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I. Metodologjia
_
Numri i pyetjeve: 50
Ekzemplari: N=1000 (18г. të anketuar në tërë
territorin e shtetit)
Metoda: anketë në terren sy më sy
Periudha: 17 shkurt – 6 mars 2020
Gabim statistikor: ±3%.

II. Rezyme
_
Anketa në terren e realizuar në vitin 2020, konfirmon

Marrëveshjen me Greqinë, Ligjin për përdorimin

se perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve për

e gjuhëve dhe ndryshmet Kushtetuese të cilat

punën e Kuvendit, ngel relativisht i pa ndryshuar

rezultuan nga Marrëveshja me Greqinë. Televizioni

gjatë 3 viteve të fundit, në lidhje me pjesën më

është kanali më popullor për informim në mesin

të madhe të pyetjeve nga fusha e funksioneve të

e qytetarëve, kur bëhet fjalë për punën e Kuvendit,

Kuvendit, transparencës së tij ndaj publikut, punës

ndërsa Kanali i Kuvendit dhe ueb faqja e Kuvendit,

së deputetëve dh reformat në Kuvend. Megjithatë,

si vegla zyrtare për informim të Kuvendit, ngelin

në shkallën prej 1 – më keq, deri në 5 – më mirë,

tërësisht të pa përdorura.

qytetarët e vlerësojnë punën e Kuvendit në vitin 2019
me notën mesatare 2,6 që shënon rënie të vogël në

Kontrolli dhe mbikëqyrja e Kuvendit mbi pushtetin

shkallën, krahasuar me 3 vitet e kaluara.

ekzekutiv

Informimi për punën e Kuvendit

Perceptimi i shumicës së qytetarëve është
se Kuvendi nuk e ka përdorur deri në fund

Pjesa më e madhe e qytetarëve janë të mendimit

kompetencën kushtetuese për kontroll ndaj

se Kuvendi ka rol të rëndësishëm në jetën politike

Qeverisë, përkatësisht konsiderojnë se Qeveria ka

të shtetit, por pothuajse gjysma e të anketuarve

kontroll më të madh mbi Kuvendin, sesa Kuvendi

nuk janë të njoftuar me atë se çfarë është punuar

mbi Qeverinë. Duke i pasur parasysh pyetjet

në Kuvend, periudhën e kaluar. Si më karakteristike

e deputetëve si një nga mjetet e Kuvendit për

nga punë e kësaj përbërje parlamentare, pjesa

mbikëqyrje mbi Qeverinë, qëndrimet e qytetarëve

më e madhe e qytetarëve të anketuar e veçuan

janë të ndara në lidhje me atë nëse të njëjtat

përdoren në mënyrë përkatëse ose shërbejnë për

pjesa më e madhe e tyre konsiderojnë se

kritikë dhe reklamë.

deputetët çdo herë i përfaqësojnë interesat e
partive të tyre politike si dhe interesat e tyre

Funksione të Kuvendit

personale. Pjesë dominonte e qytetarëve
deklaruan se nuk janë të informuar si mund

Edhe pse pjesa më e madhe e qytetarëve kanë

të marrin pjesë në punën e Kuvendit, që

perceptim se Kuvendi ndikon mbi cilësinë e ligjeve,

rezulton me faktin se pjesë shumë e vogël e të

megjithatë ata nuk janë të kënaqur nga cilësia e

anketuarve janë përpjekur të marrin pjesë në

tyre dhe janë të mendimit se ligjet ndryshohen

punën e Kuvendit.

shumë shpesh. Pikërisht miratimi i ligjeve sa
më cilësore, si dhe mbikëqyrja mbi shpenzimet

Debat kuvendor

e buxhetit, janë sugjeruar si funksionet më të
rëndësishme të Kuvendit, nga pjesa më e madhe

Perceptimi i shumicës së qytetarëve është se

e qytetarëve, mirëpo zbatimi i tyre nga Kuvendi

shumica e deputetëve nuk janë të gatshëm

është vlerësuar si i pa kënaqshëm nga shumica e

të marrin vendime në emër të qytetarëve. Në

qytetarëve.

mënyrë plotësuese, gjysma konsiderojnë se
fjalimet e deputetëve janë pak ose aspak të

Publiku në punën e Kuvendit

argumentuara. Kur bëhet fjalë për raportin
ndërmjet deputetëve, pjesa më e madhe e

Në drejtim të transparencës së Kuvendit ndaj

qytetarëve e kanë përshkruar si armiqësor

publikut, pjesa më e madhe e të anketuarve

dhe kanë përshtypjen se deputetët në seanca

konsiderojnë se Kuvendi është tërësisht ose

shpesh ose çdo herë përdorin fjalor me të

pjesërisht i mbyllur për publikun, ndërsa deputetët

cilin i ofendojnë dhe degradojnë kolegët e tyre

nuk i marrin parasysh vërejtjet e publikut gjatë

të partive të tjera politike. Pjesë dominuese

hartimit të ligjeve. Shumica e qytetarëve,

e qytetarëve të anketuar, gjithashtu, janë të

gjithashtu mendojnë se deputetët nga njësitë e

mendimit dhe deputetët deri në një masë varen

tyre zgjedhore nuk janë të qasshëm për takime me

nga vullneti i liderëve të partisë politike nga e

qytetarët dhe nuk i informojnë qytetarët për punën

cila vijnë. Në drejtim të asaj se sa, secila parti

e tyre. Qytetarët vërejnë edhe atë se deputetët në

parlamentare kontribuon ndaj punës më cilësore

mënyrë të pa mjaftueshme u referohen problemeve

të Kuvendit, perceptimi i qytetarëve është

të komunave dhe njësive lokale.

negativ (tërësisht ose pjesërisht nuk kontribuon)
për të gjitha koalicionet dhe partitë. Qytetarët

Kë përfaqësojnë deputetët në Kuvend

janë të një mendimi rreth asaj se krizat politike
duhet të zgjidhen në Kuvend, në vend në takime

2

Të anketuarit janë relativisht të ndarë rreth

të mbyllura ndërmjet krerëve të partive politike.

përshtypjes se në ç’ masë deputetët i përfaqësojnë

Qytetarët e anketuar gjithashtu janë të mendimit

interesat e qytetarëve në Kuvend. Nga ana tjetër,

se edhe organizatave të qytetarëve duhet tu
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mundësohet përfshirje më e madhe në punën e

mënyrë identike e vlerësuan besimin e tyre ndaj

Kuvendit.

Presidentit të shtetit – 4.2, Qeverisë – 4.1 dhe
Kuvendit – 4.

Reforma
Në lidhje me proceset reformuese të cilat
u paralajmëruan pas formimit të shumicës
parlamentare dhe të Qeverisë në vitin 2017,
qytetarët janë të ndarë në përshtypjen për
përgatitjen e Kuvendit të realizojë reforma me të
cilat do të normalizohet gjendja politike. Shumica
e qytetarëve nuk e mbështesin bojkotimin e
punës së Kuvendit as zvarritjen dhe prolongimin
e debatit në mënyrë që të mos miratohet
ndonjë ligj ose vendim, si mënyra të drejta për
shprehjen e qëndrimit politik gjatë punës së
Kuvendit. Pjesa më e madhe e të anketuarve
konsiderojnë se ndryshimi i modelit zgjedhor do
të rezultojë me përbërje më cilësore të Kuvendit
si dhe to të rezultojë me zvogëlimin e varësisë së
deputetëve nga liderët e partive. Të anketuarit
nuk identifikuan grup dominues të margjinalizuar
interesat e të cilëve më së shumti i përfaqësojnë
deputetët, por tre grupet e para të veçuara janë
personat me aftësi të kufizuar, shfrytëzuesit e
ndihmës sociale dhe personat e papunësuar.
Konteksti politik i hulumtimit
Dominon numri i qytetarëve të cilët mendojnë
se jeta në shtet shkon në drejtim të gabuar në
raport me ata të cilët e mendojnë të kundërtën.
Optimistë më të mëdhenj sa i përket kësaj
çështje janë banorët e Rajonit Jugperëndimor,
ndërsa pesimistë më të mëdhenj janë banorët
e Rajonit Lindor. Në shkallën prej 1 – më e
ulët, deri në 10 – më e lartë, pothuajse në
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III. Informimi pёr punёn e
Kuvendit
_
Dy të tretat nga qytetarët e anketuar (67%)

parëndësishëm. Vetëm 6% e të anketuarve nuk

konsiderojnë se Kuvendi luan rol të rëndësishëm

e dinë nëse Kuvendi është i rëndësishëm, gjë që

në jetën politike të shtetit, përballë 26% të

tregon mungesën e njohurive ose mosinteresimit

cilët konsiderojnë se roli i Parlamentit është i

për punën e Kuvendit (Grafiku 1).

Grafiku 1.
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Qytetarët janë të ndarë në raport me njohuritë

u përgjigjën se janë pjesërisht ose plotësisht

e tyre me punën/atë që ka punuar Kuvendi në

të njohur me punën e deputetëve gjatë kësaj

periudhën maj 2019 – janar 2020. Lidhur me punën

periudhe, ndërsa 48% u përgjigjën se ato janë

e përbërjes aktuale të Kuvendit që u zgjodh në

pak ose aspak të njoftuar me performancën e

zgjedhjet e dhjetorit të vitit 2016, 52% nga qytetarët

deputetëve (Grafiku 2).

Chart 2.		
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kaluar nga maji i vitit 2019 deri në janar të vitit 2020? (%)

50

39

40

33

30
20

15

13

10

0

0

Plotësisht jam i /
e informuar

4

Pjesërisht jam i /
e informuar

Jam pak i /
e informuar

IDSCS Analizё e opinionit publik nr.14/2020 - pril 2020

Aspak nuk jam i /
e informuar

Nuk e di /
Pa përgjigje

Të pyetur në lidhje me atë se çfarë do të kishin

në vend të tretë janë ndryshimet Kushtetuese

veçuar si më karakteristike nga puna e kësaj

të cilat rezultuan nga Marrëveshja me Greqinë

përbërje parlamentare, përkatësisht për se do

(11%). Marrëveshja me Bullgarinë u përmend

ta mbajnë mend përbërjen aktuale të Kuvendit

nga 8% e të anketuarve, ndërsa Ligji për amnisti

të zgjedhur në zgjedhjet e dhjetorit të vitit 2016,

dhe Debati Publik për ndotjen e ajrit nga 5% e të

qytetarët si ngjarje që më shumë do t’i mbajnë

anketuarve në mënyrë përkatëse. Temat të tjera

mend veçuan Marrëveshjen me Greqinë (20%),

të cilat i përmendën qytetarët, u përmendën

ngjarja e dytë sipas radhës, sipas përgjigjeve të tyre

nga 2% e të anketuarve ose nga më pak se 2%

është Ligji për përdorimin e gjuhëve (16%), ndërsa

(Grafiku 3).

Grafiku 3.
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1

Rreth punës së Kuvendit, gjysma e qytetarëve

marrin informacionet për Kuvendin përmes faqes

të anketuar janë kryesisht të informuar përmes

së internetit të Kuvendit. 9% e të anketuarve

televizionit (53%), ndërsa 20% të qytetarëve

u përgjigjën se informacionet rreth punës së

informohen nga portalet e internetit dhe rrjetet

Kuvendit i pranojnë nëpërmjet portaleve të lajmeve

sociale. Vetëm 6% nga të anketuarit u përgjigjën

në internet, ndërsa 6% e të anketuarve janë

se informacionet i marrin nga kanali i Kuvendit,

përgjigjur se nuk duan të marrin informata për

ndërsa, vetëm nëntë nga qytetarët e anketuar i

Kuvendin ose ato nuk i interesojnë (Grafiku 4).
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Grafiku 4.

Nëse dëshironi të merrni informacione për punën e Kuvendit, cilin burim të 			
informacioneve më së shumti e shfrytëzoni? (%)
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1
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1

Radio

Megjithatë, të pyetur se cilat burime të tjera

ndërsa për 12% e qytetarëve si burim dytësor

dytësore i përdorin për tu informuar, 26%

të informacioneve janë portalet e internetit

të qytetarëve u përgjigjën se burimi i dytë i

për lajme.7% e qytetarëve janë përgjigjur se e

informacionit u janë miqtë, të afërmit, fqinjët,

përdorin Kanalin Kuvendor si burim dytësor të

etj. 24% u përgjigjën se është televizioni, 17%

informacionit. ndërsa 3% e përdorin faqen e

zgjodhën portale interneti dhe rrjete sociale,

internetit të Kuvendit (Grafiku 4.1)

Grafiku 4.1		
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Nëse analizohet sipas moshës së të anketuarve,

dhe ueb faqja e Kuvendit, ngelin të pa përdorura

televizioni është burimi kryesor i informacionit

nga qytetarët. Kështu, Kanali i Kuvendit, është

për Kuvendin për të gjitha grup moshat, përveç të

më popullor tek qytetarët më të moshuar (65+

rinjve. Televizioni është burimi kryesor për qytetarët

vjeç) prej të cilëve vetëm 8% janë deklaruar se

mbi 30 vjeç, ndërsa për grupet e të anketuarve nga

e përdorin si burim kryesor të informimit. Ueb

18 deri në 29 vjeç burimi dominues i informacionit

faqja e Kuvendit nga ana tjetër, përdoret në masë

paraqitet interneti dhe rrjetet sociale. Burimet

të pa konsiderueshme nga të gjitha grup moshat

zyrtare për informim të Kuvendit, Kanali i Kuvendit

(Grafiku 4.2).

Grafiku 4.2		
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Të pyetur për atë se çfarë lloji të përmbajtjeve

për procesin legjislativ dhe punën e Kuvendit

mendojnë se duhet të përfshihen më tepër në

(12%), debate politike për tema nga puna e

Kanalin e Kuvendit, sipas 15% e qytetarëve, më të

Kuvendit (12%), vizita në terren të komisioneve të

përfshirë duhet të jenë interpretimet e ekspertëve

Kuvendit (12%) dhe prezantime të aktiviteteve të

për ligjet e miratuara dhe ndryshimet ligjore,

grupeve parlamentare (11%). 10% e qytetarëve

ndërsa 13% janë përgjigjur se duhet të ketë

kanë deklaruar se ka nevojë për përmbajtje

emisione kontaktuese. Sipas të anketuarve, më

promovuese për mundësitë e qytetarëve për të

pas duhet të përfshihen përmbajtje edukative

marrë pjesë në punën e Kuvendit (Grafiku 4.3).
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Grafiku 4.3		
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9
1
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6

Sipas asaj se çfarë lloji të përmbajtjeve qytetarët

qasshme duhet të jenë xhirimet nga debatet publike

konsiderojnë se duhet të jenë në dispozicion në

(11%), fjalimet e deputetëve (9%) dhe këqyrje në

faqen e internetit të Kuvendit, 14% e përgjigjeve të të

votimin e deputetëve për pika të caktuara (9%). &% e

anketuarve janë përgjigjur se do të kishin dashur të

qytetarëve të anketuar do të kishin dashur të kenë qasje

kenë mundësi për komunikim me deputetët dhe po

në incizimet e komisioneve nëpërmjet ueb faqes së

aq të anketuar janë përgjigjur se do të kishin dashur

Kuvendit, si dhe informacione në lidhje me aktivitetin e

të kenë mundësi tu parashtrojnë pyetje deputetëve

deputetëve në lidhje me atë se sa janë aktivë deputetët

(14%). Tjetër sipas përgjigjeve të të anketuarve të

e njësisë së tyre zgjedhore (Grafiku 4.4).

Grafiku 4.4		
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Për 71% të të anketuarve, informacionet që janë

të anketuar, konsiderojnë se informacionet të cilat

marrë përmes mediave janë plotësisht ose pjesërisht

i publikojnë mediat janë pjesërisht të mjaftueshme

të mjaftueshme për të qenë në rrjedhë me dispozitat

ose aspak të mjaftueshme që të mund të jenë

më të rëndësishme ligjore që diskutohen ose

në rrjedhë me ligjet të cilat i miratojnë deputetët

votohen në Kuvend. Nga ana tjetër, 23% e qytetarëve

(Grafiku 5).

Grafiku 5.		
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IV. Kontrolli dhe
mbikёqyrja e Kuvendit
mbi pushtetin ekzekutiv
_
Perceptimi i qytetarëve është se pushteti ekzekutiv

e kontrollon Qeverinë, edhe pse ajo është pjesë

ka më shumë kontroll mbi Kuvendin sesa Kuvendi

e kompetencave të Kuvendit Krahasuar me

që e kontrollon Qeverinë, sipas kompetencës së

rezultatet e vitit të kaluar (2019) kur 63% e të

vet kushtetuese. Nga qytetarët e anketuar, 71%

anketuarve kanë menduar se Qeveria tërësisht

plotësisht ose pjesërisht pajtohen që Qeveria

ose pjesërisht e kontrollon Kuvendin, mund të

e kontrollon Kuvendin. Vetëm 37% pajtohen

përfundohet se qytetarët të cilët e kanë pasur

se Kuvendi e kontrollon Qeverinë. Madje 54%

këtë perceptim është rritur për 8 përqind në vitin

plotësisht ose pjesërisht nuk pajtohen se Kuvendi

2020 (Grafiku 6).
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Grafiku 6.		
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Perceptimi i qytetarëve se Qeveria ka kontroll

përqindjes ë e ulët, përkatësisht është 6%. Më

më të madh mbi Kuvendin, sesa Kuvendi mbi

pas 31% e qytetarëve kanë deklaruar se Qeveria

Qeverinë, është konfirmuar edhe me përgjigjet

e kontrollon Kuvendin, por megjithatë mendojnë

e pyetjes në vijim, në të cilën të anketuarit e

se ai kontroll nuk është i plotë, përkatësisht

përcaktojnë shkallën e kontrollit, të cilën sipas

Kuvendi ka shkallë të caktuar të pavarësisë.

tyre, e ka Kuvendi mbi Qeverinë, përkatësisht

Nga ana tjetër 22% e qytetarëve kanë

Qeveria mbi Kuvendin. Përkatësisht, në shkallën

deklaruar se Kuvendi e kontrollon Qeverinë,

prej -3, që do të thotë Qeveria ka kontroll të

por megjithatë mendojnë se ai kontroll nuk

plotë mbi Kuvendin deri në 3, që do të thotë se

është i plotë, përkatësisht Qeveria ka shkallë të

Kuvendi ka kontroll të plotë mbi Qeverinë, 12%

caktuar të pavarësisë. 28% e të anketuarve, nuk

e të anketuarve kanë deklaruar se Qeveria ka

kanë pasur mendim konkret në lidhje me atë

kontroll të plotë mbi Kuvendin, ndërsa përqindja

se sa është kontrolli i Kuvendit mbi Qeverinë,

e qytetarëve të cilët mendojnë se Kuvendi ka

përkatësisht sa është kontrolli i Qeverisë mbi

kontroll të plotë mbi Qeverinë është për 6 pikë të

Kuvendin (Grafiku 7).
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Lidhur me pyetjet e deputetëve, të cilat paraqesin

përdoren për “llogaridhënie para deputetëve nga

një nga instrumentet për kontroll, të Kuvendit për

ana e Qeverisë”. 58% e të anketuarve pjesërisht

punën e ministrive dhe Qeverisë në përgjithësi, më

ose tërësisht pajtohen se pyetjet e deputetëve

shumë se gjysma e të anketuarve (59%) pajtohen

“janë të dobishme për informimin e qytetarëve

pjesërisht ose plotësisht se ato përdoren për

për punën e Qeverisë dhe institucioneve të

“kritika ndaj Qeverisë”. Më shumë se dy e treta

tjera”, ndërsa 57% mendojnë se ato “kanë

e të anketuarve (69%) pjesërisht ose tërësisht

ndikim mbi sigurimin e përgjegjësisë nga

pajtohen se pyetjet e deputetëve përdoren edhe

institucionet”. Thënë shkurt, mendimet e

për “reklamimin e Qeverisë”. “Pyetjet e deputetëve”

qytetarëve janë të ndara sa i përket asaj

mundësojnë mbikëqyrje mbi punën e ministrave”

nëse ata mendojnë se pyetjet e deputetëve

sipas 59% e të anketuarve. 53% e qytetarëve

përdoren në mënyrë përkatëse ose përdoren

pajtohen pjesërisht ose tërësisht se pyetjet

për të kritikë ose reklamë (Grafiku 8).

Grafiku 8.

Pyetje të deputetëve: (%)

shfrytëzohen për të kritikuar Qeverinë
dhe institucionet të tjera

20

janë të dobishme për llogaridhënie
nga institucionet

14

i informojnë qytetarët për punën e
Qeverisë dhe të institucioneve të tjera

14

shfrytëzohen për reklamimin e
Qeverisë dhe të institucioneve të tjera

39
39

13

mundësojnë kontroll mbi punën e ministrave

13

23

44
27

ndikim mbi sigurimin e përgjegjësisë së
institucioneve

18

Plotësisht pajtohem

Pjesërisht pajtohem

Aspak nuk pajtohem

Nuk e di / Pa përgjigje

22
42

44
46

15

9

16

8

15
16

5
9

6

21

16

6

20

15

6

I partially disagree

Vёshtrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa nё terren pёr perceptimet e qytetarëve pёr punёn e
Kuvendit tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut (17 shkurt – 6mars 2020)

11

V. Funksione tё Kuvendit
_
Pothuajse dy e treta (65%) e qytetarëve janë të

se perceptimi i qytetarëve në lidhje me atë se sa

mendimit se Kuvendi ka ndikim mesatar ose

ndikon Kuvendi mbi ligjet, shënon ndryshim pozitiv.

shumë ndikim mbi cilësinë e ligjeve. Nga ana

Përkatësisht, krahasuar me vitin 2019, kur 60% e

tjetër, përqindja e të anketuarve të cilët mendojnë

qytetarëve kanë menduar se Kuvendi ndikon shumë

se Kuvendi mesatarisht nuk ndikon mbi cilësinë

ose mesatarisht mbi cilësinë e ligjeve, përqindja e

e ligjeve në Maqedoninë e Veriut është 32%.

qytetarëve të cilët e ndajnë këtë mendim në vitin

Krahasuar me vitin e kaluar, mund të vërehet

2020 është rritur për 5 pikë të përqindjes (Grafiku 9).

Grafiku 9.		
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Megjithatë, edhe përpos asaj se ka ndryshim

gjendje, krahasuar me 2 vitet e kaluara shënon

pozitiv te perceptimi i qytetarëve në lidhje me atë

përkeqësim mesatar, duke pasur parasysh se

se sa ndikim ka Kuvendi mbi cilësinë e ligjeve,

në vitin 2019, 51% e të anketuarve kanë qenë

57% e të anketuarve janë tërësisht ose pjesërisht

mesatarisht ose tërësisht të pakënaqur nga

të pakënaqur nga cilësia e ligjeve. Përqindja

cilësia e ligjeve (6 pikë të përqindjes më pak se në

e qytetarëve të cilët mendojnë se cilësia e

vitin 2020), ndërsa në vitin 2018 kjo përqindje e të

ligjeve është e mirë ose pjesërisht e mirë, është

anketuarve ka qenë 52% (5 pikë të përqindjes më

për 18 pikë të përqindjes më e ulët (39%). Kjo

pak se në vitin 2020, grafiku 10).

Grafiku 10.		
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Shumica e qytetarëve (61%), konsiderojnë se

ndryshohen shumë shpesh ndërsa për 29%

ligjet në Maqedoninë e Veriut ndryshohen shpesh

shpesh. Sipas 27% të të anketuarve, ligjet

ose shumë shpesh, gjatë kësaj për 32% ligjet

ndryshohen mjaftueshëm shpesh. Vetëm 8% e të
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anketuarve janë të mendimit se ligjet ndryshohen rrallë,

e qytetarëve që mendojnë se ligjet ndryshohen

prej të cilëve për 6% ligjet ndryshohen rrallë, ndërsa

shumë shpesh është rritur për 6 pikë të përqindjes

për 2% shumë rrallë. Duke i pasur parasysh rezultatet

krahasuar me vitin 2019 (26%) dhe 7 pikë të

e viteve të kaluara, mund të përfundohet se përqindja

përqindjes në raport me vitin 2018 (25%, grafiku 11).

Grafiku 11.		
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Në shkallën prej 1 deri në 10 (ku 1 do të thotë aspak

e Kuvendit të kujdeset për atë se si zbatohen ligjet dhe

nuk është e rëndësishme, ndërsa 10 do të thotë shumë

politikat, me notën 8,7 dhe funksionin të kontrollojë

e rëndësishme) e të anketuarve e vlerësuan rëndësinë

Qeverinë dhe ministritë me notën mesatare 8,5. Edhe

e funksioneve individuale të Kuvendit. Të anketuarit,

këtu ata janë të mendimit se deputetët vetëm pjesërisht

gjithashtu u pyetën në shkallën prej 1 deri në 10 të

i realizojnë këto funksione, duke vlerësuar realizimin

përcaktojnë në cilën masë konsiderojnë se i plotësojnë

e të dy këtyre funksioneve me notën 4,4. Qytetarët, si

këto funksione deputetët. Gjatë kësaj, si funksione më të

funksion të Kuvendit me më pak rëndësi, e vlerësuan

rëndësishme të Kuvendit në vend të parë janë vlerësuar

miratimin e sa është e mundur më shumë ligjeve dhe

funksioni i miratimit të ligjeve sa më cilësore, me notë

ndryshimeve ligjore për periudhë të shkurtë kohore,

mesatare prej 8,9 dhe të mbikëqyrë se si shpenzohet

me notën mesatare 7,3. Të anketuarit mendojnë se

buxheti, me note mesatare 8,8. Mirëpo, qytetarët mendojnë

edhe pse sipas tyre kjo është më pak e rëndësishme

se deputetët vetëm pjesërisht i plotësojnë këto funksione,

krahasuar me funksionet të tjera të përmendura të

me çka miratimi i ligjeve më cilësore është vlerësuar

Kuvendit, deputetët pikërisht këtë e kanë realizuar më

me notën 4,5 ndërsa plotësimi i funksionit mbikëqyrje e

tepër - që është vlerësuar me notën 6, përkatësisht nota

buxhetit, është vlerësuar me notën 4,6. Në vend të tretë

më e lartë mesatare në lidhje me atë se në cilën masë

sipas rëndësisë, të anketuarit e kanë vendosur funksionin

Kuvendi i plotëson funksionet themelore (Grafiku 12).
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VI. Publiku
nё punёn e
Kuvendit
_
Sa i përket transparencës së Kuvendit ndaj

anketuarve, ndërsa 12% nuk kanë mendim

publikut, pothuajse gjysma e të anketuarve

në lidhje me këtë pyetje. Duke i pasur

(49%) janë të mendimit se Kuvendi është

parasysh rezultatet e periudhës së kaluar,

tërësisht ose pjesërisht i mbyllur për publikun.

mund të vërehet se relativisht ngel e pa

Kuvendi është tërësisht ose pjesërisht i hapur

ndryshuar gjendja në këtë fushë gjatë tre

për pjesëmarrje të publikut sipas 38% të të

viteve të fundit (Grafiku 13).

Në çfarë masë konsideroni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrje të publikut
në punën e tij? (%)

Grafiku 13.		
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Më tepër se gjysma e të anketuarve (53%)

të anketuarve, 30% mendojnë se propozimet

mendojnë se deputetët janë të mbyllur për

ndonjëherë merren parasysh. Sipas 12% të të

vërejtjet e publikut dhe organizatave qytetare

anketuarve, deputetët shpesh herë ose çdo herë

gjatë hartimit të ligjeve. Prej tyre, 29% mendojnë

i marrin parasysh propozimet e publikut dhe

se rrallë herë merren parasysh vërejtjet, ndërsa

organizatave. Perceptimi i qytetarëve në lidhje

24% mendojnë se ato tërësisht injorohen

me këtë çështje është pothuajse konstant gjatë

nga deputetët. Nga numri i përgjithshëm i

3 viteve të fundit (Grafiku 14).
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Të anketuarve iu lexuan emrat e deputetëve / eve

pyetjen a e dini cilët janë përfaqësuesit e

të zgjedhur në njësinë / komunën / rajonin e tyre

zgjedhur në njësinë/ rajonin / komunën e

zgjedhor. Gjatë kësaj për gjysmën e qytetarëve

tyre zgjedhorë në Kuvend, pjesa tjetër e të

(48%) emrat e deputetëve të njësisë/ komunës/

anketuarve (51%) u përgjigjën pozitivisht

rajonit të tyre zgjedhor, ishin të panjohur. Në

(Grafiku 15).
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Gjysma e qytetarëve të anketuar, mendojnë se

llogari të rritjes së përqindjes së qytetarëve

deputetët e njësisë së tyre zgjedhore nuk janë

të cilët nuk kanë përgjigje konkrete për këtë

të qasshëm për takime (49%). Se deputetët

pyetje. Së këndejmi, përqindja e qytetarëve të

janë të qasshëm për takime, mendojnë 21% e

cilët mendojnë se deputetët / et e tyre janë të

të anketuarve. Edhe përpos asaj se përqindja e

qasshëm për takime me qytetarët është e njëjtë

qytetarëve të cilët kanë perceptim negativ për

krahasuar me vitin 2019 (21%) përkatësisht për

qasjen e deputetëve / eve është më e ulëta në

4 pikë të përqindjes më e ulët krahasuar me

4 vitet e fundit, për fat të keq kjo ulje është në

vitin 2018 (25%, Grafiku 16).
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Sipas 40% e qytetarëve të anketuar, deputetët e

2019, përqindja e qytetarëve të cilët mendojnë se

rajonit të tyre, aspak nuk i informojnë për punën e

deputetët nuk i informojnë qytetarët për punën e

tyre. 17% janë të mendimit se deputetët atë e bëjnë

tyre, është rritur për 9 pikë të përqindjes që paraqet

nëpërmjet mediave, ndërsa 10% nëpërmjet takimeve

rritje të konsiderueshme (31%). Ulje shënon edhe

në zyrat e deputetëve përkatësisht në mediat sociale.

përdorimi i mediave si kanal për informim për 4

Më pas 7% nëpërmjet paraqitjeve publike dhe 6%

pikë të përqindjes, krahasuar me vitin 2019 (17%) si

nëpërmjet takimeve me qytetarë në lokacione

dhe takimet me qytetarët në lokacione publike për

publike. 15% e qytetarëve nuk e dinë nëpërmjet

3 pikë të përqindjes (2019, 9%). Sa i përket mjeteve

cilit kanal, deputetët e rajonit të tyre i informojnë

të tjera për informim, vërehet konstantë relative të

qytetarët e punën e tyre. Krahasuar me vitin e kaluar

përdorimit në 3 vitet e fundit (Grafiku 17).

Grafiku 17.		
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Përqindja më e madhe e të anketuarve (33%)

ndërsa 8% kanë deklaruar se janë mediat sociale.

konsiderojnë se deputetët duhet t’i informojnë

Perceptimi i të anketuarve në lidhje me pjesën më

qytetarët e rajonit të vet nëpërmjet takimeve me

të madhe të kanaleve, të cilët ata mendojnë se

qytetarë në lokacione publike. 19% konsiderojnë

janë mjet përkatës për informimin e qytetarëve për

se duhet të informohen nëpërmjet paraqitjeve

punën e deputetëve është relativisht identike gjatë

publike, ndërsa 17% konsiderojnë se deputetët

3 viteve të fundit. Është vërejtur ulje për 5 pikë të

këtë duhet ta bëjnë nëpërmjet takimeve në zyrat

përqindjes vetëm te popullariteti i mediave si mjet

e deputetëve. 15% konsiderojnë se mediat janë

përkatës për informim, krahasuar me vitin 2019

kanali përkatës për informimin e qytetarëve

(20%, Grafiku 18).
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Social
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Perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve është

2020 është zvogëluar për 6 pikë të përqindjes

se deputetët në mënyrë të pa mjaftueshme u

në krahasim me vitin 2019 (59%) megjithatë

referohen problemeve të komunave dhe njësive

ky dallim ka të bëjë me rritjen përkatëse të

lokale. Gjysma e të anketuarve (53%) u përgjigjën

qytetarëve të cilët nuk kanë qëndrim në lidhje

se nuk ka ndodhur deputet i rajonit të tyre të ngrejë

me këtë pyetje. Në mënyrë përkatëse, përqindja

iniciativë në Kuvend për problem lokal, ndërsa

e qytetarëve të cilët konsiderojnë se deputetët

15% kanë deklaruar se deputet i tyre e ka bërë

iniciojnë nisma për problemet lokale, ngel

këtë. Përkatësisht, edhe përskaj asaj që përqindja

pothuajse identik gjatë 2 viteve të fundit, që

e të anketuarve të cilët mendojnë se deputetët

krahasuar me vitin 2018 dhe vitin 2017, shënon

nuk u janë kushtuar problemeve lokale në vitin

tendencë të rënies (Grafiku 19).

A ka ndodhur që vitin e kaluar, deputeti nga rajoni juaj të ngrejë iniciativë në Kuvendin për
problem me të cilin ballafaqohet Komuna juaj? (%)

Grafiku 19.		
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VII. Kё pёrfaqёsojnё
deputetёt nё Kuvend
_
Qytetarët janë relativisht të ndarë rreth përshtypjes

butë i rritjes së përqindjes së qytetarëve të

se në ç’ masë deputetët i përfaqësojnë interesat

cilët konsiderojnë se deputetët aspak nuk i

e qytetarëve në Kuvend. Pothuajse gjysma e

përfaqësojnë interesat e tyre. Përkatësisht në

të anketuarve (45%) konsiderojnë se deputetët

vitin 2018, 40% e qytetarëve kanë menduar se

e zgjedhur pjesërisht i përfaqësojnë interesat e

deputetët aspak nuk i përfaqësojnë interesat e

qytetarëve dhe po aq konsiderojnë se deputetët

qytetarëve, që është për 5, përkatësisht 7 pikë

aspak nuk i përfaqësojnë interesat e qytetarëve

të përqindjes më pak krahasuar me vitin 2020

(45%). Vetëm 6% e të anketuarve kanë deklaruar se

(45%) dhe 2019 (47%) në mënyrë përkatëse.

interesat e qytetarëve tërësisht janë përfaqësuar

Më pas, krahasuar me vitin 2018 (50%) në

nga deputetët. Në raport me vitin 2019, mund

vitin 2020 dhe 2019 për 5 pikë të përqindjes

të konkludohet se kjo gjendje është relativisht

është zvogëluar edhe numri i qytetarëve të cilët

e pandryshuar. Nga ana tjetër, krahasuar me

konsiderojnë se interesat e tyre janë përfaqësuar

analizën e vitit 2018, është vërejtur trend i

nga deputetët (45%, Grafiku 20).
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Sa konsideroni se deputetët e zgjedhur i përfaqësojnë interesat e qytetarëve? (%)

Grafiku 20.		
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Mbi dy të tretat (73%) e qytetarëve të anketuar,

personale. Në vend të tretë, për 47% e qytetarëve,

konsiderojnë se deputetët në Kuvend çdo herë i

deputetët çdo herë përfaqësojnë biznes interesat

përfaqësojnë interesat e partive të tyre politike. Po

e dikujt. Pothuajse gjysma e të anketuarve

aq qytetarë (73%) konsiderojnë edhe se deputetët

(49%) konsiderojnë se deputetët asnjëherë nuk i

çdo herë i përfaqësojnë edhe interesat e tyre

përfaqësojnë interesat e qytetarëve (Grafiku 21).

Grafiku 21.		
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Pjesë dominuese e të anketuarve – 83% u

asaj se përqindja e qytetarëve të pa informuar

përgjigjën se nuk janë të informuar si mund

në vitin 2020 (83%) është më e ulët për 4

të marrin pjesë në punën e Kuvendit ndërsa

pikë të përqindjes në raport e vitin 2019

12% u përgjigjën se janë të informuar. Duke i

(88%), megjithatë kjo ulje ka të bëjë me rritjen

pasur parasysh rezultatet e vitit të kaluar, mund

përkatëse të numrit të të anketuarve të cilët

të përfundohet se numër i konsiderueshëm

nuk kanë përgjigje në lidhje me këtë pyetje. Së

i qytetarëve në mënyrë konstante janë të pa

këndejmi, numri i qytetarëve të cilët dinë të

informuar në lidhje me të drejtat e tyre për

kyçen në punën e Kuvendit, është identik në 4

pjesëmarrje në punën e Kuvendit. Edhe përpos

vitet e fundit (Grafiku 22).
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Madje 94% e qytetarëve të anketuar deri më tani nuk

pjesëmarrje. Vetëm 5% e të anketuarve janë

janë përpjekur të marrin pjesë në punën e Kuvendit,

përpjekur të marrin pjesë në punën e Kuvendit.

që ndër të tjerat ka të bëjë edhe me informimin

Kjo gjendje është identike në tre vitet e fundit

e dobët për atë se cilat janë mekanizmat për

(Grafiku 23).

Grafiku 23.		
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56% e qytetarëve tërësisht ose pjesërisht pajtohen

në punën e Kuvendit. Përkatësisht, 64% e të

me deklaratën se (online) internet peticionet janë

anketuarve në vitin 2019 tërësisht ose pjesërisht

mënyrë / mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve

e kanë mbështetur (online) internet peticionin, që

në punën e Kuvendit. Me këtë deklaratë pjesërisht

paraqet rënie për 8 pikë të përqindjes krahasuar

nuk pajtohen 18% e qytetarëve, ndërsa 9% tërësisht

me vitin 2020. Në vitin 2018 kjo përqindje ka

nuk pajtohen. 16% nuk e dinin ose nuk donin të

qenë 59% që gjithashtu shënon rënie për 5

përgjigjen në këtë pyetje. Krahasuar me vitin e

pikë të përqindjes në vitin 2020. Për llogari të

kaluar (2019 dhe 2018), mund të vërehet rënie

kësaj, në mënyrë përkatëse është më i lartë

e konsiderueshme e perceptimeve pozitive të

numri i qytetarëve të cilët janë skeptik në lidhje

qytetarëve se (online) internet peticionet janë

me (online) internet peticionet në vitin 2020,

mënyrë / mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve

krahasuar me vitin 2019 dhe 2018 (Grafiku 24).
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(onllajn) Internet peticionet janë mënyrë e mirë/mjet për përfshirje të qytetarëve 		
në punën e Kuvendit (%)

Grafiku 24.		
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Nga opsionet e ofruara për atë se si

vend të dytë me 20% të kërkojnë takim me

mund të përfshihen qytetarët në punën

deputet. Një numër i konsiderueshëm, i

e Kuvendit, përqindja më e madhe e të

lartë i të anketuarve – 20% nuk dinin asnjë

anketuarve - 22% janë përgjigjur se mund

nga mekanizmat që janë në dispozicion

tu parashtrojnë pyetje deputetëve, në

(Grafiku 25).
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3

VIII. Debati nё
Kuvend
_
Pothuajse dy e treta e të anketuarve (60%)

deputetëve kanë dije të mjaftueshme të vendosin

konsiderojnë se shumica e deputetëve nuk janë të

në emër të qytetarëve. Në krahasim me

gatshëm të marrin vendime në emër të qytetarëve.

rezultatet e vitit të kaluar, në lidhje me këtë pyetje

Në mënyrë përkatëse me këtë, vetëm një e treta

nuk janë vërejtur ndryshime të konsiderueshme

e të anketuarve (36%) konsiderojnë se shumica e

në perceptimin e qytetarëve (Grafiku 26).

Në çfarë masë konsideroni se deputetët kanë dituri të mjaftueshme dhe gatishmëri për të
marrë vendime në emër të qytetarëve? (%)

Grafiku 26.		
		

46
34

50

36

33

43

41

40
30
20
10

2

2

14

3

18

18
3

3

3

0

Të gjithë janë të
përgatitur

Shumica janë
të përgatitur

Shumica nuk janë
të përgatitur
2020

2019

Aspak nuk janë të
përgatitur

Nuk e di /
pa përgjigje

2018

Perceptimi i më shumë se dy të tretës së qytetarëve

shumica kryesisht i merr parasysh, ndërsa

të anketuar (70%) është se në debatet parlamentare

vetëm 2% u përgjigjën se në diskutimet qeveria

shumica parlamentare në pjesën më të madhe

tërësisht i merr parasysh argumentet e opozitës.

aspak nuk i merr parasysh argumentet e opozitës

Ky perceptim i qytetarëve ngel i pa ndryshuar në

gjatë vendimmarrjes. Për 22% të të anketuarve,

4 vitet e fundit (Grafiku 27).

Grafiku 27.		
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Gjysma e qytetarëve (50%) kanë perceptim negativ,

Krahasuar me vitin 2019, gjendja në lidhje me

përkatësisht mendojnë se deputetët rrallë (43%)

këtë pyetje është pothuajse identike. Megjithatë,

ose asnjëherë (7%) nuk përdorin argumente gjatë

në raport me vitin 2018, mund të konkludohet se

fjalimeve të tyre. 42% e qytetarëve konsiderojnë

qytetarët konsiderojnë se fjalimet e deputetëve

se deputetët shpesh ose çdo herë u referohen

janë diçka më të argumentuara në 2 vitet e fundit

argumenteve gjatë fjalimeve të tyre në Kuvend.

(Grafiku 28).

Sa shpesh shfrytëzohen argumentet në debatin midis deputetëve në Kuvendin? (%)

Grafiku 28.		
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72% e qytetarëve të anketuar kanë përshtypje

e perceptimit negativ te qytetarët në lidhje me

se deputetët në seanca shpesh ose çdo herë

këtë pyetje. Përkatësisht, në vitin 2019 përqindja

përdorin fjalor me të cilin e ofendojnë ose

e qytetarëve që kanë menduar se deputetët

degradojnë kundërshtarët e tyre politik. Nga numri

shpesh ose çdo herë përdorin fjalë ofenduese ose

i përgjithshëm i të anketuarve 51% konsiderojnë

degraduese ndaj kolegëve të tyre të partisë tjetër

se deputetët këtë e bëjnë shpesh. Për 21% të

ka qenë 63% që është për 9 pikë të përqindjes më

qytetarëve, deputetët çdo herë përdorin fjalor

e vogël krahasuar me vitin 2020 (72%). Gjithashtu,

ofendues dhe degradues kundër “kundërshtarëve”

krahasuar me vitin 2019, është vërejtur rënie për

të tyre. Gjithsej 26% e të qytetarëve të anketuar

4 pikë të përqindjes në vitin 2020, në raport me

thonë se deputetët zakonisht ose asnjëherë nuk

perceptimin e qytetarëve të cilët konsiderojnë se

përdorin fjalim të këtillë. Në bazë të analizës së vitit

deputetët asnjëherë ose rrallë përdorin fjalor të

të kaluar 2019, është vërejtur rritje e konsiderueshme

këtillë (2019 – 30%, 2020 – 26%, Grafiku 29).
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41% e të anketuarve në vitin 2020 e kanë

se raporti ndërmjet deputetëve është pozitiv.

përshkruar raportin ndërmjet deputetëve në

Përkatësisht në vitin 2019, 33% e të anketuarve

Kuvend si armiqësor. Për 40% të qytetarëve

kanë konsideruar se deputetët ndërmjet vete

raporti ndërmjet deputetëve është garues,

sillen në mënyrë armiqësore, ndërsa në vitin

ndërsa vetëm 9% konsiderojnë se raporti

2020 kjo përqindje është rritur për 8 pikë të

ndërmjet deputetëve është tolerant dhe 6%

përqindjes (41%). Në vitin 2020, krahasuar

se deputetët bashkëpunojnë ndërmjet vete.

deri në vitin 2019, në mënyrë konsekuente

Krahasuar me vitin 2019, mund të vërehet rritje e

është zvogëluar përqindja e qytetarëve të cilët

përqindjes së qytetarëve, të cilët kanë perceptim

raportet ndërmjet deputetëve i përshkruajnë si

negativ për raportin ndërmjet deputetëve në

tolerant (rënie për 3 pikë të përqindjes) ose se

Kuvend, dhe në mënyrë përkatëse uljen e

deputetët ndërmjet vete bashkëpunojnë ( rënie

përqindjes së qytetarëve të cilët konsiderojnë

për 2 pikë të përqindjes, Grafiku 30).

Si sillen deputetet midis vete në Kuvend? (%)

Grafiku 30.		
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Përqindja e të anketuarve të cilët konsiderojnë

tepër konsideratë për qëndrimet e opozitës,

se shumica parlamentare duhet të ketë më

në vitin 2020 është vërejtur rënie për 8 pikë të

tepër konsideratë për qëndrimet e opozitës

përqindjes. Në mënyrë përkatëse, krahasuar

është 67% ndërsa qëndrimin e kundërt e kanë

me vitin 2018, në vitin 2020 është rritur numri

22% e qytetarëve. Kjo gjendje është pothuajse

i qytetarëve të cilët nuk kanë konsideruar se

identike me gjendjen në vitin 2019. Nga ana tjetër,

shumica në Parlament duhet të ketë konsideratë

krahasuar me vitin 2018 kur 75% e qytetarëve

për qëndrimet e opozitës, për 5 pikë të përqindjes

kanë konsideruar se shumica duhet të ketë më

(2018 – 17%, Grafiku 31).
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Perceptimi i pjesës dominuese të qytetarëve të

qytetarëve është relativisht në nivel të njëjtë në 3

anketuar (82%) është se deputetët deri në një masë

vitet e fundit. Edhe pse vërehet trend në rënie, në

varen nga vullneti i liderëve të partisë politike nga

numrin e qytetarëve të cilët tërësisht janë të bindur

e cila vijnë. Më shumë se gjysma e qytetarëve të

se deputetët tërësisht janë të varur nga vullneti i

anketuar (54%) tërësisht pajtohen me këtë deklaratë,

liderit të partisë politike (61% – 2018, 54% - 2020,

ndërsa 28% pajtohen pjesërisht. 11% e të anketuarve

58% - 2019), megjithatë për llogari të kësaj, vërehet

pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa vetëm 4% tërësisht

trendi në rritje i numrit të qytetarëve të cilët pjesërisht

nuk pajtohen me deklaratën se deputetët varen

janë të bindur në të njëjtën (23% - 2018, 25% - 2019,

nga liderët partiak. Në përgjithësi, ky perceptim i

28% - 2020, Grafiku 32).

Deputetët janë tërësisht të varur nga vullneti i liderëve të partive politike(%)

Grafiku 32.		
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Më shumë se dy të tretat e të anketuarve (72%)

duhet të zgjidhen në Kuvend është identik në vitin 2020

pajtohen me deklaratë se krizat politike duhet të

dhe 2019, megjithatë vërehet dallim ndërmjet numrit

zgjidhen në Kuvend, në vend në takime të mbyllura

të qytetarëve të cilët tërësisht ose pjesërisht janë të

ndërmjet krerëve të partive politike. Prej tyre 35%

bindur në këtë. Përkatësisht, në vitin 2019, gjysma e

pajtohen tërësisht, ndërsa 37% pajtohen pjesërisht me

të anketuarve (50%) tërësisht pajtohen me deklaratën,

deklaratën. Nga ana tjetër, gjithsej 22% e qytetarëve

ndërsa numri i tyre shënon rënie të butë për 15 pikë

kanë deklaruar se nuk pajtohen me deklaratën se

të përqindjes, të konsiderueshme në vitin 2020 (35%).

Kuvendi është vendi për zgjidhjen e krizave politike,

Për llogari të kësaj, në vitin 2019, 22% e të anketuarve

prej të cilëve 10% pjesërisht nuk pajtohen ndërsa 12%

pjesërisht janë pajtuar se krizat politike duhet të zgjidhen

tërësisht nuk pajtohen. Edhe përpos asaj se përqindja

në Kuvend, që është për 15 pikë të përqindjes më pak në

e qytetarëve të cilët nuk pajtohen se krizat politike

krahasim me vitin 2020 (Grafiku 33).

Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, jo përmes takimeve të liderëve(%)

Grafiku 33.		
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Më shumë se dy të tretat (77%) e të anketuarve,

marrin pjesë në punën e Kuvendit, në përgjithësi

pajtohen se shoqatat e qytetarëve duhet më tepër

është në nivel të njëjtë në 3 vitet e fundit. Dallim

të marrin pjesë në punën e Kuvendit. Prej tyre 40%

i dukshëm është vërejtur vetëm në lidhje me atë

pajtohen tërësisht, ndërsa 37% pajtohen pjesërisht.

nëse të anketuarit tërësisht ose pjesërisht janë

Madje 19% e qytetarëve të anketuar, shprehën

të bindur në këtë deklaratë. Së këndejmi në 3

mospajtim me këtë deklaratë, prej të cilëve 11%

vitet e fundit është i pranishëm trendi në rënie në

pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa vetëm 8% e të

mesin e të anketuarve të cilët tërësisht pajtohen

anketuarve tërësisht nuk pajtohen me pjesëmarrjen

(2018 - 48%, 2019 - 46%, 2020 - 40%), dhe trendi

më të madhe të organizatave qytetare në punën e

në rritje në mënyrë përkatëse i të anketuarve të

Kuvendit. Perceptimi i shumicës së të anketuarve

cilët pjesërisht pajtohen (2018 - 31%, 2019 - 31%,

është se shoqatat qytetare duhet më tepër të

2020 - 37%, Grafiku 34).

Grafiku 34.		
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Në drejtim të asaj se sa, secila parti parlamentare

Aleanca për Shqiptarët, tërësisht ose pjesërisht nuk

kontribuon ndaj punës më cilësore të Kuvendit,

kontribuon për punë më cilësore të Kuvendit, 68% e

perceptimi i qytetarëve është negativ (tërësisht ose

qytetarëve e kanë këtë perceptim për Lëvizjen Besa,

pjesërisht nuk kontribuon) për të gjitha koalicionet dhe

64% për BDI-në, 54% për LSDM-në dhe 53% për

partitë. Përkatësisht, 71% e qytetarëve konsiderojnë se

VMRO - DPMNE-në (Grafiku 35).

Grafiku 35.		
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IX. Reforma
_
Në lidhje me proceset reformuese të cilat u

ndërsa gjysma (24%) pjesërisht nuk pajtohen. 10%

paralajmëruan në publik pas formimit të shumicës

nuk e dinin ose nuk donin të përgjigjen në këtë

parlamentare dhe të Qeverisë në vitin 2017, si dhe

pyetje. Krahasuar me vitin 2019 dhe 2018, ajo që në

reformat e nevojshme për hapjen e negociatave për

veçanti është e dukshme në lidhje me perceptimin

integrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

e qytetarëve në lidhje me këtë çështje, është rënia

në BE, qytetarët janë të ndarë në përshtypjen për

e konsiderueshme e numrit të qytetarëve të cilët

përgatitjen e Kuvendit të realizojë reforma me të cilat

tërësisht janë të bindur se Kuvendi është i gatshëm

do të normalizohet gjendja politike. Gjithsej 41% e të

të realizojë reforma dhe të normalizojë gjendjen

anketuarve, pajtohen se Kuvendi është i përgatitur të

politike. Përkatësisht 20% e qytetarëve në vitin 2019

zbatojë reforma, në mënyrë që të normalizohet gjendja

dhe 19% në vitin 2018 kanë deklaruar se tërësisht

politike. Prej tyre 29% pajtohen pjesërisht, ndërsa 12%

pajtohen me përgatitjen e Kuvendit, ndërsa ai

pajtohen tërësisht. Gjithsej 48% nuk shohin përgatitje

numër, në vitin 2020 shënon rënie për rreth 8 pikë të

të këtillë, prej të cilëve (24%) tërësisht nuk pajtohen,

përqindjes (12%, Grafiku 36).

Kuvendi është i përgatitur të zbatojë reforma dhe ta normalizojë gjendjen politike li (%)

Grafiku 36.		
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Në drejtim të urgjencës së reformave, 64% e

numri i përgjithshëm i qytetarëve të cilët tërësisht

të anketuarve konsiderojnë se për vendin, për

ose pjesërisht mendojnë se për vendin është më

momentin më me rëndësi është të zbatohen

me rëndësi të zbatohen reforma të shpejta, në

reforma të shpejta, në vend të reformave të cilat

vitin 2020 (64%) është për 5 pikë të përqindjes më

do të zgjasin kohë më të gjatë, por do të sigurojnë

i lartë krahasuar me vitin 2019 (59%), megjithatë

pjesëmarrje më të gjerë të qytetarëve dhe të gjitha

numri i qytetarëve të cilët tërësisht janë të bindur

palëve të interesuara. Prej atyre që u pajtuan me

në këtë është për 6 pikë të përqindjes më e ulët

këtë, 28% pajtohen tërësisht, ndërsa 36% pajtohen

(28% - 2020, 34% - 2019). Për llogari të kësaj, numri

pjesërisht me deklaratën. 30% e qytetarëve nuk

i qytetarëve të cilët pjesërisht janë të bindur në këtë

pajtohen me këtë deklaratë, prej të cilëve 17%

deklaratë, në vitin 2020 është më i lartë për 11 pikë

e të anketuarve pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa

të përqindjes, krahasuar me vitin 2019 (36% - 2020,

13% tërësisht nuk pajtohen. Edhe përpos asaj se,

25% - 2019, Grafiku 37).
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Për momentin, për vendin është më me rëndësi të zbatohen reforma të shpejta në vend të
diskutimeve të gjata për reformat me pjesëmarrjen e qytetarëve (%)

Grafiku 37. 		
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Sipas shumicës së qytetarëve (63%), bojkoti nuk

është mënyrë e duhur e shprehjes së qëndrimeve

është mënyra e duhur për shprehjen e qëndrimeve

politike në Kuvend. Perceptimi i qytetarëve në

politike në punën e Kuvendit. Vetëm një e treta

lidhje me këtë çështje, është pothuajse konstant

(27%) e të anketuarve konsiderojnë se bojkoti

gjatë 3 viteve të fundit (Grafiku 38).

Grafiku 38.		
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Dy të tretat (65%) e qytetarëve nuk mendojnë se

e Kuvendit. Praktika e këtillë është e drejtë vetëm për

zgjatja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që mos

23% të qytetarëve. Perceptimi i qytetarëve në lidhje

të miratohet ndonjë ligj ose vendim, është mënyra e

me këtë praktikë të deputetëve, është e pa ndryshuar

duhur për shprehjen e qëndrimeve politike në punën

në 3 vitet e fundit (Grafiku 39).
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Grafiku 39.		
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Nga funksionet e ofruara të Kuvendit, qytetarët

funksionin mbikëqyrës mbi punën e Qeverisë

e anketuar duhej të zgjidhnin cilat janë dy fushat

(25%) ndërsa pas tyre, funksioni mbikëqyrës mbi

e tyre me prioritet në të cilat Kuvendi duhet të

trupat rregullatorë (16%). Qytetarët, gjithashtu

fokusojë reformat. Sipas 30% të përgjigjeve të të

konsiderojnë se reformat janë të nevojshme

anketuarve, prioritet janë reformat në funksionin

në funksionin përfaqësues të Kuvendit (16%,

ligjvënës në Kuvend. Më pas vijojnë reformat në

Grafiku 40).

Grafiku 40.		
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Rreth dy të tretave (58%) të të anketuarve

deklaratën. 18% nuk dhanë përgjigje në këtë pyetje,

konsiderojnë se me ndryshimin e modelit zgjedhor

që mund të sugjerojë për informim jo të plotë

mund të fitohet përbërje më cilësore në Kuvend.

rreth Kuvendit dhe procesit zgjedhor. Krahasuar

Me këtë deklaratë tërësisht pajtohen 22%, ndërsa

me vitin 2019, përqindja e të anketuarve të cilët

nuk pajtohen pjesërisht 36% e të anketuarve.

tërësisht pajtohen me deklaratën shënon rritje për

Gjithsej 25% e qytetarëve kanë perceptim negativ,

2 pikë të përqindjes (2019, 20%), ndërsa përqindja

përkatësisht konsiderojnë se ndryshimi i modelit

e të anketuarve të cilët pjesërisht pajtohen me

zgjedhor nuk mund të kontribuojë për përbërje

deklaratën është zvogëluar për 3 pikë të përqindjes

parlamentare më cilësore. Prej tyre 16% pajtohen

(2019, 39%). Në vitin 2020, 25% e të anketuarve

pjesërisht, ndërsa 9% aspak nuk pajtohen me

pjesërisht ose tërësisht nuk mendojnë se ndryshimi
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i modelit zgjedhor do të kishte kontribuuar në

për 2 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2019 (23%,

përbërjen më cilësore të deputetëve, që paraqet ulje

Grafiku 41).

Grafiku 41.		
		

A mund të kontribuojë ndryshimi i mënyrës se si zgjidhen deputetët (modeli zgjedhor) në
zgjedhjet parlamentare për përbërje më cilësore të Kuvendit? (%)
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Gjysma e të anketuarve (51%) pajtohen se ndryshimi i

drejt zvogëlimit të varësisë. Prej tyre 18% pjesërisht

modelit zgjedhor mund të kontribuojë drejt zvogëlimit

nuk pajtohen me deklaratën, ndërsa 12% aspak nuk

të varësisë së deputetëve nga liderët partiakë. Me

pajtohen. 19% nuk dhanë përgjigje në këtë pyetje.

këtë deklaratë tërësisht pajtohen 22%, ndërsa nuk

Perceptimi i qytetarëve në lidhje me këtë pyetje

pajtohen pjesërisht 29% e të anketuarve. Për 30%

është pothuajse i pa ndryshuar në raport me vitin

ndryshimi i modelit zgjedhor nuk do të kontribuojë

2019 (Grafiku 42).

Grafiku 42. 		
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partiak? (%)
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Më shumë se gjysma e të anketuarve (58%)

parasysh rezultatet e vitit 2019, në lidhje me këtë

konsiderojnë se është me rëndësi në Kuvend të

pyetje, është vërejtur rritje prej 4 pikë të përqindjes i

formohen grupe më shumë partiake, në të cilat

numrit të qytetarëve të cilët konsiderojnë se formimi

deputetë të partive të ndryshme do të bashkohen

i grupeve të këtilla në Kuvend është me rëndësi (54%

rreth çështjeve të njëjta ndërsa 27% e të anketuarve

- 2019) dhe rënie përkatëse prej 4 pikë të përqindjes

nuk pajtohen me këtë. 15% nuk kishin qëndrim ose

të numrit të qytetarëve të cilët nuk i kushtojnë rëndësi

nuk donin të përgjigjen në këtë pyetje. Duke i pasur

këtyre grupeve (31% - 2019, Grafiku 43).

A konsideroni se është me rëndësi që në Kuvend të formohen më tepër grupe partiake ( si
për shembull Klubi i deputeteve) në të cilat deputetët nga parti të ndryshme do të 		
bashkohen rreth çështjeve të njëjta? (%)

Grafiku 43. 		
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Sipas 15% të të anketuarve të cilët u përgjigjën “po” në

formohen për nevojat e të rinjve dhe personave

pyetjen paraprake, grupet e përbëra nga shumë parti

me aftësi të kufizuar. Vetëm 1% e të anketuarve

duhet të formohen për nevojat e të papunësuarve.

konsiderojnë se grupet e tilla partiake duhet të

13% konsiderojnë se grupet e këtilla duhet të

formohen për nevojat e LGBTI komunitetit (Grafiku 44).

Grafiku 44.		

Për cilët persona konsideroni se është me rëndësi të formohen grupe të këtilla? (%)
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Të anketuarit nuk identifikuan grup dominues të

anketuarve nuk e dinë interesat e cilit grup të

margjinalizuar, interesat e të cilit, i përfaqësojnë

margjinalizuar janë përfaqësuar më mirë ose nuk

më tepër deputetët. Përqindja më e madhe e të

kanë përgjigje për këtë pyetje (20%). Qytetarët të
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cilët u përgjigjën janë të ndarë në perceptimin, gjatë

pas tyre me 11% janë personat të papunësuar.

çka përqindja më e madhe (14%) konsiderojnë se

Sipas të anketuarve, më pak të përfaqësuara janë

deputetët më shumë i përfaqësojnë interesat e

interesat e pjesëtarëve të LGBT komunitetit (7%),

personave me aftësi të kufizuar. Në vend të dytë

banorët nga mjediseve rurale (5%), të rinjtë (5%)

me 12% janë përdoruesit e ndihmës sociale, ndërsa

dhe gratë (4%, Grafiku 45).

Grafiku 45.		
		

Nga grupet të qytetarëve në vijim, interesat e cilit grup mendoni se Kuvendi i përfaqëson më
mirë (%)
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Të anketuarit në shkallën prej 1 deri në 5, ku 1 është

minimale në shkallën. Është me rëndësi të thuhet

më keq, ndërsa 5 më mirë, e vlerësuan punën e

se në vitin 2017 puna e Kuvendit ishte vlerësuar me

Kuvendit gjatë vitit 2019 me notën mesatare prej 2,6.

notën 3,4 – nota më e lartë mesatare me të cilën

Në krahasim me notën e vitit të kaluar, e cila ka të bëjë

është vlerësuar puna e Kuvendit gjatë hulumtimit të

me punën e Kuvendit në vitin 2018, është vërejtur rënie

deritanishëm të opinionit publik (Grafiku 46).

Grafiku 46.		
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X. Konteksti politik
i hulumtimit
_
Të anketuarit u pyetën se në çfarë drejtimi

e të anketuarve nuk dinin si të përgjigjen në pyetjen,

mendojnë se po lëviz jeta në Maqedoninë e Veriut.

ndërsa 1% refuzuan të japin përgjigje. Krahasuar

Shumica konsiderojnë se jeta në shtet po lëviz

me vitin 2019, përqindja e të anketuarve të cilët

në drejtim të gabuar (51%), ndërsa për 28% e të

konsiderojnë se jeta lëviz në drejtimin e duhur

anketuarve jeta po lëviz në drejtimin e duhur. 10%

shënon rënie prej 4% (2019, 42%, Grafiku 47).

A konsideroni se jeta në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi lëviz në: (sipas rajoneve): (%)

Grafiku 47.		
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Nëse analizohet sipas rajoneve të cilave ju takojnë të

janë nga rajoni Pollogut me 43%. Më shumë përgjigje

anketuarit, rezulton se optimistë më të mëdhenj janë

negative, përkatësisht se jeta lëviz në drejtimin e

banorët e rajonit Jugperëndimor, 50% prej të cilëve u

gabuar kanë dhënë banorët e rajonit Lindor – 71%, më

përgjigjën se jeta lëviz në drejtimin e duhur. Vijojnë

pas të rajonit Verilindor – 65% dhe pas tyre banorët e

qytetarët e rajonit Juglindor me 48% ndërsa të tretë

rajonit të Pellagonisë 61% (Grafiku 47.1).

0
6

53

50

48

26

0
12

65

49

30

39

10

35

43

Ju
g

-p
er
ën
di
m
or

22

-l
in
do
r

1
4

Ve
ri
-

61

Ju
g

IV
ar
da
rit

36

3

44

71

Lin
do
r

48

3
10

IS
hk
up
it

0

IP
ol
lo
gu
t

2
4

IP
ell
ag
on
isë

0
16

lin
do
r

A konsideroni se jeta në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi lëviz në: (sipas rajoneve) %

Grafiku 47.1		

Drejtim të duhur
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Nuk e di

Refuzon të përgjigjet

Në pyetjen sa shpesh bisedoni për politikë me miqtë

asnjëherë nuk bisedojnë për politikë. Duke i pasur

tuaj dhe familjen, 23% e të anketuarve janë përgjigjur

parasysh përgjigjet e qytetarëve nga anketat e

“përditë”, 37% “disa herë në javë” ndërsa 26% “disa

kaluara, mund të përfundohet se gjendja nuk ka

herë në muaj”. 14% e të anketuarve u përgjigjën se

ndryshuar në 4 vitet e fundit (Grafiku 48).

Sa shpesh bisedoni për politikë me miqtë dhe familjen tuaj? (%)

Grafiku 48.		
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Në shkallën prej 1- 10, gjatë çka 1 do të thotë besim

institucionet fituan nota mesatare nën mesin e

më i ulët, ndërsa 10 besim më i lartë, të anketuarit u

shkallës. Notë më të lartë për besueshmëri fitoi

pyetën të vlerësojnë besimin e tyre në institucionet

Presidenti i shtetit - 4.6, vijon Qeveria me 4.1 dhe

më të rëndësishme në sistemin politik: President

Kuvendi me 4. Nota më të ulët për besueshmëri

i shtetit, Qeveria, Kuvendi dhe gjyqësori. Të gjitha

fitoi gjyqësori me 3.1 (Grafiku 49).

Besimi në institucionet - Në shkallën prej 1 - 10 përshkruani sa është besimi juaj në
institucionet në vijim:

Grafiku 49.		
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XI. Shpёrndarja
demografike
_

Gjinia

Mosha

Përkatësia etnike

34

Mashkull

48

Femër

52

18-29

20

30-39

19

40-49

22

50-64

22

65+

17

Macedonian

68

Albanian

25

Roma

2

Turkish

3

Serbian

1

Bosnian

0

Vlach

1

Other

1
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Statusi ekonomik

Vendi ku jeton (rajoni)

Formalisht i/e punësuar në sektorin shtetëror
me orar të plotë pune

19

Formalisht i/e punësuar në sektor shtetëror
me orar më të paktë se të shkurtuar

1

Formalisht i/e punësuar në sektor privat me
orar të plotë pune

21

Formalisht i/e punësuar në sektor privat me
më pak se 30orë

4

I/e vetëpunësuar (punon në kompani ose
dyqan vetanak

4

Angazhim jo-formal i cili sjell të ardhura të
rregullta

3

Angazhim joformal i cili sjell të ardhura kohë
pas kohe

3

Student / te

9

Pensionist / te

17

Person me invaliditet që nuk mund të punojë

1

Nuk ka punë dhe nuk ka kërkuar në 30 ditët e
fundit

10

Nuk ka punë dhe në mënyrë aktive përcjell
shpallje për punë dhe kërkon punë

6

Nuk dëshiron të përgjigjet

1

I Vardarit

8

Lindor

9

Jug – perëndimor

10

Jug - lindor

8

I Pellagonisë

12

I Pollogut

15

Veri - lindor

8

I Shkupit

30
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XII. Grafikë
_
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Grafiku 1:

Çfarë është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoni?

Grafiku 2:
		
		

Në çfarë masë konsideroni se jeni të njoftuar me atë që ka punuar
Kuvendi në periudhën e kaluar nga qershori i vitit 2018 deri në prill të
vitit 2019?

Grafiku 3:

Për se do të mbani mend këtë përbërje parlamentare?

Grafiku 4:
		

Nëse dëshironi të merrni informacione për punën e Kuvendit, cilin
burim të informacioneve më së shumti e shfrytëzoni?

Grafiku 4.1:
		

Cilat burime të tjera i shfrytëzoni për tu informuar për punën e Kuven
dit?

Grafiku 4.2:

Burime për informim për punën e Kuvendit sipas grup-moshave.

Grafiku 4.3:
		

Çfarë përmbajtje konsideroni se duhet të jenë më të përfaqësuara në
kanalin e Kuvendit?

Grafiku 4.4:
		

Çfarë lloji të përmbajtjeve duhet të jenë të qasshme në ueb faqen e
Kuvendit të RM?

Grafiku 5:
		
		

Sa informacionet që i merrni përmes mediave për punën e Kuvendit i
keni të mjaftueshme për të qenë në vazhdë me ndryshimet 		
më të rëndësishme ligjore?

Grafiku 6:
		

Vallë Qeveria e kontrollon Kuvendin ose Kuvendi e kontrollon Qever
inë?

Grafiku 7:
		

Çfarë shkalle të kontrollit ka Kuvendi mbi Qeverinë, përkatësisht Qever
ia mbi Kuvendin?

Grafiku 8:

Pyetje të deputetëve.

Grafiku 9:

Në çfarë masë Kuvendi ndikon në cilësinë e ligjeve në vendin tonë?

Grafiku 10:

Sa jeni të kënaqur nga cilësia e ligjeve të cilat miratohen në Kuvendin?

Grafiku 11:

Sa shpesh ndryshojnë ligjet?

Grafiku 12:
		

Nota mesatare në shkallën prej 1-10 për rëndësinë e funksioneve të
Kuvendit dhe në çfarë masë deputetët i realizojnë.

Grafiku 13:
		

Në çfarë masë konsideroni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrje
të publikut në punën etj.?

Grafiku 14:
		

Sa shpesh deputetët i përfshijnë vërejtjet e publikut dhe organizatave
civile gjatë përpilimit të ligjeve?

Grafiku 15:

A e dini se kush është deputeti/ tja nga njësia e juaj zgjedhore?

Grafiku 16:
		

Deputeti/ tja nga rajoni juaj (komuna, njësia zgjedhore) është i/e qa
sshme për takime me qytetarët?

Grafiku 17:

Deputetët e rajonit Tuaj i informojnë qytetarët e punën e vet, përmes?
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Grafiku 18:
		

Në çfarë mënyrë konsideroni se deputetët nga rajoni juaj duhet ti infor
mojnë qytetarët për punën e vet?

Grafiku 19:
		

A ka ndodhur që deputeti nga rajoni juaj të ngrejë iniciativë në Kuvendin
për problem me të cilin ballafaqohet komuna juaj?

Grafiku 20:
		
Grafiku 21:

Sa konsideroni se deputetët e zgjedhur i përfaqësojnë interesat e qytet
arëve?
Sa shpesh deputetët i përfaqësojnë interesat vijuese?

Grafiku 22:

A jeni të informuar se si mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit?

Grafiku 23:

Jeni përpjekur deri tani të merrni pjesë në punën e Kuvendit?

Grafiku 24:
		

(online) Internet peticionet janë mënyrë e mirë/mjet për përfshirje të
qytetarëve në punën e Kuvendit?

Grafiku 25:

A jeni të informuar se si mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit?

Grafiku 26:
		

Në çfarë masë konsideroni se deputetët kanë dituri të mjaftueshme
dhe gatishmëri për të marrë vendime në emër të qytetarëve?

Grafiku 27:
		

Deputetët nga shumica në pushtet i marrin parasysh argumentet e
deputetëve nga opozita gjatë miratimit të vendimeve në Kuvendin?

Grafiku 28:
		

Sa shpesh shfrytëzohen argumentet në debatin midis deputetëve në
Kuvendin?

Grafiku 29:
		
		

Sa shpesh deputetët përdorin gjuhë në të cilën i shpërfillin dhe 		
degradojnë kundërshtarët e vet në sajë të përkatësisë së tyre politike,
etnike, fetare, gjinore?

Grafiku 30:

Si sillen deputetet midis vete në Kuvend?

Grafiku 31:
		

A konsideroni se shumica në parlament duhet të ketë më tepër 		
konsideratë për qëndrimet e opozitës?

Grafiku 32:

Deputetët janë tërësisht të varur nga vullneti i liderëve të partive politike.

Grafiku 33:
		

Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, jo përmes takimeve të
liderëve.

Grafiku 34:
		

Organizatat e qytetarëve duhet më tepër të marrin pjesë në punën e
Kuvendit.

Grafiku 35:

Koalicioni ose partia kontribuon për punën më cilësore të Kuvendit.

Grafiku 36:
		

Kuvendi është i përgatitur të zbatojë reforma dhe ta normalizojë 		
gjendjen politike.

Grafiku 37:
		
		

Për momentin, për vendin është më me rëndësi të zbatohen reforma të
shpejta në vend të diskutimeve më të gjata për reformat me 		
pjesëmarrje të qytetarëve.

Grafiku 38:
		

A konsideroni se bojkoti është mënyrë e duhur për shprehje të 		
qëndrimeve politike në punën e Kuvendit?

Grafiku 39:
		
		

A mendoni se zgjatja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të mos
miratohet ndonjë ligj ose vendim, është mënyra e duhur për shprehjen e
qëndrimeve politike në punën e Kuvendit?

Grafiku 40:

Cilat reforma konsideroni se duhet të jenë prioritare për Kuvendin?
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Grafiku 41:
		
		

A mund të kontribuojë ndryshimi i mënyrës se si zgjidhen deputetët
(modeli zgjedhor)në zgjedhjet parlamentare për përbërje më cilësore
të Kuvendit?

Grafiku 42:
		
		

A mund të kontribuojë ndryshimi i mënyrës në të cilën zgjidhen 		
deputetët (modeli zgjedhor)në zgjedhjet parlamentare, për 		
zvogëlimin e varësisë së deputetëve nga liderët partiak?

Grafiku 43:
		
		
		

A konsideroni se është me rëndësi që në Kuvend të formohen më
tepër grupe partiake ( si për shembull Klubi i deputeteve) në të cilat
deputetët nga parti të ndryshme do të bashkohen rreth çështjeve të
njëjta?

Grafiku 44:
		

Për cilat çështje konsideroni se është me rëndësi të formohen grupe
të këtilla?

Grafiku 45:
		

Nga grupet të qytetarëve në vijim, interesat e cilit grup mendoni se
Kuvendi i përfaqëson më mirë.

Grafiku 46:

Notë mesatare për punën e Kuvendit.

Grafiku 47:

A konsideroni se në përgjithësi jeta në Maqedoni lëviz në.

Grafiku 47.1:
		

A konsideroni se në përgjithësi jeta në Maqedoni lëviz në. (sipas 		
rajoneve).

Grafiku 48:

Sa shpesh bisedoni për politikë me miqtë dhe familjen tuaj?

Grafiku 49:
		

Besimi në institucionet - Në shkallën prej 1 - 10 përshkruani sa është
besimi juaj në institucionet në vijim.
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XIII. Aneks 1 – Pyetёsor pёr anketё
pёr punёn e Kuvendit
_
1.

A konsideroni se jeta në Maqedoni në përgjithësi lëviz në:
1. Drejtim të duhur
2. Drejtim të gabuar
3. Nuk e di (Nuk lexohet)
4. Refuzon të përgjigjet (Nuk lexohet)

2.

Sa shpesh bisedoni për politikë me miqtë dhe familjen tuaj?
1. Çdo ditë
2. Disa herë në javë
3. Disa herë në muaj
4. Asnjëherë
5. Nuk e di/ pa përgjigje (Nuk lexohet)

3.

Sipas Jush, çfarë është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoni?
1. Kuvendi luan rol të rëndësishëm në jetën politike
2. Kuvendi luan rol jo aq të rëndësishëm në jetën politike
8. Nuk e di (nuk lexohet)
9. Refuzon të përgjigjet (Nuk lexohet)

4.

Besimi në institucionet - Në shkallën prej 1 - 10 përshkruani sa është besimi
juaj në institucionet në vijim:

1- besim më i ulët

10 – besim më i lartë

Nuk e di/ Refuzon
të përgjigjet

Kuvendi i RMV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Qeveria e RMV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Gjyqësori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Presidenti i RMV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

5. Në çfarë masë konsideroni se jeni të
njoftuar me atë që ka punuar Kuvendi në
periudhën maj 2019 deri në janar 2020?
(Sqarim: Si i miratonte ligjet dhe për se u
debatua)

1. Tërësisht jam i/e njoftuar
2. Pjesërisht jam i/e njoftuar
3. Pak jam i/e njoftuar
4. Aspak nuk jam i/e njoftuar – kalohet në
pyetjen tjetër
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6.

Për se do të mbani mend këtë përbërje parlamentare?

Tema aktuale të diskutuara në Kuvend
1. Marrëveshja me Greqinë
2. Ndryshimet Kushtetuese
3. Ligji për amnisti
4. Ligji për përdorimin e gjuhëve
5. Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi
6. Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë
7. Ligji për parandalimin e korrupsionit
8. Zgjedhja e anëtarëve të rinj të KSHPK
9. Propozim – ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
për ndërmarrjet publike – vendosja e funksionit zëvendës
drejtor
10. Transformimi i Sekretariatit për Zbatimin e Marrëveshjes
Kornizë në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie
Ndërmjet Bashkësive
11. Debati mbikëqyrës për Rajonin e Ohrit
12. Debat publik për ndotjen e ajrit
13. Interpelanca të ministrave
14. Marrëveshja me Bullgarinë
15. Diskutim për shpenzimet e rrugës
16. Ligji për arsim të lartë
17. Propozim – ligji për shlyerjen e kamatave dhe borxheve
të qytetarëve
18. Kodi etik për deputetët
19. Ligji për duhan pirje
20. Seanca konstituive dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit
21. Tërmetet në rajonin e Ohrit – Strugës
22. Deponia në Strugë
23. Propozimi për vazhdimin e pushimit të lindjes
24. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për lojërat e fatit
25. Ligji për planifikim urbanistik
26. Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik
27. Propozim – ligji për ekzekutimin e sanksioneve
28. Propozim – ligji për mbikëqyrje inspektuese
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I përmendur

7.

Në cilat probleme duhet të fokusohet përbërja e re parlamentare?

8. Nëse dëshironi të merrni informacione
për punën e Kuvendit, cilin burim të informacioneve më së shumti e shfrytëzoni?
(vetëm një përgjigje)

1. Televizion
2. Kanali i Kuvendit
3. Portale interneti për lajme
4. Gazetë dhe magazinë
5. Radio
6. Në vend tjetër nga Interneti (për shembull Facebook, Twitter)
7. Miq, kushërinj, fqinj dhe ngjashëm
8. Nga ueb faqja e Kuvendit
9. Drejtpërdrejtë nga partitë politike
10. Tjetër
11. Nuk dëshiroj të marr informacione për
Kuvendin/Nuk më intereson (kapërceje të
ardhshmen)
12. Nuk e di/ pa përgjigje

9. Cilat burime të tjera i shfrytëzoni për
tu informuar për punën e Kuvendit? (më
shumë përgjigje janë të mundshme)

1. Televizion
2. Kanalin e Kuvendit
3. Portale interneti për lajme
4. Gazetë dhe magazinë
5. Radio
6. Në vend tjetër nga Interneti (për shembull Facebook, Twitter)
7. Miq, kushërinj, fqinj dhe ngjashëm.
8. Nga ueb faqja e Kuvendit
9. Drejtpërdrejtë nga partitë politike
10. Tjetër
11. Nuk e di/ pa përgjigje
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10. Sa informacionet që i merrni përmes
mediave për punën e Kuvendit i keni të
mjaftueshme për të qenë në rrjedhë me
ndryshimet më të rëndësishme ligjore?

1. Tërësisht i kam të mjaftueshme
2. Pjesërisht i kam të mjaftueshme
3. Pjesërisht nuk janë të mjaftueshme
4. Aspak nuk janë të mjaftueshme
9. Nuk e di/ pa përgjigje

11. Çfarë përmbajtje konsideroni se
duhet të përmbajë më tepër Kanali i
Kuvendit (i anketuari ka mundësi për më
tepër përgjigje)

1. Përmbajtje edukative për procesin
ligjvënës dhe punën e Kuvendit
2. Përmbajtje promovuese për mundësitë
të cilat ju qëndrojnë në dispozicion të
qytetarëve për përfshirje në punën e
Kuvendit dhe takime me deputetët
3.Debate politike për tema nga puna
kuvendore

4. Interpretime të ekspertëve për ligjet e
miratuara dhe ndryshimet ligjore

5. Vizita në terren të komisioneve të
Kuvendit

6. Prezantim i aktiviteteve të grupeve të
deputetëve

7. Aktivitete diplomatike dhe ngjarje të
deputetëve

8. Tjetër ( i anketuari t tregojë nëse ka
propozim tjetër)

9. Emisione kontaktuese

10. Nuk e di/ pa përgjigje
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12. Çfarë lloji të përmbajtjeve konsideroni se duhet të jenë të qasshme në ueb
faqen e Kuvendit të RMV? (i anketuari ka
mundësi për më tepër përgjigje)

1. Fjalime të deputetëve
2. Incizime nga komisionet
3. Debate publike
4. Mundësi për komunikim me deputetë
5. Mundësi për tu parashtruar pyetje
deputetëve
6. Përmbajtje edukative për rolin dhe
kompetencat e Kuvendit
7. Votimi i deputetëve për pika të caktuara
8. Procesverbale nga komisionet dhe seancat plenare
9. Monitorimi i ligjeve në të gjitha leximet /
hapat e procesit ligjvënës
10. Më tepër informacione për aktivitetet
dhe sa është aktiv deputeti / deputetja juaj
11. Transmetim i drejtpërdrejtë i seancave
të Kuvendit
12. Tjetër ( i anketuari t tregojë nëse ka
propozim tjetër)
13. Nuk e di/ pa përgjigje

Për disa vende thuhet se Qeveria ka më shumë pushtet sesa Kuvendi dhe nuk përgjigjet
para deputetëve. Për vende të tjera thuhet se Qeveria nuk ka më shumë pushtet sesa
Kuvendi dhe ajo është subjekt i kontrollit para deputetëve. Për grupin e parë të shteteve
thuhet se Qeveria ka kontroll mbi Kuvendin ndërsa për grupin e dytë thuhet se Kuvendi
ka kontroll mbi Qeverinë. Sa jeni dakord me deklaratën në vijim, për vendin tuaj?

13. Qeveria e kontrollon Kuvendin?

1. Plotësisht pajtohem
2. Pjesërisht pajtohem
3. Pjesërisht nuk pajtohem
4. Plotësisht nuk pajtohem
5. Nuk e di/ pa përgjigje

14. Kuvendi e kontrollon Qeverinë?

1. Plotësisht pajtohem
2. Pjesërisht pajtohem
3. Pjesërisht nuk pajtohem
4. Plotësisht nuk pajtohem
5. Nuk e di/ pa përgjigje
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Pjesërisht pajtohem

Pjesërisht nuk pajtohem

Aspak nuk pajtohem

Nuk e di / pa përgjigje
(Nuk lexohet)

Pyetjet e deputetëve janë mjet i deputetëve për tu informuar për punën e
institucioneve të tjera dhe të vlerësojnë se si i zbatojnë politikat. Ju lutem më
thoni se në çfarë mase pajtoheni me secilën deklaratë.

Plotësisht pajtohem

15.

1. Pyetjet e deputetëve mundësojnë kontroll mbi punën e ministrave

1

2

3

4

9

2. Pyetjet e deputetëve kanë ndikim në sigurimin e përgjegjësisë së
institucioneve

1

2

3

4

9

3. Pyetjet e deputetëve përdoren
për reklamim të qeverisë dhe të
institucioneve të tjera

1

2

3

4

9

4. Pyetjet e deputetëve i informojnë qytetarët për punën e qeverisë
dhe të institucioneve të tjera

1

2

3

4

9

5. Pyetjet e deputetëve janë të
dobishme për llogaridhënie para
deputetëve nga institucionet

1

2

3

4

9

6. Pyetjet e deputetëve përdoren për tu kritikuar qeveria dhe
institucionet të tjera

1

2

3

4

9

16. Në çfarë masë Kuvendi ndikon në
cilësinë e ligjeve në vendin tonë?

1. Shumë i kënaqur
2. Mesatarisht i kënaqur
3. Mesatarisht i pakënaqur
4. I pakënaqur
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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17. Sa shpesh ndryshojnë ligjet?

1. Shumë shpesh
2. Shpesh
3. Mjaft shpesh
4. Rrallë
5. Tepër rrallë
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

18. Sa jeni të kënaqur nga cilësia e ligjeve të cilat miratohen në Kuvend?
(në çfarë masë, ligjet i rregullojnë marrëdhëniet në shoqërinë / sigurojnë drejtësi
dhe barazi dhe / të nevojave të qytetarëve)

1. Shumë i kënaqur
2. Mesatarisht i kënaqur
3. Mesatarisht i pakënaqur
4. I pakënaqur
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

19.

Do t’ju lexoj disa funksione të Kuvendit. Ju lutem nga 1 deri në 10 (ku 1 do të
thotë aspak nuk është e rëndësishme, ndërsa 10 do të thotë shumë 		
e rëndësishme) na thoni në çfarë masë konsideroni se funksioni i lexuar është
i rëndësishëm (të rrethojnë funksionet / qëndrimet)

1- aspak nuk është i
rëndësishëm

10 – shumë është i
rëndësishëm

ND/PP

1. Të miratojë
numër sa më të
madh të ligjeve
dhe ndryshimeve
ligjore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

2. Të miratojë ligje sa më cilësore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

3. Të kontrollojë
Qeverinë dhe
ministritë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

4. Të kujdeset se
si zbatohen ligjet
dhe politikat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

5. Të mundësojë që publiku
të marrë pjesë
në përgatitje të
ligjeve dhe politikave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

6. Të organizojë
debate publike e
ekspertë, shoqata
civile për çështje
aktuale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

7. Të mbikëqyrë
se si shpenzohet
Buxheti (paratë
publike)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99
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20.

Do t’ju lexoj disa funksione të Kuvendit. Ju lutem nga 1 deri në 10 (ku 1 do të
thotë aspak nuk i përmbush, ndërsa 10 do të thotë se plotësisht i përbush)
na thoni në çfarë mase konsideroni se Kuvendi i realizon këto funksione ( të
rrethohen funksionet / qëndrimet)

1-Aspak nuk i
përmbush

46

10- Plotësisht i
përmbush

ND/PP

1. Të miratojë
numër sa më të
madh të ligjeve
dhe ndryshimeve
ligjore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

2. Të miratojë ligje
sa më cilësore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

3. Të kontrollojë
Qeverinë dhe
ministritë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

4. Të kujdeset se
si zbatohen ligjet
dhe politikat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

5. Të mundësojë
që publiku të
marrë pjesë në
përgatitje të ligjeve
dhe politikave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

6. Të organizojë
debate publike e
ekspertë, shoqata
civile për çështje
aktuale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

7. Të mbikëqyrë
se si shpenzohet
Buxheti (paratë
publike)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

21. Në çfarë masë konsideroni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrje të
publikut në punën e tij?

1. Plotësisht i hapur

Me nocionin i hapur nënkuptojmë se qytetarët mund të marrin informacione në çdo
kohë për punën e Kuvendit dhe ekzistojnë
mënyra për pjesëmarrje në punën e tij)

4. Plotësisht i mbyllur

2. Pjesërisht i hapur
3. Pjesërisht i mbyllur

9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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22. Sa shpesh deputetët i përfshijnë
vërejtjet e publikut dhe organizatave
civile gjatë hartimit të ligjeve?

1. Gjithmonë
2. Shpesh ( në shumicën e rasteve)
3. Ndonjëherë
4. Rrallë
5. Asnjëherë
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

23. A e dini se cili / a është deputeti/tja
nga njësia juaj zgjedhore?

1. Po (nëse është përgjigjur saktë dhe nëse
ka njohur së paku një deputet)
2. Jo
9. Tjetër (e di se nuk ka deputet nga komuna ime)

24. A konsideroni se deputeti/ja nga
rajoni juaj (komuna, njësia zgjedhore)
është i/e qasshëm / me për takime me
qytetarët?

1. Po

25. Deputetët e rajonit Tuaj i informojnë
qytetarët për punën e vet, përmes?

1. Takime në zyrat e deputetëve

2. Jo
9. Nuk e di/ pa përgjigje

2. Takime me qytetarët në lokacione
publike
3. Paraqitje publike
4. Media
5. Rrjete sociale
6. Nuk i informojnë
9. Nuk e di/ pa përgjigje

26. Në çfarë mënyrë konsideroni
se deputetët nga rajoni juaj duhet ti
informojnë qytetarët për punën e tyre?

1. Takime në zyrat e deputetëve
2. Takime me qytetarët në lokacione
publike
3. Paraqitje publike
4. Media
5. Rrjete sociale
6. Nuk i informojnë
9. Nuk e di/ pa përgjigje
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27. Sipas jush a ka ndodhur që vitin e
kaluar, deputeti nga rajoni juaj të ngrejë
iniciativë në Kuvendin për problem me të
cilin ballafaqohet Komuna juaj?

1. Po
2. Jo
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

28. Sa konsideroni se deputetët e zgjed1. Plotësisht i përfaqësojnë
hur i përfaqësojnë interesat e qytetarëve? 2. Pjesërisht i përfaqësojnë
3. Aspak nuk i përfaqësojnë
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

29.

Sa shpesh, deputetët i përfaqësojnë interesat në vijim?

Gjithmonë

Ndonjëherë

Asnjëherë

Nuk e di

1. Interesat e qytetarëve

1

2

3

9

2. Interesat vetanake
personale

1

2

3

9

3. Interesat e qytetarëve
nga njësia e tyre
zgjedhore

1

2

3

9

4. Interesat e partisë së
tyre politike

1

2

3

9

5. Interesat e bashkësisë
etnike së cilës i takojnë

1

2

3

9

6. Biznes interesat

1

2

3

9

7. Interesat e shteteve
të tjera

1

2

3

9

30. A jeni të informuar se si mund të
merrni pjesë në punën e Kuvendit:

1. Po
2. Jo
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31. Në çfarë mënyrë konsideroni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit:
(OPSIONET NUK I LEXOHEN TË ANKETUARIT, mund të zgjidhen më tepër opsione)
1.Të filloni iniciativë për miratimin e ligjit ose ndryshime të ligjit?
2.Tu parashtroni pyetje deputetëve?
3.Të kërkoni takim me deputet?
4.Të merrni pjesë në seancë plenare të Kuvendit?
5.Të merrni pjesë në mbledhje të komisionit?
6.Të merrni informacion për dispozitat dhe aktet ligjore vijuese për të cilat do të debatojë
Kuvendi periudhën e ardhshme?
7.Të ngrini iniciativë për shpalljen e referendumit lokal?
8.Të ngrini iniciativë për shpalljen e referendumit kombëtar?
9. NUK E DI (PËRGJIGJJA NUK LEXOHET)

32. A jeni përpjekur deri tani, të merrni
pjesë në punën e Kuvendit?

1. Po
2. Jo
9. Nuk e di/ pa përgjigje

33. Në çfarë masë pajtoheni / nuk pajtoheni me deklaratën në vijim:

1. Plotësisht pajtohem

2. Pjesërisht pajtohem
- (onllajn) Internet peticionet janë mënyrë
e mirë/mjet për përfshirje të qytetarëve në 3. Pjesërisht nuk pajtohem
punën e Kuvendit?
4. Plotësisht nuk pajtohem
9. Nuk e di/ pa përgjigje
34. Në çfarë masë konsideroni se
1. Të gjithë janë të përgatitur
deputetët kanë dituri të mjaftueshme dhe
gatishmëri për të marrë vendime në emër 2. Shumica janë të përgatitur
të qytetarëve?
3. Shumica nuk janë të përgatitur
4. Aspak nuk janë të përgatitur
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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35. A pajtoheni me deklaratën në vijim:

1. Plotësisht i marrin parasysh

- Deputetët e shumicës në pushtet i
marrin parasysh argumentet e deputetëve
të opozitës gjatë miratimit të vendimeve
në Kuvend

2. Kryesisht i marrin parasysh
3. Kryesisht nuk i marrin parasysh
4. Aspak nuk i marrin parasysh
9. Nuk e di/ pa përgjigje

36. Sipas ju, sa shpesh deputetët
përdorin gjuhë në të cilën i nënçmojnë
dhe degradojnë kundërshtarët e ve në
bazë të përkatësisë së tyre politike,
etnike, fetare, gjinore?

1. Asnjëherë
2. Rrallë
3. Shpesh
4. Gjithmonë
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

37. Sipas ju, si sillen deputetet midis vete
në Kuvend?

1. Në mënyrë armiqësore
2. Në mënyrë garuese
3. Me tolerancë
4. Bashkëpunojnë
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

38. Sipas ju, sa shpesh shfrytëzohen
argumentet në debatin midis deputetëve
në Kuvendin?

1. Gjithmonë
2. Shpesh (në numrin më të madh të rasteve)
3. Rrallë
4. Asnjëherë
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

39. A konsideroni se shumica në
parlament duhet të ketë më tepër
konsideratë për qëndrimet e opozitës?

1. Po
2. Jo
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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Pjesërisht
pajtohem

Pjesërisht nuk
pajtohem

Plotësisht nuk
pajtohem

Nuk e di / Nuk
ka përgjigje
(Nuk lexohet)

Do t’ju lexojmë disa deklarata. Në çfarë masë pajtoheni me ato?

Plotësisht
pajtohem

40.

1. Deputetët janë tërësisht të varur nga
vullneti i liderëve të partive politike

1

2

3

4

9

2. Koalicioni i udhëhequr nga VMRO –
DPMNE, kontribuon për punë më cilësore të
Kuvendit

1

2

3

4

9

3. Koalicioni i udhëhequr nga LSDM,
kontribuon për punë më cilësore të Kuvendit

1

2

3

4

9

4. Partia Bashkimi Demokratik për Integrim,
kontribuon për punë më cilësore të Kuvendit

1

2

3

4

9

5. Partia BESA kontribuon për punë më
cilësore të Kuvendit

1

2

3

4

9

6. Koalicioni Aleanca për Shqiptarët,
kontribuon për punë më cilësore të Kuvendit

1

2

3

4

9

7. Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend,
jo përmes takimeve të liderëve

1

2

3

4

9

8. Shoqatat e qytetarëve duhet më tepër të
marrin pjesë në punën e Kuvendit

1

2

3

4

9

9. Për momentin, për vendin është më me
rëndësi të zbatohen reforma të shpejta në
vend të diskutimeve të gjata për reformat me
pjesëmarrjen e qytetarëve

1

2

3

4

9

10. Kuvendi është i përgatitur të zbatojë
reforma dhe ta normalizojë gjendjen politike

1

2

3

4

9
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41. Cilat reforma konsideroni se duhet
të jenë prioritare për Kuvendin? - Në cilat
segmente konsideroni se Kuvendi duhet
të reformohet më tepër?

1. Në funksionin mbikëqyrës mbi punën e
Qeverisë

(2 answers are selected):

4. Në rrolin mbikëqyrës drejt trupave
rregullatorë

2. Në funksionin përfaqësues
3. Në funksionin ligjvënës

5. Në funksionin diplomatik
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
42. A konsideroni se bojkoti është
1. Po
mënyrë e drejtë për shprehjen e
qëndrimeve politike në punën e Kuvendit?
2. Jo
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

43. A konsideroni se zvarritja dhe
1. Po
prolongimi i debatit për të mos u sjell
ndonjë ligj ose vendim është mënyrë e
duhur për shprehje të qëndrimeve politike 2. Jo
në punën e Kuvendit?
9. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

44. A mund të kontribuojë ndryshimi i
mënyrës se si zgjidhen deputetët (modeli
zgjedhor) në zgjedhjet parlamentare për
përbërje më cilësore të Kuvendit?

1. Plotësisht pajtohem
2. Pjesërisht pajtohem
3. Pjesërisht nuk pajtohem
4. Plotësisht nuk pajtohem
9. Nuk e di/pa përgjigje

45. A mund të kontribuojë ndryshimi i
mënyrës në të cilën zgjidhen deputetët
(modeli zgjedhor)në zgjedhjet parlamentare, për zvogëlimin e varësisë së
deputetëve nga liderët partiak?

1. Plotësisht pajtohem
2. Pjesërisht pajtohem
3. Pjesërisht nuk pajtohem
4. Plotësisht nuk pajtohem
9. Nuk e di/pa përgjigje

46. Nga grupet të qytetarëve në vijim,
interesat e cilit grup mendoni se Kuvendi
i përfaqëson më mirë: (zgjidhen 2
përgjigje)

1. Persona me nevoja të veçanta
2. LGBT komuniteti
3. Romë
4. Prindër të vetëm
5. Gra
6. Të moshuar
7. Të papunësuar
8. Shfrytëzues të ndihmës sociale
9. Të rinj
10. Banorë të rajoneve rurale
9. Nuk e di/pa përgjigje
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47. A konsideroni se është me rëndësi
që në Kuvend të formohen më tepër
grupe partiake ( si për shembull Klubi
i deputeteve) në të cilat deputetët nga
parti të ndryshme do të bashkohen rreth
çështjeve të njëjta?

1. Po

48. Nëse po, për të cilat çështje konsideroni se
është me rëndësi të themelohen grupe
të tilla?

1. Persona me nevoja të veçanta

2. Jo (E kapërcen pyetjen e 47-të) )
3. Nuk e di/pa përgjigje

2. LGBT komuniteti
3. Romë
4. Prindër të vetëm
5. Gra
6. Të moshuar
7. Të papunësuar
8. Shfrytëzues të ndihmës sociale
9. Të rinj
10. Mbrojtja e mjedisit jetësor
11. Banorë të rajoneve rurale

49. Për disa vende flitet se Qeveria ka fuqi më të madhe se sa Kuvendi dhe nuk
përgjigjet para deputetëve. Për vende të tjera flitet se Qeveria nuk ka fuqi më të
madhe nga Kuvendi dhe se ajo është objekt i kontrollit nga deputetët. Për grupin e
parë thuhet se Qeveria ka kontroll mbi Kuvendin ndërsa për të dytën se Kuvendi ka
kontroll mbi Qeverinë. Sa pajtoheni me deklaratën vijuese për vendin tuaj?

А

B

V

G

D

GJ

Qeveria ka
kontroll të
plotë mbi
Kuvendin

E
Kuvendi ka
kontroll të
plotë mbi
Qeverinë

50. Vlerësoni punën e përbërjes së fundit parlamentare në shkallën prej 1 deri 5
(ku 1 është më dobët, ndërsa 5 është më mirë)

1 më dobët

1

5 më mirë

2

3

4

5
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Informacion mbi
projektin
_

Informacion mbi
IDSCS
_

Programi Zviceran për Mbështetje Parlamentare

IDSCS është think tank - organizatë civile që

(PSP) do të mbështesë përpjekjet e Kuvendit të

hulumton zhvillimin e qeverisjes së mirë, shtetin e

Republikës së Maqedonisë së Veriut, për pavarësi

së drejtës dhe integrimin evropian të Maqedonisë.

nëpërmjet ndërtimit të konsensusit, reformave

IDSCS ka për mision ndihmën e angazhimit qytetar

strukturore dhe ndërtimin e kapaciteteve në

në vendimmarrje dhe për të forcuar kulturën

zhvillimin institucional të Kuvendit, në rolet e tij

pjesëmarrëse politike. Duke zhvilluar vlerat

ligjvënëse dhe mbikëqyrëse dhe në transparencën

liberale, IDSCS kontribuon në bashkëjetesën midis

dhe llogaridhënien institucionale.

diversitetit

PSP zbatohet nga Instituti Nacional Demokratik,
Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup
dhe Qendra për Menaxhim me Ndryshme, për
mbështetjen e planifikimit strategjik të Kuvendit,
për reforma në menaxhimin me burimet
njerëzore, për vlerësim të përmirësuar të ndikimit

Informatat kontaktuese pёr IDSCS
Adresё: Str. Miroslav Krlezha No.52/1 /2,
1000 Shkup
Telefoni / Fax: +389 2 3094760
E-Mail: contact@idscs.org.mk

të rregullativës dhe proceset e prokurimit,
për përkushtimin ndaj të dhënave të hapura
dhe nëpërmjet matjes së opinionit publik dhe
monitorimit të përpjekjeve për reforma, përfshirë
edhe për angazhim më të madh të qytetarëve në
proceset e krijimit të politikave.
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