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Ky Publikim ёshtё pёrpiluar nё kuadёr tё Programit pёr Mbёshtetje Parlamentare (PMP), e mbёshtetur nga Agjencia Zvicerane 
pёr Zhvillim dhe Bashkёpunim (SDC) nёpёrmjet Ambasadёs sё Zvicrёs nё Republikёn e Maqedonisё sё Veriut. PMP, zbatohet nga 

Instituti Nacional Demokratik (IND), Institutit pёr Demokraci „Societas Civilis“ – Shkup (IDSCS) dhe Qendra pёr Menaxhim me 
Kriza (QMK). Pёrmbajtja e publikimit nё asnjё mёnyrё nuk mund tё konsiderohet se i reflekton pikёpamjet e SDC.



1. Hyrje_

Burimi i legjitimitetit në kryesimin, veprimin dhe 

vendimmarrjet e deputetëve të Kuvendit, qëndron 

te qytetarët. Ky funksion përfaqësues i detyron 

deputetët të jenë transparentë dhe gjithëpërfshirës 

në punën e tyre para publikut dhe të përmirësojnë 

vazhdimisht mekanizmat për përmbushjen e 

këtyre detyrimeve. Kuvend që është i mbyllur ndaj 

qytetarëve të saj, rrënon sovranitetin që buron dhe u 

përket qytetarëve. 

  

Në mënyrë që të jenë transparent ndaj publikut, 

dhomat ligjvënëse shpesh kanë kanalet e tyre të 

informimit në lidhje me punën e tyre, siç kanal 

televiziv i Kuvendit dhe ueb faqja. Nga ana tjetër, 

me rëndësi është monitorimi dhe përshtatja e 

dinamikës së zhvillimit të mjeteve për informimin e 

publikut, dhe së këndejmi parlamentet shpesh janë 

të pranishme në kanalet moderne, siç janë mediat 

sociale Twitter dhe Facebook. Gjetja dhe praktikimi i 

mekanizmave përkatës për komunikim me publikun 

është me rëndësi thelbësore për mirëmbajtjen e 

vazhdueshme të aktualitetit midis qytetarëve, si 

thirrje dhe promovim i mekanizmave për përfshirjen 

e tyre në punën e Kuvendit. 

Në këtë drejtim, Instituti për Demokraci “Societas 

Civilis” - Shkup në anketat mbi perceptimin e 

qytetarëve për punën e Kuvendit, thekson çështjet 

që kanë të bëjnë me informimin e qytetarëve për 

punën e Kuvendit, burimet e informimit që ata 

më shpesh përdorimin, dhe nivelin e interesit dhe 

pjesëmarrjen në punën e Kuvendit. Së këndejmi, 

qëllimi i kësaj analize të shkurtër është të japë 

përmbledhje krahasuese të zhvillimit të trendeve 

në këto fusha, duke marrë parasysh rezultatet e 

anketave në katër vitet e fundit (2018 - 2021). Për 

më tepër, analiza ofron përmbledhje të shkurtër 

të pozicioneve dhe praktikave në lidhje me këto 

çështje në Parlamentin Evropian, Mbretërinë e 

Bashkuar dhe Kosovë.
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2. Si i informon 
qytetarёt Parlamenti 
Evropian dhe 
parlamentet e 
Britanisё sё Madhe 
dhe Kosovёs, pёr 
punёn e vet? _

Parlamenti Evropian

Perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve të shteteve 

anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me punën 

e Parlamentit Evropian ishte objekt i studimit për 

monitorimin e opinionit publik “Parlamenti”1 në 

vitin 2020. Kjo analizë, e krijuar me kërkesë të vetë 

Parlamentit Evropian, kishte për qëllim zbulimin e 

perceptimit të qytetarëve për punën e parlamentit, 

por gjithashtu bazuar në të dhënat e siguruara, 

të punojë në përmirësimin e punës së tij. Raporti 

gjithashtu ofron informacione edhe në lidhje me 

atë se si qytetarët e BE-së, marrin informacione në 

lidhje me Parlamentin Evropian. 

Lidhur me mekanizmat e informimit për punën 

e Parlamentit Evropian, shumica e qytetarëve të 

BE-së (79%) deklaruan se televizioni si medium 

është mekanizmi i tyre më i përdorur për marrjen 

e informacionit në lidhje me punën e Parlamentit 

Evropian. Në radhë të dytë, qytetarët deklaruan 

se informohen përmes ueb faqeve (51%), më 

tej përmes rrjeteve sociale 35%, radios 34% dhe 

mediave të shkruara 25%. Vërehet përdorim 

i konsiderueshëm i mediave tradicionale, siç 

është televizioni, por gjithashtu përdorim i 

konsiderueshëm i mediave si radio dhe mediat e 

shkruara. Megjithatë, forma të reja të informimit, 

siç janë ueb faqet dhe rrjetet sociale, ngadalë po 

arrijnë dhe po i tejkalojnë kanalet tradicionale të 

informimit.

Britania e Madhe

Në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2019, 

Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar bëri përpjekje 

për promovimin e përfshirjes së publikut në 

punën e tij, duke vendosur lidhje jo-tradicionale 

midis deputetëve dhe publikut britanik. Kështu, 

parlamentarët miratuan mënyra të reja të punës 

që përfshijnë kërkimin dhe dëgjimin në mënyrë 

aktive të qëndrimeve të publikut. 

Pikërisht mbi këtë temë, interesi i qytetarëve 

për Parlamentin dhe politikën në Britaninë e 

Madhe, është hulumtimi i “Hansard Society”2 

publikuar në vitin 2019. Rezultatet treguan një 

interes përgjithësisht të dobët të qytetarëve për 

politikën në përgjithësi. Kështu, rreth 26% e të 

anketuarve deklaruan se nuk janë të interesuar për 

politikë, ndërsa 18% nuk dinë asgjë për politikën. 

Konkretisht në lidhje me Parlamentin e Mbretërisë 

së Madhe, 20% e të anketuarve thanë se nuk dinin 

asgjë për punën e këtij institucioni.3

1  Institute for Government ,,Parliamentary Monitor” 2020 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/
eurobarometer/2020/parlemeter-2020/en-report.pdf

2  Hansard Society ,,Audit of Political Engagement’’ 2019 https://assets.ctfassets.net/
rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-
Engagement-16__2019-report.pdf

3 Hansard Society, “Audit of Political Engagement’’ 2019 https://assets.ctfassets.net/
rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-
Engagement-16__2019-report.pdf

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/parlemeter-2020/en-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/parlemeter-2020/en-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
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Duke njohur nevojën për investim të përpjekjeve 

dhe burime shtesë me qëllim informimin e publikut 

dhe përmirësimin e imazhit të paraqitur në analizë, 

Parlamenti Britanik ngadalë pranoi potencialin e 

mediave sociale, të cilat gjithnjë e më shumë janë 

pjesë e jetës së përditshme, si mekanizëm për të 

arritur audiencën e tij. Kjo legjislaturë identifikoi se 

mediat sociale kontribuojnë ndjeshëm në rritjen e 

transparencës dhe llogaridhënies së debatit publik.4

Shumica e komisioneve parlamentare u instaluan 

në Twitter në vitin 2012, por megjithatë vërehet 

mungesë në praktikimin në platforma të tjera, 

të tilla si Facebook. Në përgjithësi, në periudhën 

2017 - 2019, mbi 75% e komisioneve të Dhomës së 

Poshtme ishin në një farë mënyre aktive në mediat 

sociale, ndërsa kjo përqindje për komisionet e 

Dhomës së Lartë është më e ulët dhe është 40%.  

Kjo prani e Parlamentit në mediat sociale i bën më 

të dukshëm në mesin e përdoruesve të mediave 

sociale, mekanizma informimi, popullariteti i të 

cilëve po rritet ndjeshëm në mesin e publikut. 

Kosova

Republika e Kosovës, si një vend relativisht i ri, në 

përputhje me trendet rajonale, po bën përpjekje 

për të promovuar transparencën dhe hapjen e 

Kuvendit të saj ndaj qytetarëve. Në mbështetje të 

këtyre përpjekjeve, në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës 

miratoi “Deklaratë për Hapje Parlamentare”.6 

Për të realizuar zotimet në këtë Deklaratë, Kuvendi 

themeloi organ gjithëpërfshirës të përbërë nga 

deputetë, shoqëria civile dhe përfaqësues të 

disa partive politike, i cili do të punojë në afrimin 

e punës së Kuvendit më pranë qytetarëve. Disa 

nga zgjidhjet për avancimin e hapjes së Kuvendit 

nënkuptojnë zgjidhje teknologjike për monitorimin 

e legjislacionit, si dhe punën e deputetëve, hapjen 

e dyerve të Kuvendit për pjesëmarrje më aktive të 

qytetarëve në punën e tij dhe ngjashëm.

Si hap shtesë në këtë fushë, Kuvendi i Kosovës 

punon në zhvillimin e një strategjie të mediave 

sociale dhe promovimin e faqes së Kuvendit në 

Facebook, këto përpjekje ndihmojnë në informimin 

e publikut për punën e Kuvendit në bazë ditore, 

përveç botimit të raporteve të lajmeve.7 

4 Institute for Government, ”Parliamentary Monitor” 2020 https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/
parliamentary-monitor-2020/parliament-and-public

5 Ibid.
6 Declaration on Parliamentary Openness  https://openingparliament.org/declaration/
7 Kosovo Parliament and media work to better inform the public- National Democratic Institute https://www.ndi.org/our-

stories/kosovo-parliament-and-media-work-better-inform-public

 https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/parliamentary-monitor-2020/parliament-and-public
 https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/parliamentary-monitor-2020/parliament-and-public
https://openingparliament.org/declaration/
https://www.ndi.org/our-stories/kosovo-parliament-and-media-work-better-inform-public
https://www.ndi.org/our-stories/kosovo-parliament-and-media-work-better-inform-public
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Grafiku 1. Deri në çfarë mase mendoni se jeni të njoftuar me atë që ka punuar Kuvendi në periudhën e kaluar (%)

3. Informacion mbi 
punёn e Kuvendit 
tё Republikёs sё 
Maqedonisё sё Veriut 
pёr periudhёn nga 
viti 2018 deri nё vitin 
2021 _

A mendojnë qytetarët se janë të njoftuar me 

punën e Kuvendit?

Rezultatet e fituara nga anketat në terren në katër 

vitet e fundit tregojnë se qytetarët janë vazhdimisht 

të ndarë për sa i përket njoftimit të tyre me 

punën / atë që është bërë në Kuvend gjatë vitit 

të kaluar. Lidhur me punën e përbërjes aktuale 

parlamentare, 51% e qytetarëve u përgjigjën se 

janë pjesërisht ose plotësisht të vetëdijshëm me 

atë që deputetët kanë bërë nga gushti i vitit 2020 

deri në janar 2021, ndërsa 48% u përgjigjën se 

ata pak ose aspak nuk janë të njohur me punën e 

deputetëve. Përgjigjet e qytetarëve janë pothuajse 

të njëjta edhe për katër vitet e fundit.8  

Kjo qëndrueshmëri konfirmon se nuk janë bërë 

hapa të konsiderueshëm nga Kuvendi me qëllim 

të afrojë punën e tij më pranë qytetarëve, të rrisë 

transparencën dhe të forcojë komunikimin me 

publikun. Kuvendi duhet të shqyrtojë rregullisht 

modernitetin dhe praktikën e mekanizmave të tij 

për komunikim me qytetarët, dhe rregullisht të 

azhurnojë, me qëllim rritjen e transparencës dhe 

llogaridhënies së tij.    

8  Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup. Rezultatet nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën 
e Kuvendit, të realizuar në periudhën 2018 - 2021.
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Grafiku 2. Burime për informim mbi punën e Kuvendit të Qytetarëve (%)

Cilat burime të informimit i përdorin qytetarët

më shpesh

Qytetarët vazhdimisht tregojnë kanalet televizive 

si burimin më të preferuar të informimit në lidhje 

me punën e Kuvendit. Megjithatë, në katër vitet 

e fundit, vërehet trend në rënie te qytetarët në 

monitorimin e këtij burimi të informimit, nga 

62% në vitin 2018 në 41% deri në vitin 2021. Për 

llogari të kësaj, ekziston një trend i lehtë në rritje 

i popullaritetit të mediave sociale si kanal për 

informim në lidhje me punën e Kuvendit, nga 

13% në vitin 2018 në 22% deri në vitin 2021. Për 

më tepër, rreth 10% e qytetarëve për punën e 

Kuvendit, rregullisht kuptojnë nga internet portalet 

e lajmeve. Përdorimi i kanalit të Kuvendit dhe ueb 

faqja e Kuvendit, si burime zyrtare për komunikim 

me publikun të këtij institucioni, përdoren 

në mënyrë të pa konsiderueshme. Kështu, 

përqindja e qytetarëve që kanë vizituar kanalin 

e Kuvendit në katër vitet e fundit është nën 6%, 

ndërsa përqindja e qytetarëve që kanë vizituar 

ueb faqen e Kuvendit është nën 3%.9  

Këto të dhëna regjistrojnë se qytetarët zakonisht 

preferojnë mënyra të tjera të informimit në 

lidhje me punën e Kuvendit, për llogari të 

burimeve zyrtare të Kuvendit, kanali i Kuvendit 

dhe ueb faqja e Kuvendit. Së këndejmi, është 

veçanërisht e rëndësishme të investohet dhe 

zhvillohet më tej në këto kanale, modernizimin 

e tyre dhe disponueshmërinë dhe dukshmërinë 

më të madhe, gjithnjë me qëllim aktualitet dhe 

përdorim më të madh nga publiku.

9 Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup. Rezultatet nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e 
Kuvendit, të realizuar në periudhën 2018 - 2021.
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Informimi i të rinjve për punën e Kuvendit

Kur bëhet fjalë për informimin në lidhje me punën 

e Kuvendit, të rinjtë e moshës 18 deri 29 vjeç, si 

burimet dominuese të informimit në dy vitet e 

fundit përmendin mediat sociale. Në vitin 2021, 

33% e të rinjve thanë se për punën e Kuvendit 

kuptojnë nga mediat sociale, ndërsa deri në vitin 

2020, ky numër është për pesë pikë të përqindjes 

më i lartë dhe është 38%. Përqindja e të rinjve që 

deklaruan se janë të informuar përmes televizionit 

është e lartë, por në katër vitet e fundit ka pasur 

një trend në rënie të popullaritetit të këtij burimi 

informimi, nga 38% përkatësisht 36% në vitin 2018 

dhe 2019, në 22% në vitin 2020 dhe 15% në vitin 

2021. Internet portale e lajmeve gjithashtu janë 

përdorur në mënyrë të konsiderueshme nga të 

rinjtë për informim për punën e Kuvendit në katër 

vitet e fundit, ku mbi 11% e të anketuarve zgjedhin 

rregullisht këtë kanal, me përjashtim të vitit 2020, 

kur kjo përqindje e të anketuarve ishte 6%. Kanali i 

Kuvendit dhe ueb faqja e Kuvendit përdoren gjithnjë 

e më pak tek të rinjtë. Kështu, në katër vitet e fundit, 

më pak se 6% e të rinjve deklaruan se ndjekin 

kanalin e Kuvendit, ndërsa më pak se 4% kanë 

vizituar ueb faqen e Kuvendit.10

Shumica e parlamenteve në të gjithë botën e 

pranojnë se kanë problem me mungesën e interesit 

të të rinjve për demokracinë përfaqësuese. Ky 

problem nuk paraqitet sepse të rinjtë përgjithësisht 

kanë mungesë interesi për politikën. Përkundrazi, 

shumë të rinj janë të përfshirë aktivisht në aktivitete 

dhe fushata të drejtpërdrejta në mbështetje të 

ndonjë kauze. Mirëpo, nga të gjitha grup moshat, 

pikërisht të rinjtë kanë më pak gjasa të votojnë 

ndërsa tjetërsimi i tyre nga politika parlamentare 

është veçanërisht i theksuar. Duke pasur parasysh 

këtë situatë, parlamentet tani po bëjnë përpjekje 

për të përfshirë interesat e studentëve në punën e 

tyre. Këto iniciativa marrin shumë forma, disa prej 

të cilave bazohen në edukimin brenda shkollës, disa 

prej të cilave zhvillohen në kuadër të parlamenteve, 

ndërsa disa përfshijnë një kombinim të të dyjave.11

Prandaj, duhet të gjendet stimul përkatës me 

qëllim stimulimin e interesit në mesin e të rinjve për 

përfshirje aktive në proceset e punës së Kuvendit, 

si dhe transmetimin e të gjithë informacioneve 

përmes një kanali të arritshëm dhe aktual për ta. 

Për këto shkaqe, Kuvendi duhet të krijojë qasje 

të shtresuar për informimin e qytetarëve, të 

përshtatshme për secilën grup moshë. 

 

10  Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup. Rezultatet nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën 
e Kuvendit, të realizuar në periudhën 2018 - 2021.

11  Beetham,D.(2006) Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A Guide to Good Practice. Inter-Parliamentary 
Union. Në dispozicion në: http://archive.ipu.org/dem-e/guide/guide-3.htm

http://archive.ipu.org/dem-e/guide/guide-3.htm 
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Grafiku 3. Burimet për informim mbi punën e Kuvendit të personave të moshës 18 deri 29 vjeç (%)

Përpjekjet e Kuvendit për rritjen e transparencën 

dhe llogaridhënies për punën e tij drejt Kuvendit 

përmes Partneritetit për Pushtet të Hapur  

Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e 

Rrjetit Ndërkombëtar për Partneritet për Pushtet 

së Hapur (PPH)12, iniciativë që siguron platformë 

ndërkombëtare për reformën e brendshme, që 

synon autoritete më të hapura, të përgjegjshme dhe 

llogaridhënëse ndaj qytetarëve. Kuvendi i Republikës 

së Maqedonisë së Veriut u bashkua me iniciativat e 

PPH-së, me aktivitet shtesë drejt arritjes së Kuvendit 

të Hapur në vitin 2017, disa vjet pasi qeveria u bë 

pjesë e platformës globale të PPH në vitin 2011.

Në korrik të viti 2018, u miratua Plani i parë i Veprimit 

i Kuvendit drejt qëllimeve të PPH-së. Plani përfshin 

5 angazhime, përmbushja e të cilave është një 

hap drejt hapjes dhe transparencës më të madhe 

të Kuvendit, si dhe diversifikimin e metodave për 

informimin e publikut. Angazhimet përfshijnë pjesën 

për promovimin e mekanizmave dhe mjeteve të 

Kuvendit për informimin e publikut për punën e tij, 

transparencë më të madhe financiare, përfshirje më 

të madhe të publikut në punën e Kuvendit si dhe 

promovimin e funksionit të tij mbikëqyrës.13   

   

12 Më shumë informacion mbi rrjetin Partneritetit për Pushtet të Hapur (PPH) janë në dispozicion në ueb faqen e tyre në:  
https://www.opengovpartnership.org/ 

13 Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup (2021) Plani i Veprimit i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
drejt qëllimeve të Partneritetit për Pushtet të Hapur 2018 - 2020. Raporti i Monitorimit janar 2020 - janar 2021.
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4. Pёrfundim_

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

rregullisht përmes mjeteve të komunikimit, 

përkatësisht në ueb faqen-dhe Kanalin e Kuvendit, 

raporton për aktivitetet e tij. Por pyetja është se sa 

ndikon ky informim tek qytetarët, sa është interesi 

i tyre, sa mendojnë se janë të njohur me punën e 

Kuvendit dhe në çfarë mënyre. Më pas, cilat mjete 

të informimit përdoren më shpesh nga qytetarët, 

dhe përmes cilave mjete informacioni është më i 

arritshëm për ta.

Qytetarët janë përgjithësisht të ndarë në lidhje me 

njohjen e tyre me punën e Kuvendit, dhe kjo gjendje 

ka qenë relativisht e pandryshuar në vitet e fundit. 

Si burim më të zakonshëm të informimit, qytetarët 

përmendën kanalet televizive, internetin përmes 

portaleve të lajmeve ose rrjetet sociale. Interneti 

po bëhet gjithnjë e më i popullarizuar në mesin 

e qytetarëve dhe përmes tij ata zakonisht marrin 

informacione për punën e Kuvendit.

Të rinjtë zakonisht marrin informacione për punën 

e Kuvendit përmes kanaleve të reja të informimit 

- internet dhe mediat sociale. Burimet e tjera 

pothuajse nuk përdoren prej tyre, veçanërisht ueb 

faqja e Kuvendit dhe kanali i Kuvendit, si kanale 

zyrtare për informimin e Kuvendit. 

Parlamenti Britanik, si dhe parlamentet e 

Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës, e njohin 

nevojën për përfshirje dhe informim më të madh 

të publikut për punën e tyre. Për këtë qëllim, këto 

institucione kapërcejnë lidhjet tradicionale midis 

deputetëve dhe publikut, duke miratuar kanale të 

reja për komunikim të dyanshëm me qytetarët. Në 

këtë drejtim është përdorimi i tyre aktiv i mediave 

sociale.

Transparenca dhe hapja e parlamenteve ndaj 

qytetarëve të tyre mund të rritet ndjeshëm përmes 

mbështetjes së tyre për përpjekjet për Parlament 

të Hapur dhe rrjetit të Partneritetit për Pushtet 

të Hapur (PPH). Anëtarësimi i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, 

edhe pse janë relativisht demokraci të reja në 

këtë rrjet, është një hap i rëndësishëm përpara në 

përpjekjet e tyre për të arritur këto qëllime.
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5. Rekomandime pёr 
Kuvend mё transparent 
dhe pёrfshirjen e 
qytetarёve _

Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kuvendi 

të rrisë transparencën në punën e tij, si dhe 

informacionet që ata ndajnë për punën e tyre të 

arrijë tek qytetarët gjithnjë e më shumë. Prandaj, 

duhet punuar në përfshirjen më të madhe të 

qytetarëve në punën e Kuvendit, përmes mënyrave 

të ndryshme, por edhe kanaleve të komunikimit. 

Anëtarësimi në rrjetin e Partneritetit për Pushtet së 

Hapur (PPH) është një hap i rëndësishëm në këtë 

drejtim. Sidoqoftë, ajo që duhet të synojë Kuvendi 

është përfshirja e përpjekjeve më të guximshme 

dhe reformuese në planet e veprimit për PPH, si 

dhe investimi i përpjekjeve serioze për realizimin e 

tyre. 

Kuvendi të rrisë përpjekjet për informim dhe 

përfshirje më intensive të publikut në punën e 

tij. Prandaj, është i nevojshëm promovimi aktiv 

i mekanizmave në dispozicion të qytetarëve për 

përfshirjen e tyre në punën e Kuvendit, si dhe 

inkurajimi të njëjtat të përdoren. 

Për më tepër, është e nevojshme të investohet në 

modernizimin e kanaleve zyrtare të Kuvendit për 

komunikim me publikun, me qëllim përshtatjen e 

trendeve të reja të informimit të cilat janë aktuale 

në mesin e qytetarëve. Në përputhje me këtë qëllim, 

është përshtatja e burimeve të informimit sipas 

grupeve të ndryshme të synuara. Në veçanti 

Kuvendi duhet të punojë në zhvillimin e kanalit 

të Kuvendit dhe ueb faqen e Kuvendit si burimet 

kryesore të informimit për Kuvendin, në mënyrë që 

të informojë më mirë qytetarët.

Nevojiten përpjekje të rinjtë të jenë më të 

interesuar në punën e Kuvendit dhe të zhvillohen 

mekanizma për përfshirje në punën e Kuvendit. 

Përkundër faktit se Kuvendi, përmes Institutit 

Parlamentar, ka zhvilluar program për edukimin 

dhe përfshirjen e nxënësve të shkollave të mesme 

në punën e Kuvendit, përsëri këto përpjekje duhet 

të zgjerohen dhe intensifikohen për të rritur 

interesin dhe përfshirjen e të rinjve në punën e 

Kuvendit. Kombinimi i aktiviteteve ekzistuese që 

realizohen në kuadër të Kuvendit, me pasurimin 

e përmbajtjeve edukative në këtë fushë në 

programin shkollor, janë mekanizëm i mirë që 

praktikohet në parlamentet e tjera.



IDSCS Analizё e shkurtёr krahasuese nr.10/2021 - prill 202112

Autor: Pero Јоvanovski
-
prill 2021

Autor: Pero Јоvanovski
-

prill 2021

Analizё e shkurtёr krahasuese nr.10/2021 
-

Informimi i qytetarёve pёr punёn 
e Kuvendit tё Republikёs sё 
Maqedonisё sё Veriut 

ПРОГРАМА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОДДРШКА
PROGRAMI PËR MBËSHTETJE PARLAMENTARE 
PARLIAMENT SUPPORT PROGRAMME

ПРОГРАМА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОДДРШКА
PROGRAMI PËR MBËSHTETJE PARLAMENTARE 
PARLIAMENT SUPPORT PROGRAMME

Analizё e shkurtёr krahasuese nr.10/2021
-

Informimi i qytetarёve pёr punёn 
e Kuvendit tё Republikёs sё 

Maqedonisё sё Veriut 


