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Hyrje

Kriza politike dhe institucione në vazhdë 
e sipër reflektohet në mënyrë negative mbi 
avancimin e Maqedonisë në procesin e 
integrimit evropian. Krahas kësaj, kriza në 
mënyrë shtesë e theksoi nevojën e avancimit 
të funksionit kontrollues dhe mbikëqyrës të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mbi 
pushtetin ekzekutiv. Në këtë drejtim janë 
edhe komentet e prezantuara në raportin e 
Komisionit Evropian në vitin 2016. 

Funksioni mbikëqyrës dhe kontrollues në 
harmonizimin e legjislativit është luhatur 
në mënyrë konstante me aplikimin të tepërt 
të procedurës urgjente/të shkurtuar për 
miratimin ose plotësimin e ligjit, sistemi që 
nuk mjaftueshëm i zhvilluar dhe efektiv i 
organizimit të trupave punues të kuvendit, 
si dhe të trupave të tjera të cilat janë pjesë 
e procesit, si dhe zbatimi i pamjaftueshëm i 
procesit konsultativ me palët e prekura, siç 
janë qendrat hulumtuese, organizatat civile 
dhe institucionet akademike1.  

Si segment i veçantë i ndërlidhur me punën 
e Kuvendit, i cili do të shqyrtohet në këtë 
dokument për politika publike, është roli 
i cili Komisioni për çështje evropiane e ka 
në pjesën e harmonizimit me legjislativin 
e BE, proces i cili paraqet harmonizim 
i legjislativit nacional me atë të BE-së. 
Komisioni për çështje evropiane do të ketë 
vend qendror në këtë analizë duke e pasur 

1 Strategjia për zgjerim të Bashkimit Evropian 
nga viti 2015. Për informacione më të detajuara, 
shih https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_
documents/2015/20151110_strategy_paper_
en.pdf

parasysh vendosjen institucionale të tij dhe 
funksionin e mbikëqyrësit dhe korrektuesit 
në procesin e harmonizimit juridik. Theks 
i veçantë në analizën, kur bëhet fjalë për 
harmonizimin, është vënë mbi punën e 
Komisionit për respektimin e procedurave 
të përshkruara në pajtim me Rregulloren. 
Krahas kësaj, analiza do ti bëjë vështrim edhe 
inkuadrimit të palëve të prekura në punën e 
Komisionit në pjesën e përcjelljes së procesit 
të harmonizimit të legjislativit. 

Hulumtimi u zbatua përmes analizës së 
të dhënave primare pas zbatimit të 11 
intervistave gjysmë-të strukturuara me 
ekspertë, hulumtues nga sektori civil si 
dhe me deputetë të mëparshëm dhe aktual. 
Krahas asaj, u analizuan edhe të dhëna 
sekondare – siç janë raporte nga seanca 
të Kuvendit dhe të Komisionit për çështje 
evropiane, Rregullorja e punës e Kuvendit, 
Ligji për Kuvendin, akte të tjera përkatëse 
ligjore dhe nën-ligjore, si dhe hulumtime 
të ngjashme të zbatuara më herët. Korniza 
kohore e cila është e përfshirë është vitet 
2014-2016, përkatësisht mandati i përbërjes 
së fundit të deputetëve. 

Legjitimiteti dhe efikasiteti në 
mbikëqyrjen e harmonizimit 
ligjor 

Në pajtim me fushë-veprimin e punës, 
Komisioni për çështje evropiane duhet të 
sigurojë mbikëqyrje dhe të propozojë masa 
për avancimin e procesit të harmonizimit 
juridik, si dhe të jep mendime dhe propozime 
të ndërlidhura me të njëjtin. Gjatë dërgimit 
të ligjit në Kuvendin, me të cilin bëhet 
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harmonizimi i legjislativit, parashtrohet 
deklaratë për harmonizimin e cila e përmban 
titullin e plotë të aktit evropian me të cilin 
bëhet harmonizimi, të dhëna themelore për 
harmonizimin dhe tabelë koresponduese. 
Në tabelën koresponduese janë theksuar 
në mënyrë të detajuar të gjitha nenet nga 
Propozim ligji në procedurë dhe nga akti 
evropian, me të cilin bëhet harmonizimi. 

Nga monitorimi i zbatuar të dokumentacionit 
të nevojshëm, i cili dërgohet i bashkëngjitur 
me aktin ligjor në Komisionin për çështje 
evropiane, mund të konkludohet se ky 
rregull respektohet në tërësi. Me këtë rast, 
me rëndësi është të thellohet se këtu bëhet 
fjalë për kontroll teknik të dokumentacionit 
të dërguar, duke mos hyrë me këtë rast në 
cilësinë e të njëjtit. Në pajtim me Rregulloren, 
nëse Komisioni për çështje evropiane 
vlerëson se Propozim ligji nuk është i 
harmonizuar me të drejtën e UE, procedura 
për miratimin e tij do të mund të ndalet 
dhe Kuvendi nuk do të mund të vazhdojë 
ta shqyrtojë dhe ta miratojë ligjin përderisa 
nuk arrihet harmonizimi i të njëjtit. Vendimi 
i Komisionit është obligator. 

Këshilli nacional për eurointegrime kyçet 
në këtë proces me atë që organizon debate 
publike për Propozim ligje të caktuara 
me të cilat bëhet harmonizimi. Dallimi i 
vetëm në raport me Komisionin është ai 
që konkluzionet nga këto debate publike 
nuk janë të obligueshme për Kuvendin, por 
këshillëdhënëse. Ky plotësim, shpesh herë 
tejkalon edhe në kryqëzim të kompetencave 
të të dy trupave. Duke pasur parasysh se 
Këshilli kombëtar është kuazi-trup nacional 
i themeluar në funksion të negociatave me 
UE, në periudhën seri në fillimin e të njëjtës, 
kapacitetet e krijuara që ti shërbejnë këtij 
trupi mund të shfrytëzohen për fuqizimin e 

punës së Komisionit  për çështje evropiane 
në pjesën e mbikëqyrjes dhe avancimit të 
procesit të harmonizimit juridik. Në këtë 
mënyrë, në tërësi do të ishin shfrytëzuar 
kapacitetet ekzistuese të shërbimeve 
kuvendore në pjesën e integrimit evropian 
dhe të Kuvendit do të mund sërish ta sigurojë 
kontrollin e nevojshëm dhe baraspeshën e 
pushtetit ekzekutiv në pjesën e harmonizimit 
juridik. Në favor të kësaj shkon edhe fakti 
se procesi i harmonizimit juridik përfshin 
një spektër të gjerë i politikave publike  për 
kuadrin ekzistues nga tre nëpunës shtetëror, 
me të cilat  momentalisht operon Komisioni 
për çështje evropiane, është i pamjaftueshëm 
për kryerjen e këtij funksioni. 

Interesant është të përmendet se ekziston 
diskrepancë midis autorizimeve të cilat i ka 
midis autorizimeve të cilat i ka Komisioni për 
çështje evropiane në pajtim me Rregullores 
së Kuvendit dhe praktikës së vendosur deri 
tani. Në fakt, Komisioni i shqyrton Propozim 
ligjet me të cilat bëhet harmonizim vetëm 
në leximin e parë pasiqë akti legjislativ do 
të dërgohet nga propozuesi i autorizuar, i 
cili në numrin më të madh të rasteve është 
Qeveria. Të gjitha ndryshimet që ndodhin 
në procedurën e mëtejme ligjdhënëse 
nuk shqyrtohen dhe harmonizimi i tyre 
nuk vlerësohet më tej. Nga kjo mund të 
konkludohet se propozimet ligjore të cilat 
hynë në Kuvendin, me shenjën evropiane, 
nuk nënkupton në mënyrë të nevojshme 
se në fund të procedurës ligjvënëse, bëhen 
ligj në pajtim me BE rregullativës së 
harmonizuar. Kjo është një shkak i thjeshtë, 
që Komisioni për çështje evropiane nuk 
e vlerëson harmonizimin e ligjit në fazën 
finale, por vetëm në lexim të parë. Me 
rëndësi qenësore është të përmendet se kjo 
nuk është e rregulluar në Rregulluar si e 
obligueshme, por përkundrazi, Rregullorja 
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i jep liri Komisionit që ti shqyrtojë aktet 
ligjore të cilat burojnë nga Programi nacional 
për miratimin e të drejtës të Bashkimit 
Evropian me të cilat bëhet harmonizim edhe 
në fazat e mëtejme të miratimit të tyre. Në 
këtë moment varet nga vlerësimi i Kryetarit 
të Komisionit si dhe nga anëtarët e tjerë të 
këtij Komisioni, vallë a do të ketë shqyrtim 
të këtyre zgjidhjeve ligjore edhe në fazat e 
tjera ligjvënëse. Mirëpo, edhe përkundër 
mospasjes së pengesës e njëjta aspak nuk 
është praktikuar në periudhën e analizuar. 

Praktika shqetësuese 
parlamentare 

Në periudhën e analizuar, Komisioni për 
çështje evropiane ka caktuar gjithsej 32 
seanca, nga të cilat 5 nuk arrin ti kryejë. 
Në këto seanca janë caktuar kanë qenë 
caktuar gjithsej 39 pika të rendit të ditës nga 
të cilat 17 pika kanë të bëjnë me ligje për 
harmonizim me të drejtën e UE, 9 debate 
publike dhe 13 pika të llojeve të tjera të 
cilat përfshijnë miratim dhe pasqyrim të 
zbatimit të Programit nacional për miratim  
të të drejtës së Unionit nacional, prezantim 
të programit dhe të prioriteteve nga vendi 
kryesues me Këshillin e Bashkimit Evropian 
dhe miratimin e raportit të Komisionit 
Evropian. 

Aktiviteti i kësaj përbërjeje parlamentare 
në raport me miratimin e ligjeve me të cilat 
harmonizohet legjislativi i Maqedonisë 
me atë të Bashkimit Evropian është jo aq e 
madhe. Prej 58 akteve ligjore të cilat kanë 
qenë të parapara të miratohen në vitin 
2016 në pajtim me Programin nacional 
për miratimin e të drejtës së Bashkimit 

Evropian, i përgatitur nga Sekretariati 
për çështje evropiane, në Komisionin për 
çështje evropiane ka kaluar vetëm 1, dhe ky 
është Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për prodhimtari organike bujqësore. 
Nga kjo mund të konkludojmë se për vitin 
2016 sigurohet vetëm 1.7% të realizimit 
të të planifikuarës. Kjo statistikë është në 
pajtim me aktet të cilat në Kuvendin arrijnë 
si evropiane, dërgohen me deklaratë për 
harmonizim dhe tabelë koresponduese, 
ndërsa shënohen me flamur evropian, gjë 
e cila paraqet shenjë se ajo zgjidhje ligjore 
buron nga NPAA dhe paraqet harmonizim 
me të drejtën e UE. Nëse në mënyrë të 
thelluar shqyrtohen të dhënat nga Kuvendi 
të prezantuara në raportet vjetore për 
punën e Kuvendit, mund të vërehet një 
fotografi tërësisht të ndryshme. Në fakt, 
raporti nga viti 2016 tregon se Kuvendi ka 
sjellë gjithsej 14 ligje të cilat burojnë nga 
NPAA dhe paraqesin harmonizim me të 
drejtën e UE. Me këtë rast krahas ligjit të 
lartpërmendur, është simptomatike që asnjë 
nga 13  ligjet e tjera nuk është shqyrtuar në 
seancë të Komisionit për çështje evropiane, 
për të njëjtat nuk ka flamur evropian, nuk 
ka deklaratë për harmonizim e as tabele 
koresponduese, pa marrë parasysh se janë 
prezantuar si ligje “evropiane” në Raportin. 
Para se të hyjë në procedurë kuvendore, 
shënimi i ashtuquajtur i ligjeve si evropiane, 
përkatësisht vënia e flamurit evropian bëhet 
nga Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë pas 
paralajmërimit nga Sekretariati për çështje 
evropiane. Ky dallim është i dukshëm edhe 
për vitin 2015 dhe për vitin 2014. Në seancë 
të komisionit në vitin 2015 janë shqyrtuar 
gjithsej 9 akte ligjore, ndërsa në vitin 2014 - 
6. Për krahasim, raportet vjeçare të Kuvendit 
tregojnë se në vitin 2015 janë harmonizuar 
gjithsej 29 përkatësisht 11 ligje në vitin 2014. 
Kjo paraqet praktike brengosëse, posaçërisht 
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sepse në nenin 79 nga Rregullorja e punës 
së Kuvendit është theksuar në mënyrë 
eksplicite se Kuvendi nuk mund të debatojë 
për propozimin e ligjit me të cilin bëhet 
harmonizim nëse paraprakisht nuk e ka 
shqyrtuar Komisioni për çështje evropiane.

Vullneti i Kryetarit të 
Komisionit kyç për pjesëmarrje 
të palëve të involvuara

Në çdo njërën nga seancat e Komisionit 
për çështje evropiane në të cilat shqyrtohet 
Propozim ligji me të cilin bëhet harmonizim 
i të drejtës së BE ftohen përfaqësues të 
autorizuar pala e propozuesit që në të 
shumtën e rasteve është Qeveria, mandej 
përfaqësues  nga Sekretariati për çështje 
evropiane. Vendimi nëse do të marrin 
pjesë në seancën dhe në të njëjtën kohë 
do të përgjigjet pozitivisht në ftesën e 
Shtëpisë ligjvënëse mbetet i tyre për shkak 
se Rregullorja e kuvendit nuk parashikon 
prani të obligueshme të të gjithë këtyre 

përfaqësuesve. Sipas të dhënave të cilat i 
përpunuam për nevojat e kësaj analize, 
pjesëmarrësja e përfaqësuesve të Qeverisë 
në punën e Komisionit për çështje evropiane 
në nivel më të lartë (ministër ose nënkryetar 
i Qeverisë) është e konsiderueshme 
përkatësisht ata kanë marrë pjesë në punën 
e Komisionit gjatë shqyrtimit të 20 pikave të 
rendit të ditës, nga të cilat 7 debate publike 
dhe 13 pika të tjera, zëvendës ministra kanë 
marrë pjesë në punën e Komisionit në 13 
pika të rendit të ditës, nga të cilat 12 kanë 
të bëjnë me harmonizimin e legjislativit 
edhe në një debat publik. Ndërkaq, drejtorët 
ose këshilltarët shtetëror paraqiten si 
përfaqësues të Qeverisë në 8 pika të rendit 
të ditës në Komisionin, nga të cilat 6 kanë 
të bëjnë me zgjidhjet ligjore, ndërsa 2 në 
debate publike. Kjo sugjeron se në seancat 
në të cilat bëhet harmonizim i legjislativit 
nacional me atë të BE nuk është praktikë që 
Qeveria të përfaqësohet në nivel më të lartë 
politik, por më shpesh është e përfaqësuar në 
nivel më të ulët përmes drejtorit përkatës të 
institucionit publik, këshilltarit shtetëror ose 
zëvendës ministër. Ndërkaq, kur bëhet fjalë  
për debate publike dhe seanca të tjera të cilat 
përfshijnë tema si prezantim i programit dhe 

Ligje të miratuara për harmonizimin e 
legjislativit nacional me atë të BE

Të shqyrtuara nga Komisioni 
për çështje evropiane

6

2014 2015 2016

9

1

11

29

14

E anashkaluar nga Komisioni 
për çështje evropiane
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të prioriteteve nga ana e vendit kryesues me 
Këshillin e Bashkimit Evropian, shqyrtimi i 
zbatimit të Programit Nacional për miratimin 
e të drejtës së Bashkimit Evropian, Qeveria 
pothuajse gjithmonë është e përfaqësuar 
në nivel më të lartë politik përkatësisht nga 
ministri ose nënkryetari i Qeverisë. 

Korniza ekzistuese ligjore parashikon 
më tepër mekanizma për kyçjen e palëve 
të prekura. Mekanizmi themelor me të 
cilin mundësohet pjesëmarrja e tyre është 
ftesë nga kryetari i Komisionit për prani 
në seancën e trupit punues. Mirëpo, kjo e 
drejtë arbitrare e Kryetarit të vendos, nëse 
do të ftojë palë të prekura ose jo,  ka sjellë 
në situatë në të cilën gjatë tërë mandatit të 
kaluar të Komisionit për çështje evropiane 
asnjë pjesëmarrës i jashtëm nuk ka qenë i 
përfshirë në punën përmes këtij mekanizmi. 
Në drejtim të kryerjes më efikase dhe më 
cilësore të punës së vet dhe për ngritje të 
nivelit të debatit që ka të bëjë me procesin e 
integrimit evropian të Maqedonisë, patjetër 
duhet të vendoset praktikë/mekanizëm sipas 
së cilës palët e prekura mund të marrin pjesë 
në punën e Komisionit dhe kjo nuk varet 
vetëm nga vullneti i një anëtari, në këtë rast 
të kryetarit të Komisionit. Në këtë drejtim 
është edhe shfrytëzimi i mekanizmave të 
tjerë për kyçje të palëve të prekura. Në të 
vërtetë, Komisioni për çështje evropiane 
kur bëhet fjalë për shqyrtim të Propozim 
ligjeve për harmonizim me të drejtën e UE, 
nuk ka organizuar asnjë debat mbikëqyrës 
ose diskutim publik. Kjo fotografi e errët 
për transparencën e punës së Komisionit 
dhe transparenca e të njëjtës për kyçje të 
palëve të prekura përmirësohet vetëm në 
pjesën e organizimit  të debateve publike. Në 
periudhën e analizuar, Komisioni, në mënyrë 
të pavarur ose në bashkëpunim me  Këshillin 
kombëtar për eurointegrime, ka organizuar 

9 debate publike, nga të cilat një është e 
organizuar në vitin 2014, 5 janë të organizuar 
në vitin 2015 dhe 3 në vitin 2016. Në debatet 
publike marrin pjesë një numër i madh i 
palëve të involvuara. Mirëpo, përshtypja e 
keqe mbetet duke pasur parasysh të dhënën 
se vetëm një nga debatet publike i është 
kushtuar zgjidhjes ligjore me të cilën bëhet 
harmonizim i legjislativit nacional me atë të 
Bashkimit Evropian. 

Pjesëmarrja e palëve të prekura në punën 
e Kuvendit mund në mënyrë kualitative 
të kontribuojë për përmirësimin e punës 
së Komisionit, në pjesën e harmonizimit 
juridik, ndërsa edhe Kuvendit, në 
përgjithësi, me përgatitje të mendimeve 
profesionale dhe analizave të politikave 
publike. Me këtë rast, duke i pasur parasysh 
kapacitetet paraprakisht të përshkruara 
të Komisionit për çështje evropiane, 
në raport me çështjet e ndërlidhura me 
mbikëqyrjen dhe avancimin e procesit të 
harmonizimit juridik, pjesëmarrja e palëve 
të prekura mund të kontribuojë në mënyrë 
të konsiderueshme drejt avancimit të punës 
së Komisionit, para së gjithash në drejtim 
të plotësimit të analizave të përgatitura nga 
Instituti parlamentar, trup obligimet e të cilit 
përfshijnë përpilim të analizave për nevojat 
e deputetëve. Si mënyrë efikase për kyçjen 
e palëve të prekura, si dhe për lehtësim të 
punës së Komisionit për çështje evropiane 
në procesin e thirrjes së të njëjtave dhe 
krijimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve, është 
organizimi i palëve të prekura sipas kapitujve 
të procesit të negociatave. Palët e prekura 
mund të evidentohen në regjistër, në të cilin 
do të ishin bashkëngjitur përmes shfaqjes së 
interesimit. Evidentimi në regjistrin mund 
të jetë e kushtëzuar me kritere përkatëse për 
kapacitetet e atyre që kanë paraqitur interes. 
Varësisht nga ajo cila zgjidhje ligjore është 
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në rendin e ditës, palët e prekura të cilat 
kanë ekspertizë/interes për një kapitull të 
përcaktuar mund të thirren të kyçen në 
punën e Komisionit dhe në atë mënyrë të 
kontribuojnë për rritje të cilësisë së procesit. 

Si të kthehet roli i vërtetë i 
Komisionit?

Brengosës është fakti se Komisioni për 
çështje evropiane anashkalohet dhe me këtë 
rast pamundësohet ta realizojë funksionin e 
vet parësor mbikëqyrës dhe kontrollues, në 
fakt, përcjelljen e procesit të harmonizimit të 
legjislativit nacional me atë të UE. Një numër 
i madh i zgjidhjeve ligjore të cilat burojnë 
nga Programi nacional për miratimin e të 
drejtës së Bashkimit Evropian dhe me të 
cilat bëhet harmonizimi me të drejtën e BE 
arrijnë në Kuvendin pa flamur evropian dhe 
pa dokumentacion të nevojshëm përcjellës. 
Gjithashtu, brengos fakti që asnjë nga partitë 
politike të pranishme në Kuvendin, nuk e 
vërejtur këtë praktikë dhe nuk ka intervenuar 
në mënyrë përkatëse me rekomandim që e 
njëjta të braktiset në interes të procesit të 
integrimit në Unionin. Komisioni për çështje 
evropiane është i vetëm kompetent për 
vlerësim të shkallës së harmonizimit të një 
akti të caktuar ligjor me të drejtën e BE dhe 
vetëm ai mund ta vazhdojë ose ta ndërpres 
me procedim të mëtejmë të procedurës  në 
Kuvendin. 

Në drejtim të kthimit të rolit të vet të 
vërtetë dhe në kryerjen efikase të kryerjes 
së funksionit kontrollues dhe mbikëqyrës, 
ndërsa me qëllim të avancimit të procesit të 
harmonizimit juridik, Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë duhet ti merr parasysh 

rekomandimet vijuese:

• Kontroll i harmonizimit të propozim 
aktit ligjor me të drejtën e BE nga 
Komisioni për çështje evropiane në 
fazën finale ligjvënëse. Praktika ekzis-
tuese – shqyrtimi i propozim aktit ligjor 
me të cilin bëhet harmonizim vetëm në 
leximin e parë, duhet të avancohet dhe 
i njëjti të plotësohet me pjesëmarrje të 
Komisionit për çështje evropiane, deri 
në miratimin përfundimtar të zgjidhjes 
ligjore e cila buron nga Programi na-
cional për miratim të të drejtës së Un-
ionit Evropian dhe me të cilën bëhet 
harmonizimi. Komisioni është ai i cili 
duhet të jetë arbitri i fundit për vlerësim 
të harmonizimit para se akti ligjor për-
fundimisht të votohet në seancë parlam-
entare. 

• Sigurimi strukturor i pjesëmarrjes së 
palëve të prekura në punën e Komi-
sionit për çështje evropiane. Organ-
izatat civile, qendrat hulumtuese dhe 
opinioni akademik mund në mënyrë 
cilësore ta përmirësojnë punën e Komi-
sionit përmes dhënies së mendimeve 
dhe përgatitje të analizave profesionale. 
Pjesëmarrja e tyre në punën e Komi-
sionit për çështje evropiane duhet të jetë 
obliguese dhe mund të organizohet në 
pajtim me parimin e kapitujve për nego-
ciata. 

• Racionalizimi i kapaciteteve ekzistuese 
të cilat janë të ndërlidhura me proces-
in e integrimeve evropiane. Deri në 
momentin e fillimit të negociatave me 
UE, kapacitetet e krijuara në shërbim 
të Këshillit nacional për eurointegrime 
të shfrytëzohen për forcimin e rolit të 
Komisionit për çështje informacione në 
pjesën e mbikëqyrjes dhe avancimin e 
procesit të harmonizimit juridik. 


