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Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup 

(IDSCS), nga qershori i vitit 2014, e përcjell cilësinë 

e debatit në Kuvendin dhe raportimin mediatik 

për punën e Kuvendit. Monitorimi në ciklin e parë 

zhvillohej gjatë 10 muajve, përkatësisht nga qershori 

i vitit 2014 deri në maj të vitit 2015. Nga shtatori 

i vitit 2015 vijonte periudha e dytë e monitorimit 

dhe vlerësimit të cilësisë debatit parlamentar dhe 

të raportimit mediatik, të përkrahur nga Agjencia 

zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim, e cila 

zgjati deri në dhjetor të vitit 2017. Periudha e tretë 

e monitorimit të cilësisë së debatit filloi në janar të 

vitit 2018 dhe do të zgjasë deri në dhjetor të vitit 

2019. Monitorimi në këtë periudhë fokusohet në 

diskutimet të cilat kanë të bëjnë me pika të rendit të 

ditës kuvendor të cilat hyjnë në fushat e sundimit të 

të drejtës, të drejtat e njeriut dhe të demokracisë. Në 

këtë drejtim, monitorohen të gjitha trupat punuese 

kuvendore dhe seancat plenare në fushëveprimin 

e të cilave hyjnë fushat e përmendura. Gjatë 

monitorimit gjetjet për cilësinë e debatit në Kuvendin 

do të publikohen për çdo gjysmë vjetor.

Para jush është raporti për cilësinë e debatit në 

Kuvendin, i cili ka të bëjë me periudhën nga 1 

korriku deri më 30 qershor të vitit 2019.

Hyrje_



Cilësia e diskutimit në Kuvendin analizohet me 

përdorimin e “Indeksit të cilësisë së debatit”. 

Indeksi është instrument i cili mundëson që çdo 

akt i veçantë i fjalimit në seancën e monitoruar të 

kodohet sipas disa karakteristikave kryesore:

- shkallë e argumentimit të fjalimit (sa argumente 

ka në çdo diskutim);

- shkallë e respektit të folësit ndaj deputetëve të 

tjerë dhe argumenteve të tyre;

- çiltërsi për pranimin e argumenteve të huaja dhe 

për ndryshim të qëndrimeve të tyre për shkak të 

argumenteve më cilësore të shfaqura në debatin;

- nëse deputetët mund pa pengesë ti shfaqin 

qëndrimet e veta.

Nga janari i vitit 2018, aplikohet një mënyrë e re 

e vlerësimit të cilësisë së debatit. Në Raportet 

gjysmë-vjeçare të monitorimit të cilësisë së debatit 

do të përfshihet dhe vlerësimi i përgjithshëm i 

cilësisë së debatit sipas indeksit të cilësisë së 

debatit - Discourse Quality Index (DQI). Ky indeks 

jep notë mesatare nga 1 deri 10 të cilësisë së 

debatit në Kuvendin..

Me këtë indeks përfshihet Shkalla e arsyetimit 

(20% e vlerësimit), përfshirja e arsyetimit (5%), 

përgjegjësia (20%), fuqia e argumentit më të mirë 

(20%), raporti ndaj pjesëmarrësve nga parti tjetër 

(10%), raporti ndaj argumenteve të pjesëmarrësve 

nga parti të tjera (10%), raporti ndaj pjesëmarrësve 

të jashtëm (2,5%), raporti ndaj argumenteve të 

pjesëmarrësve të jashtëm (2,5%), ndërprerje (5%) 

dhe kufizime (5%) si indikatorë..

Një (1) si notë më e ulët do të thotë se deputetët 

nuk përdorin asnjë argument gjatë diskutimeve 

të tyre, nuk thirren në parime të përgjithshme, i 

shtrembërojnë argumentet, nuk kanë ndryshim 

të qëndrimit dhe nuk pranojnë argumente nuk 

ka referenca ndaj argumenteve të të tjerëve dhe 

argumenteve të tyre ose kanë ndryshim të qëndrimit, 

por jo për shkak të argumentit të tjetrit. Nota një 

(1) gjithashtu do të thotë se deputetët tregojnë 

mosrespektim ndaj pjesëmarrësve të tjerë dhe 

argumenteve të tyre (deputetët ose pjesëmarrës të 

jashtëm), se ka ndërprerje të diskutimit dhe se në 

një moment të caktuar ka pasur ndërprerje fizike 

të folësve. Nga ana tjetër, nota dhjetë (10), e cila 

do të thotë se cilësia e debatit është e shkëlqyer, 

do të thotë se deputetët përdorin më tepër se dy 

argumente ose minimum një argument në fjalimet 

e tyre, thirren në parime të caktuara, adresojnë 

argumente në mënyrë përkatëse, ka ndrymë të mira, 

tregojnë respekt ndaj personalitetit në diskutimin 

(deputetë ose pjesëmarrës të jashtëm), nuk ka 

ndërprerje të diskutimit dhe nuk ka kufizim të të 

drejtës për fjalë.

Më tepër detaje rreth vlerësimit ka në Shtojcën 1.
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I.	Metodologjia
e	hulumtimit_



Në pajtim me Kushtetutën, Kuvendi e ka pushtetin 

ligjvënës dhe për momentin është i përbërë nga 

120 deputetë. Deputetët zgjidhen në zgjedhje 

të drejtpërdrejta, përmes listave proporcionale 

zgjedhore për mandat prej katër vitesh. Në zgjedhjet 

e fundit parlamentare, të mbajtura më 11 dhjetor 

të vitit 2016, Partia Organizata e Brendshme 

Revolucionare Maqedonase – Partia Demokratike 

për Unitet Kombëtar Maqedonas (OBRM – PDUKM) 

dhe koalicioni fitoi 51 deputet, Koalicioni Lidhja 

Social Demokrate e Maqedonisë (LSDM) fitoi 49 

deputetë, Ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim 

(BDI), fitoi 10 deputetë. Lëvizja Besa fitoi 5 deputetë, 

Aleanca për Shqiptarët fitoi 3 deputetë, ndërsa Partia 

Demokratike Shqiptare (PDSH) fitoi 2 deputetë. 

Mbledhja konstituive zgjati më gjatë se një muaj, 

kishte 21 vazhdim dhe kulmoi më 27 prill të vitit 

20171 me incident të përgjakur në Kuvendin. Kjo 

seancë u mbyll më 31 maj të vitit 2017 . Seanca e 

parë e rregullt plenare e Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë, pas ngjarjeve të 27 prillit, u mbajt më 30 

maj të vitit 2017 me pikë të rendit të ditës Zgjedhje të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Struktura e Kuvendit pas zgjedhjeve parlamentare 

të vitit 2016 është shumë fluide, me disa ndryshime. 

Si pushtet dhe shumicë në diskutimin paraqiten 

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë e koalicioni 

dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni 

Aleanca për shqiptarët kalon në opozitë dhe i 

bashkohet në opozitë VMRO-DPMNE-së dhe 

koalicionit, grupit së pavarur të deputetëve nga 

VMRO-DPMNE dhe koalicionit “Për Maqedoni 

më të mirë”, Lëvizja BESA, Alternativa – tre 

deputetë që ndahen nga Lëvizja BESA dhe ata 

të PDSH. Ajo që është me rëndësi të përmendet 

është se nga përbërja e parë të Kuvendit me 

zgjedhjet parlamentare në vitin 2016, deri tani 

janë ndërruar 25 deputetë, ose rreth 21% nga 

pjesa fillestare e Kuvendit. Për shkak të sistemit 

zgjedhor proporcional me lista të mbyllura të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, qytetarët 

janë pak ose aspak të njoftuar me kandidatët 

për deputetë. Qytetarët mund (në mënyrë 

efektive) të votojnë vetëm për parti politike si 

tërësi dhe në atë mënyrë nuk kanë ndikesë mbi 

radhitjen, e cila është e përcaktuar nga partia, 

sipas të cilit zgjedhin kandidatët partiak. Kjo 

gjendje posaçërisht keqësohet me ndryshimet e 

shpeshta në përbërjen fillestare të deputetëve.
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Raporti e konfirmon nivelin e ulët të cilësisë së 

debatit në Kuvend, gjatë 2 viteve të fundit, si dhe 

konkluzionin se ekziston hapësirë e konsiderueshme 

për përmirësim.  Në shkallën nga 1- më e ulët deri në 

10 – më e lartë, nota mesatare e cilësisë së debatit 

në Kuvend është 6 dhe është identike me dy periudhat 

paraprake të raportimit (janar - qershor, 2019 dhe 

korrik - dhjetor, 2018). 

Më aktiv me përfshirje në diskutime kanë qenë 

deputetët e opozitës, të cilët kanë marrë pjesë në 

61% të diskutimeve të montoruara, ndërsa deputetët 

e pushtetit kanë marrë pjesë në 39%.  Më shpesh, 

për fjalë është paraqitur Dime Vellkovski, ndërsa më 

gjatë në foltoren e deputetëve ka qëndruar Dimitar 

Stevananxhija.  Ndër 10 deputetët më aktivë, janë 

2 deputete, Magdalena Manaskova dhe Liljana 

Zaturovska, që krahasuar me periudhën janar – 

qershor 2019, kur në këtë listë ishin 4 deputete, do të 

thotë rënie për 50%. 

Raporti shënon rritjen e nivelit të ndërveprimit dhe 

këmbimit të qëndrimeve ndërmjet pjesëmarrësve në 

diskutim.  Përkatësisht, ekziston reduktim i numrit 

të fjalimeve për 17 pikë të përqindjes ndërmjet 

deputetëve (nga 49% në janar - qershor, 2019 në 29% 

në korrik - dhjetor 2019) ndërsa rritje e përqindjes së 

replikave dhe kundër - replikave ( nga 23% përkatësisht 

17% në janar - qershor, 2019 në 29% përkatësisht 

26% në korrik - dhjetor 2019, në mënyrë përkatëse).  

Nga diskutimet e monitoruara, vetëm 15% ju takojnë 

pyetjeve të deputetëve.  

Në lidhje me argumentimin e diskutimeve, deputetët 

kanë qenë relativisht konstant në shkallën e 

argumentimit të fjalimeve të tyre gjatë vitit 2019.  

Në rreth 2/3 e diskutimeve, deputetët kanë pasur 

argumentim të dobët ose aspak argumentim. ndërsa 

në vetëm 1 / 4 është vërejtur një arguemntim edhe 

gajtë periudhës raportuese të kaluar edhe gjatë kësaj 

periudhe raportuese.  Dy ose më tepër argumente janë 

vërejtur në vetë 5% të diskutimeve.  

Përqindja e ndryshimit të qëndrimit për shkak të 

argumenteve më të mira ngel konstant në nivel 

shumë të ulët, që të mund të konstatohet se deputetët 

demonstrojnë mundësi transparence ndaj korektësisë 

së argumenteve të palës tjetër.  Në mbi  80% të 

diskutimeve, deputetët nuk folën për fuqinë dhe cilësinë 

e argumenteve të folësve të tjerë ndërsa në 10% 

deputetët ngelën në qëndrimin e tyre dhe nuk e pranuan 

vlerën e argumenteve të folësve të opsionit tjetër politik. 

Deputetët më tepër u fokusuan në shqyrtimin 

e argumenteve të bashkëbiseduesve sesa në 

karakteristikat personale të tyre.  Në 25% të fjalimeve, 

deputetët shfaqën respektim ose respektim të 

pjesshëm ndaj argumenteve të deputetëve nga parti 

tjetër politike, ndërsa respektim ose respektim të 

pjesshëm ndaj personalitetit të tyre shfaqën në 11%. 

Mos respektim ose respektim të pjesshëm edhe ndaj 

argumenteve edhe ndaj personalitetit të deputetëve nga 

parti tjetër, kanë shfaqur në përqindje relativisht të njëjtë 

të fjalimeve të tyre ( në 11% përkatësisht në 12% në 

mënyrë përkatëse).     

Raporti e konfirmon edhe vështrimin të ulët, 

konstant, të deputetëve ndaj të drejtave të grupeve 

të margjinalizuara, gjatë të gjitha periudhave të 

monitorimit.  Është vërejtur se deputetët në mbi 93% 

të fjalimeve të tyre, nuk flasin për të drejtat e grupeve 

të margjinalizuara, nëse në mënyrë specifike nuk 

diskutohet për ligje të caktuara ose temë të rendit të 

ditës të ndërlidhur me të drejtat e tyre. Krahasuar me 

periudhën e kaluar (janar – qershor, 2019), ku më tepër 

të përfshirë në diskutim, edhe pse në përqindje të vogël, 

janë të rinjtë me 9,4%, në këtë periudhë të monitorimit, 

diskutimi për të rinjtë shënon rënie prej 7,2 pikë të 

përqindjes dhe është 2,2%. Të gjitha grupet të tjera të 

margjnalizuara, janë përfshirë në më pak se 2.5% të 

diskutimeve.    

III.	Rezyme_
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Kjo periudhë (korrik-dhjetor 2019) 50% nga 

diskutimet e monitoruara ishin pjesë e seancave 

plenare, ndërsa 50% debate në komisionet,2 

ndërsa gjithsej janë monitoruar 1655 diskutime 

të deputetëve dhe të pjesëmarrësve të jashtëm 

në debatin). Sipas monitorimit më shumë 

diskutim është bërë në lidhje me: Propozimin 

Vlerësimi i debatit për këtë periudhë, në 

shkallën nga 1 deri 10 është 6,0. Duke pasur 

parasysh se gjatë dy periudhave të montorimit 

(janar - qershor, 2019 dhe korrik - dhjetor, 2018), 

vlerësimet për cilësinë e debatit kanë qenë në 

nivel të njëjtë, mund të konkludohet se nuk ka 

ndryshime të konsiderueshme në lidhje me 

cilësinë e debatit.  Nga ana tjetër, të monitoruara 

në veçanti, vlerësimi mesatar i cilësisë së debatit 

të deputetëve është 5,8, ndërsa e anëtarëve 

për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 

2019, Propozimin për shkarkimin e anëtarëve 

të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

së Veriut dhe Propozimin për zgjedhjen 

e anëtarëve të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. 

të jashtëm është 6,4. Së këndejmi rezulton se 

anëtarët e jashtëm, me debatin e tyre, e risin 

notën mesatare të cilësisë së gjithë debatit në 

Kuvend. Në përgjithësi, si edhe gjatë periudhës 

së kaluar, këto vlerësime tregojnë se cilësia 

e debatit në Kuvend e merr vlerësimin më të 

ulët të nevojshëm për ta emërtuar si debat. Në 

vlerësimin e cilësisë së debatit më së shumti 

kontribuojnë shkalla e arsyetimit, përgjegjësia dhe 

fuqia e argumentit më të mirë.

Grafiku	1.  Përkatësi politike e deputetëve  (%)
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2  Komisioni Juridik – Ligjvënës, Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, Komisioni për Çështje 
Evropiane, Komisioni për Financim dhe Buxhet, Komisioni për Çështje Ekonomike, Komisioni për Kulturë, Komisioni për 
Vetëqeverisje Lokale, Komisioni për Mundësi të Barabarta të Grave dhe Burrave, Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, 
Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit dhe Këshilli Nacional për Euro – Integrime
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Grafiku	2. Cilët deputetë ishin më aktiv?

Sipas përkatësisë politike të diskutuesve nga 

monitorimi gjatë kësaj periudhe, rezulton se 

deputetët e shumicës së përbërë nga LSDM dhe 

koalicioni dhe BDI kanë marrë pjesë në 39% të 

diskutimeve të monitoruara, ndërsa opozita, e 

cila është e përbërë nga: VMRO-DPMNE dhe 

koalicioni “për Maqedoni më të mirë”, grupi i pavarur 

i deputetëve nga VMRO-DPMNE, Aleanca për 

shqiptarët, Lëvizja BESA, Alternativa dhe PDSH, 

morën pjesë në 61% të diskutimeve të monitoruara.

Më aktivë, respektivisht deputetë të cilët në foltoren 

e Kuvendit u mbajtën më gjatë, janë Dimitar 

Stevananxhija me 257 minuta, Dime Vellkovski me 

256 minuta dhe Zoran Ilioski me 254 minuta.  Sipas 

asaj se sa herë janë paraqitur për fjalë, më aktiv 

është deputeti Dime Vellkovski i cili ka marrë fjalë 61 

herë, deputeti Ilija Dimovski me 54 herë dhe Zoran 

llioski me 50 herë.  Deputete më aktive në këtë 

periudhë ishin deputetet nga opozita, Magdalena 

Manaskova, e cila në foltore u mbajt 251 minuta dhe 

Liljana Zaturovska me 196 minuta.

Sipas llojit të diskutimeve, në këtë periudhë ka numër 

të barabartë të fjalimeve dhe replikave (29%) në 
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Grafiku	3. Lloji i diskutimeve % (gjithsej me anëtarë të jashtëm)
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Duke i bërë vështrim llojit të diskutimeve sipas 

përkatësisë politike të folësve, mund të vërehet se 

pjesa më e madhe e diskutimit është iniciuar nga 

opozita, përmes fjalimeve të tyre (52%), ndërsa 

pjesa më e madhe e replikave i takojnë pushtetit 

(56%). Pjesa më e madhe e kundër-replikave i 

takojnë opozitës (67%) Opozitës i takojnë edhe 

70% nga pyetjet e deputetëve dhe 86% nga pyetjet 

shtesë të deputetëve Deputetët e pushtetit në 

48% të diskutimeve të tyre e kanë keqpërdorur të 

drejtën e vërejtjes procedurale, ndërsa deputetët e 

opozitës këtë e kanë bërë në 52% të diskutimeve.  

Grafiku	4. Lloji i diskutimit sipas përkatësisë politike %
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mënyrë përkatëse, ndërsa kundër  replikat përbëjnë 

26% nga diskutimet.  Deputetët 23 herë e kanë 

keqpërdorur të drejtën e vërejtjes procedurale për të 

shprehur qëndrimet dhe mendimet e veta, që nuk 

është vërejtur gjatë periudhës së kaluar raportuese.  

Këtë periudhë nuk u mbajtën të gjitha seancat 

plenare për pyetje të deputetëve, të parashikuara 

me ligj. Vetëm 15% nga diskutimet e monitoruara 

shkojnë në pyetje të deputetëve, pyetje shtesë të 

deputetëve dhe përgjigje të pyetjeve. Krahasuar 

me periudhën e kaluar raportuese (janar – qershor, 

2019), ku 46% e llojit të diskutimeve u takojnë 

fjalimeve, 23% replikave dhe 17% kundër – replikave, 

mund të vërehet rritja e nivelit të ndërveprimit dhe  

këmbimit të ndërsjellë të qëndrimeve ndërmjet 

pjesëmarrësve në diskutim. 
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Në 28% të diskutimeve të analizuara deputetët nuk 

kishin argumente, ndërsa në 43% të diskutimeve të 

analizuara deputetët kishin argumentim të dobët, 

përkatësisht folësit ofruan shpjegim të pozicioneve 

të tyre, të cilat nuk mjafton që të konsiderohen 

si një argument i plotë Në 25% të diskutimeve, 

Nëse analizohet sipas përkatësisë politike të 

folësve, mund të vërehet se dallimet në shkallën 

e argumentimit të diskutimeve ndërmjet 

deputetëve të pushtetit dhe opozitës janë të pa 

konsiderueshme.   43% të diskutimit e bërë nga 

deputetët është e argumentuar dobët, ndërsa në 

31% nuk është identifikuar kurrfarë arsyetimi në 

lidhje me temën e diskutimit në seancën. Në 23% 

të diskutimeve të shumicës është identifikuar një 

argument, ndërsa në 4% dy argumente.  Deputetët 

e opozitës në 22 % të diskutimeve kanë përdorur 

një argument, në 3% kanë përdorur dy argumente, 

ndërsa në 1% të diskutimit të tyre kanë përdorur 

më tepër se dy argumente. Krahasuar me 

 Shkallё e argumentimit

deputetët përdorën vetëm një argument për ta 

shpjeguar qëndrimin e tyre.  Në 4% të diskutimeve 

janë përdorur 2 argumente, ndërsa vetëm në 1% 

të diskutimeve të monitoruara, deputetët përdorën 

më tepër se dy argumente për ta mbështetur 

pozicionin e vet. 

argumentimin e diskutimeve në periudhën janar 

– qershor, 2019, mund të nxirret përfundim se 

shkalla e argumentimit te pushteti në përgjithësi 

është në nivel të njëjtë në të gjitha përshkrimet, 

ndërsa te opozita ka disa zhvendosje. Deputetët e 

opozitës në periudhën  janar – qershor 2019 nuk 

kanë pasur argumente në 31% të diskutimeve të 

tyre, që paraqet zvogëlim për 8 pikë të përqindjes 

krahasuar me periudhën janar – qershor 2019, 

kur ajo përqindje ka qenë 39. Përkundër kësaj, 

diskutimet me argument të dobët përbëjnë 43% të 

diskutimit të deputetëve nga opozita, përkatësisht, 

kjo përqindje është rritur për 4, krahasuar me janar 

– qershor 2019 kur ishte 39. 

Grafiku	5. Shkallë e argumentimit të diskutimeve (%)
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Grafiku	6. Shkallë e argumentimit të diskutimeve sipas përkatësisë politike (%)

Deputetët në mënyrë përkatëse i adresojnë, 

përkatësisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë u përgjigjën 

me argumente të adresuara ndaj pjesëmarrësve 

të tjerë në diskutim në 24% të diskutimeve. Në 

38% të diskutimeve ata pjesërisht i adresojnë, 

shtrembërojnë ose injorojnë argumentet. Në 6% 

të rasteve argumentet tërësisht u shtrembëruan, 

ndërsa në 5% argumentet e folësve të tjerë tërësisht 

u  injoruan.  Krahasuar me periudhën e kaluar (janar 

– qershor 2018, 28%), mund të vërehet zvogëlim 

i kësaj përqindje për 4 pikë të përqindjes, 

përkatësisht, prej 28% në 24%. Përqindja e 

adresimit të pjesshëm, shtrembërimit dhe 

injorimit të argumenteve shënon rritje prej 8 

pikë të përqindjes – nga 30% në janar – qershor 

2019, në 38% në korrik – dhjetor 2019. Në 

këtë periudhë raportuese, në 28% të rasteve 

nuk ishin paraqitur argumente ose pyetje nga 

folës të tjerë, që është relativisht në linjë me 

periudhën e kaluar.   
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Grafiku	7.	 Pёrgjegjёsi (%)

Analizuar sipas përkatësisë politike të folësve, 

rezulton se deputetët nga shumica i adresojnë 

argumentet në mënyrë përkatëse në 22% të 

diskutimit. Te deputetët nga opozita e njëjta është 

vërejtur në 18% të diskutimeve. Deputetët nga 

opozita në 40% nga diskutimi i tyre vendosën që 

pjesërisht të përgjigjen në argumentet e drejtuara, 

pjesërisht ti shtrembërojnë ose injorojnë. Shumica 

në 6% të diskutimeve nuk i injoron argumentet, 

Grafiku	8.	 Pёrgjegjësi sipas pёrkatёsisё politike (%)
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por i shtrembëron, ndërsa opozita këtë e bën 

në 7% të diskutimeve.  Shumica i injoronte 

argumentet e pjesëmarrësve të tjerë në 5% të 

diskutimit, ndërsa opozita i injoroi argumentet 

e të tjerëve në 6% të fjalimeve të tyre. Në 

26% të diskutimit të pushtetit dhe në 31% 

në diskutimin e opozitës nuk u adresuan 

argumente apo pyetje folësve të tjerë që 

mund atyre t’u përgjigjen ose t’i adresojnë.
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Gjatë kësaj periudhe të raportimit, në 

diskutimet e monitoruara u vërejt ndryshim 

i qëndrimit për shkak të argumenteve më të 

mira në 2 raste, edhe atë vetëm te anëtarë 

të jashtëm.  Për dallim nga kjo, periudhën e 

kaluar, gjithashtu ka ndodhur në 4 raste, nga të 

cilat folësit e pushtetit e ndryshuan qëndrimin 

e tyre për shkak të argumenteve më të mira 

të bashkëfolësve të tyre në një rast, ndërsa 

deputetët e opozitës të njëjtën e bënë në dy 

raste dhe një rast u vërejt te anëtar i jashtëm. 

Si rrjedhojë, mund të nxjerrim konkluzionin se 

numri i ndryshimit të qëndrimit për shkak të 

argumenteve më të mira ngel konstant në nivel 

shumë të ulët, që të mund të konstatohet se 

deputetët demonstrojnë mundësi transparence 

ndaj korektësisë së argumenteve të palës tjetër.  

Në 83% të diskutimeve, nuk është vërejtur 

asnjë  referencë për cilësinë e argumenteve 

të folësve të tjerë.  Në 4% të diskutimeve te 

folësit nuk ka pasur ndryshim të qëndrimeve 

për shkak se deputetët kishin pozitën e 

njëjtë dhe shprehën mirënjohje për vlerën 

e argumenteve të bashkë partiakëve të 

tyre.  Në 3% të diskutimit, deputetë të 

opsioneve të ndryshme politike, edhe pse 

nuk e ndryshonin pozitën e tyre, megjithatë 

e pranuan cilësinë dhe vlerën e argumentit 

të bashkëfolësve të tyre, nga parti tjetër. Në 

10% të diskutimeve deputetët ngelën në 

qëndrimin e tyre dhe nuk e pranuan vlerën 

e argumenteve të folësve të opsionit tjetër 

politik. Krahasuar me periudhën e kaluar të 

monitorimit ( janar - qershor, 2019), mund të 

konkludohet se gjendja në raport me fuqinë e 

argumentit më të mirë, është relativisht e pa 

ndryshuar. 
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Grafiku	9. Fuqia e argumentit më të mirë (%)
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Nëse sipas përkatësisë partiake të folësve 

analizohet transparenca ndaj argumenteve të 

pjesëmarrësve të tjerë në seancat, mund të 

konkludohet se të dy anët më tepër fokusohen 

në shprehjen e qëndrimeve të tyre.   Në 85% 

të diskutimeve të shumicës dhe në 81% të 

diskutimeve të opozitës, deputetët nuk folën në 

lidhje me argumentin e tjetrit. 

Në diskutimet e shumicës, në 10% të rasteve nuk 

kishte ndryshim të qëndrimit dhe nuk u pranua 

vlera e argumenteve të folësve të opsionit tjetër.  

Opozita veproi njëjtë, në 11% të diskutimeve.  

Në 5% të diskutimeve, deputetët e shumicës 

edhe pse nuk kishin ndryshim të qëndrimit dhe 

e ruajtën pozitën, megjithatë e pranuan vlerën e 

argumentit të tjetrit.  Opozita veproi në mënyrë 

identike në 3% të diskutimeve të tyre.

Grafiku	10. Fuqia e argumentit më të mirë sipas përkatësisë politike (%)
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Nga korriku deri në dhjetor të vitit 2019, në 

Kuvendin e RMV-së, u parashtruan 9 raporte nga 

trupa të pavarura dhe rregullatore.  Prej tyre, për 

4 kishte diskutime, ndërsa 6 nuk janë shqyrtuar 

aspak.  Është vërejtur rritje e numrit të diskutimeve 

 Shqyrtim dhe miratim i raporteve tё trupave tё pavarura dhe rregullatore

për raportet, krahasuar me periudhën e kaluar 

të raportimit.  Kështu, gjatë periudhës janar – 

qershor 2019, janë mbajtur 190 diskutime për 19 

raporte, ndërsa në këtë periudhë janë vërejtur 120 

diskutime për 4 raporte të shqyrtuara.  

Tabela	1.	

Raporte të trupave të pavarura dhe rregullatore 

Raport vjetor pёr punёn e Kёshillit tё Prokurorёve Publik tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut, pёr vitin 2018 1

Raport vjetor pёr revizionet e kryera dhe pёr punёn e Entit Shtetёror pёr Revizion nё vitin 2018 2

Raport vjetor i Komisionit  Rregullator pёr Energjetikё dhe Shёrbime Ujore i Republikёs sё 
Maqedonisё sё Veriut, pёr vitin 2018  

3

Raport vjetor i Avokatit tё Popullit pёr monitorimin e zbatimit tё parimit tё pёrfaqёsuesit tё drejtё dhe 
adekuat, pёr vitin 2018 

4

Raporte pёr tё cilat nuk kishte diskutim 

Raport vjetor i Komisionit pёr Letra me Vlerё  i Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut, pёr vitin 2018  5

Raport vjetor pёr punёn e NRP Radio – televizioni i Maqedonisё, pёr vitin 2018 6

Raport vjetor pёr punёn e Agjencisё pёr Supervizion tё Sigurimit, pёr vitin 2018 7

Raport vjetor pёr punёn e Agjencisё pёr Supervizion tё Sigurimit pёr gjendjen dhe lёvizjet nё tregun e 
sigurimeve nё Republikёn e Maqedonisё, pёr vitin 2018 

8

Raport vjetor pёr punёn e  Kёshillit Shtetёror pёr Parandalim tё Delikuencёs sё Fёmijёve dhe pёr gjendjet nё 
fushёn e tё drejtave tё fёmijёve dhe delikuencёs sё fёmijёve nё vitin 2018 

9
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Shfaqja e formave të ndryshme të mos-respektimit 

ndaj folësve ose argumenteve të tyre mund ta 

ndryshojë atmosferën eventualisht korrekte, e cila 

është parakusht themelor për zhvillim të debatit 

racional dhe të argumentuar. Në të njëjtën kohë, 

mund ta ndryshojë vazhdën e diskutimit dhe fokusin 

e deputetëve që nga argumentet të orientohet drejt 

sulmeve dhe fyerjeve, me çka në mënyrë shtesë 

atmosfera polarizohet dhe pamundësohet debat 

thelbësor.

Në këtë periudhë, respekt ndaj argumenteve 

është shfaqur në 8% të rasteve, ndërsa respektim 

i pjesshëm në 17%. Mos respektim I pjesshëm 

Kur bëhet fjalë për raportin e deputetëve ndaj 

personalitetit të tjetrit, në 3% të diskutimit është 

shfaqur respektim, ndërsa në 9% respektim 

i pjesshëm. Deputetët në diskutimet e tyre 

është shprehur në 8% të diskutimeve, ndërsa mos-

respektim ndaj argumenteve të tjetrit është shfaqur 

në vetëm 3% të rasteve Krahasuar me periudhën e 

kaluar (janar – qershor 2019), shkalla e shprehjes 

së respektimit të pjesshëm ose të plotë shënon 

rritje. Në periudhën e kaluar, respektimi i pjesshëm 

është vërejtur në 12% të diskutimeve, ndërsa 

respektimi në 7%. Më tej, për dallim, në periudhën 

paraprake (janar – qershor, 2019), në të cilën 

deputetët në 75% të diskutimit nuk i referoheshin 

argumenteve të tjetrit, këtë periudhë kjo shifër 

shënon rënie për 12 pikë të përqindjes, përkatësisht 

në 63% të diskutimeve, deputetët nuk kishin 

referencë ndaj argumenteve të tjetrit. 

nuk rezistuan që të inkorporojnë shprehje 

përqeshëse ose fyerje dhe sulme më të buta ndaj 

personalitetit të kolegëve të tyre nga opsionet 

e kundërta politike.   Kështu, krahasuar me 

Grafiku	11.  Raport ndaj argumenteve të deputetëve nga parti tjetër (%)
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dhe	kufizime_

 Raport ndaj argumenteve ose personalitetit tё deputetёve nga parti tjetёr
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Grafiku	12.  Raport ndaj personalitetit të deputetëve nga parti tjetër (%)
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Gjatë periudhës korrik – dhjetor 2019, deputetët 

më tepër folën për argumentet e bashkëbiseduesit 

sesa për karakteristikat e tyre personale. Kështu, 

në 36% të diskutimeve është shprehur një raporti 

ndaj argumenteve të të tjerëve, përkundër 23% 

të diskutimeve ku është shprehur raport ndaj 

karakteristikave personale të folësve. Të dhënat 

e këtilla sugjerojnë se në pjesën më të madhe të 

diskutimit, fokusi është mbajtur në shqyrtimin 

esencial të argumentit dhe jo mbi ri fokusimin e 

debatit ndaj sulmeve dhe ofendimeve personale. 

Megjithatë, pjesa më e madhe e diskutimeve janë 

pa referencë, përkatësisht, në 63% të diskutimeve 

të tyre nuk është shfaqur kurrfarë raporti ndaj 

argumenteve të tjetrit, ndërsa ndaj karakteristikave 

personale nuk shfaqën kurrfarë raporti në 77% të 

diskutimeve, me çka është lënë hapësirë e madhe 

për përmirësim

Grafiku	13.	 	 Raport ndaj argumenteve dhe personalitetit nga parti tjetër (%)
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Raport ndaj personalitetit tё deputetёve nga parti tjetёr

periudhën e kaluar të monitorimit (janar – qershor, 

2019) në të cilin mos-respektim është shfaqur në 

7% të rasteve, në periudhën korrik – dhjetor 2019 ajo 

përqindje është rritur për 2 (9%). Përdorimi i fjalimit 

fyes dhe shfaqja e mos - respektimit të plotë ndaj 

personalitetit të deputetëve të tjerë, gjithashtu shënon 

rritje të vogël për 1 pikë të përqindjes, përkatësisht, 

fjalimet e këtilla janë vërejtur në 3% të diskutimeve 

të deputetëve (janar - qershor, 2019 - 2%).  Për dallim 

nga periudha e kaluar (janar – qershor, 2019) kur në 

80% të diskutimit të deputetëve nuk janë shfaqën 

asnjë raport ndaj personalitetit të folësve të tjerë, këtë 

periudhë deputetët nuk shfaqën asnjë raport ndaj 

personalitetit të të tjerëve në 77% të diskutimeve. 
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Deputetët nga pushteti nuk kanë pasur referencë 

në 56% të diskutimit të tyre, ndërsa në 30% të 

rasteve është vërejtur respekt i pjesshëm  apo 

respekt. Në 14 % të diskutimit është shënuar 

mos – respektim i pjesshëm ose mos – respektim 

ndaj argumenteve të opozitës. Deputetët e 

opozitës në 71% në fjalimet e tyre nuk kishin 

referencë, përkatësisht nuk shfaqën ndonjë 

raport të respektimit ose të mos-respektimin ndaj 

argumenteve të deputetëve nga pushteti. Në 12% 

të diskutimit të tyre shfaqën mos-respektim të 

pjesshëm ndaj argumenteve të shumicës, ndërsa 

respektim të pjesshëm ose respektim shprehën në 

17% të diskutimit të tyre. 

 Raport ndaj argumenteve dhe personalitetit sipas pёrkatёsisё politike tё deputetёve

Grafiku	14.  Raport ndaj argumenteve të tjetrit sipas përkatësisë politike (%)
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Dallimet ndërmjet deputetëve nga pushteti dhe 

opozita në raportin ndaj personalitetit të deputetëve 

të partive të tjera politike, pothuajse janë të pa 

konsiderueshme.  Deputetët nga pushteti dhe 

deputetët e opozitës në 74% të diskutimeve nuk 

kishin referencë ndaj personalitetit të deputetëve 

të tjerë.  Respektim të pjesshëm dhe mos – 

respektim të pjesshëm është shfaqur nga të dyja 

grupet në 10% të diskutimeve të tyre, ndërsa 

mos – respektim i plotë është shënuar në 3% të 

diskutimeve nga pushteti dhe 4% në diskutimet 

e opozitës.   Në 3% të diskutimeve të pushtetit 

dhe 2% të diskutimeve të opozitës është shprehur 

respektim.  Respektim eksplicit është shënuar në 

1 diskutim të pushtetit, që nuk është rast në asnjë 

nga fjalimet e deputetëve të opozitës. 

Grafiku	15.  Raport ndaj personalitetit të tjetrit sipas përkatësisë politike (%)
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Në këtë periudhë, deputetët nga pushteti 

shfaqën respekt eksplicit ndaj argumenteve 

të anëtarëve të jashtëm3 në 1% të diskutimeve 

të tyre, në 5% është shprehur respekt, ndërsa 

respektim i pjesshëm në 3%. Mos – respektim 

i plotë dhe mos – respektim i pjesshëm ndaj 

argumenteve të anëtarëve të jashtëm nga 

pushteti nuk është shfaqur në asnjë rast.  Në 91% 

të diskutimit të tyre nuk kanë pasur referencë 

ndaj argumenteve të pjesëmarrësve të jashtëm 

në diskutim.  Për dallim nga pushteti, opozita 

shfaqi respektim eksplicit ndaj argumenteve 

të pjesëmarrësve të jashtëm vetën në 1 

diskutim, por shfaqën respektim në 4% të 

diskutimit të tyre.  Respektim të pjesshëm 

shfaqën në 14% të diskutimeve, ndërsa 

mos – respektim të pjesshëm në 4%.  Në 

diskutimin e deputetëve nga opozita është 

vërejtur mos-respektim ndaj argumenteve 

të pjesëmarrësve të jashtëm në 1% të 

diskutimeve të tyre. Deputetët nga opozita 

në  77% të diskutimit të tyre nuk kanë 

pasur referencë ndaj argumenteve të 

pjesëmarrësve të jashtëm në diskutim. 

Grafiku	16.  Raport ndaj argumenteve të pjesëmarrësve të jashtëm (%)
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Kur bëhet fjalë për qëndrimin e deputetëve ndaj 

personalitetit të pjesëmarrësve të jashtëm, 

deputetët nga pushteti në 5% të diskutimit të tyre 

shprehën një respekt eksplicit ose respekt, që 

krahasuar me periudhën e kaluar të monitorimit 

(janar - qershor, 2019,12%), paraqet rënie për 7 

pikë të përqindjes.  Në 4% të diskutimit, deputetët 

nga pushteti, shprehën respekt të pjesshëm, 

ndërsa në më pak se 0,5% të diskutimit është 

vërejtur mosrespektim i pjesshëm. Deputetët 

nga pushteti nuk shprehën asnjë qëndrim ndaj 

personalitetit të pjesëmarrësve të jashtëm në 78% 

të fjalimeve të tyre.  Deputetët nga opozita nuk 

shfaqën respektim eksplicit në asnjë diskutim, 

ndërsa respektim ndaj pjesëmarrësve të jashtëm 

në diskutimin vetëm në 3% të diskutimeve të 

tyre. Në 8% të diskutimit shfaqën respektim të 

pjesshëm – ajo do të thotë se deputetët nuk 

rezistuan që të inkorporojnë shprehje përqeshëse 

dhe të buta fyese dhe sulme ndaj personalitetit 

të pjesëmarrësve të jashtëm në diskutimin.  Në 

8% nga diskutimet është vërejtur mos-respektim 
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3  Anëtarë të jashtëm janë të gjithë pjesëmarrësit në diskutim në Kuvendin e RMV të cilët nuk ushtrojnë funksionin  deputet. 
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Deputetët në këtë, si në periudhat e mëparshme, 

rrallë përdorën histori, anekdota ose dëshmi në 

diskutimet e tyre. Elemente të tilla vërehen në 

gjithsej 4% % të diskutimeve.

Në vetëm 2% të diskutimeve,  është shënuar 

ndërprerje në fjalimin e folësve nga deputetët e tjerë. 

Këto janë ndërprerje që zgjasin në një maksimum 

prej 10 sekondash, të shkaktuara më shpesh nga 

hedhja e fjalëve nga deputetët të cilët për momentin 

nuk e kanë marrë fjalën. Pas ndërprerjeve, folësit i 

vazhduan prezantimet e tyre.

Grafiku	17.  Raport ndaj personalitetit të pjesëmarrësve të jashtëm (%)
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 i pjesshëm, ndërsa në 5% të diskutimit të 

tyre është shfaqur mos-respektim – në këto 

raste folësit në diskutimet e tyre shfaqën 

mos-respektim të plotë ndaj personalitetit të 

pjesëmarrësve të jashtëm – duke përdorur 

fjalim fyes. Krahasuar me periudhën e kaluar 

të monitorimit (janar – qershor, 2019), mund 

të konkludohet se deputetët e opozitës, nuk e 

kanë ndryshuar dukshëm qëndrimin e tyre ndaj 

personalitetit të pjesëmarrësve të jashtëm. 
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Gjatë monitorimit të cilësisë së debatit në Kuvendin, 

në analizën i përfshimë edhe grupet e margjinalizuara 

dhe se sa deputetët u bëjnë vështrim nevojave të 

tyre dhe të drejtave në fjalimet e tyre. Në periudhën 

korrik – dhjetor 2019, në 93,7% të fjalimeve të 

tyre, deputetët nuk u bëjnë vështrim të drejtave 

dhe nevojave të grupeve të margjinalizuara. Është 

vërejtur se deputetët në pjesën më të madhe të 

fjalimeve të tyre nuk flasin për të drejtat e grupeve 

të margjinalizuara nëse në mënyrë specifike nuk 

diskutohet për ligje të caktuara ose temë të rendit 

të ditës të ndërlidhur me të drejtat e tyre. Duhet të 

kihet parasysh se pjesa më e madhe e ligjeve ndikojnë 

ndryshe mbi grupe të ndryshme të qytetarëve, dhe të 

gjitha aspektet duhet të përfshihen gjatë shqyrtimit 

të tyre. Krahasuar me periudhën e kaluar (janar – 

qershor, 2019), ku më tepër të përfshirë në diskutim, 

edhe pse në përqindje të vogël, janë të rinjtë me 9,4%, 

në këtë periudhë të monitorimit, diskutimi për të rinjtë 

shënon rënie prej 7,2 pikë të përqindjes dhe është 

2,2%. Banorët e zonave rurale janë të përfaqësuar me 

2,4% të diskutimeve, gratë në 1,3%, ndërsa të gjitha  

grupet të tjera të margjinalizuara, janë të përfaqësuara 

në më pak se 0,5% të diskutimeve.    

Grafiku	18.  Përfaqësim i grupeve të margjinalizuara (%)
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nё	Kuvendin_
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Fotografia	1. Rre me fjalët më të përdorura në Kuvendin e RMV

 

Milionё

Buxhet

Milionё

Milionё

Millionё
Milionё

Milionё Milionё
Denarё

Denarё

Denarё

Buxhet

Buxhet

Denarё

Denarё

Buxhet

DenarёBuxhet

Denarё

Republika

Republika

Republika

Republika
Republika

Euro

Euro

Euro

Euro Euro
Maqedonia

Maqedonia

Buxhet

Maqedonia

Në periudhën nga 1 korrik deri më 31 dhjetor në 

Kuvendin e RMV, më së shumti u përdorën fjalët 

“Milionë”, “Euro”, “Denarë”, “Buxhet”, “Republika” dhe 

“Maqedonia”. Fjalët “Maqedonia” dhe “Republika” 

përsëriten në mënyrë konstante nëpër analizat si 

fjalë më shpesh për përdorura në Kuvendin.  

Fjalët e tjera - “Milionë”, “Euro”, “Denarë” dhe 

“Buxhet”, vënë në pah se në diskutimet në 

periudhën e raportimit, fokusi ishte vënë në 

çështjet financiare dhe ekonomike.    
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VI.	Fjalё	mёë	tё	pёrdorura	
nё	Kuvendin_
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Në këtë periudhë të monitorimit të debatit, mund të 

vërehet se pjesëmarrja e grave në diskutimin është 

37%, gjë e cila paraqet ulje për 3 pikë të përqindjes 

në krahasim me periudhën e kaluar. Në raport me 

strukturën tjetër demografike të deputetëve të 

cilët kanë diskutuar, mund të vërehet se ngel 

relativisht e pa ndryshuar në raport me periudhën 

e kaluar të raportimit (janar – qershor, 2019).    

Figure	19.	 Demographic structure of speakers  (%)
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VII.	 Demografia	e	
folёsve_
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Table	2.

Për qëllime të indeksimit, te secili indikator 

u ndanë vlerësimet për kategori të caktuara. 

Emri Shkalla Pjesёmarrje nё shumёn 
finale (%)

Shkalle e arsyetimit [-1:1] 20

Përfshirje e arsyetimi [-1:1] 5

Përgjegjësi [-1:1] 20

Fuqia e argumentit më të mirë [-1:1] 20

Raport ndaj pjesëmarrësve nga pari tjetër [-1:1] 10

Raport ndaj argumenteve të pjesëmarrësve nga parti tjetër [-1:1] 10

Raport ndaj pjesëmarrës të jashtëm [-1:1] 2,5

Raport ndaj argumenteve të pjesëmarrësve të jashtëm [-1:1] 2,5

Ndërprerje [-1:1] 5

Kufizim [-1:1] 5

VIII.	Shtojcё	1	–	Indeksi	i	
cilёsisё	sё	debatit_

Indeksi i cilësisë së debatit është një indeks 

i përbërë nga disa tregues që burojnë nga 

monitorimi i debatit. Indeksi krijohet në disa 

faza, ky ajo e fundit është shuma e vlerave 

të ponderuara të treguesve individualë. Në 

indeksin hyjnë:

Notat jepen në tabelën në vijim:

Shkalle e arsyetimit vlerësime

Më tepër se 2 argumente 4

2 argumente 3

1 argument 2

dobët 0

Nuk ka -2

Përfshirje e arsyetimit vlerësime

Parime abstrakte 2

E mira e përgjithshme 2

Grupe të tjera 1

Grupi vetanak 1

Neutrale 0

Raport ndaj pjesëmarrës nga parti tjetër

respektim eksplicit 2

respektim 2

respektim i pjesshëm 1

nuk ka referencë 0

mos-respektim i pjesshëm -1

mos-respektim -2

respektim eksplicit 2

respektim 2

respektim i pjesshëmrespect 1

nuk ka referencë 0

mos-respektim i pjesshëm -1

mos-respektim -2

Raport ndaj pjesëmarrësve të
partisë tjetër

Raport ndaj argumenteve të 
pjesëmarrësve nga parti tjetër

2

2

1

0

-1

-2

2

2

1

0

-1

-2

Raport ndaj argumenteve të 
pjesëmarrësve nga parti tjetër

Kufizim

Nuk ka 0

Ka pengim pasiv -1

ka. Folësi vë në pah se është i 
penguar -1

Ka ndërprerje fizike -2

Nuk ka ndërprerje 0

Ka ndërprerje -1

Ndërprerje

Përgjegjësi

Adreson argumente në mënyrë përkatëse 2

Pjesërisht i injoron, shtrembëron, 
adreson argumentet 1

Nuk janë drejtuar argumente pyetje 
nga folës tjetër 0

Injoron argumente -1

Nuk injoron argumente por i 
shtrembëron -2

Fuqia e argumentit më të mirë

Ndryshim për shkak të argumenteve 5

Nuk ka ndryshim, me pozitë të 
ndryshme, njeh argumente 3

Nuk ka ndryshim, mbetet në pozitë, 
njeh argumente 1

Nuk ka ndryshim, nuk njeh argumente 0

Ndryshim, por jo për shkak të argumenteve 0

Nuk ka referencë 0

respektim eksplicit

respektim

respektim i pjesshëm

nuk ka referencë

mos-respektim i pjesshëm

mos-respektim

respektim eksplicit

respektim

respektim i pjesshëmrespect

nuk ka referencë

mos-respektim i pjesshëm

mos-respektim

vlerësime vlerësime

vlerësime vlerësime

vlerësime vlerësime

vlerësime vlerësime
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Shkalle e arsyetimit vlerësime

Më tepër se 2 argumente 4

2 argumente 3

1 argument 2

dobët 0

Nuk ka -2

Përfshirje e arsyetimit vlerësime

Parime abstrakte 2

E mira e përgjithshme 2

Grupe të tjera 1

Grupi vetanak 1

Neutrale 0

Raport ndaj pjesëmarrës nga parti tjetër

respektim eksplicit 2

respektim 2

respektim i pjesshëm 1

nuk ka referencë 0

mos-respektim i pjesshëm -1

mos-respektim -2

respektim eksplicit 2

respektim 2

respektim i pjesshëmrespect 1

nuk ka referencë 0

mos-respektim i pjesshëm -1

mos-respektim -2

Raport ndaj pjesëmarrësve të
partisë tjetër

Raport ndaj argumenteve të 
pjesëmarrësve nga parti tjetër

2

2

1

0

-1

-2

2

2

1

0

-1

-2

Raport ndaj argumenteve të 
pjesëmarrësve nga parti tjetër

Kufizim

Nuk ka 0

Ka pengim pasiv -1

ka. Folësi vë në pah se është i 
penguar -1

Ka ndërprerje fizike -2

Nuk ka ndërprerje 0

Ka ndërprerje -1

Ndërprerje

Përgjegjësi

Adreson argumente në mënyrë përkatëse 2

Pjesërisht i injoron, shtrembëron, 
adreson argumentet 1

Nuk janë drejtuar argumente pyetje 
nga folës tjetër 0

Injoron argumente -1

Nuk injoron argumente por i 
shtrembëron -2

Fuqia e argumentit më të mirë

Ndryshim për shkak të argumenteve 5

Nuk ka ndryshim, me pozitë të 
ndryshme, njeh argumente 3

Nuk ka ndryshim, mbetet në pozitë, 
njeh argumente 1

Nuk ka ndryshim, nuk njeh argumente 0

Ndryshim, por jo për shkak të argumenteve 0

Nuk ka referencë 0

respektim eksplicit

respektim

respektim i pjesshëm

nuk ka referencë

mos-respektim i pjesshëm

mos-respektim

respektim eksplicit

respektim

respektim i pjesshëmrespect

nuk ka referencë

mos-respektim i pjesshëm

mos-respektim

vlerësime vlerësime

vlerësime vlerësime

vlerësime vlerësime

vlerësime vlerësime

Çdonjëri nga këta tregues u transformua në 

mënyrë lineare në nën-indekse në një shkallë 

prej -1 deri në 1, duke e mbajtur llogarinë qe 

Për të gjithë indikatorët për ndërprerje dhe 

kufizim sepse te këto dy indikatorë vlera 

absolute e vlerësimit më të ulët të mundur është 

gjatë transformimit, rezultati origjinal të mos e humb 

shenjën pozitive ose negative. Nga kjo formula e 

transformimit universal është:

më i madh se sa vlera e vlerësimit më të lartë të 

mundur. Si rrjedhojë formula është:

Pasi të do të llogariten nën-indekset e indikatorëve 

individual, për përllogaritje kalkulohet prej SQI me 

vlera ponderuara të nën-indekseve sipas pjesës së 

Këto përllogaritje dhe transformime bëhen për çdo 

fjalim veç-e-veç ndërsa në raportin transmetohet 

dhënë në Tabelën 1. Për pasqyrim më të lehtë, DQI 

final shndërrohet në mënyrë lineare në një shkallë 

prej 1 deri në 10 sipas formulës së mëposhtme:

mesatarja aritmetike të të gjitha fjalimeve nga 

periudha e monitoruar.

Raport nga  monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik - dhjetor 2019)



Link_

Ky publikim është në dispozicion në:
-
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/raport-nga-

monitorimi-i-cilesise-se-debatit-ne-kuvendin-korrik-

dhjetor-2019/

Informacion	mbi
IDSCS_

IDSCS është think tank - organizatë civile që 

hulumton zhvillimin e qeverisjes së mirë, shtetin e 

së drejtës dhe integrimin evropian të Maqedonisë. 

IDSCS ka për mision ndihmën e angazhimit qytetar 

në vendimmarrje dhe për të forcuar kulturën 

pjesëmarrëse politike. Duke zhvilluar vlerat 

liberale, IDSCS kontribuon në bashkëjetesën midis 

diversitetit.

Informatat kontaktuese për IDSCS
-
Adresë: Str. Miroslav Krlezha No.

52/1 /2, 1000 Shkup 

Telefoni / Fax: +389 2 3094760 

E-Mail: contact@idscs.org.mk

Informacion	mbi	
projektin_

Projekti “Kuvendi nën thjerrëz” është i 

financuar nga Agjencia Zvicerane për përkrahje 

dhe zhvillim. Në pjesën e aktiviteteve projekti 

përfshin monitorim 24 mujor të cilësisë së 

debatit kuvendor dhe monitorim i asaj se 

si mediet raportojnë për punën e Kuvendit. 

Monitorimi i debatit kuvendor dhe të raportimit 

mediatik filloi në janar të vitit 2018 dhe do të 

zgjas deri në dhjetor të vitit 2019 dhe do të 

përfshijë analizë dhe raporte  të njohurive të 

përfituara nga monitorimi në çdo tre muaj. 

Në periudhën e projektit do të përpilohen 4 

raporte gjysmëvjetore për cilësinë e debatit 

në parlamentin dhe disa analiza periodike 

për cilësinë e debatit për tema të veçanta. 

Në kuadër të projektit do të zbatohen dhe 

publikohen  rezultatet e dy hulumtimeve të 

mendimit publik në terren për perceptimin 

e qytetarëve për punën e Kuvendit. Projekti 

paraqet vazhdim i projektit “Kuvendi nën 

thjerrëz” i cili u financua nga Agjencia 

zvicerane për përkrahje dhe zhvillim dhe u 

realizua në periudhën nga shtatori i vitit 2015 

deri në dhjetor të vitit 2017.
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