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Rezyme_

Kjo analizë ofron paraqitje krahasuese të besimit të 

cilin qytetarët e Maqedonisë së Veriut, e kanë ndaj 

Kuvendit në raport me vendet e tjera demokratike 

në botë. Analiza gjithashtu ofron përmbledhje të 

mënyrës së shpërndarjes së këtij besimi midis 

kategorive të ndryshme shoqërore të qytetarëve dhe 

se si perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit 

reflekton në besimin e tyre ndaj këtij institucioni. 

Dhomat ligjvënëse janë institucionet kryesore për 

vendimmarrje në sistemet politike demokratike, që 

do të thotë se besimi i ulët i qytetarëve te Kuvendi, 

inicion dyshim për praktikimin real të demokracisë 

në shoqëri. Nëse qytetarët dyshojnë në punën e 

përfaqësuesve të tyre në dhomën ligjvënëse, ka 

shumë gjasë se do të dyshojnë edhe në objektivitetin 

e vendimeve që dalin nga ky institucion. 

Hulumtimet e bëra në të gjithë botën tregojnë se 

qytetarët në vendet demokratike në përgjithësi kanë 

besim të ulët në Dhomat ligjvënëse në vendit e tyre. 

Ky nivel i mosbesimit paraqet paralajmërim për 

demokracinë përfaqësuese, prej nga edhe rezulton 

pyetja se sa funksionale është ajo, kur shumica e 

qytetarëve nuk u besojnë institucioneve kryesore 

demokratike.

Besimin që qytetarët e Maqedonisë së Veriut e kanë 

te Kuvendi është në përputhje me besimin e ulët në 

vendet e tjera me sistem demokratik të qeverisjes 

në botë. Ky nivel i besimit është më i ulët në katër 

vitet e fundit në vend. Në mënyrë plotësuese 

Analizat tregojnë se besimi ndaj Kuvendit nuk 

është shpërndarë në mënyrë të barabartë midis 

grupeve të ndryshme sociale në shoqëri. Kështu, 

qytetarët që janë përfaqësues të një grupi në rrezik 

të përjashtimit social, kanë shkallë më të ulët të 

besimit në Kuvend krahasuar me grupet e tjera 

sociale. 

Gjithashtu, analiza tregon se besimi në dhomën 

ligjvënëse bazohet mbi perceptimin e qytetarëve për 

mënyrën se si Kuvendi i kryen funksionet e tij dhe sa 

është transparent dhe i hapur për publikun. Prandaj, 

qytetarët që besojnë se Kuvendi i kryen në mënyrë 

të rregullt kompetencat e tij kushtetuese dhe është 

i hapur për bashkëpunim me publikun, kanë nivelin 

më të lartë të besimit në këtë institucion. 

Kuvendi duhet të bëjë përpjekje serioze për të 

rritur nivelin e besimit të qytetarëve. Kjo mund të 

arrihet duke përmirësuar cilësinë e performancës 

së funksioneve të tij të përcaktuara me kushtetutë, 

kryesisht funksionin mbikëqyrës; ndërtimin dhe 

kultivimin e marrëdhënies së ngushtë dhe të 

drejtpërdrejtë me publikun; si dhe vënien e grupeve 

në rrezik nga përjashtimi social në fokusin e punës 

së tyre.



1. Hyrje_

Dhomat ligjvënëse janë institucionet kryesore 

vendimmarrëse në vendet me sistem demokratik të 

qeverisjes. Atje miratohen normat juridike në shoqëri, 

miratohet buxheti i shtetit dhe formohet rrjedha e 

përgjithshme politike në vend. Së këndejmi, nëse 

qytetarët kanë besim të ulët te Kuvendi, me gjasë do 

të dyshojnë edhe në objektivitetin e vendimeve që 

dalin nga ky institucion. 

Literatura politike vëren se forma moderne 

e demokracisë është domosdoshmërisht 

përfaqësuese, sepse kjo është mënyra e vetme për 

t'iu përgjigjur pyetjes se si njerëzit duhet të qeverisin 

vetveten.¹  Në atë kontekst, Kuvendi, si organi më 

i lartë përfaqësues i qytetarëve, është institucion 

kritik përmes së cilit qytetarët mund të praktikojnë 

demokracinë në shoqëri dhe "vetëqeverisjen". 

Për këto arsye, besimi i ulët te Kuvendi, indikon 

dyshimin e qytetarëve se interesat e tyre nuk 

përfaqësohen sa duhet në këtë institucion dhe 

e lëkund demokracinë në shoqëri. Për më tepër, 

hulumtimet e bëra në korniza botërore tregojnë 

se qytetarët në shumicën e vendeve demokratike 

në përgjithësi kanë besim të ulët tek dhoma 

ligjvënëse. 

Qëllimi i kësaj analize është të bëjë paraqitje 

krahasuese të besimit të cilin qytetarët e 

Maqedonisë së Veriut, e kanë ndaj Kuvendit në 

raport me vendet e tjera demokratike në botë. Në 

mënyrë plotësuese, analiza ofron përmbledhje 

të mënyrës së shpërndarjes së këtij besimi midis 

kategorive të ndryshme shoqërore të qytetarëve 

dhe jep korrelacionin se si perceptimi i qytetarëve 

për punën e Kuvendit reflektohet mbi besimin e 

tyre ndaj këtij institucioni.

2

1  A) Statori, G. (1987) Teoria e Demokracisë e rishikuar përsëri. Chatham, New York: Hatham House
 B) Shedler, A. (1999) Konceptimi i llogaridhënies. Në shtet vetë-kufizues: pushteti dhe përgjegjësia në demokracitë e reja, 

bot. Andreas Schedler, Larry Diamond dhe Mark F. Platner. Boulder, CO: Lynn Riner.
 Shënim: E njëjta ka të bëjë me prakticitetin, sepse demokracia e drejtpërdrejtë në mënyrë të rregullt është praktikisht e 

pamundur në vendet moderne, megjithëse janë identifikuar mënyra për të përfshirë qytetarët drejtpërdrejt në procesin e 
vendimmarrjes, siç janë referendumet.
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2. Niveli i besimit nё dhomat 
ligjvёnёse, nё botё_

² India, Gana, Qipro, Tajlanda, Afrika e Jugut, Estonia, Uruguai, Indonezia, Gjeorgjia, Tajvani, Ekuadori, Moldavia, Trinidad 
dhe Tobago, Koreja e Jugut, Argjentina, Brazili, Kili, Meksika, Bullgaria, Bullgaria, Kolumbia, Serbia, Kolumbia, Serbia 
Polonia, Peruja, Tunizia dhe Sllovenia.

³   Suedia, Norvegjia, Zvicra, Finlanda, Gjermania, Zelanda e Re, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Spanja, Franca, 
Italia, Australia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. 

4 Holmberg, Soren, Stafan Lindberg dhe Riçard Svenson. (2017) "Besimi te Kuvendi". Gazeta e Punëve Publike 
 17.1-2: e1647.
5 Dufin, E. (2020) Besimi i evropianëve në institucionet kryesore në vendet e zgjedhura 2019. Statista.com. Në dispozicon 

në: https://www.statista.com/statistics/1108375/trust-key-institutions-selected-european-countries/#statisticContainer
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Hulumtimi i kryer nga Holmberg dhe të tjerë në vitin 

2017, konkludon se në shumicën e demokracive, 

shumica e qytetarëve nuk kanë besim në 

parlamentet e shteteve të tyre. Objektivi i studimit 

të tyre të formave demokratike të qeverisjes janë 27 

vende të të ashtuquajturave "demokraci të reja"² dhe 

15 vende të të ashtuquajturave "demokraci të vjetra"³ 

Rezultatet tregojnë, se vetëm te 4 nga "demokracitë 

e vjetra", më shumë se gjysma e qytetarëve kanë 

deklaruar se kanë besim te Kuvendi, ndërsa te 

"demokracitë e reja" kjo ndodh vetëm në 2 vende. 

Përqindja mesatare e qytetarëve të "demokracive 

të vjetra" të cilët thanë se ju besojnë parlamenteve 

është 40%, ndërsa te "demokracitë e reja" kjo 

përqindje ishte 11 për pikë të përqindjes më e ulët 

dhe është 29%. Në rastin e të gjitha demokracive të 

tjera, shumica e qytetarëve nuk i besojnë punës së 

dhomës ligjvënëse në vendin e tyre.4

Dufin (2020), në analizën e kryer në vitin 2020, 

hulumton besimin që kanë qytetarët e vendeve 

anëtare të Bashkimit Evropian (BE) te institucionet 

kryesore demokratike në vendet e tyre. Ndër 

institucionet me interes në analizën, janë parlamentet 

kombëtare, qeveritë kombëtare dhe sistemi i 

drejtësisë. Rezultatet tregojnë se vetëm një e treta 

e qytetarëve të BE-së kanë deklaruar se i besojnë 

parlamentit kombëtar (34%) dhe qeverisë kombëtare 

(34%) në vendin e tyre, që në fakt është përqindja më 

e ulët krahasuar me institucionet e tjera. Qytetarët 

e BE-së janë të ndarë në besimin e tyre në sistemet 

juridik të vendeve të tyre (Grafiku 1).

Besimi te parlamentet kombëtare dhe qeveritë 

kombëtare në pothuajse të gjitha vendet anëtare 

të BE-së është dukshëm më i ulët se besimi që 

qytetarët kanë në institucionet e tjera të përmendura. 

Përjashtim bëjnë disa vende, të tilla si Holanda 

dhe Suedia, ku rezultatet treguan se shumica e 

qytetarëve u besojnë të gjitha këtyre institucioneve5 

(Grafiku 1). 

Rezultatet e hulumtimeve të ndryshme janë 

harmonizuar në raport me faktin se shumica e 

qytetarëve të cilët jetojnë në shtete me sistem 

demokratik të rregullimit, në përgjithësi nuk kanë 

besim në pushtetin ligjvënës dhe ekzekutiv në 

vendin e tyre. Ky nivel i mosbesimit paraqet sinjal 

paralajmërimi për demokracinë përfaqësuese, 

prej nga edhe rezulton pyetja se sa funksionale 

është ajo, kur shumica e qytetarëve nuk u besojnë 

institucioneve kryesore demokratike.

Qytetarёt dhe Kuvendi i Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut: Besimi me kёmbё tё qelqta



4

Grafiku 1. Niveli i besimit te institucionet shtetërore (%)

6  Dufin, E. (2020) Besimi i evropianëve në institucionet kryesore në vendet e zgjedhura 2019. Statista.com. Në dispozicon në: 
https://www.statista.com/statistics/1108375/trust-key-institutions-selected-european-countries/#statisticContainer
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Qytetarët e vendeve të BE-së kanë nivel të ulët besimi në parlamentet 
kombëtare të vendeve të tyre 
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3.1. Niveli i besimit te Kuvendi në 
krahasim me institucionet e tjera në vend

Rezultatet e anketës së zhvilluar në terren të kryer 

nga Instituti për Demokraci (IDSCS) në vitin 2020 

tregojnë se niveli i besimit që qytetarët kanë te 

dhoma ligjvënëse është më i ulëti në katër vitet e 

fundit. . Kështu, në shkallën nga 1 - më e ulëta deri 

në 10 - më e larta, qytetarët e pozicionojnë besimin 

e tyre në notën mesatare prej 4 në vitin 2020, që 

krahasuar me vitin 2017 kur niveli i besimit u vlerësua 

me 4.8 paraqet rënie prej 0.8 pikë të përqindje në 

shkallën (Grafiku 2).  

Rezultatet tregojnë besimin më të ulët të qytetarëve 

në të gjitha institucionet e përfshira në hulumtim në 

katër vitet e fundit. Kështu, në vitin 2020, më lartë 

është vlerësuar besimi ndaj Presidentit të vendit, me 

7  Instituti për Demokraci "Societas Civilis" (2020) Rezultatet e studimi në terren mbi perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në dispozicion në: shorturl.at/yAEHS

3. Besimi i qytetarёve te 
Kuvendi i Republikёs sё 
Maqedonisё sё Veriut_

notë mesatare prej 4.6, por gjithsesi krahasuar 

me vitin 2019, kur niveli i besimit u vlerësua 

me 5.6, kjo notë shënon rënie prej 1 pikë të 

përqindjes. Besimi i qytetarëve në Qeverinë, 

është vlerësuar relativisht barabartë me besimin 

në Kuvend, përkatësisht me 4.1. Me notë më të 

ulët është vlerësuar vetëm besimi në gjyqësor 

3.1 (Grafiku 2). 

Këto rezultate sugjerojnë në faktin se niveli i 

besimit që qytetarët e Maqedonisë së Veriut 

kanë ndaj institucioneve shtetërore, është në 

përputhje me besimin e ulët që vërehet edhe 

në demokracitë e tjera në botë. Megjithatë, ky 

trend i rënies së konsiderueshme të besimit 

te dhoma ligjvënëse, pushteti ekzekutiv dhe 

pushteti gjyqësor, vë në pikëpyetje funksionimin 

e papenguar të demokracisë dhe parimet e saj. 

Qytetarёt dhe Kuvendi i Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut: Besimi me kёmbё tё qelqta



Analiza tregon se pothuajse nuk ka asnjë ndryshim 

në nivelin e besimit të burrave dhe grave në dhomën 

ligjvënëse të Maqedonisë së Veriut. Kështu, në shkallë 

nga 1 më e ulëta deri në 10 më e larta, gratë vlerësuan 

besimin me notë mesatare prej 4.1, ndërsa burrat me 4.0. 

Nga ana tjetër, nëse rezultatet analizohen në aspektin e 

statusit ekonomik dhe grup moshës së të anketuarve, 

mund të shihet se niveli i besimit ndryshon midis grupeve 

të ndryshme. Kështu, të anketuarit më të moshuar (65+ 

vjeç) kanë besimin më të ulët te Kuvendi (3.6), ndërsa të 

anketuarit e moshës 30-39 vjeç, me notë më të lartë, me 

4.4 (Grafiku 3). 

3.2. Niveli i besimit te Kuvendi midis 
grupeve të ndryshme shoqërore

Kuvendi, si organi më i lartë përfaqësues i 

qytetarëve, idealisht paraqet institucion mbi 

partiak që përfaqëson në mënyrë të barabartë 

interesat e të gjithë qytetarëve, duke stimuluar 

kështu nivel të barabartë besimi në të gjithë 

shoqërinë dhe në të gjitha grupet sociale dhe 

ekonomike. Rezultatet e diferencuara nga 

hulumtimi i IDSCS-së sugjerojnë se kjo nuk vlen 

vetëm për një pjesë të grupeve sociale.

6

Grafiku 2. Besimi tek institucionet në shkallën nga 1 deri në 10

Presidenti i shtetit Qeveria Kuvendi Gjyqësori

2017 2018 2019 2020

4.4 4.1 4.0
3.6

3.1
3.9 3.9

4.5 4.5
5.1

5.6

4.6 4.6 4.64.8 4.8

2020 tregon një trend në rënie të besimit te institucionet
(Në shkallë nga 1 - 10, përshkruani sa u besoni institucioneve më poshtë)
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Grafiku 3. Besimi te Kuvendi sipas moshës

Grafiku 4. Besimi te Kuvendi sipas statusit ekonomik

7

18-29 30-39 40-49 50-64 65+

3.9 4.4 4.2 4.0 3.6

Dallime janë vërejtur edhe te grupe të ndryshme 

ekonomike të qytetarëve. Në përputhje me rezultatet 

e grup-moshës, pensionistët kanë deklaruar nivelin 

më të ulët të besimit te Kuvendi (3.6), së bashku 

me të papunësuarit (3.6). Të punësuarit në sektorin 

shtetëror kanë besimin më të madh, të vlerësuar 

me 4.8. Të punësuarit në sektorit privat vlerësuan 

besimin e tyre te Kuvendi me notën 4.1, ndërsa 

studentët me 3.9 (Grafiku 4). Këto rezultate 

tregojnë se besimi i grupeve që janë me rrezik 

më të lartë nga përjashtimi shoqëror, siç janë të 

papunësuarit, pensionistët dhe studentët, kanë 

besim më të ulët te përfaqësuesit e tyre 

në Kuvend

Formalisht i/ e 
punësuar në sektorin 

shtetëror

Formalisht i/ e 
punësuar në sektorin 

privat

Student / e Pensioner / e Nuk ka punë dhe nuk 
kërkuar gjatë 30 ditëve 

të fundit

4.8 4.1 3.9 3.6 3.6

Grup mosha e qytetarëve më të vjetër, me besimin më të ulët te Kuvendi
(Në shkallën nga 1-10, vlerësoni besimin tuaj te Kuvendi) 

Lidhur me statusin ekonomik, të papunët dhe pensionistët me besimin më të ulët te 
Kuvendi
Në shkallën nga 1-10, vlerësoni besimin tuaj te Kuvendi
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Për më tepër, ky korrelacion konfirmohet përmes 

perceptimit të qytetarëve se sa mirë Kuvendi e 

kryen funksionin e tij mbikëqyrës. Qytetarët që 

konsiderojnë se Kuvendi e kryen mirë këtë funksion 

dhe e kontrollon pushtetin ekzekutiv, kanë nivelin më 

të lartë të besimit te Kuvend (4.8). Me zvogëlimin e 

besimit te qytetarët në lidhje me atë se sa Kuvendi 

e kontrollon Qeverinë, ashtu zvogëlohet edhe niveli i 

besimit. Qytetarët të cilët besojnë se Kuvendi nuk e 

ushtron aspak funksionin e tij mbikëqyrës dhe nuk 

e kontrollon Qeverinë, kanë besimin më të ulët te 

Kuvendi me notën 3.3 (Grafiku 6). 

Grafiku 5. Perceptimi mbi rolin e Kuvendit në shoqëri dhe besimi

Trust of the citizens who think that the Parliament plays an 
insignificant role in the political life

Trust of the citizens who believe that the Parliament plays a 
significant role in the political life

3.2

4.4

3.3. Ndikimi i perceptimit të qytetarëve 
për punën e Kuvendit mbi besimin e tyre 
në këtë institucion

Besimi i qytetarëve në Kuvend është i lidhur ngushtë 

me perceptimin e tyre mbi punën e Kuvendit dhe 

transparencën e tij dhe përfshirjen e publikut. 

Kështu, qytetarët që e perceptojnë Kuvendin si 

një faktor të rëndësishëm në sferën politike të 

vendit, kanë edhe besim dukshëm më të madh 

në këtë institucion (4.4, në shkallën 1-10). Në 

mënyrë përkatëse, besimi i qytetarëve që kanë 

deklaruar se konsiderojnë se Kuvendi luan rol të 

parëndësishëm në jetën politike të vendit, është 

më i ulëti (3.2, në shkallën 1-10) (Grafiku 5).   

Qytetarët të cilët e shohin Parlamentin si faktor të rëndësishëm në jetën politike të vendit, 
kanë më shumë besim në atë institucion 
Në shkallën nga 1-10, vlerësoni besimin tuaj te Kuvendi
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Megjithatë, veçanërisht është evident raporti 

ndërmjet besimit te Kuvendi dhe perceptimit të 

qytetarëve për transparencën e tij për pjesëmarrjen 

e publikut në punën Kuvendit. Gjegjësisht, 

rezultatet tregojnë se besimi te Parlamenti rritet në 

përpjesëtim të drejtë me perceptimin e qytetarëve 

për transparencën e tij. Gjegjësisht, qytetarët 

që mendojnë se Kuvendi është plotësisht i 

hapur, në shkallën nga 1 deri në 10 e vlerësojnë 

besimin e tyre në këtë institucion me 7, ndërsa 

ata që mendojnë se Kuvendi është plotësisht i 

mbyllur, e vlerësojnë besimin me 2.4 (Grafiku 7).

Grafiku 7. Perceptimi për transparencën e Kuvendit dhe besimi  

 Besimi i qytetarëve të cilët konsiderojnë se Kuvendi është 
tërësisht i mbyllur për pjesëmarrjen e publikut në punën e tij

Besimi i qytetarëve të cilët konsiderojnë se Kuvendi është 
pjesërisht i mbyllur për pjesëmarrjen e publikut në punën e tij

Besimi i qytetarëve të cilët konsiderojnë se Kuvendi është pjesërisht i 
hapur për pjesëmarrjen e publikut në punën e tij

Besimi i qytetarëve të cilët konsiderojnë se Kuvendi është tërësisht i 
hapur për pjesëmarrjen e publikut në punën e tij

2.4

7.0

5.1

3.9

Grafiku 6. Perceptimi mbi rolin mbikëqyrës të Kuvendit dhe besimi

Besimi i qytetarëve të cilët tërësisht nuk pajtohen se 
Kuvendi e kontrollon Qeverinë

Besimi i qytetarëve të cilët pjesërisht nuk pajtohen se 
Kuvendi e kontrollon Qeverinë

Besimi i qytetarëve të cilët plotësisht pajtohen se 
Kuvendi e kontrollon Qeverinë

Besimi i qytetarëve të cilët pjesërisht pajtohen se 
Kuvendi e kontrollon Qeverinë

3.3

4.8

4.6

4.2

Qytetarët të cilët janë të mendimit se Kuvendi kryen funksionin e tij mbikëqyrës, kanë 
besim më të lartë në këtë institucion 
(Në shkallën nga 1-10, vlerësoni besimin tuaj te Kuvendi) 

Qytetarët që mendojnë se Kuvendi është transparent për publikun, kanë besim më të 
lartë në këtë institucion
Në shkallën nga 1-10, vlerësoni besimin tuaj te Kuvendi

Qytetarёt dhe Kuvendi i Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut: Besimi me kёmbё tё qelqta



4. Pёrfundim 
_

Besimi i qytetarëve në parlamentet kombëtare të 

vendeve të tyre shënon trend të rënies. Shumica e 

qytetarëve të shteteve demokratike në të gjithë botën 

kanë deklaruar se besimi i tyre tek dhoma ligjvënëse 

është më i ulët se besimi i tyre te institucionet e tjera 

shtetërore. 

Në përputhje me këtë trend, besimi i qytetarëve te 

Kuvendi në Maqedoninë e Veriut, është më i ulët në 

katër vitet e fundit, dhe është më i ulët në raport me 

besimin ndaj pushtetit ekzekutiv. Kjo rënie e besimit 

të qytetarëve në dhomën ligjvënëse, dërgon një sinjal 

serioz për praktikimin thelbësor të demokracisë në 

vendin tonë. Nëse shumica e qytetarëve kanë nivel 

të ulët besimi tek përfaqësuesit e tyre të zgjedhur në 

mënyrë demokratike në Kuvend, legjitimiteti i këtij 

institucioni vihet në pikëpyetje .       

Besimi i qytetarëve në Kuvend është i lidhur ngushtë 

me perceptimin e tyre mbi punën e Kuvendit dhe 

transparencën e tij dhe përfshirjen e publikut. Kështu, 

qytetarët që konsiderojnë se Kuvendi kryen me 

sukses funksionet e tij kushtetuese dhe që janë të 

mendimit se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrjen 

e publikut në punën e tij kanë besimin më të lartë në 

këtë institucion. Në mënyrë përkatëse, besimin më 

të ulët në Kuvend e kanë qytetarët që konsiderojnë 

se dhoma ligjvënëse është plotësisht e mbyllur për 

publikun dhe kontrollohet nga Qeveria.

Besimi i qytetarëve te Kuvendi ndryshon gjithashtu 

midis grupeve të ndryshme sociale dhe grup - 

moshave, të ndryshme, dhe është më i ulët midis 

përfaqësuesve të grupeve me rrezik më të lartë 

të përjashtimit social. Kështu, grupi më i vjetër i 

qytetarëve i besojnë më pak dhomës ligjvënëse, 

ndërsa qytetarët e moshës 30 deri 39 vjeç kanë 

nivelin më të lartë të besimit krahasuar me grup-

moshat e tjera. Sa i përket statusit ekonomik, niveli 

më i lartë i besimit vërehet tek të punësuarit në 

sektorin shtetëror, në krahasim me pensionistët dhe 

të papunësuarit që kanë nivelin më të ulët të besimit.
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5. Rekomandime
_

Kuvendi duhet të bëjë përpjekje serioze për të 

rritur nivelin e besimit të qytetarëve. Kjo mund të 

arrihet përmes avancimit të cilësisë së ushtrimit 

të funksioneve të tij të përcaktuara me kushtetutë, 

dhe mbi të gjitha përmes funksionit mbikëqyrës. 

Shumica e qytetarëve janë të bindur se Kuvendi 

nuk ka kontroll mbi punën e Qeverisë, gjë që ndikon 

dukshëm negativisht mbi besimin e tyre. Deputetët 

duhet të praktikojnë në mënyrë aktive dhe thelbësore 

mekanizmat për mbikëqyrje, që i kanë në dispozicion 

të tyre.

Në drejtim të rritjes së besimit të qytetarëve, 

Kuvendi gjithashtu duhet të ndërtojë dhe ruajë 

një marrëdhënie të ngushtë dhe të drejtpërdrejtë 

me publikun. Qytetarët duhet të kenë këqyrje të 

papenguar dhe të rregullt mbi punën e Kuvendit, 

si dhe kanal të hapur për komunikim të dyanshëm 

me përfaqësuesit e tyre. Kjo mund të arrihet duke 

përmirësuar përmbajtjen dhe mjetet për informimin 

e publikut të cilat i përdor Kuvendi, siç janë Kanali i 

Kuvendit, ueb faqja e Kuvendit dhe profilet në mediat 

sociale. Kontakti i drejtpërdrejtë me qytetarët 

do të mundësohet përmes aktivizimit të zyrave 

ekzistuese për kontakt me qytetarët të cilat duhet 

të jenë të vendosura në të gjitha komunat në vend. 

Për më tepër, Kuvendi duhet të investojë edhe në 

edukimin më intensiv të qytetarëve për mundësitë 

e përfshirjes së tyre në punën e Kuvendit

Kuvendi duhet të përqendrojë punën e tij në 

grupet me rrezik nga përjashtimi social. Besimi, 

të cilin qytetarët e këtyre grupeve e kanë ndaj 

Kuvendit është më i ulët në raport me të tjerët. 

Kjo është veçanërisht e dukshme për sa i përket 

statusit ekonomik dhe moshës së qytetarëve. 

Duhet që përfaqësuesit e qytetarëve t'u kushtojnë 

vëmendje të veçantë nevojave të grupeve të 

ndryshme sociale, veçanërisht përmes vlerësimit 

të ndikimit që ka puna e Kuvendit mbi jetën e tyre. 

Në këtë mënyrë, do të kontribuojnë drejt zgjidhjeve 

konkrete për përmirësimin e statusit të këtyre 

grupeve në shoqëri, ndërsa me këtë edhe rritjen e 

besimit të tyre ndaj Kuvendit.
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