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Deputetët i kushtojnë vetëm aq kohë dhe energji

parlamentar mbi pushtetin ekzekutiv, sistemi i

sa është e nevojshme për të shqyrtuar dhe

kontrollit dhe ekuilibrit (checks-and-balances)

miratuar raportet vjetore për punën e Agjencisë

që thuajse as që ekziston, funksionarët publikë

për parandalimin e korrupsionit (APK)dhe për

që shumë rrallë përgjigjën për veprimet e tyre

shkarkimin/emërimin e anëtarëve të Këshillit të

dhe korrupsioni i cili mbetet një problem me

Agjencisë. Me fjalë të tjera – ato e përmbushin

shtrirje të gjerë. Parlamenti malazez më shpesh

minimumin e detyrimeve të parashikuara me Ligjin

përfundon si “makineri votimi”, në vend që të jetë

për parandalimin e korrupsionit (LPK).

një institucion i fuqishëm, të inkurajojë Qeverinë
për të punuar sa më mirë dhe për të pasur

Mekanizmat për kontrollin e Parlamentit shumë

transparencë më të madhe.

rrallë e vendosin Agjencinë në qendrën e vëmendjes.
Shumë shpesh ndodh që ajo të “mbijë papritur “

Zgjedhjet në vitin 2020 janë caktuar për në 30-të

në periudhën e debateve politike që zhvillohen në

gusht. Pa dallim se cilat do të jenë rezultatet

Parlament. Vetëm një herë gjatë mandatit aktual

e zgjedhjeve dhe pa dallim sesa do të jetë e

të Parlamentit, APK ishte lëndë e pyetjeve të

fuqishme / dobët mbështetja e Parlamentit për

deputetëve.

Qeverinë, deputetët e mandatit të ardhshëm
duhet të punojnë për forcimin e mëtejshëm të

Me miratimin e LPK, Komisionit të Antikorrupsionit

mekanizmave të tyre të kontrollit, me qëllim që të

(KAK) për herë të parë iu besua kompetenca

ruhet roli demokratik i Parlamentit. Ato duhet që

për mbikëqyrjen direkte mbi institucionin e

po ashtu ta ndjekin nga afër punën e Agjencisë,

antikorrupsionit. Kështu, sido që të jetë efikasiteti i

e udhëhequr nga drejtori i saj i ri, i emëruar në

saj në përgjithësi nuk avancoi .

muajin qershor të vitit 2020 dhe në këtë mënyrë
të jenë më aktive. Disa prej vendimeve të reja

Kontrolli i Parlamentit mbi Agjencinë e paraqet

për personelin, të dy palëve mund t’i sjellin

panoramën e përgjithshme të kontrollit të neglizhuar

shanse për reforma në sferën e antikorrupsionit.

Sistemi i kontrollit dhe
frenave nё luftёn kundёr
korrupsionit – anija qё
fundoset
_

gjithmonë ka qenë i kënaqur me punën e saj. Edhe pse
deputetët disponojnë me mekanizma të rëndësishëm
të kontrollit që i kanë në dispozicion, me anë të të
cilave pushteti ekzekutiv dhe institucionet e pavarura
duhet të japin llogari6, roli mbikëqyrës i Parlamentit
është i dobët, ndërsa bojkoti me raste dhe me
ndërprerje i opozitës që nga viti 20167 e ka dobësuar
akoma edhe më shumë këtë rol.

Pritshmëritë e mëdha edhe në bashkësinë vendase,

Në Malin e Zi nuk ekziston një Ligj për Parlamentin

edhe atë ndërkombëtare, në aspektin e efikasitetit

ose një Ligj për Qeverinë. E për rrjedhojë pyetjet

të APK1 duhet të përmbushen sa më shpejt.

proceduriale për mekanizmat e kontrollit, të

Shprehimisht në çdo raport, Komisioni evropian

parashikuara me Kushtetutën, mbeten të hartuara jo

nënvizon se ende mbeten sfidat, në aspektin e

në formën e duhur dhe në praktikë – joefikase8. Kjo

transparencës, integritetit, paanshmërisë, pavarësisë,

sjell që në praktikë Qeveria ta injorojë Parlamentin,

qasjes joselektive, së bashku me zbatimin e vetëm

kërkesat e tij për informacione, si edhe konstatimet

dhe të plotë të ligjeve relevante2. Shoqëria civile

e tij, por edhe të trupave të tij punues, në rastet kur

vendase dhe mediat shpeshherë kanë vënë në dukje

një gjë e tillë i intereson 9. Mbështetja e fuqishme

se Agjencia, edhe pse e pavarur3, është e lidhur

parlamentare për Qeverinë e shndërron Parlamentin

fuqishëm me Qeverinë dhe e politizuar4. Kapacitetet

në një “makineri votimi”, në vend që të jetë një

e saj të fuqishme shpeshherë janë përdorur kundër

institucion i fuqishëm, i aftë që të inkurajojë Qeverinë

nëpunësve publikë opozitarë dhe përfaqësuesve të

për të punuar më mirë dhe të jetë më transparente.

shoqërisë civile5.
Në përgjithësi, mbikëqyrja parlamentare në Malin e Zi
Edhe krahas dështimit të qartë të këtij institucioni

na jep imazhin e një parlamenti pasiv nga njëra anë,

që të jetë i paanshëm, i pavarur, si edhe krahas

qeveria pa kufi dhe institucione nga ana tjetër dhe

mungesës evidente të vullnetit që të përballet

sistem të kontrollit dhe frenave që ekziston mes tyre

me korrupsionin në të gjitha nivelet, Parlamenti

vetëm në letër.

¹ APK-ja malazeze ishte një nga parakushtet kryesore për procesin e reformës antikorrupsion të Malit të Zi për t'u bashkuar
me BE, së bashku me krijimin e Zyrës së Prokurorit të Shtetit Special. I është dhënë autoriteti për të mbrojtur sinjalizuesit,
për të kontrolluar financimin e partive politike, për të përcaktuar dhe parandaluar konfliktin e interesit të zyrtarëve publikë,
për të kontrolluar pasuritë dhe të ardhurat e tyre, si dhe për të kontrolluar lobimin dhe miratimin dhe zbatimin e planeve të
integritetit të autoriteteve malazeze. Agjencia ishte parashikuar në LPK e miratuar në vitin 2014.
2 Non pejpër e Komisionit Evropian 2020 për Kapitujt 23 dhe 24, Mali i Zi, qershor 2020, në dispozicion në:
https://bit.ly/3kMABIO
3 Agjencia u krijua nga Parlamenti, si një organ i pavarur me statusin e një personi juridik.
4 Vajza e ish-drejtorit të Agjencisë, Sreten Radonjic, është martuar me djalin e Kryeministrit dhe Nënkryetarit të DPS, Dusko
Markoviç.
5 Disa anëtarë të Këshillit të Shërbimit Publik të RTCG (Nikola Vukçevi, Goran urovi, Darko Ivanovi)), si dhe Drejtori i
Përgjithshëm i RTCG Andrijana Kadija, u shkarkuan nga pozitat e tyre si rezultat i vendimeve të Agjencisë që ata kishin
shkelur LPK. Vanja Calovic, një aktiviste e sektorit joqeveritar dhe ish-anëtare e Këshillit të Agjencisë, gjithashtu u shkarkua
nga ajo pozitë me një vendim të Agjencisë
6 Hetimi parlamentar, ora e Kryeministrit, pyetjet e deputetëve, kontrollet dhe dëgjimet këshillimore.
7 Fillimisht, bojkoti u mbështet nga të gjithë ligjvënësit e opozitës, kryesisht si një protestë kundër çështjes së Puçit. Më
vonë, disa deputetë do të bashkoheshin herë pas here në seancat parlamentare për tema specifike, disa do të ktheheshin
për disa muaj (Fronti Demokratik) dhe disa do të qëndronin në përputhje me një bojkot të plotë të vitit (Demokratët e Malit
të Zi dhe Lëvizja Qytetare Reforma e Bashkuar). - URA). Afera "Zarf" shkaktoi një bojkot tjetër kolektiv në fillim të vitit 2019,
pasi kriza Covid-19 solli disa prej deputetëve përsëri në sallën plenare në pranverën e vitit 2020.
8 Këta mekanizma rregullohen nga një akt i brendshëm i Parlamenti - Rregullorja e Procedurës, i cili nuk është mjaft
detyrues për Qeverinë.
9 Shikoni: The Parliament’s oversight of the executive in 2014, Markoviq, Jovana, Instituti Alternativa prill 2015, në
dispozicion : https://bit.ly/2DBa0O7 ; Parliamentary Questions in Montenegro, Markoviq, Jovana, Instituti Alternativa
prill 2015, në dispozicion : https://bit.ly/2Ce5DYG ; Parliamentary oversight in the area of security and defense – 2013
Monitoring Report and Impact Assessment, Bajram Spahiq, Dina, Soshiq, Marko, gusht 2014, në dispozicion në: https://bit.
ly/3gRnvHC
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Bёjeni vetёm atё qё duhet
vёrtet ta bёni    
_
Deputetët i kushtojnë vetëm aq kohë dhe energji

Vetëm një pyetje deputeti, nga gjithsej 1.171 të

sa është e nevojshme për të shqyrtuar dhe

parashtruara gjatë mandatit aktual të Parlamentit11,

miratuar raportet vjetore për punën e Agjencisë

kishte të bënte direkt me punën e APK12. Kjo pyetje

për parandalimin e korrupsionit (APK)dhe për

ishte e vetmja që i krijoi mundësi ministrit nga e

shkarkimin/emërimin e anëtarëve të Këshillit të

njëjta parti që të lavdërojë Agjencinë dhe të nxjerrë

Agjencisë. Me fjalë të tjera – ato e përmbushin

në pah sesa mirë dhe në mënyrë të paanshme i

minimumin e detyrimeve të parashikuara me (LPK)10.

përmbush obligimet e saj.

Agjencia shpesh ndodh që të “mbijë papritur “ në
periudhën e debateve politike që zhvillohen në
Parlament, por puna e saj dhe suksesi janë rrallë
në qendër të vëmendjes të debateve të fokusuara
parlamentare dhe diskutimeve.
Mekanizmat për kontrollin e Parlamentit shumë
rrallë e vendosin Agjencinë në qendrën e vëmendjes.
Vetëm një herë gjatë mandatit aktual të Parlamentit,
APK ishte lëndë e pyetjeve të deputetëve

Pyetjet e deputetёve dhe ora e kryeministrit
Pyetjet e deputetëve dhe ora e kryeministrit rrallë i
adresohen Agjencisë. Vetëm njëherë Agjencia është
targetuar direkt me pyetje deputeti.

Pyetja e vetme e deputetit nё lidhje me
Agjencinё u parashtrua nga deputeti
Nikolla Rakoceviq nga Partia Demokratike
e socialistёve (PDS) dhe iu drejtua Ministrit
tё drejtёsisё, Zoran Pazhin 13. He wanted
to know whether the APC is empowered
with enough organizational and technical
capacities and staff to fulfill its obligations
arising from the LPC, Law on Financing of
Political Parties and Electoral Campaigns and
the Law on Lobbying.

10 Agjencia raporton drejtpërdrejt në Parlament. Parlamenti emëron dhe shkarkon anëtarët e Këshillit, të cilët më pas
emërojnë Drejtorin e Agjencisë - një person i cili është përgjegjës dhe përgjegjës për funksionimin e përgjithshëm të
Agjencisë. Këshilli i Agjencisë paraqet raportet vjetore për punën e Agjencisë në Parlament. Ajo gjithashtu mund të
paraqesë raporte të ndara për çështje specifike brenda fushës së punës së saj. Ligji për Parandalimin e Korrupsionit
(Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, Nr. 053/14, 19/12/2014). .
11 Që nga gjysma e dytë e vitit 2016 e deri në mesin e vitit 2020, Kryeministri mori 139 pyetje nga 13 seanca të veçanta,
ndërsa tek ministrat arritën 1.032 pyetje nga 17 seanca. Raportet vjetore për punën e Parlamentit për vitet 2016, 2017,
2018, 2019 dhe procesverbalet nga seancat e zhvilluara në vitin 2020, të gjitha në dispozicion në: www.skupstina.me
12 Seancë parlamentare e zhvilluar më 29 mars të vitit 2017
13 Gjatë themelimit të Agjencisë (2015), Ministria e Drejtësisë ishte përgjegjëse për hartimin e akteve nënligjore dhe
dokumenteve në përputhje me LPK-në, në mënyrë që të rregullonte punën e Agjencisë.
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Shqyrtimi i raporteve pёr punёn e Agjencisё
Deri edhe përmbushja e minimumit ligjor të

punën e saj dhe se me çfarë presioni përballet me

detyrimeve të Parlamentit në aspektin e Agjencisë u

opinionin . Deputetët opozitarë vunë në dukje se

dëshmua si i pavlerë. Vetëm tre seanca të mandatit

Agjencia është nën kontrollin direkt të Qeverisë pak

aktual të Parlamentit ishin të fokusuara tek raportet

është vlerësuar nga Komisioni evropian në raportet

mbi punën e Agjencisë për vitet 2016, 2017 dhe

e tij dhe sesa janë keqpërdorur kapacitetet e saj

201814.

kundër funksionarëve opozitarë dhe përfaqësuesve
të shoqërisë civile 18. Asnjë nga deputetët nuk

Për të tre seancat KAK përpiloi Raportin nga

propozoi zgjidhje konstruktive sesi të përmirësohet

shqyrtimi i raportit të Agjencisë me konkluzionin e

puna e Agjencisë. Pasqyra reale e mungesës së

njëjtë – aprovimi dhe miratimi i Raportit. Vetëm një

interesit tek Parlamenti për Agjencinë u tregua

prej tre raporteve, të përpiluara nga KAK, përmban

në vitin 2017, kur deputetët i kushtuan vetëm 16

rekomandime për Agjencinë15. Sido që të jetë, as

minuta rezultateve të Agjencisë, që nga viti i parë i

Komisioni e as Parlamenti asnjëherë nuk kanë kryer

themelimit të saj19.

ndonjë kontroll për të verifikuar nëse Agjencia i
përmbush ato rekomandime16.

Parlamentit i mungon proaktiviteti në kontrollin
mbi Agjencinë. Agjencia harton dhe publikon

Edhe krahas seancave sfilitëse, në dukje, për raportet

rregullisht raporte katër mujore i të punës së saj.

e punës së Agjencisë për vitin 2017 dhe 2018,

Prapëseprapë, asnjëherë në katër vitet e fundit

duke gjykuar nisur nga volumi i tyre17, nuk kishte

Parlamenti ose KAK nuk i kanë diskutuar këto

analiza të vërteta të punës së Agjencisë. Sërish, në

raporte, dhe po ashtu asnjëherë nuk kanë kërkuar të

vend që ky fakt të nxiste debate politike, shumica

hartohet dhe të parashtrohet një raport i posaçëm

parlamentare diskutonte sesa mirë Agjencia e kryen

nga ana e Agjencisë.

14 Në periudhën nga nëntori 2016 deri në gusht 2020, Parlamenti mbajti 76 seanca të rregullta dhe 8 seanca të

jashtëzakonshme.
15 Raporti i Komisionit Antikorrupsion nga rishikimi i Raportit Vjetor mbi punën e APK për vitin 2017, nr. 00-72 / 18-16 / 2,
31/5/2028, në dispozicion në: www.skupstina.me
16 Rekomandimet: Krijoni një grup pune për të ndryshuar LPK-në dhe për të përmirësuar strategjinë e komunikimit të
Agjencisë në mënyrë që të përmirësojë pamjen publike të Agjencisë në mediat vendase.
17 Debati mbi Raportin për vitin 2018 zgjati rreth pesë orë, ndërsa diskutimi rreth Raportit për vitin 2017 zgjati rreth tre orë .
18 Regjistrimet fonografike nga sesioni i 9-të i Parlamenti nga Sesioni i Parë i rregullt pranveror në 2018, duke filluar me
18 qershor 2018 (debat mbi Raportin e Agjencisë për 2017 mbajtur më 2 korrik 2018) dhe të dhënat fonografike nga
sesioni i 6-të i Parlamenti nga Sesioni i Parë i rregullt pranveror në 2019, duke filluar më 16 maj 2018 (debat mbi Raportin
e Agjencisë për 2017 mbajtur më 18 qershor 2019), të gjitha të disponueshme në: www.skupstina.me (shikuar më 10
gusht 2020) )
19 Gjatë 16 minutave, një përfaqësues i Këshillit prezantoi përmbledhjen e Raportit Vjetor për vitin 2016, dhe Kryetari i
Komitetit paraqiti pikëpamjet e Komisionit mbi raportin. Opozita nuk mori pjesë në seancë.
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Komisioni i Antikorrupsionit – mund tё ishte
edhe „nuse “, por nuk do tё „fejohet “
KAK-ut i nevojitet një kohë më e gjatë që

Komisionit për herë të parë iu besua kryerja

të poziciononte veten e saj (ose të ishte e

e një mbikëqyrje direkte mbi një institucion

pozicionuar ) në suaza të kornizës institucionale

të antikorrupsionit21 nuk e konsolidoi aspak

për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të

efikasitetin e saj.

organizuar. Deri në vitin 2015 ajo “gjithmonë
ishte shoqëruese e nuses – dhe asnjëherë nuse”.

KAK u tregua pasive në raport me përdorimin

Me fjalë të tjera, përballej me të gjitha llojet e

e mekanizmave të veta të kontrollit. Që nga

problemeve të antikorrupsionit, si komisioni

gjysma e dytë e vitit 2016, ajo ka zhvilluar

përkatës për këtë, por asnjëherë nuk ishte lider

vetëm 31 seanca, prej të cilave vetëm katër

në asnjë prej tyre20. Sido që të jetë, fakti që

këshilluese dhe asnjë debat mbi kontrollin.

Tabela 1: Vёshtrim i debateve pёr kontrollin dhe kёshilluese tё zhvilluara nga KAK nё periudhёn 2016-2020t

Viti

Numri i
pёrgjithshёm i
seancave

Diskutimet pёr
kontrollin

Nёntor – dhjetor  viti 2016

0

0

2017

8

0

2

2018

5

0

0

2019

14

0

2

Gjysma e parё e vitit  2020

4

0

0

Diskutimet
kёshilluese

Që të katërta debatet këshilluese të zhvilluara

Për dy prej debateve të zhvilluara nuk ka

ishin të lidhura me punën e APK, por pa asnjë

procesverbale publike. Gjatë kohës kur

lloj efekti. Pas vetëm dy debateve KAK thjesht

zhvillohej diskutimi këshillues për kontrollin

konstatoi se “gjithçka është në rregull” dhe se

dhe supervizionin të zgjedhjeve lokale të vitit

Agjencia e kryen si duhet punën e vet. Komisioni

2017 në Nikshiq, pas prezantimit nga ana e

nuk i dha asnjë rekomandim Agjencisë në aspektin

drejtorit asnjë prej deputetëve nuk kishte pyetje

e përmirësimit të punës së saj dhe se çfarë mund

për të. Gjithsesi u konstatua se Agjencia i

të bënte në një mënyrë më të mirë. Nuk kërkoi as

përmbush krejtësisht kompetencat e veta dhe

edhe një të dhënë shtesë ose dokumente që t’i

se ka arritur rezultate të shkëlqyera22.

parashtroheshin anëtarëve të Komisionit.

20 Kompetencat e Komisionit Antikorrupsion përfshijnë monitorimin dhe analizimin e punës së organeve shtetërore,
institucioneve, organizatave dhe organeve të përfshira në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe
rishikimin e çështjeve dhe problemeve që dalin nga zbatimi i ligjeve, strategjive dhe planeve të veprimit në terren dhe
propozimin masat për përmirësimin e tyre. Komisioni është përgjegjës për shqyrtimin e ankesave dhe dërgimin e tyre
tek autoritetet kompetente. Lexo më shumë: Millosheviç, Milena, Komiteti Antikorrupsion - CureofPlacebo?, Alternativa e
Institutit, Nëntor 2012, në dispozicion në: https://bit.ly/2PUaZeE
21 Në vitin 2014, me miratimin e LPK-së, ky Komision fitoi kompetencë shtesë në drejtim të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë të
APK-së dhe emërimit të anëtarëve të Bordit të tij.
22 Një seancë e tillë këshilluese zgjati vetëm 15 minuta. Procesverbalet nga seanca nr. 2 e Komisionit Antikorrupsion, të
mbajtur më 9/3/2017, procesverbalet janë në dispozicion në: www.skupstina.me
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Pёrfundimi dhe
rekomandimet
_
Deri tani, Parlamenti ishte pasiv në ekstremitet,

1. Parlamenti duhet të miratojë Ligjin për

sa i takon mbikëqyrjes së Agjencisë. Në seancat

Parlamentin dhe mes të tjerash të precizojë

plenare parlamentare Agjencia është më së

mekanizmat e vet të kontrollit dhe procedurat

shumti temë e debateve politike. Shumë rrallë kur

ndaj institucioneve të pavarura (të tilla si

në qendër të vëmendjes Parlamenti i referohet

APK), në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet

punës dhe rezultateve të Agjencisë. KAK nuk e

e veçanta (të tilla si LPK);

shfrytëzon mjaftueshëm kompetencën e saj për
të kryer kontroll adekuat mbi këtë institucion, dhe

2. Kur i vënë në përdorim mekanizmat

nuk është mjaftueshëm proaktive në kërkimin e

këshillues deputetët duhet t’i shmangen

informacioneve. Më shumë është e orientuar për

debateve politike dhe në vend të tyre të

diskutime këshilluese bazike dhe joefikase, duke

fokusohen në parashtrimin e pyetjeve

i mbyllur me konkluzione teknike. Deputetët i

specifike për punën e Agjencisë;

kushtojnë vetëm aq kohë dhe energji, aq sa është e
nevojshme që të përmbushet minimumi i detyrimeve

3. Komisioni i Antikorrupsionit dhe Parlamenti

të parashikuara me LPK. Me qëllim që të jetë efikas

duhet t’i debatojnë të gjitha raportet katër

në mbikëqyrjen e APK, Parlamenti në mandatin e

mujore për punën e Agjencisë;

ardhshëm do të duhet që t’i shfrytëzojë kompetencat
dhe mekanizmat ekzistuese në një shkallë më të

4. Komisioni i Antikorrupsionit duhet që

madhe dhe të punojë në konsolidimin e mëtejshëm

pas çdo diskutimi për punën e Agjencisë, të

të funksionit të vet kontrolluest.

aprovojë konkluzione dhe rekomandime të
qarta dhe të monitorojë zbatimin e tyre;
5. Deputetët duhet që t’i shfrytëzojnë
mekanizmat e tyre të kontrollit në një shkallë
më të madhe mbi Agjencinë, në vend që
të kufizohen vetëm në detyrimet e tyre të
parashikuara me Ligjin për parandalimin e
korrupsionit.
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Bashkёngjitje 1:Vёshtrim i diskutimeve kёshilluese tё zhvilluara nga Komisioni i Antikorrupsionit me tema dhe konkluzione

Viti

Seanca

Kohёzgjatja

9/3/2017

Seanca e dytë 15minuta

Tema

Pёrfundime

Zbatimi i planit

Agjencia kreu një kontroll

për kontrollin dhe

të plotë të të gjitha njësive

supervizionin në

buxhetore lokale dhe subjekteve

zgjedhjet lokale të

politike, që morën pjesë në

vitit 2017 në Komunën

zgjedhje (Partia demokratike

Nikshiq

e Socialistëve të Malit të Zi).
Agjencia kreu kontroll përmes
këqyrjes së të gjitha në të
gjitha dokumentet afariste dhe
dokumente të tjera subjekteve
politike dhe subjekteve të
tjera të kontrollit (Kompania
e elektrodistribuimit dhe
furnizimit, elektroekonomia
Nikshiq dhe Ujësjellës dhe
kanalizime )

8/12/2017

Seanca e

1 orë 15

Avancim në luftën kundër

Agjencia e kreu komplet

shtatë

minuta

korrupsionit që nga

kontrollin dhe siguron për

themelimi i Agjencinë dhe zbatimin e të gjitha detyrimeve
vështrim mbi ndjekjen

ligjore nga Ligji financimin

e zgjedhjeve lokale në

e subjekteve politike dhe

Mojkovac, Petnjica,

fushatave zgjedhore, ligjin për

Cetinjë dhe Tuzi

zgjedhjen e këshilltarëve dhe
deputetëve dhe LPK.

20/11/2019

Seanca e

Nuk ka

Ndryshime në LPK dhe

26-të

procesverbal

Ligjin për financimin e

Nuk ka procesverbal

subjekteve politike dhe
fushatave zgjedhore
25/12/2019

Seanca e

Parandalimi i korrupsionit Nuk ka procesverbal

28-të

– mbrojtja e sinjalizuesve
(informatorëve) dhe
lobimi
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Pёr projektin
_

Informacione pёr IDSCS
_

Bisedimet antikorrupsion në parlament janë një

IDSCS është një organizatë tink-tenk që hulumton

projekt që synon forcimin e rolit mbikëqyrës të

zhvillimin e menaxhimit të mirë, sundimin e ligjit

deputetëve në luftën kundër korrupsionit. Projekti

dhe integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.

është financuar nga Fondacioni Kombëtar i SHBA-

IDSCS ka si mision të ndihmojë angazhimin

së për Demokracinë.

qytetar në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën
politike pjesëmarrëse. Duke forcuar vlerat liberale,
IDSCS-ja kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet
dallimeve.

Link
_
Link-u pёr publikimin:
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/parlamentimalazez-dhe-agjencia-per-parandalimin-ekorrupsionit-si-te-shpetohet-nje-anije-qe-fundoset/

Tё dhёnat pёr kontakt pёr IDSCS

_
Adresa: ul. Miroslav Krlezha
br. 52/1 /2, 1000 Skopje
Теl. nr./ faks: +389 2 3094 760 ,
posta elektronike: contact@idscs.org.mk

Pёr autorin
_

Ana Curniq është studiuese e politikave publike

mbikëqyrjen civile e reformës së administratës

në Institutin Alternativ, një institut studimor nga

publike në Ballkanin Perëndimor 2015-2018).

Podgorica, Mali i Zi, që nga janari 2015. Ajo është

Ajo ka marrë pjesë në zbatimin e raporteve dhe

kryesisht përgjegjëse për koordinimin e projektit

përgatitjen e Raportit Rajonal të Monitorimit

dhe hulumtimin në menaxhimin e financave

TheWesternBalkan PAR Monitor 2017/2018. Ajo

publike - prokurimi publik, përgjegjësia dhe pjesa

është gjithashtu bashkëautore e WeBERNational

parandaluese e luftës kutndër korrupsionit.

PAR Monitor – Montenegro të WeBER dokumentit

Monitoron nga afër punën e Agjencisë së Malit

të shkurtër për politikat publike Montenegro –

të Zi Kundër Korrupsionit. Ana është autore e

FrontrunnerLaggingBehind (Mali i Zi – Udhëheqësi

botimeve të shumta të IA, të tilla si, Prokurimi i

që mbetet pas ).

Centralizuar: The Beginning of the Long Road

Ana është anëtare e Grupit Punues Qeveritar për

(Prokurorime të centralizuara: Fillimi i një rruge

Negociatat për Kapitullin 5 - Prokurimi Publik që nga

të gjatë), LowValueProcurementinMontenegro:

27 korriku 2018. Ajo mori pjesë në programin TRAIN

WithoutTransparencyorCompetition, (Furnizime

2017 (Organizata think tank që ofrojnë kërkime

me vlerë të ulët në Mal të Zi: pa transparencë

dhe këshilla përmes ndërveprimit dhe rrjeteve),

ose konkurrencë), InsteadofReforms, StatusQuo:

mbështetur nga Ministria Federale Gjermane e

ControlofAssetsDeclarationsand

Punëve të Jashtme (Pakti i Stabilizimit për Evropën

ConflictofMontenegro, (Në vend të reformave

Juglindore) dhe zbatuar nga Këshilli i Punëve të

status kuo): Kontrolli i deklaratave për gjendjen

Jashtme Gjermane (DGAP). Ana është autore e

e pasurisë dhe konfliktin e interesave në Mal

një dokumenti të shkurtër të politikave publike

të Zi) ConfidentialProcurementinMontenegro:

BetweenPartyPatronage, NepotismandCorruption:

FarfromPublic’sControl (Prokurorime të besueshme

LocalSectorEmploymentinMontenegro (Mes

në Malin e Zi: larg nga kontrolli i publikut ), etj. Ajo

patronazhit të partisë, nepotizmit dhe korrupsionit:

është bashkautore e IA MonitoringReportonthe PFM

Punësimi në sektorin lokal në Malin e Zi ), përgatitur

Reformin 2017 and 2018: Theothersideofthecoin

në bazë të këtij programi. Ana ka përfunduar

(Raporti mbi Monitorimin e Reformave të

Programin e Trajnimit Profesional të Institutit

Menaxhimit të Financave Publike në 2017 dhe

Alternativ të qeverisë. Ai është diplomuar për

2018: Ana tjetër e medaljes). Ana është pjesë e

Marrëdhënie Ndërkombëtare në Fakultetin e

ekipit hulumtues WeBER (Projekt mundësues për

Shkencave Politike në Podgoricë, Mali i Zi.
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