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Ballafaqimi i korrupsionit nën syrin vigjilent të bashkësisë ndërkombëtare. 

Çfarë mund të bëjë Kuvendi? 

 

Në periudhën e kaluar, kemi qenë dëshmitarë të një prioritizimi të rëndësishëm të luftës kundër korrupsionit nga disa aktorë 

kryesorë në bashkësinë ndërkombëtare në lidhje me politikën e tyre ndaj Ballkanit Perëndimor.  

Qeveria e SHBA-ve, ka miratuar Memorandum që përcakton luftën kundër korrupsionit si një shqetësim kryesor i sigurisë 
kombëtare dhe thekson se institucionet do të punojnë për të promovuar qeverisjen e mirë, transparencën dhe parandalimin e 
korrupsionit në SHBA dhe jashtë saj.  

Presidenti i SHBA-ve, nënshkroi Vendim ekzekutiv në qershor që lejon qeverinë amerikane të sanksionojë të gjithë ata që 
kontribuojnë në destabilizimin e rajonit. Sanksionet përfshijnë ndalimin e hyrjes dhe bllokimin e pronës së atyre që rrezikojnë 

institucionet demokratike, sigurinë në rajon dhe janë të përfshirë në raste serioze të korrupsionit dhe ryshfetit. Baza për këtë vendim 
është akti global "Magnitsky" përmes të cilit qeveria e SHBA-ve, mund të vendosë sanksione ndaj individëve nga çdo vend, fajtorë 
për shkelje të të drejtave të njeriut dhe veprime korruptive. Përveç SHBA-ve, Akti Global "Magnitsky" u miratua nga parlamentet 
në shumicën e vendeve, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Kanadanë, Estoninë dhe Lituaninë, dhe në dhjetor 2020, Akti u miratua 
nga Parlamenti Evropian.  

Përmirësimi i sundimit të ligjit dhe trajtimi i korrupsionit në vend  gjithashtu edhe është në fokusin e pranisë së Bashkimit Evropian 
në vend. Në fund të korrikut të këtij viti, Delegacioni i BE -së dhe Misioni i OSBE -së, në Shkup njoftuan se do të monitorojnë 
proceset gjyqësore në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit në mënyrë që të përmirësohet administrimi i drejtësisë si 
parakusht i domosdoshëm për aderim në BE.  

Duke i dhënë përparësi luftës kundër korrupsionit nga bashkësia ndërkombëtare thekson se korrupsioni i lartë identifikohet si një 
nga pengesat më të mëdha për zhvillimin e qëndrueshëm dhe demokratizimin në rajon. Kjo nënkupton gjithashtu një fokus të shtuar 

mbi punën e të gjitha institucioneve përgjegjëse për trajtimin e korrupsionit dhe pritshmëritë e caktuara nga performanca e tyre. 
Përveç fokusit të bashkësisë ndërkombëtare, lufta kundër korrupsionit duhet të jetë prioritet kryesor vendor për të arritur rezultate 
që do të kenë përfitime konkrete për qytetarët. Është e nevojshme që institucionet të demonstrojnë vullnet dhe përkushtim politik 
dhe të bashkëpunojnë me aktorët ndërkombëtarë në arritjen e qëllimeve të përbashkëta.  

Kuvendi është një institucion qendror kundër korrupsionit dhe deputetët duhet të rregullojnë aktivitetet e tyre në mënyrë që të 

pasqyrojnë rritjen e fokusit ndërkombëtar në korrupsion përmes një fokusi të shtuar në institucionet kundër korrupsionit, 
mbikëqyrjen e aktiviteteve të qeverisë dhe rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar. Para deputetëve, për punën e tyre përgjigjen më 
shumë institucione të angazhuara për ballafaqim me korrupsionit. Prandaj, Kuvendi duhet të intensifikojë rolin e tij mbikëqyrës 
mbi punën e këtyre institucioneve, gjë që do të inkurajonte llogaridhënien dhe proaktivitetin dhe do të kërkonte rezultate konkrete.  

 

 

Projekti "Biseda anti -korrupsion në Kuvend (Anti-Corruption Talk in Parliament (ACT in Parliament)) përfshin aktivitete kërkimore dhe 

përfaqësuese me qëllim kryesor, mbështetjen e procesit reformues në Maqedoninë e Veriut, përmes forcimit të rolit mbikëqyrës të Kuvendit në 

luftën kundër korrupsionit. 

Projekti mbështetet nga Fondi Nacional për Demokraci (National Endowment for Democracy - NED) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për 

përmbajtjen është përgjegjës IDSCS dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pozicionet e Fondit Nacional për Demokraci (National Endowment for 

Democracy- NED). 

  
 


