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Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të 

Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut 

Nga Qendra e Studimeve të Sigurisë Evropiane  

(ed. Jos Boonstra) 

 Hyrje 
Në kohët tona, sasia e informacionit të disponueshëm me 
vetëm disa klikime në telefon është mbytëse. Megjithatë, 
marrja e informacionit të përditësuar mbi zbatimin e një 
politike të caktuar mbetet po aq e vështirë sa përpara. 
Aksesimi i informacionit shtesë jo gjithmonë do të thotë që 
jemi më mirë të informuar. Për deputetet e angazhuar në 
Kuvend, mund të jetë e vështirë përzgjedhja e burimit të 
informacionit që do të përdorin ndërsa ushtrojnë 
funksionet e tyre të ligjvënies, përfaqësimit dhe 
mbikqyrjes së qeverisë. Kur vendosin çfarë të lexojnë, 
deputetët e Kuvendit duhet të vrasin mendjen me pyetjen: 
Çfarë mund të më tregoni që nuk e di akoma? Prandaj 
është e rëndësishme që anëtarët e Kuvendit të 
mbështetën me informacion të përditësuar, të saktë dhe 
të bazuar në fakte, i cili të jetë i aplikueshëm në punën e 
tyre.  
 
Përveç informacionit thelbësor të siguruar nga qeveria, ka 
shumë burime të tjera informacioni nga ku mund 
tëinformohen deputetët e një vendi. Së pari, deputetët 
mund të informohen për tema specifike nga agjencitë e 
pavarura, duke filluar nga Avokati i Popullit në një bord 
arsimor, ose nga zyra e auditimit te shërbimi i inspektimit 
të kujdesit shëndetësor. Së dyti, parlamentet kanë burimet 
e tyre të informacionit, siç janë departamentet kërkimore 
parlamentare, personeli institucional parlamentar ose 
asistentët personalë që ofrojnë kërkime dhe analiza 
themelore. 

 
Çeshtjet kryesore: 

 
Sikurse në vendet e tjera, Parlamenti i 

Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së 

Veriut janë ndikuar nga një paradoks i 

informacionit: deputetët janë të 

mbingarkuar me informacion, megjithatë, 

ata përballen me mungesën e 

informacionit specifik mbi të cilin duhet të 

mbështetesin punën e tyre. 

 

Në një kohë kur është gjithnjë e më e 

vështirë për të ndarë faktet nga trillimi, 

ligjvënësit përballen me nevojën në rritje 

për një bazë të brendshme njohurish mbi 

të cilat të mund të bazohen për të ushtruar 

funksionin e tyre të mbikqyrjes dhe 

ligjvënies.  

 

Nisur nga fakti se roli i shoqërisë civile 

është parësor në mbikqyrjen publike në 

Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e 

Veriut, bashkëpunimi i tyre me 

parlamentin duhet të ndërthurret me 

mbikqyrjen e parlamentit.  
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Së treti, deputetët mund të informohen nga partitë e tyre 

politike, disa prej të cilave kanë edhe drejtori të brendshme 

kërkimi. Së katërti, universitetet janë burimi kryesor i 

kërkimit shkencor dhe informacionit të bazuar në fakte. Së 

pesti, organizatat jo-qeveritare, think tanket, aktivistët e të 

drejtave të njeriut dhe të tjerë, të cilët mund të ofrojnë 

informacion ose këshillime politike nepërmjet kërkesës ose 

me anë të fushatave aktive të advokimit. Së gjashti, është 

edhe media si burim informaiconi, e cila renditet nisur nga 

cilësia më e lartë e gazetarisë investigative, gazeta të 

mirënjohura deri tek opinionet e pabazuara në rrjetet 

sociale. Së fundmi, dhe në shumë raste ky është burimi më i 

vyer e informimit, janë edhe kontaktet fizike me deputetë 

dhe qytetarë, ndërsa këta të fundit mund të ndajnë edhe 

shqetësimet e tyre dhe të shpjegojnë problematikat me të 

cilat përballën. Secili deputet zgjedh mënyrën e tij ose të saj 

për tu informuar. Rrugëtimi i zgjedhur, shpesh përcakton 

cilësinë e mbikqyrjes; një deputet i mirëinformuar mund të 

nxisë qeverinë të përmirësojë punën e saj, ose të ndryshojë 

qasje, ndërsa një deputet që nuk është i interesuar ose i 

mirëinformuar, do të arrijë që të pëmbushë vetëm detyrimin 

e tij votues për partinë që përfaqëson duke miratuar ose 

kundërshtuar një politikë të caktuar të qeverisë.  

 

Disa nga problemet që ndikojnë pozicionin e informimit të 

parlamentit janë të një natyre të përgjithshme dhe si të tilla, 

janë të zakonshme në një pjesë të madhe legjislaturash; por 

ka edhe të tjera që janë pak më specifike për vendet e 

Ballkanit Perëndimor. Në rastin e tyre, sfida më e dukshme e 

deputetëve është ajo e të dalluarit mes faktit dhe trillimit. 

Kur partitë populiste të cilat përhapin dezinformacion në 

mënyrë aktive përfaqësohen në parlament, situata bëhet 

akoma më e ndërlikuar. Një problem tjetër që ka të bëjë me 

pozicionin informues të parlamentit lidhet me faktin që pjesa 

dërrmuese e politikanëve janë zakonisht reargues ndaj 

ngjarjeve të cilat kërkojnë vemëndje të menjëhershme si 

pasojë e ciklit të pafund të lajmeve, në vend që tu japin 

ndikimin e tyre rrjedhës së ngjarjeve. Në rrethana të tilla, 

koha nuk është e mjaftueshme për vlerësime të thelluara të 

ligjeve të hartuara dhe për të ndërtuar një dosje të plotë për 

një komsion të posacëm. Duke qenë se partitë politike 

shpesh nuk përfaqësohen nga deputetë me larmishmëri 

profesionesh, komisioneve parlamentare u mungon 

ekspertiza speficike. Për shëmbull, ka shumë pak deputet që 

kanë njohuri të mira të informatikës. Së fundmi, shpesh 

vullneti për investime të mëdha në rritjen e kapaciteteve të 

brendshme të vetë parlamentit është shumë i vogël.  

 

Rreth DECOS 
Projekti për “Zhvillimin e Kapaciteteve, 
Bashkëpunimit dhe Kulturës së 
Mbikqyrjes së Sektorit të Sigurisë në 
Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e 
Veriut” (2019-22) synon të fuqizojë 
institucionet dhe aktorët demokratik 
për të ushtruar funksionin e tyre të 
mbikqyrjes demokratike të sektorit të 
sigurisë. Këtë synon ta arrijë duke 
rritur kapacitetet, përmirësuar 
bashkëveprimin dhe duke nxitur 
kulturën e mbikqyrjes së sektorit të 
sigurisë në Shqipëri, Kosovë dhe 
Maqedoninë e Veriut. DECOS përfshin 
një komponent mbi rritje e 
kapaciteteve dhe një mbi kërkimin, te 
dyja të përqendruara te aktorët që 
ushtrojnë mbikqyrje demokratike – 
kuvendi, institucionet e pavarura dhe 
këshilluese; si organizata të shoqërisë 
civile – në Shqipëri, Kosovë dhe 
Maqedoninë e Veriut.  
 
Për arsye të pandemisë COVID-19, 
pjesa më e madhe e aktiviteteve të 
DECOS, përfshi kërkimin dhe trajnimet 
jane duke u zhvilluar online në takime 
ndërvepruese me grupe pune nga 
rajoni gjatë të cilave mbahen leksione, 
seanca trajnuese, debate dhe 
shkëmbim idesh dhe përvojash. 
 
Në sajë të këtij projekti  
The Qëndra Evropiane për Studimin e 
Sigurisë (CESS), bashkëpunon me 
Institutin e Studimeve Politike (ISP),  
Institutin për Demokraci dhe 
Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria, 
Institutin Kosovar për Kërkimin dhe 
Zhvillimin e Politikave (KIPRED) si dhe 
me Institutin për Demokraci ‘Societas 
Civilis’ (IDSCS) nga Maqedonia e 
Veriut. DECOS mbështetet financiarisht 
nga Ministria e Punëve të Jashtme të 
Hollandës. 

about:blank
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Meqë sasia e informacionit të disponueshëm është kaq e madhe, pak nga entitetet buxhetore e kuptojnë sa 
duhet dobësinë e pozitës informuese të parlamenteve dhe sa kjo ndikon në cilësinë e mbikqyrjes 

demokratike që ushtrojnë.   

Duke marrë në konsideratë që Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut janë vende me demokraci të reja, 

me kultura mbikqyrëse në zhvillim e sipër dhe themele të dobëta institucionale, pozicioni informues i 

Kuvendeve ndikohet nga ndryshimet shtesë. Së pari, janë ndikimet negative të klientelizmit ku vendet e 

punës në kuvend dhe jashtë tij, jo gjithmonë shkojnë për përsonat më të kualifikuar. Së dyti, deputetët e 

opozitës janë gjithnjë në një disavantazh krahasuar me kolegët e pozitës të cilët kanë më shumë mundësi 

për të marrë informacion nga ekzekutivi. Ngaqë informacioni është kaq i politizuar, pasja e kapacitetëve të 

brendshme kërkuese në parlament, është i një rëndësie jetike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Së treti, 

deputetët tregojnë pak interes për të ndjekur me vemëndje politikat e qeverisë: shumica e deputetëve 

rrallëherë e shikojnë qeverinë me syrin kritik ndërsa deputetët e opozitës mbetën kryesisht të interesuar që 

të zhvlerësojnë qeverinë dhe jo që të vlerësojnë politikat e saj mbi bazat e meritës dhe aplikueshmërisë.  

Kjo përmbledhje politikash shqyrton pozitën informuese të parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe 

Maqedonisë së Veriut. Meqë deputetët kanë kaq shumë burime informacioni në dispozicion, kjo 

përmbledhje politikash përqëndrohet në dy burime kryesore, të cilat i cilëson si më të rëndësishmet. Së pari, 

shqyrtohet kapaciteti i brendshëm kërkues i parlamenteve, të cilat janë duke u zhvilluar dhe zgjeruar në të 

treja vendet. Së dyti, shqyrtohet shoqëria civile, nisur nga roli aktiv që ajo luan në mbikqyrjen demokratike 

të tre vendeve.  

 

Kjo përmbledhje politike vjen si rezultat i punës bashkëpunuese me një grup punonjësish civil dhe aktorë të 

shoqërisë civile nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut në kuadër të projektit DECOS. Ky grup pune 

ad hoc i moderuar nga Drejtori i CESS, Merijn Hartog, është mbledhur online disa herë gjatë përiudhës shkurt 

dhe prill 2021. Nepërmjet një sërë debatesh, kontributesh me shkrim dhe ushtrimeve në grup në secil prej 

vendeve të përfaqësuara, pjesëmarrësit e mëposhtëm nga grupi i punës kanë kontribuar me pikëpamjet e 

tyre mbi pozicionin informues të parlamenteve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë ne Veriut: Zare Aliu, 

Zlatko Atanasov, Hana Bajraktari, Juliana Bilbilaj, Arlinda Dini, Gasper Gjeluci, Merijn Hartog, Aleksandra 

Jovevska Gjorgjevikj, Çeljeta Pashaj, Lulzim Peci, Alfonc Rakaj, Naim Rashiti, Vlora Rechica, Aleksandar 

Stojanovski, and Quendresa Sulejmani. Kjo përmbledhje ka përfituar gjithashtu nga informacioni i përfshirë 

prezantimet e kryera gjatë takimeve të mbajtura nga Gerald Knaus, Suzanne Nollen dhe Bauke Snoep. 

Edituesi i kësaj përmbledhjeje i është mirënjohës të gjithë kontribuesve, vecanarisht Denitsa Nikolova, 

Asistente Programi pranë CESS, për kërkimin e kryer. Editori i shpreh mirënjohjen e tij edhe Alban Dafa dhe 

Suzzane Nollen për rishikimin e draftit të përmbledhjes. 
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Zhvilimi i kapaciteteve të brëndshme informuese të parlamenteve 

Në vitet e fundit, shumë parlamente në vende të ndryshme në Evropë kanë zhvilluar, zgjeruar, ose 
përmirësuar kapacitetet e brendshme informuese të parlamenteve të tyre. Qartazi, është e nevojshme pasja 
në dispozicion e një baze informacioni që mund të ndahet nga pjesa madhore e informacionit të marrë nga 
jashtë institucionit. Një bazë e tillë të dhënash është e domosdoshme që parlamenti të përmbushë detyrimet 
e tij të ligjvënies dhe mbikqyrjes. Parlamentet e secilit vend kanë themeluar strukturat e veta. Disa 
parlamente kanë departamente të vecanta për kërkim dhe analiza. Disa të tjerë kanë kombinuar kërkimin 
me funksionet e librarisë, arkivit, dhe qendrës për dokumenta ligjorë. Në raste të rralla, departamente të 
tilla përfshijnë edhe funksionet e komunikimit (zyra e shtypit, etj). Kapaciteti kërkues mund të lidhet edhe 
me departamentin e trajnimit të një parlamenti ku përgatiten deputetët e rinjë për ushtrimin e dëtyrës së 
tyre. Meqë ndryshimet e stafit jatë të vogla, departamente të tilla janë të mirëpajisura të udhëzojnë 
deputetët e rinj lidhur me mbarëvajtjen e parlamentit. Në disa raste, ato kanë edhe marrëdhënie me zyrat 
arsimore nëpërmjet të cilave organizohen edhe vizita studentore në parlament. Shumë parlamente 
përfshijnë edhe një department të ngarkuar me analiza buxhetore.  

Kapacitetet e brendshme të parlamentit mund të ofrojnë një funksion të dyfishtë: mund të shërbejnë si një 
“depozitë njohurish” dhe si një “ndërmjetësues njohurish”. Së pari, departamentet e brendshme të kërkimit 
shërbejnë si pjesa më e madhe e kujtesës institucionale: si të tilla, ato shërbejnë si “depozita njohurish” ku 
deputetët mund të drejtohen për të kërkuar informacion; nga ku kërkuesit e institucionit nxjerrin analiza të 
kërkesave të veçanta komisioneve të ndryshme; dhe ku stafi dhe ekspertët e brendshëm mund të marrin 
kryejnë kërkime me nismën e tyre mbi tema për të cilat ata vetë mund ta cilësojnë si diçka të rëndësishme 
që parlamenti të jetë i informuar. Shpesh, analizat me tendencë ligjore të cilat kanë si synim të udhëzojnë 
procesin e ligjvënies së parlamentetit dallojnë thellësisht me analizat e tjera që për bazë kanë shkencat 
sociale si sociologjia, ekonomiks dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Së dyti, departamentet e brendshme të 
kërkimit mund të përmbledhin dhe të filtrojnë informacione të jashtme për përdorim brenda institucionit. Si 
të tilla, departamenti i kërkimit mund të shërbejë si një “ndërmjetësues njohurish” i cili bashkëpunon me 
organe këshilluese të pavarura, think tanke apo aktor të shoqërisë civile. Është e një rëndësie jetike që 
departatmentet e kërkimit të cilësohen si të paanshme nga të gjithë anëtaret e parlamentit. Në këtë mënyrë, 
departamentet e brendshme të kërkimit pranë parlamenteve duhet të tregohen shumë të kujdesshëm kur i 
bashkohen nismave për kërkim të përbashkët dhe për çfarë publikojnë.  

Në Shqipëri, parlamenti ka një Shërbim Kërkimi dhe Librarie (SHKL) të integruar si pjesë të Shërbimit për 
Informacion dhe Dokumentim. Departamenti i Akrivave është i vendosur direkt nën Sekretarinë e 
Përgjithshëm. Departamenti i Shërbimit të Kërkimit dhe Librarisë aktualisht përbëhet nga gjashtë kërkues, 
dy asistent librarie dhe një drejtor. Kërkimi kryhet ose me kërkesën e deputetëve ose me nismën e vetë 
Shërbimit. Kërkuesit përqëndrohen në tema të ndryshme në mënyrë që të ofrojnë një larmishmëri 
ekspertizash për komisionet e parlamentit. SHKL është një anëtare aktive e Rrjetit të Kërkimit Parlamentar 
të Rajonit, të ndërmjetësuar nga Instituti i Demokracisë Kombëtare (NDI) dhe është po ashtu pjesë e Qendrës 
Evropiane për Kërkimin Parlamentar dhe Dokumentimin (ECPRD).  

Cilësia e kërkimit është rritur ndjeshëm në vitet e fundit, gjë që ka çuar edhe në rritjen e kërkesave për 
informacion nga deputetët. Megjithatë, analizat që dalin nga departamenti janë kryesisht të përshtatura me 
procesin e ligjvënies. SHKL ka shumë hapësirë për tu përmirësuar përsa i përket ndihmës që mund ti japë 
deputetëve për të ushtruar funksionet mbikqyrëse. Parlamenti duhet të investojë në rekrutimin e kërkuesve 
të tjerë me profile të larmishme, dhe në trajnimin apo ofrimin e mundësimin e mentorshipit anëtarëve të 
stafit kërkues në mënyrë që të asistojnë më mirë në dëgjesat e mbikqyrjes me anëtarët e qeverisë. Kuvendi 
është në proces të themelimit të një instituti parlamentar, i cili do të përfshijë një shërbim kërkimi të zgjëruar 
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me tetë kërkues të ndarë në tre sektore të ndryshme mes të cilave bëjnë pjesë, analizat buxhetore dhe 
financiare; qeverisja e mirë, demokracia dhe shoqëria; si dhe analizat e përgjithshme. Pjesë e institutit do të 
jetë edhe Shërbimi për Librarinë dhe Publikimet, ndërsa si përgjegjësi do të ketë edhe edukimin qytetar mbi 
kuvendin.  

Parlamenti i Kosovës përfshin Drejtorinë e Kërkimit, Lirarisë dhe Arkivit (DKLA) të themeluar në 2012-ën. 
DKLA përbëhet nga katër entitete: ai i kërkimit, buxhetit dhe financave; librarinë; dhe njësinë e arkivit. 
Momentalisht, njësia e kërkimit përbëhet nga pesë kërkues (tre avokatë, një ekspert politik dhe një 
ekonomik), por së shpejti pritet të zgjerohet me tre anëtarë të tjerë stafi. Njesitë e librarisë dhe arkivit kanë 
nga dy anëtar stafi secila ndërsa njësia e buxhetit dhe financës përbëhet nga tre analistë financiarë. DKLA 
publikon raporte, analiza krahasuese, memorandume dhe studime informuese. Këto publikime i kryen ose 
në bazë të kërkesës ose me nismën e vet. Theksi i kërkimit përqëndrohet në ofrimin e analizës legjislative 
për komisione parlamentare ose për deputetë. DKLA gjithashtu harton edhe raporte të detajuara për secilin 
mandat legjislativ.  

Meqë Kosova ka mbajtur gjashtë zgjedhje në 13 vite, parlamentit i mungon një ritëm pune dhe një agjendë 
për gjysmën e mandatit. Nga njëra anë deputetët (e rinjë) shpesh nuk e dine se cfarë shëbrimesh ofrohen 
nga DKLA. Nga ana tjetër, Drejtoria mbytet me punë nëse papritur merr kërkesa më shumë se c’mund të 
përballojë. Nga 2015-ta në 2020-ën, projekti për “Mbështetjen e Aktivitetit të Kërkimit Parlamentar në 
Kosovë”, i mbështetur financiarisht nga USIAD dhe i zbatuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, kishte si 
qellim të përmbushte boshëllekun në kërkim duke nxitur edhe bashkëpunimin me ekspert të shoqërisë civile. 
Përvec DKLA-së dhe ekspertëve të jashtëm, asistentët politik të deputetëve, kanë një rol të rëndësishëm për 
të luajtur duke u siguruar që deputetët janë të mirëinformuar për të ushtruar funksionet e tyre mbikqyrëse. 
Megjithatë, në këtë pike vërehen mangësi pasi stafit politik shpesh i mungon përvoja. Njëkohësisht, partitë 
politike nuk e përdorin 10 përqindshin e detyrueshëm nga buxheti shtetëror për të mbështetur deputetët e 
vet.  

Në Maqedoninë e Veriut, Instituti Parlamentar (IP) është një njësi organizative e ndarë brenda parlamentit. 
IP-ja është themeluar përpara një dekade me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim me synim ofrimin e kërkimit dhe analizave të pavarura, objektive dhe të disponueshme brenda 
një afati të shkurtë kohor. IP-ja ndjek modelin hibrid në të cilin përfshihen praktikat më të mira nga njësitë 
kërkuese pranë parlamenteve të Republikës Çeke dhe Sllovakisë. Brenda PI-së përfshihen, Sektori për Analiza 
të Përgjithshme, Kërkim dhe Integrim Evropian (14 anëtarë stafi, përfshi edhe drejtorin e IP-së); dhe një 
Sektor për Arsimin dhe Komunikimin, Librarinë dhe Arkivat Legjislative (14 anëtarë stafi). Aktualisht, 7 
pozicione janë të lira (disa prej të cilave si rezultat i zgjerimit organizativ), gjë që nënkupton se IP-ja po operon 
me 25 përqind më pak staf. Punonjësisht e IP-së kanë statusin e punonjësit administrativ dhe rekrutimi i tyre 
është i bazuar në meritë. Përveç kërkimit dhe analizave, IP-ja ofron gjithashtu edhe shërbime arsimore për 
përdoruesit e saj si: deputetë, stafi parlamentar, bashkëpunëtorët e jashtëm, asistentët dhe publiku. Ngjitur 
me IP-në është Zyra e Buxhetit Parlamentar (ZBP), e cila është një njësi e ndarë si pjesë e një projekti, e 
themeluar me mbështetjen e Fondacionit Uestminstër për Demokraci, e cila ka përbëhet nga 4 punonjës të 
cilët mbështesin deputetët me analiza financiare.  

Rreth 20 përqind e deputetëve të Maqedonisë së Veriut kërkojnë mbështetjen e IP-së gjatë përgatitjes për 
debate apo lidhur me çështje të tjera parlamentare. Kjo është një përqindje e vogël përdorimi e cila mund 
të rritet më tej duke përmirësuar cilësin e punës së IP-së dhe duke rritur njohuritë e deputetëve lidhur me 
shërbimin. Meqë parlamentit i mungon një kalendar gjysmë-mandati të cilin deputetët mund ta përdorin për 
të planifikuar veprimtarinë e tyre, shumë prej tyre nuk i drejtohen IP-së për sqarime, ndërsa të tjerët e bëjnë 
këtë tepër vonë.  
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Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë themeluar së fundmi kapacitetet e brendshme kërkuese në 
parlamentet e tyre përkatëse. Megjithatë, kapaciteti i përgjithshëm i tyre mbetet modest, ndërsa 
ndërgjegjësimi dhe përdorimi i këtyre departamenteve nga deputetët mbetët i ulët. Në të treja rastet, 
departamentët e brendshme të kërkimit dhe stafi kanë potencialin e duhur për të nxitur përmirësimin e 
mbikqyrjes dhe ligjvënies, duke konsideruar rolin e tyre instrumental në ruajtjen e memories institucionale 
të parlamentit dhe në zhvillimin e mbikqyrjes demokratike me bazë faktike. 

 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile 

Ekspertiza e shoqërisë civile luan një rol të rëndësishëm në qeverisjen demokratike të Shqipërisë, Kosovës 

dhe Maqedonisë së Veriut. Parlamentet janë përfitues të ekspertizës dhe kërkimit të kryer prej tyre; disa prej 

tyre kërkohen, ndërsa një pjesë tjetër e kontributit është material i advokuar nga OJQ-të dhe think-tanket. 

Bashkëpunimi mes shoqërisë civile dhe parlamentit rrallëherë shkon pa probleme, dhe strukturimet 

institucionale për një bashkëpunim të tillë janë shpesh jo efektive dhe të qëndrueshme. Njëkohësisht, sikurse 

ndodh në shumë vende, ka pikëpyetje lidhur me ekspertizën e përgjithshme të shoqërisë civile dhe nëse ajo 

është e një cilësie që plotëson kërkesat për të shërbyer si analizë për parlamentin.  

Pjesa dërrmuese e kërkimit të think-tankeve është e mbështetur nga donatorë të jashtëm të cilët punojnë 

me projekte të financuara. Ndërsa think- tanket kanë pak hapësirë të lirë për të vendosur nismave që do u 

bashkohen, temat e trajtuara gjërësisht, afatet kohore, dhe rezultatet e nismave janë të përcaktuara 

nëpërmjet marrëveshjeve të mëparshme me donatorin. Kjo nënkupton që në shumicën e rasteve, donatorët 

e huaj kanë një ndikim të konsiderueshëm (shpesh jo të qëllimshëm) mbi çështjet e trajtuara gjërësisht nga 

Kuvendi i Shqipërise ose nga Qeveria e Maqedonisë në dallim me ato të cilat do duhej të dëgjonin nga 

shoqëria civile. Shpesh, ka një mospajtim mes mbështetjes së donatoreve, pavarsisht qëllimeve të mira, me 

nevojat konkrekte për mbikqyrje të politikave nga parlamentet.  

Në Shqipëri, ekziston një farë bashkëpunimi mes parlamentit dhe shoqërisë civile. Parlamenti publikon një 

raport vjetor mbi bashkëpunimin me organizatat publike (i fundit është publikuar në 2019-ën). OJQ-të dhe 

think tanket ftohen me raste për të ofruar pikëpamjet e tyre mbi një draft ligjor  gjatë fazës së hartimit 

(normalisht, kërkesa është për kontribute me shkrim) dhe gjatë fazes dëgjimore me komisionet përkatëse. 

Megjithatë, koha për tu përgatitur nuk mjafton pasi njoftimet dhe ftesat shpesh bëhen për një kohë shumë 

të shkurtër. Për rrjedhojë, ekspertët e think- tankeve shpesh ndihen të nxituar për të dhënë pikëpamjet e 

tyre të ekspertizës ndërsa stafi i Kuvendit shpesh përfundojnë të zhgënjyer me cilësinë e dobët të 

kontributeve të marra. Së fundmi, Kuvendi i Shqipërisë ka hapur një platformë për ti dhënë mundësinë 

shoqërisë civile për të komentuar draftet ligjore. Në disa raste, deputetet përdorin raportet e hartuara nga 

shoqëria civile kur i drejtohen qeverisë, ku përdorin argumentat e shoqërisë civile për të kundërshtuar 

politikat e saj.  

Në Kosovë, think-tanket luajnë një rol të rëndësishëm me ndarjen e informacionit dhe analizave me 

parlamentin, pjesërisht kjo është edhe rezultat i numrit të ulët të universiteteve në vend që hartojnë analiza 

lehtësisht të aksesueshme. Pjesa dërrmuese e materialit të hartuar nga shoqëria civile në Kosovë është e 

disponueshme në shqip, serbisht dhe në anglisht, dhe promovohet me anë të tryezave të rrumbullakëta dhe 

konferencave. Rikthimet e mëdha të legjislaturave të dekadës së fundit e kanë bërë të vështirë thellimin e 

bashkëpunimit mes parlamentit dhe shoqërisë civile. Megjithatë, në 2015-ën, disa OJQ, parlamenti dhe NDI 

filluan nismën e Forumit për Transparencë Parlamentare për të nxitur bashkëpunimin mes parlamentit dhe 

shoqërisë civile. Një plan veprimi i ri për 2021-2025 është miratuar dhe është duke u zbatuar. Por ka edhe 
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mekanizma të tjerë si Strategjia për Komunikim dhe Informacion, Deklarata për Partneritet me Shoqërinë 

Civile, dhe Platfroma për Pjesëmarrjen Elektronike, për të përmendur disa. Shumica e këtyre nismave janë 

zhvilluar me iniciativat e shoqërisë civile dhe donatorëve, ndërsa parlamenti shihet si përfituesi i cili i 

përgjigjet kërkesës për ndihmë. 

Në Maqedoninë e Veriut, shoqëria civile e orientuar drejt politikave ndonjëherë perceptohet si e afërt me 

koalicionin aktual qeveritar pasi ka mbajtur një pozicion shumë kritik ndaj qeverisë së mëparshme; 

fatmirësisht, OJQ-të analizojnë në mënyrë kritike edhe veprimet e ekzekutivit aktual. Ndërsa OJQ-të dhe 

think- tanket janë gati për të ndarë ekspertizën e tyre me përfaqësuesit e zgjedhur, si deputetet e opozitës 

dhe ashtu edhe ata të qeverisë e shfrytëzojnë shumë pak këtë mundësi. Njëkohësisht, aktorët e shoqërisë 

civile bashkëpunojnë afër me Institutin Parlamentar. Shpesh, OJQ-të bashkëpunojnë me IP-në në projekte 

ku të dyja palët nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi. Bashkëpunimi mes tyre funksionon më së miri 

pasi IP-ja është e mirëvendosur për të ofruar informacion bazë dhe analiza, ndërsa shoqëria civile e 

komplimenton me konkluzione dhe sugjerime politikash. Sikurse në rastin e Shqipërisë dhe Kosovës, OJQ-të 

dhe think-tanqet jashtë Shkupit e kanë të vështirë të përfshihen në procesin e rrjedhjes së informacionit në 

parlament. 
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Opsione për përmirësimin e pozitës së informacionit të 

parlamentit 

Grupi rajonal i punës së DECOS propozon disa mënyra për të përmirësuar pozicionin e informacionit të 

parlamenteve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në fushën e kapaciteteve të brendshme 

kërkuese dhe marrjes së informacionit nga shoqëria civile. Ndërsa jemi përpjekur të hartojmë rekomandime 

të zbatueshme për të treja vendet, disa prej tyre janë specifikisht të aplikueshëm vetëm në vendet përkatëse. 

Rekomandimet e mëposhtme i drejtohen kryesisht parlamenteve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së 

Veriut, por shpresojmë që edhe organizatat e shoqërisë civile, dhe veçanërisht donatorët ndërkombëtarë që 

mbështesin në mënyrë aktive parlamentet dhe shoqëritë civile në vendet përkatëse, ti marrin në 

konsideratë. 

 
Në përgjithësi: 

 
1. Meqenëse një pozicion më i fortë informacioni i parlamentit çon në vendimmarrje dhe mbikëqyrje 

të një cilësie më të mirë, ky funksion duhet të mbështetet nga burime të mjaftueshme, që do të 

thotë staf profesional dhe financim. Legjislaturat që kursejnë për mbledhjen dhe përpunimin e 

informacionit dhe kërkimit do të kenë mungesë të një baze të shëndoshë për punën e tyre dhe do 

të bëhen më të prekshme nga keqinformimi. 

 

2. 2. Jo të gjitha legjislaturat kanë një kalendar të qartë të debateve plenare, mbledhjes së 

komisioneve dhe takimeve të tjera. Nëse deputetet do të kishin një ide më të qartë mbi aktivitetet 

e pritshme, ata do të kishin më shumë kohë dhe mundësi për të kërkuara të dhëna nga 

departamentet e kërkimit në parlament dhe burime të tjera. Gjithashtu, një planifikim i qartë i 

aktiviteteve do tu jepte departamenteve të kërkimit pranë parlamentit dhe organizatave të 

shoqërisë civile më shumë kohë për të dorëzuar informacionin e kërkuara dhe si rezultat, do të kishin 

më shumë mundësi për të rritur edhe cilësinë e asaj që ofrojnë. 

 
 

 Kapacitetet e brendshme të parlamentit: 

3. Parlamentet duhet të prezantojnë një “agjendë njohurish” me qëllime dhe tema specifike për çdo 

komision parlamentar. Kjo agjendë do të shërbente si ndihmëse për mbledhjet e komisioneve dhe 

do të nxistë idenfitikimin e publikimeve të departamentit të kërkimit. Kësaj të fundit do ti jeptë më 

shumë qartësi lidhur me planifikimin dhe ngarkesën e punës. Për më tepër, kjo do të ofronte një 

mundësi për të adresuar çështje të rëndësishme strukturore të cilat mund të ndikojnë punën e 

parlamentit, si teknologjinë informatike ose negociatat e antarësimit me BE-në. Një draft i agjendës 

së njohurive nga parlamenti mund të diskutohet me një grup OJQ-sh, think- tanke dhe universitete.  

4. Kushtoni (më shumë) vemendje rolit të “ndërmjetësuesit të njohurive” duke nxitur një bashkëpunim 

të afërt me zyrën kombëtare të statistikave dhe njësitë e tjera me kapacitet kërkues si bordi 

shkencor, zyra e auditimit dhe Avokatin e Popullit të cilat mund t’ju ndihmojnë me ofrimin e të 

dhënave bazë për fusha të ndryshme. Nëse kapacitetet e burimeve njerëzore e lejojnë, përcaktoni 

anëtarë të ndryshëm stafi për të koordinuar bashkëpunimin me institucione të jashtme që mund të 

ofrojnë ekspërtizë dhe njohuri. Bashkëpunimi me këto agjensi (të pavarura) mund të ndihmojë 

departamentin e kërkimit për të faktuar publikimet e tyre. 
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5. Aty ku lejojnë financimet dhe kapacitetet, rrisin rolin e departamenteve të kërkimit në trajnimin e 

personelit politik të cilët ndihmojnë grupet politike dhe deputetët. Këta anëtarë të stafit shpesh kanë 
pak përvojë në hulumtim, ndërsa ata janë burimi i parë dhe kryesor i informacionit për përfaqësuesit 
e zgjedhur. 

 
6. Të synohet të shkëmbehen përvoja me vendet fqinje që janë duke kaluar nepërmjet një procesi të 

ngjashëm ndërtimi të kapaciteteve të brendshme kërkuese. Në këto rrethana nuk është e nevojshme 
të bëhet dallim mes vendeve anëtare të BE-së dhe vendeve aspiruese, pasi shumica e demokracive 
janë ose duke e themeluar, reformuar, ose duke e zgjeruar kapacitetin e kërkimit pranë parlamentit 
të vendit të tyre. 

 
Bashkëpunimi i shoqërisë civile me parlamentin: 

 

7. Sigurohuni që departamentet e kërkimit të kenë një buxhet për të mbuluar studime nga aktorë të 
shoqërisë civile. Kjo do të mund të rriste shpejtësinë e të ofruarit të dhënat e kërkuara brenda kohës 
së kërkuar nga shoqëria civile dhe do ta bënte parlamentin dhe shoqërinë civile më pak të varur nga 
donatorët e jashtëm. Në vazhdim të kësaj, do të ishte më e dobishme nëse donatorët e interesuar 
në mbështetjen e kërkimit të jashtëm për parlamentit të mundësonin fonde më të lakueshme pa 
përcaktuar temën dhe afate specifike. 
 

8. Zhvilloni një databazë me organizatat e shoqërisë civile e cila mund të përdoret për të identifikuar 
ekspertët. Sigurohuni që kjo databazë të jetë publike dhe të përditësohet vazhdimisht. Megjithëse 
kjo databazë mund t’ju shërbejë që të identifikohni pa humbur kohë kandidatë për kërkim 
parlamentar dhe për të kërkuar informacion shtesë, kjo nuk duhet të përdoret për të përjashtuar 
ekspertë apo OJQ që nuk janë (akoma) në databazë. Kjo databazë mund të përdoret po ashtu për të 
përfshirë ekspertizë nga qytete apo zona të tjera në mënyrë që të mos kërkohet informacion nga të 
njëjtat think- tanke në kryeqytet. 

 
 

9. Shqyrtoni nëse ekspertët e shoqërisë civile mund të bëhen pjesë e përkohshme e departamentit të 
kërkimit pranë parlamentit. Si pjesë e një sistemi apo projekti të tillë, kërkuesit mund të punojnë në 
një projekt kërkimi të veçantë dhe në këtë menyrë, ata i ofrojnë ekspertizën e tyre një komisioni të 
caktuar parlamentar. Përzgjedhja mund të bëhet me anë të databazës së lartpërmendur. Angazhimi 
i ekspertëve duhet të kryhet në kushte afatshkurtëra dhe me bazë individuale me qëllim 
mosdobësimin e pavarësisë së organizatës së shoqërisë civile nga vijnë, dhe paanësinë e 
departamentit të kërkimit pranë parlamentit. Për këtë, ndoshta ka edhe donatorë të interesuar për 
ta mbështetur si një “mundësi kërkimi” e cila mund të edhe bashkëpunimin mes parlamentit dhe 
shoqërisë civile. 
 

10. Si parlament, rishikoni vazhdimisht mënyrën tuaj të punës me shoqërinë civile. Mos kërkoni të 
institucionalizoni bashkëpunimin me OJQ-të dhe grupet e mendimit, por ta ripërtërini atë. Përdorni 
formate të ndryshme për të përfshirë pikëpamjet e shoqërisë civile - organizoni laboratorë politikash 
ku ekspertët e jashtëm, deputetët dhe mundësisht nëpunësit civilë mund të debatojnë për një 
çështje specifike; ftoni studiuesit juridikë të vlerësojnë projektligjet nën vëzhgim; ftoni OJQ-të të 
ndihmojnë në organizimin e një udhëtimi të deputetëve në një rajon ose zonë të caktuar; e kështu 
me radhë. 
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“Përfshirja më e gjërë e publikut dhe ekspertëve në punën e Kuvendit do të kontribuonte në përmirësimin e 

vendimarrjes së mirëinformuar dhe do të zvogëlonte rrezikun për dezinformim” – u shprehen ekspertët e 

pranishëm në një prej grupeve të punës së DECOS. Vërtet, kjo duhet të jetë një përpjekje e të gjithëve, për 

të gjithë. Shoqëria civile dhe kapacitet e brendshme kërkuese janë dy prej burimeve kryesore nepërmjet të 

cilave parlamenti informohet, por mbi të gjitha, kjo përbën një akt balancues nga ku metodat e ndryshme 

dhe mjetet ndryshojnë vazhdimisht. Idealisht, në një kulturë të shëndetshme dhe të mirëinformuar 

mbikqyrjeje demokratike.
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