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Më shumë se mbikëqyrje? Si të arrihet bashkëpunimi më i madh i 

Kuvendit dhe i institucioneve për anti-korrupsion 

 

Në vitin që është para nesh me rëndësi të jashtëzakonshme do të jetë që Kuvendi të ndërtojë raport partneriteti 

me institucionet e pushtetit ekzekutiv që janë më të ekspozuara në luftën kundër korrupsionit, siç janë 

Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit, Enti shtetëror për revizion,  Këshilli i inspektimit  dhe 

Komisioni për mbrojtje të konkurrencës. Raporti i tillë i partneritetit nuk do të thotë mbikëqyrje të zvogëluar 

por, përkundrazi, nënkupton krijim të parakushteve për raportim më me themel në vend të raportimit vetëm 

formal.  

Për ndërtim të besimit të tillë, nevojitet ndryshimi i qasjes së ndërsjellë nga të dy palët. Fillimisht, Kuvendi si 

shtëpi ligjvënëse, i cili i e themelon shumicën e këtyre institucioneve dhe para të cilës ato japin llogari, është e  

rëndësishme  të tregojë se beson në rëndësinë e punës së tyre dhe të gjejë mënyra se si t’u ndihmojë. Një nga 

mënyrat kyç për këtë është angazhimi aktiv i deputetëve gjatë shpërndarjes së mjeteve për këto institucione për 

të krijuar kushte për efikasitet të përmirësuar të punës së tyre. Duke pasur parasysh se  institucionet e ndryshme  
ballafaqohen me lloje të ndryshme të problemeve, komunikimi dhe bashkëpunimi i shtuar do të mundësojë edhe 

dallimin e nevojave dhe adresimin e tyre më të mirë. Me rëndësi është që deputetët  të tregojnë se e kuptojnë 

rolin e tyre të vazhdueshëm dhe proaktiv në luftën kundër korrupsionit. Ata duhet të tregojnë se  kanë vizionin e 

tyre si përfaqësues të popullit dhe ti përkrahin përpjekjet nacionale të luftës kundër korrupsionit.  

Me që besimi është rrugë me dy kahje, me rëndësi është që institucionet që e luftojnë korrupsionin ta kuptojnë  

raportimin ndaj Kuvendit si një komponentë kyç të punës së tyre me të cilën ata japin shembull për 

llogaridhënie dhe transparencë në raport me institucionet e tjera. Ajo do të thotë që tu përgjigjen kërkesave për 

debate publike dhe mbikëqyrëse, si dhe bashkëpunim proaktiv gjatë tërë vitit për informim të rregullt për 

vazhdën dhe sfidat e punës së tyre.  

Përkrahja e këtyre institucioneve përmes përfaqësimit brenda në Kuvend për rritje të mjeteve të shpërndara në 

buxhetin, është një hap i rëndësishëm por edhe sinjal se deputetët dinë ti përdorin kompetencat e tyre. Gjithsesi, 

përkrahja dhe qasja proaktive , pasqyrohen edhe përmes koordinimit të përbashkët proaktiv gjatë hartimit të 

propozim ligjeve, si dhe ndryshimeve ligjore dhe hartimit të dokumenteve strategjike.  

Miratimi aktual i buxhetit për vitin 2021 është një mundësi e shkëlqyer  për fillim të një procesi të tillë. Përmes 

angazhimit për alokime të shtuara buxhetore, deputetët do të tregojnë se besojnë në punën dhe potencialin e 

institucioneve për anti-korrupsion, por edhe se prej tyre presin performanca të përmirësuara. Sinjali i tillë për 

institucionet e anti-korrupsionit do të shërbejë edhe si motiv shtesë në punën e tyre, për avancim të dukshëm në 

luftën kundër korrupsionit në vitin që e kemi përpara. 

 

 

Projekti “Bisedë për luftën kundër korrupsionit në Kuvend” (Anti-Corruption Talk in Parliament (ACT in Parliament)) përfshin aktivitete 

hulumtuese dhe përfaqësuese me qëllim parësor të përkrahjes së procesit reformues në Maqedoninë  e Veriut përmes fuqizimit të rolit 

mbikëqyrës të Kuvendit në raport me luftën kundër korrupsionit. 

Projekti është i përkrahur nga Fondi Nacional për demokraci (National Endowment for Democracy – NED) nga Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës. Për përmbajtjen përgjigjet IDSCS dhe në asnjë rast nuk i pasqyron pozitat e Fondit Nacional për demokraci (National 

Endowment for Democracy - NED). 

  
 


