të shumta në lidhje 
me anshmërinë etnike të mediave në gjuhën 
maqedonase në trajtimin e kësaj ngjarjeje 
tragjike. Më së shumti për këtë rast u disku-
tua në forume në Facebook, ku mund gjen-
den diskutime të panumërta të qytetarëve të 
etnive të ndryshme. Gjithashtu, ngjarja arriti 
kulmin me një protestë më 04.07.2016, me të 
cilën kërkohej drejtësi për Almirn, por ngjar-
ja prap se prap nuk arriti në dyert e Komitetit.
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Rekomandime për depu-
tetët për pjesëmarrje më 
aktive në diskutimin në 
Kuvendit

Sipas Rregullores së Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë, çdo deputet ka të drejtë dhe 
detyrë të jetë i pranishëm në seancat e Ku-
vendit dhe të marrë pjesë në punime dhe në 
vendimmarrje.10

Diskutimi efektiv është një nga mjetet më 
të rëndësishme për një demokraci funk-
sionale. Gjatë mandatit të fundit deputetët 
shqiptarë nuk e ka përdorur më së miri këtë 
mjet - ata duhet të marrin pjesë në mënyrë më 
aktive në punën e Kuvendit për të gjitha tem-
at. Është e rëndësishme që të gjitha pikëpam-
jet mbi një çështje të shprehen në foltoren 
parlamentare, sepse vendimet e miratuara 
nga Kuvendi ndikojnë tek të gjithë qytet-
arët e Republikës së Maqedonisë në mënyrë 
proporcionale, ndërsa diskutimi në Kuvend 
ndihmon që këto vendime të jenë më racio-
nale.

Të forcohet roli i Kuvendit parlamentit si 
vend për diskutim dhe dialog - jo vetëm si 
vend për tu shprehur qëndrimet në foltore. 
Replikat dhe kundër - replikat janë një fak-
tor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e 
diskutimit në mes të deputetëve të të gjitha 
partive politike. Deputetët nga të gjitha gru-
pet etnike në Kuvend duhet të përfshihen në 
shkëmbimin e argumenteve.

Kryetarët e dy partive shqiptare në Kuvend, 
BDI dhe PDSH-së – duhet më shpesh të 
marrin pjesë në seancat e Kuvendit. Në periu-
dhën јanar-qershor sipas raporitit të Deputeti 

10 http://sobranie.mk/WBStorage/Files/
Rregullorja%20e%20Kuvendit.pdf 

im11 ata kanë munguar më së shumti, lideri i 
BDI-së ka qenë i pranishëm në vetëm 4 sean-
ca, ndërsa lideri i PDSH-së në asnjë seancë. 
Me këtë ata kanë hapur rrugën për deputetët 
tjerë nga radhët e partive të tyre politike, të 
jenë pjesë pasive e Kuvendit.

Deputetët shqitarë duhet të jenë më 
të zëshëm kur është fjala për shkelje 
kushtetuese - dispozitat e Kushtetutës së 
Republikës së Maqedonisë zbatohen mbi të 
gjithë qytetarët, çdo shkelje duhet të diskuto-
het seriozisht në Kuvend nga të gjithë depu-
tetët.

Në një shoqëri multietnike, është e rëndë-
sishme që të forcohet roli i organeve si 
Komiteti për marrëdhënie ndërmjet bash-
kësive – me përmbushjen e detyrës së vet, 
Komiteti do të mund të forcohet si vend ku 
qytetarët do të munden me siguri  të llogari-
tin se përfaqësuesit e tyre do të diskutojnë për 
çështjet etnike dhe se për tensionet etnike ka 
hapësirë në organet zyrtare shtetërore.

Një mënyrë përmes së cilës Komiteti do 
mundej të forcon rolin e tij,  është përmes 
mbajtjes së seancave më të shpeshta dhe për 
më shumë pyetje – për të cilën arsye do të 
duhej të vendosej një numër minimal i sean-
cave që do të mbahej në bazë vjetore.

11 http://www.sobranie.mk/content/%D0%9C 
%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82%20%D0 
%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5% 
D0%BD%D0%B8%D0%BA/mp17al(1).pdf 
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