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Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në 

Aleancën Veri-Atlantike (NATO) pritet të 

shënojë rritjen e aktivitetit në proceset 

reformuese në fushën e mbrojtjes dhe 

sigurisë, prokurimet publike në fushën e 

mbrojtjes në vendin tonë dhe kontrollin 

demokratik të sektorit të mbrojtjes 

dhe sigurisë. Edhe pse anëtarësimi në 

NATO pritet që të ndikojë pozitivisht në 

shtetin tonë në planin e sigurisë dhe atë 

ekonomik,1 aktiviteti në rritje i lidhur me 

anëtarësimin e plotë në NATO do shënojë 

shpenzime buxhetore më të mëdha në 

fushat e ndjeshme, dhe me të edhe trysni 

në rritje nga korrupsioni.2 Në mënyrë 

plotësuese, në afat të mesëm, proceset 

potenciale të outsourcing, partneritetit 

publik-privat, aranzhimet offset, 

pjesëmarrja më e madhe në misione 

jashtë shtetit mund të rrisë në mënyrë 

plotësuese rreziqet nga korrupsioni.3

Ky studim i shkurtër i politikave ka tri 

detyra. E para, të nxjerrë relacionin 

ndërmjet NATO-s dhe luftës kundër 

korrupsionit. E dyta, të shikojë në 

teknologjinë e procesit nëpërmjet të cilit 

NATO mund të ndikojë në fuqizimin e 

rolit mbikëqyrës të parlamenteve dhe 

rolin e tyre në luftën kundër korrupsionit 

në tre fusha: reforma në fushën e 

mbrojtjes dhe sigurisë, prokurime 

publike dhe mbikëqyrje mbi sektorin 

e mbrojtjes dhe të sigurisë në tërësi. 

E treta, të nënvizojë praktika të mira 

të fuqizimit të rolit të parlamenteve 

në luftën kundër korrupsionit dhe 

menaxhimit më të mirë. 

1  Тhe Republic Of North Macedonia: Political Change, NATO Accession And Economic Transition. 
Economics and Security Committee - Sub-Committee on Transition and Development, Ausrine 
Armonaite (Rapporteur). 12 tetor 2019. Në dispozicion në:

 <https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2019-11/REPORT%20
142%20ESCTD%2019%20E%20fin%20-%20NORTH%20MACEDONIA%20-%20POLITICAL%20
CHANGE,%20NATO%20AND%20ECONOMIC%20TRANSITION.pdf>

2  Përveç rritjes së buxhetit të mbrojtjes deri në të pritshmet 2,5% të GDP-së, anëtarësimi në НАТО 
kërkon edhe strukturë të ndryshuar të shpenzimeve ku 20% e buxhetit do të dedikohen për 
modernizim dhe pajisje.  

3  Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices. Fluri 
et al., Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (2010). Në dispozicion në: 
<https://buildingintegrity.hq.nato.int/Compendium.aspx>



NATO-ja	dhe	lufta	
kundёr	korrupsionit_
Kultura e fshehtësisë dhe 

mosndëshkueshmërisë e bëjnë sektorin 

mbrojtës veçanërisht të ndjeshëm ndaj 

korrupsionit.4 Edhe pse lufta kundër 

korrupsionit nuk është detyra parësore e 

NATO-s, ky proces është i rëndësishëm 

për NATO-n duke marrë parasysh 

ndikimin e korrupsionit mbi sigurinë 

kombëtare dhe ndërkombëtare. NATO 

ndjek logjikën se korrupsioni ndikon 

mbi legjitimitetin e qeverive, besimit 

në institucione dhe efektivitetit të tyre 

në tërësi, si variabël me implikim të 

drejtpërdrejtë në siguri.5 Në këtë kontekst, 

NATO si organizatë ndërkombëtare 

shqetësimi kryesor i së cilës është 

siguria, ka interes për zvogëlimin e 

korrupsionit në vendet anëtare, por 

edhe në vendet e tjera në të cilat vepron. 

Integriteti, transparenca dhe llogaridhënia 
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në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë janë 

procese të cilat mund të kontribuojnë në 

zvogëlimin e rrezikut nga korrupsioni. 

Përpjekjet e NATO-s për të adresuar 

korrupsionin paraprakisht në masë 

më të madhe zhvillohen në kornizat e  

Programit për Ndërtimin e Integritetit 

(Building Integrity Programme)6 të vitit 

2007, dhe i themeluar në bazë të planit 

aksionar për ndërtimin e institucioneve 

mbrojtëse në Samitin e Stambollit në 

vitin 2004.7 Programi për Ndërtimin e 

Integritetit është orientuar kah nevojat 

e vendeve anëtare dhe partnerëve të 

NATO-s dhe mundëson që shtetet që 

marrin pjesë të fuqizojnë integritetin, 

transparencën dhe llogaridhënien, si dhe 

të zvogëlojnë rrezikun nga korrupsioni 

në sektorët e mbrojtjes dhe sigurisë. Një 

nga komponentët kryesorë të programit 

është kuptimi i korrupsionit dhe 

menaxhimi i dobët si rreziqe sigurie.8

Pjesëmarrja në këtë program është 

mbi baza vullnetare, ndërsa Maqedonia 

4  Ibid.
5  NATO Building Integrity Policy. NATO, 8-9 July 2016. Available at: <https://www.nato.int/cps/en/

natohq/official_texts_135626.htm?selectedLocale=en>
6  Karolina MacLachlan, ‘Corruption and conflict: hand in glove’, 6 of December 2018. Available at: 

<https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/12/06/corruption-and-conflict-hand-in-glove/
index.html>

7  Building Integrity Programme, NATO, 7 of December 2012. Available at: <https://www.nato.int/
cps/en/natohq/official_texts_93045.htm?selectedLocale=en>

8  The program consists of seven implementation cycles: (1) self-assessment questionnaire (2) 
peer review; (3) Recommendation report; (4) National Integrity Plan; (5) Targeted programs to 
address corruption in the security and defense sectors; (6) Implementation; (7) Regular review. 
Sipri, 2018.
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9  Self-assessment of integrity since 2015. Available at: <http://morm.gov.mk/wp-content/
uploads/2018/01/NATO-BI-PEER-REVIEW-REPORT_DECEMBER-2015.pdf>

10  Building integrity. Good governance and a culture of integrity. Ministry of Defense of the Republic of 
North Macedonia. Available at: <http://www.mod.gov.mk/?page_id=40426&lang=mk>

11  Policy Impact Assessment on the NATO Building Integrity Programme. Stockholm International 
Peace Research Institute, 2018. Available at: <https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/
sipri_nato_building_integrity.pdf>

12 Building Integrity Self-Assessment Peer Review Report, The former Yugoslav Republic of 
Macedonia. <http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/NATO-BI-PEER-REVIEW-REPORT_
DECEMBER-2015.pdf>

13 Sipri, 2018.
14 Building Integrity Workshop for members of Parliament. Building Integrity, 9 of November 2014. 

Available at: <https://buildingintegrity.hq.nato.int/(X(1)S(dmognczq2bznqk2eevg2nfkf))/News.
aspx?id=25112014159>

15 Karolina MacLachlan, ‘Corruption and conflict: hand in glove’, 6 of December 2018. Available at: 
<https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/12/06/corruption-and-conflict-hand-in-glove/index.
html>

16 Warsaw Summit Communiqué, NATO, 9 of July 2016. Available at: <https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_133169.htm>

e Veriut ka marrë pjesë në proceset 

e vlerësimit9 dhe trajnimeve të të 

punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes.10 

Në vitin 2015 si rezultat i pyetësorit vetë-

vlerësues dhe rishikimit të partneritetit në 

fazën e tretë të programit (2015-2018),11 

u përgatitën një varg rekomandimesh të 

orientuara drejt përmirësimit të politikave 

anti-korrupsion, politikave të integritetit 

dhe prokurimeve publike, në fushën e 

sigurisë dhe mbrojtjes, dhe në tërësi.12 

Si rezultat i këtij procesi, u formua grup 

pune për çështjet e lidhura me politikat 

e Ndërtimit të integritetit, si dhe të një 

varg ndryshimesh të njëpasnjëshme në 

procedurat dhe praktikat e brendshme.13 

Edhe pse në një volum më të vogël, 

programi Ndërtimi i Integritetit përfshin 

edhe punën me deputetët e parlamenteve 

të shteteve anëtare dhe partnere të 

NATO-s të orientuara drejt rolit të tyre në 

luftën kundër korrupsionit.14 Paraprakisht, 

në kornizat e programit Partneriteti 

për Paqe, një nga qëllimet kryesore të 

programit ishte edhe transparenca në 

planifikimin e mbrojtjes dhe buxhetimit.

Duke filluar nga Samiti në Varshavë në 

vitin 2016, në NATO filloi procesi i cili 

duhet të mundësojë që parandalimi dhe 

lufta kundër korrupsionit të inkorporohet 

në të gjitha detyrat e rëndësishme të 

aleancës siç janë mbrojtja kolektive, 

menaxhimi me krizat dhe siguria.15 Në 

Samit u potencua dhe u konfirmua politika 

për Ndërtimin e integritetit si komponenti 

kryesor në ndërtimin e integritetit, luftës 

kundër korrupsionit dhe menaxhimit të 

mirë në vendet anëtare dhe partnere.16
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17  Hans Born, Philipp Fluri, and Simon Lunn, eds., Oversight and Guidance: The Relevance of 
Parliamentary Oversight for the Security Sector (Geneva: Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, 2010). Në dispozicion në: <https://www.dcaf.ch/sites/default/files/
publications/documents/Vademecum_v2.pdf>

18  Results NATO members and partner states, Government Defence Anti-Corruption Defence 
Index 2015, Transparency International, dhjetor 2015. Në dispozicion në: <https://government.
defenceindex.org/downloads/docs/GI-NATO-Results-web.pdf>

19  Macedonia - building integrity indefence. An analysis of institutionalrisk factors. Direktorate 
for forvaltning of IKT. Në dispozicion në: <http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/
difi_report_2015_11_macedonia_-_building_integrity_in_defence.pdf>

Roli	i
Kuvendit	_
NATO si organizatë as nuk ofron, as nuk 

promovon një zgjidhje të përkryer për 

rritjen e mbikëqyrjes së Kuvendit. As 

NATO, as vendet anëtare nuk disponojnë 

me një set të vetëm synimesh drejt 

rritjes së mbikëqyrjes mbi sektorin e 

sigurisë por bëhet fjalë për një  qasje 

fleksibile.17 Një gjendje e tillë reflektohet 

edhe mbi rolin mbikëqyrës të Kuvendit 

ku në një masë të madhe u mbetet 

vendeve anëtare të përcaktojnë modelin 

e mbikëqyrjes parlamentare. Në vende të 

ndryshme anëtare të NATO-s ekzistojnë 

praktika dhe nivele të ndryshme të 

mbikëqyrjes parlamentare mbi sektorin e 

mbrojtjes dhe sigurisë në tërësi. Sfidat në 

mbikëqyrje pasqyrohen më së miri nga 

Indeksi për anti-korrupsion në mbrojtje 

të “Transparency International” sipas së 

cilës në pesë vende anëtare dhe partnere 

të NATO-s komisionet parlamentare kanë 

qasje  të papenguar ndaj buxheteve të 

klasifikuara dhe dokumenteve, përderisa 

në shtatë vende mbikëqyrja parlamentare 

është penguar për shkak të fshehtësisë, 

informacioneve buxhetore të grumbulluara 

dhe mungesës së kapaciteteve.18

Gjatë rishikimit të fundit gjithëpërfshirës 

në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut në kornizat e programit Ndërtimi 

i Integritetit në vitin 2015, u vlerësua se 

kontrolli të cilin e ka Kuvendi mbi sektorin 

e mbrojtjes është „i kufizuar“ dhe vetëm 

„në letër“. U vlerësua se Kuvendi nuk mund 

të realizojë rolin e tij për shkak të çekuilibrit 

ndërmjet fuqisë së pushtetit ekzekutiv 

dhe vendosjes legjislative. Kuvendi ka fuqi 

të kufizuar për të ndikuar mbi politikat në 

sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe për 
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20  NATO Parliamentary Assembly. Në dispozicion në: <https://www.nato-pa.int/content/our-
mission>

21  Ibid.
22 The role of parliaments in NATO membercountries in advancing the Women, Peaceand Security 

agenda. A Survey by the NATO Parliamentary Assembly (2018). Asambleja Parlamentare e 
НАТО-s, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Force, 2018. Në dispozicion në:  
<https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-11/NATO%20PA%20
2018%20report_DCAF_Final.pdf>

23 Committee on the Civil Dimension of Security (CDS). Asambleja Parlamentare e НАТО-s. Në 
dispozicion në: <https://www.nato-pa.int/content/committee-civil-dimension-security-cds>
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të marrë llogaridhënie për shpenzimet 

buxhetore përfshirë këtu edhe prokurat 

publike. Deputetët shpesh nuk janë të 

informuar plotësisht për çështje të lidhura 

me sigurinë, përderisa komisionet rrallë 

herë shfrytëzojnë kompetencat e tyre 

për të realizuar mbikëqyrjen.19 Lloje të 

tilla raportesh në kornizat e programeve 

të realizuara nga NATO mund të jenë 

burim i rëndësishëm i informacioneve për 

përmirësimin e gjendjeve specifike për 

fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, por edhe 

në tërësi.

Një nga entitetet kryesore të lidhura 

me rritjen e rolit të Kuvendit është 

Asambleja Parlamentare e NATO-s që 

përbën mekanizmin kryesor nëpërmjet 

të cilit përfaqëson pjesëmarrje në rritje të 

parlamenteve në sektorin e mbrojtjes dhe 

sigurisë.20 Kjo trupë edhe pse formalisht 

nuk është e lidhur me NATO-n, megjithatë 

përbën „lidhjen kyçe” ndërmjet  NATO-s 

dhe parlamenteve të shteteve anëtare 

dhe si trupë është konsultuar rregullisht 

në nivel institucional.21 Në kornizat 

e Asamblesë Parlamentare përveç 

promovimit të rolit të parlamenteve 

në vendimmarrje, gjithashtu u jepet 

përkrahje parlamenteve për realizimin e 

mbikëqyrjes mbi sektorin e  mbrojtjes dhe 

sigurisë. Lidhja të cilën e bën Asambleja 

Parlamentare ndërmjet NATO-s dhe 

parlamenteve është përpjekje për rritjen e 

transparencës së politikave të NATO-s.22 

Dy komisione në Asamblenë Parlamentare 

i mbulojnë fushat e menaxhimit të 

mirë, mbikëqyrjen demokratike, si dhe 

luftën kundër korrupsionit. Komisioni 

për dimensionin civil të sigurisë mbulon 

fushat e demokracisë, menaxhimit të 

mirë dhe sundimit të së drejtës, si dhe 

mekanizmat e kontrollit demokratik të 

sektorit të mbrojtjes dhe sigurisë.23 Në 
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24 Economics and Security Committee (ESC). Asambleja Parlamentare e НАТО-s. Në dispozicion 
në: <https://www.nato-pa.int/content/economics-and-security-committee-esc>

25 Тhe Republic Of NorthMacedonia:Political Change, NATOAccession And EconomicTransition. 
Economics and Security Committee - Sub-Committee on Transition and Development, 
AusrineArmonaite (Rapporteur). Asambleja Parlamentare e НАТО-s,12 tetor 2019. Në 
dispozicion në: < https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2019-11/
REPORT%20142%20ESCTD%2019%20E%20fin%20-%20NORTH%20MACEDONIA%20-%20
POLITICAL%20CHANGE,%20NATO%20AND%20ECONOMIC%20TRANSITION.pdf>

26 Mission Report. Economics and Security Committee - Sub-Committee on Transition and 
Development. Asambleja Parlamentare e НАТО-s, 14-15 mars 2019. Në dispozicion në:  <https://
www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2019-05/115%20ESCTD%2019%20
E%20-%20Mission%20Report%20North%20Macedonia.pdf>

27 „Shoqëri e çliruar nga korrupsioni duhet dhe është prioriteti ynë “, Kuvendi i RMV-së, 14 
mars 2019. Në dispozicion në:  <https://sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-opshtestvo-
oslobodeno-od-korupcija-mora-i-e-nash-prioritet.nspx>
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mënyrë plotësuese, Komisioni për ekonomi 

dhe siguri është i orientuar, ndërmjet të 

tjerash, drejt tranzicionit ekonomik dhe 

korrupsionit.24 Bashkëpunimi në kornizat 

e Asamblesë Parlamentare të NATO-s 

përfshin edhe pjesë për luftën kundër 

korrupsionit në prokurat publike.

Asambleja Parlamentare adreson gjendjen 

me nivelin e lartë të korrupsionit në vend 

duke potencuar zgjedhjen e përbërjes së 

re të Komisionit Shtetëror për pengimin e 

korrupsionit si hap pozitiv në luftën kundër 

korrupsionit.25 Në mënyrë plotësuese, 

nëpërmjet misioneve për kontrollin e 

fakteve, Asambleja Parlamentare kryen 

kontrollin dhe njofton për vendosjen 

institucionale dhe politike në pjesën 

e mbikëqyrjes së sektorit të sigurisë 

duke përfshirë edhe iniciativat aktuale 

në kornizat e trupës së Asamblesë.26 

Nëpërmjet vizitave në vend, anëtarë të 

kësaj trupe angazhohen për rritjen e 

luftës kundër korrupsionit,27 proces që 

është pozitiv, por është e pasigurt si do 

të vazhdojë pasi vendi ynë u bë anëtar i 

plotë i NATO-s.
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Ёshtё	e	nevojshme	
praktikё	e	rregullt	
mbikёqyrёse_

Nevoja për mbikëqyrje parlamentare 

ndryshon në kontekstin e reformave 

në mbrojtje, kërcënimeve të reja dhe 

kapaciteteve të nevojshme.28 Tipat e rinj 

të rreziqeve hibride dhe kërcënimeve 

jokonvencionale imponojnë nevojën e 

fleksibilitetit, bashkëpunimit dhe zgjidhjeve 

të shpejta që mund të ndërlikojnë në 

mënyrë plotësuese rolin mbikëqyrës të 

Kuvendit. Duke pasur parasysh ciklet e 

shpeshta zgjedhore dhe krizat politike në 

vend, mbikëqyrja në këto kushte mund 

të vështirësohet në mënyrë plotësuese 

dhe t’i justifikojë palët që përkrahin rolin 

minimal të Kuvendit në këto procese. Në 

këtë kontekst, Kuvendi duhet të marrë 

rol të rëndësishëm dhe do të jetë e 

rëndësishme të punohet për mënyra që 

do të mundësojnë përfshirje më të madhe 

të Kuvendit në përpilimin e politikave, 

ambientit ligjor dhe mbikëqyrjes. 

Praktikat mbikëqyrëse periodike mund 

të tregohen si mekanizëm i suksesshëm 

në rritjen e mbikëqyrjes parlamentare. 

Për shembull, mekanizmat e përfshirjes 

së parlamenteve në përgatitjen e planeve 

aksionare kombëtare për gratë, paqe dhe 

siguri (UNSCR 1325) janë një  praktikë 

e cila mund të riprodhohet edhe në 

fusha të tjera. Në kornizat e këtij procesi, 

në shumicën e parlamenteve është 

vërejtur kalimi drejt praktikave periodike 

mbikëqyrëse si debate apo dorëzimi i 

raporteve.29 Kjo qasje mund të tregohet 

si kornizë efektive për mbikëqyrje sepse 

njofton vlerësimin e vazhdueshëm të 

performacës së pushtetit ekzekutiv 

ku pritet njoftimi i rregullt në vend të 

njoftimeve sporadike për procesin e 

implementimit.30

Gjithashtu, është e nevojshme  që 

deputetët të marrin pjesë në përgatitjen 

28  Hans Born, Philipp Fluri, and Simon Lunn, eds., Oversight and Guidance: The Relevance of 
Parliamentary Oversight for the Security Sector (Geneva: Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, 2010). Në dispozicion në: <https://www.dcaf.ch/sites/default/files/
publications/documents/Vademecum_v2.pdf> 

29  The role of parliaments in NATO member countries in advancing the Women, Peace and Security 
agenda. A Survey by the NATO Parliamentary Assembly (2018). Asambleja Parlamentare e 
НАТО-s, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Force, 2018. Në dispozicion në: 
<https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-11/NATO%20PA%20
2018%20report_DCAF_Final.pdf> 

30 Ibid.
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e strategjive të sektorëve dhe planeve 

aksionare. Ky model përbën mjet të 

thjeshtë dhe efikas për pjesëmarrje direkte 

të deputetëve në politikat e NATO-s. Në 

mënyrë plotësuese, përveç pjesëmarrjes 

dhe mbikëqyrjes direkte, praktika e 

tillë rrit kapacitetin e parlamenteve për 

mbikëqyrjen mbi punën e sektorit të 

sigurisë, diçka që përbën sfidë afatgjatë 

për të gjitha vendet duke përfshirë këtu 

edhe Maqedoninë e Veriut. Kuvendi ynë 

duhet të thellojë bashkëpunimin me 

parlamentet e tjera dhe të ndërmarrë dhe 

implementojë praktika të suksesshme 

mbikëqyrjeje.31 Në këtë kontekst, është 

e rëndësishme të punohet në rritjen e 

kapaciteteve të komisioneve me synim 

për të pasur në dispozicion personel të 

kualifikuar, buxhet, akses në informacione, 

si dhe mundësi për të huazuar ekspertizë 

të huaj.32 Përfundimisht, përfshirja e 

shoqërisë civile mund të jetë vlerë e shtuar 

duke pasur parasysh ekspertizën e tyre 

dhe mundësinë për të kryer mbikëqyrje 

të rregullt dhe për të krijuar trysni 

plotësuese për llogaridhënie nga ana e 

pushtetit ekzekutiv. 

Kuvendi dhe deputetët duhet të 

punojnë në mënyrë aktive drejt rritjes së 

kapacitetit të Komisionit për Mbrojtje dhe 

Siguri si dhe të vendosin bashkëpunim 

tematik të rregullt dhe thelbësor me 

Komisionin për Sistem Politik dhe 

Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, 

Komisionin Legjislativ-juridik, Komisionin 

për Mbikëqyrje mbi Punën e Agjencisë 

për Siguri Kombëtare dhe Agjencisë së  

Inteligjencës, Komisionin për Mbikëqyrjen 

e Masave për Ndjekjen e Komunikimeve, 

si dhe të shoqërisë civile. Edhe 

përkundër anëtarësimit të plotë, është e 

rëndësishme që Kuvendi dhe deputetët 

të ruajnë bashkëpunimin aktiv me 

Asamblenë Parlamentare të NATO-s dhe 

trupat e tjerë dhe programe me qëllim 

shkëmbimin e praktikave të mira dhe 

përfshirjes më aktive të deputetëve.

31  Ibid. 
32 Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices. Fluri 

et al., Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (2010). Në dispozicion në:  
<https://buildingintegrity.hq.nato.int/Compendium.aspx>
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Konkluzion_ Rezyme_

NATO e njeh luftën kundër korrupsionit 

si rrezik për sigurinë e shteteve anëtare, 

partnerëve, si dhe suksesit të misioneve 

të veta. Nga viti 2007, deri në ditët e 

sotme, NATO në kontinuitet rrit aktivitetet 

e lidhura me menaxhimin e mirë dhe 

luftën kundër korrupsionit në pjesën 

më të madhe nëpërmjet programit 

Ndërtimi i Integritetit. Në lidhje me rolin 

mbikëqyrës të parlamenteve, NATO ka 

rol të kufizuar, por megjithatë ekzistojnë 

mundësi për të promovuar përfshirjen 

e Kuvendit në krijimin e politikave, 

menaxhimit me rreziqet nga korrupsioni, 

si dhe mbikëqyrjen e institucioneve të 

ndërlidhura.

Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut 

në NATO do të thotë aktivitet në rritje 

në proceset reformuese në fushën 

e mbrojtjes dhe sigurisë, prokurimet 

publike në sektorin e mbrojtjes në vend 

dhe kontrollin demokratik të sektorit të 

mbrojtjes dhe sigurisë gjë me të cilën 

mund të rriten rreziqet nga korrupsioni. 

Në kornizat e NATO-s ekzistojnë 

programe aktive dhe trupa të cilat mund 

të kontribuojnë drejt menaxhimit të 

suksesshëm të  këtyre rreziqeve dhe të 

ndikojnë në rritjen e rolit mbikëqyrës të 

Kuvendit. E rëndësishme është që Kuvendi 

t’i rishikojë praktikat e deritanishme të 

mbikëqyrjes, të punojë për praktika të 

rregullta mbikëqyrëse, dhe në vazhdimësi 

të ndërtojë kapacitetet e komisioneve për 

të realizuar funksionin e vet.
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