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I. METODOLOGJIA

Mostra: N = 1000 (18 vjet + të anketuar në të gjithë territorin e vendit) 

Metoda: studim në terren, ballë për ballë

Periudha: 19 shkurt - 10 mars 2022.

Gabim statistikor: ± 3%.

II. KONTEKSTI POLITIK

Sipas Kushtetutës, Kuvendi ka pushtet legjislativ dhe aktualisht përbëhet nga 120 deputetë. Deputetët 

zgjidhen me zgjedhje të drejtpërdrejtë, përmes listave zgjedhore proporcionale për mandat prej katër vjet. 

Duke vazhduar “traditën” joformale të vendit, në tetor 2019 Kryeministri i qeverisë së atëhershme të LSDM-

së, Zoran Zaev paralajmëroi për takim të liderëve në të cilin do të propozojë zgjedhje të parakohshme 

parlamentare, të pestat me radhë për vendin.¹ Zgjedhjet erdhën pasi vendi nuk ishte në gjendje të hapte 

negociatat me Bashkimin Evropian (BE) për shkak të vetos franceze dhe besimit të lëkundur në qeverinë e 

LSDM-së, platforma e së cilës bazohej kryesisht në rrugën e pandërprerë të vendit drejt BE-së. Në shkurt 

të vitit 2020, në seancën e 113-të, të Kuvendit, me 113 vota pro dhe asnjë kundër ose të përmbajtur, 

unanimisht u miratua vendimi për shpërndarjen e tij, ndërsa të nesërmen, më 17 shkurt, Kryetari i Kuvendit, 

Talat Xhaferi, në kuadër të kompetencave të tij kushtetuese dhe ligjore, i shpalli zgjedhjet² më 12 prill.“³ 

Pavarësisht planeve për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në prill 2020, për shkak të krizës shëndetësore 

të shkaktuar nga pandemia Kovid-19, ato do të prolongohen. 

Duke iu referuar nevojës për një reagim të menjëhershëm ndaj përkeqësimit të gjendje epidemiologjike 

me Kovid-19 në vend, në periudhën nga data 18 mars deri më 15 qershor 2020, Presidenti i shtetit shpalli 

gjendjen e jashtëzakonshme gjithsej pesë herë4, duke i dhënë qeverisë fuqi legjislative të përballet me 

¹ „Zaev: Shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme”, Deutsche Welle, 19 tetor 2019. Mundësuar në: <https://p.dw.com/ 
p/3RYux> (vizita e fundit: 10 mars 2020)

²  Aktvendim për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. Aktvendimi është marrë nga ueb faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ). Mundësuar në: <https://
www.sec. mk/parlamentarni-izbori-2020/?_thumbnail_id=6946> (vizita e fundit: 9 Mars 2020) 

³  Pankovski, M. dhe të tjerët (2020) Doracak për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020: 
Botimi i dytë i plotësuar. Fondacioni Konrad Adenauer, Instituti për Demokraci “Societas Civilis “ - Shkup

4  18 March (lasting for 30 days), 16 April (30 days), on 15 May (14 days), 30 May (14 days) and June 15 (8 days)
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pandeminë. Gjendja e jashtëzakonshme e shpallur nga Presidenti, sipas Kushtetutës së RMV-së, duhet të 

konfirmohet nga Kuvendi, por Kryetari i atëhershëm i Kuvendit, Talat Xhaferi, refuzoi të konvokojë seancë 

parlamentare, duke deklaruar se nuk është e mundur sepse Kuvendi tashmë është vetë shpërndarë.5 

Nga ana tjetër, 35 deputetë nënshkruan dhe paraqitën iniciativë për konvokimin e seancës parlamentare 

urgjente, e cila ishte e pasuksesshme. Kjo iniciativë u nënshkrua nga deputetët nga LSDM-së, BESA, PDSH 

dhe grupi i pavarur parlamentar, ndërsa nuk u mbështet nga VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja. Me Kuvend të 

shpërndarë dhe gjendje të jashtëzakonshme kishte shqetësim të zmadhuar në lidhje me përkeqësimin e 

mundshëm të proceseve demokratike dhe të drejtave të njeriut. Kjo situatë u përkeqësua veçanërisht nga 

fakti që në atë periudhë kishte mungesë mbikëqyrjeje nga Kuvendi mbi pushtetin ekzekutiv, i cili nga ana 

tjetër mori kompetenca legjislative përmes mundësisë së propozimit të urdhëresave me fuqi ligji.6 

Pas disa përpjekjesh dhe negociatash ndërmjet partive politike, data e zgjedhjeve u caktua 15 korrik 

2020, me disa masa për mbrojtjen e qytetarëve nga Kovid 19. Votimi dhe zgjedhjet përgjithësisht u 

zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe pa incidente të mëdha ose tensione.7 Në këto zgjedhje, LSDM dhe 

koalicioni “Mundemi”- fitoi 46 deputetë, VMRO-DPMNE-ja dhe koalicioni “Ripërtëritje për Maqedoninë”, 

fituan 44 deputetë, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) fitoi 15 deputetë. Koalicioni Aleanca 

për Shqiptarët dhe Alternativa fitoi 12 deputetë, E Majta fitoi 2 deputetë, ndërsa Partia Demokratike e 

Shqiptarëve fitoi 1 deputet. Koalicion qeveritar u formua midis LSDM-së dhe koalicionit “Mundemi” dhe 

BDI-së, pas negociatave disa javore midis partive politike. Me këtë koalicion, qeveria siguroi shumicën 

në Kuvend me 61 deputetë, ndërsa opozitës iu bashkuan VMRO-DPMNE-ja dhe Koalicioni “Ripërtëritje 

për Maqedoninë”, Koalicioni Aleanca e Shqiptarëve dhe Alternativa, E Majta dhe PDSH-ja. Në përbërjen 

e re parlamentare, 80 nga 120 deputetë u zgjodhën për herë të parë, përkatësisht u gjetën në rolin e 

deputetit për herë të parë në karrierën e tyre.8 Më 4 gusht është mbajtur seanca konstituive e Kuvendit 

të ri. Në periudhën ndërmjet shpërndarjes së Kuvendit dhe rikonstituimit të tij kaluan pesë muaj, ndërsa 

në periudhën vijuese puna e Kuvendit përgjithësisht ngeci për shkak të përgjysmimit të kapaciteteve 

të Kuvendit si pasojë e pandemisë së Kovid-19. Me gjithë mbështetjen e qytetarëve për propozimin e 

shumicës për online punën e Kuvendit9 opozita nuk e mbështeti këtë iniciativë, kështu që ky propozim 

nuk u miratua. 

Më 6 gusht 2021, kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, shpalli zgjedhjet lokale dhe data 17 tetor 2021 u 

caktua për realizimin e tyre. Të njëjtën ditë është marrë vendim që Kuvendi të mblidhet rregullisht deri 

më 23 shtator 2021, pas së cilës datë do të pushojë së punuari deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. 

5  „Xhaferi: Nuk kam mandat me akt individual të anuluar vendimin për shpërndarjen e Kuvendit.” Qasur në: 
<https://360stepeni.mk/>, (vizita e fundit: 11 qershor 2020).

6 Reçica V. (2020) Cili është perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut? Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup <https://bit.ly/3iOBtMt> 

7 Misioni Special për Vlerësimin e Zgjedhjeve të ODIHR-së   
<https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/465648_2.pdf>

8  Hayslet, R.E. (2020) Lotaria në Supermarket: Si partitë politike përdorin listat e mbyllura të kandidatëve për të ruajtur 
kontrollin. Ballë për ballë. Në dispozicion në: <shorturl.at/nAHIT>.

 9 Reçica V. I Jovevska A. (2021) Vështrim i Kuvendit: Rezultatet nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për 
punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (17 shkurt - 10 mars 2020) <https://idscs.org.mk/wp-
content/uploads/2021/04/MKDWEB_A4_Terenska_anketa_mart_2021.pdf> 
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Këtë vendim Xhaferi e arsyetoi si parandalim, me qëllim të shmangë mundësinë që fushata politike të 

zhvendoset në seancat parlamentare.¹0  Kështu, në këto kushte, deri në mbajtjen e raundit të dytë të 

zgjedhjeve lokale më 31 tetor 2021, nuk është mbajtur asnjë seancë parlamentare.  

Rezultatet e zgjedhjeve lokale rezultuan në destabilitet të ri politik në vend dhe ri përcaktim të ri të 

përbërjes parlamentare dhe të Qeverisë. Kryeministri Zoran Zaev pas shpalljes së rezultateve zyrtare, pasi 

nuk arriti rezultatet e pritura, njoftoi se jep dorëheqje nga pozita e kryeministrit dhe kryetarit të LSDM-së. 

Më 8 nëntor 2021, tetë ditë pas shpalljes së dorëheqjes së tij, gjithsej 61 deputetë nënshkruan fillimisht 

mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë. Përveç deputetëve të opozitës, VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit 

për Ripërtëritjen e Maqedonisë, koalicionit Aleanca e Shqiptarëve dhe Alternativa dhe partia politike e 

Majta, nismës iu bashkuan edhe deputetë të partisë Besa, të cilët ishin partnerë qeveritarë të LSDM-së. Si 

sqarim për këtë nismë, deputetët shprehën faktin se pavarësisht dorëheqjes së paralajmëruar, kryeministri 

ende nuk e ka dorëzuar zyrtarisht dorëheqjen në Kuvend. Por, në ditën e votimit të mocionit ndaj Qeverisë, 

të caktuar për 11 nëntor 2021, Kuvendi nuk ka mundur të mbajë mbledhje për shkak se nuk ka pasur 

kuorumin e nevojshëm prej së paku 61 deputetë. Gjegjësisht, nga 61 deputetë të cilët fillimisht e kanë 

nënshkruar iniciativën për mocionin e Qeverisë, Kastriot Rexhepi – deputet i partisë politike BESA, në 

momentin e fundit ka ndryshuar qëndrim dhe nuk ka marrë pjesë në seancën e paraparë. Kështu, iniciativa 

për votëbesimin e qeverisë së udhëhequr nga LSDM dhe BDI, dështoi.¹¹ Të nesërmen, më 12 nëntor 2021, 

partia politike Besa doli zyrtarisht nga Qeveria.¹²  Pas negociatave intensive ndërmjet liderit të LSDM-së 

Zoran Zaev dhe liderit të partisë politike Alternativa Afrim Gashi, më 5 dhjetor 2021, zyrtarisht në Kuvend u 

formua shumica e re parlamentare prej 62 deputetë, nga të cilët kësaj radhe katër deputetë të parti politike 

Alternativa. ¹³      

Kryeministri Zaev dorëheqjen e ka dorëzuar në Kuvend më 22 dhjetor 2021 ndërkaq ka dhënë dorëheqje 

edhe nga pozita e kryetarit të LSDM-së. Më 29 dhjetor 2021, presidenti Pendarovski ia dha mandatin për 

përbërjen e Qeverisë së re Dimitar Kovaçevskit, i cili pas dorëheqjes së Zaevit u zgjodh kryetar i LSDM-së, 

qeveritare. Më 16 janar 2022, Kuvendi me 62 vota “pro”, 46 “kundër” dhe pa abstenim votoi për Qeverinë e 

re dhe për kryeministër u zgjodh Dimitar Kovaçevski.¹4

Nga konstituimi i përbërjes aktuale parlamentare më 4 gusht 2020 deri më 30 mars 2022, Kuvendi miratoi 

221 ligje, nga të cilat 113 me procedurë të shkurtuar dhe 30 me flamur evropian. Miratimi i ligjeve me 

procedurë të shkurtuar krijon pasiguri ligjore, ligje të pa menduara mirë dhe procese jofunksionale dhe 
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¹0  Radio Evropa e Lirë (2021) Xhaferi shpalli zgjedhjet lokale, Kuvendi nuk do të punojë gjatë fushatës. Qasur më: 
<https://www.slobodnaevropa.mk/a/31397318.html> (Vizita e fundit 30.03.2022)

¹¹  Deutsche Welle (2021) Votëbesimi: Opozitës i mungon një votë për kuorum. Qasur nga:  
<https://p.dw.com/p/42rGc >(Vizita e fundit 30.03.2022)  

¹² Dua të them (2021) MINISTRI HOXHA DHE DY ZËVENDËSMINISTRAT E BESA DHANË DORËHEQJE. Qasur nga: 
<https://sdk.mk/index.php/makedonija/ministerot-hodha-i-dvajtsata-zamenitsi-ministri-od-besa-podnesoa-
ostavki/> (последна посета 30.3.2022)  

¹³  Qeveria e RMV (2021) Zaev: Kemi një shumicë të qëndrueshme parlamentare dhe Qeveri për të ardhme të sigurt të 
shtetit dhe popullit. Qasur nga: <https://vlada.mk/node/27166> (Vizita e fundit 30.03.2022)  

¹4 Zeqiroviç, E. (2022) Dimitar Kovaçevski e mori postin e kryeministrit nga Zoran Zaev. Qasur nga: https: <https://
www.aa.com.tr/mk/ политика/димитар-ковачевски-ја-презеде-премиерската-функција-од-зоран-
заев/2475876>
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të shtrenjta që ata përpiqen të rregullojnë, ndërsa qytetarët mbeten të painformuar në lidhje me pasojat 

e ligjeve të caktuara, të cilat nuk shqyrtohen më thellësisht në Kuvend. Më tej, efektiviteti i punës së kësaj 

përbërje parlamentare është ulur ndjeshëm, si për shkak të kushteve në të cilat funksionon për shkak 

të pandemisë Kovid-19, bllokimit nga deputetë të partive të ndryshme politike, ashtu dhe për shkak të 

paqëndrueshmërisë politike dhe shumicës së brishtë parlamentare që ka Qeveria. Kjo situatë dhe bllokimi 

i ligjeve të rëndësishme për mirëqenien e qytetarëve në kohë pandemie dhe krize ekonomike, ndikojnë 

negativisht në cilësinë e jetës së qytetarëve.
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Anketa në terren e kryer në vitin 2022 tregon se perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit në përgjithësi 

është në përputhje me opinionin publik të shprehur në katër vitet e fundit. Qëndrime të tilla janë pothuajse 

të pandryshuara në lidhje me shumicën e çështjeve në fushën e funksioneve të Kuvendit, hapjes së tij ndaj 

publikut, punës së deputetëve dhe reformave parlamentare. Në shkallën 1 - më keq, deri në 5 - më mirë, në 

vitin 2022 qytetarët e vlerësuan punën e Kuvendit me notën mesatare 2,5 dhe shënon një rënie të lehtë në 

shkallën, krahasuar me katër vitet e fundit.

Informimi për punën e Kuvendit

Pjesa mbizotëruese e qytetarëve besojnë se Kuvendi ka rol të rëndësishëm në jetën politike të vendit, por 

më shumë se gjysma e të anketuarve nuk janë të njohur me atë që është punuar në Kuvend gjatë periudhës 

së kaluar. Si gjënë më karakteristike për punën e kësaj përbërje parlamentare, shumica e qytetarëve të 

anketuar kanë veçuar Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për tregti (e diela ditë jo pune), Ligjin për 

menaxhim me paketimin dhe mbetje nga paketimi (ndalimin e përdorimit të qeseve plastike) dhe Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrimin e popullsisë. Televizioni mbetet kanali më i popullarizuar 

për informimin e qytetarëve kur bëhet fjalë për punën e Kuvendit, ndërsa kanali i Kuvendit dhe ueb- faqja e 

Kuvendit, si mjete zyrtare për informimin e Kuvendit, mbeten pak të përdorura.

Kontrolli dhe mbikëqyrja e Kuvendit mbi pushtetin ekzekutiv

Perceptimi i shumicës së qytetarëve është se Kuvendi nuk e përdor plotësisht kompetencën e tij kushtetuese 

për të kontrolluar Qeverinë, përkatësisht 27% e të anketuarve besojnë se Qeveria ka kontroll të plotë mbi 

Kuvendin. Gjithashtu, mbi një e treta (36%) e të anketuarve besojnë se Kuvendi e rrit korrupsionin, në vend 

të efektit të kundërt. Duke pasur parasysh pyetjet e deputetëve si një nga mjetet e Kuvendit për mbikëqyrjen 

mbi pushtetin ekzekutiv, pikëpamjet e qytetarëve janë të ndara nëse ato përdoren në mënyrë përkatëse, 

apo shërbejnë për kritikë ose reklamim. 

Funksionet e Kuvendit

Edhe pse shumica e qytetarëve kanë perceptim se deputetët kanë ndikim mbi cilësinë e ligjeve, përsëri 

ata nuk janë të kënaqur me cilësinë e tyre dhe mendojnë se ato ndryshohen shpesh. Miratimi i ligjeve sa 

më cilësore, mbikëqyrja e shpenzimeve buxhetore dhe kujdesi për zbatimin e ligjeve dhe politikave, janë 

theksuar si funksionet më të rëndësishme të Kuvendit nga shumica e qytetarëve. Megjithatë, ekzekutimi i 

tyre nga Kuvendi vlerësohet si i pakënaqshëm nga shumica e qytetarëve.

III. REZYME
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Publiku në punën e Kuvendit

Lidhur me hapjen e Kuvendit për publikun, shumica e të anketuarve besojnë se Kuvendi është plotësisht 

ose pjesërisht i mbyllur për publikun, dhe deputetët nuk marrin parasysh vërejtjet e publikut gjatë hartimit 

të ligjeve. Shumica e qytetarëve gjithashtu mendojnë se deputetët nga njësitë e tyre zgjedhore nuk janë në 

dispozicion për takime me qytetarët dhe nuk i informojnë mjaftueshëm qytetarët për punën e tyre. Qytetarët 

gjithashtu vërejnë se deputetët nuk adresojnë mjaftueshëm problemet e komunave dhe bashkësive lokale. 

Për dallim nga viti i kaluar, qytetarët janë më pak të njohur se cilët janë deputetët nga njësitë e tyre zgjedhore. 

Kë përfaqësojnë deputetët në Kuvend

Të anketuarit janë relativisht të ndarë rreth përshtypjes se në çfarë mase deputetët përfaqësojnë interesat e 

qytetarëve në Kuvend. Nga ana tjetër, shumica e tyre besojnë se deputetët gjithmonë përfaqësojnë interesat 

e tyre personale, interesat e partive politike, si dhe biznes interesat. Pjesa mbizotëruese e qytetarëve 

deklaroi se ata nuk ishin informuar se si mund të merrnin pjesë në punën e Kuvendit, gjë që rezultoi me 

faktin se numër dukshëm i vogël i të anketuarve u përpoqën të merrnin pjesë në punën e Kuvendit. Qytetarët 

mbështesin opsionin për peticioni online si mjetin më të mirë për pjesëmarrje në punimet e Kuvendit. 

Debati parlamentar

Perceptimi i shumicës së qytetarëve është se shumica e deputetëve nuk janë të gatshëm të marrin vendime 

në emër të qytetarëve. Për më tepër, gjysma mendojnë se fjalimet e deputetëve janë të argumentuara pak 

ose aspak të argumentuara. Qytetarët e anketuar gjithashtu besojnë se shoqatat e qytetarëve duhet të 

mundësohen të përfshihen më shumë në punën e Kuvendit. Sa i përket marrëdhënies mes deputetëve, 

shumica e qytetarëve e cilësuan atë si armiqësore dhe konkurruese. Po ashtu, qytetarët kanë përshtypjen 

se deputetët në seanca shpesh ose gjithmonë përdorin një fjalim me të cilin nënçmojnë dhe degradojnë 

kolegët e tyre nga partitë tjera politike. Pjesa dominuese e qytetarëve të anketuar gjithashtu mendojnë se 

deputetët në një farë mase janë të varur nga vullneti i liderëve të partive politike nga të cilat vijnë. Në drejtim 

të asaj se sa secila prej partive parlamentare kontribuon në punën më të mirë të Kuvendit, perceptimi i 

qytetarëve është negativ (nuk kontribuon plotësisht ose pjesërisht) në lidhje me të gjitha koalicionet dhe 

partitë. Qytetarët pajtohen që krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, në vend të takimeve të mbyllura 

midis liderëve të partive politike.

Reforma

Për sa i përket proceseve reformuese në vend, qytetarët janë përgjithësisht të ndarë në përshtypjen 

e gatishmërisë së Kuvendit për të zbatuar reforma që do të normalizojnë situatën politike. Shumica 

e qytetarëve nuk mbështesin bojkotin e punës së Kuvendit ose zvarritjen dhe prolongimin e debatit në 

mënyrë që asnjë ligj ose vendim të mos miratohet si mënyra korrekte për shprehjen e pikëpamjeve politike 
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në punën e Kuvendit. Për gati dy të tretat (61%) e të anketuarve, vendosja e listave të hapura, me të cilat 

do të votohej për një person në zgjedhjet parlamentare, në vend të listës partiake, do të kontribuonte në 

një përbërje më të mirë parlamentare. Për më shumë se gjysmën (55%) të të anketuarve, vendosja e një 

njësie zgjedhore në zgjedhjet parlamentare do të kontribuojë në përfaqësimin më të mirë të qytetarëve në 

Kuvend. Shumica e të anketuarve besojnë se ndryshimi i modelit zgjedhor do të rezultojë në reduktimin e 

varësisë së deputetëve nga liderët e partive. Të anketuarit nuk identifikuan grup dominues të margjinalizuar, 

interesat e të cilit më shumë i përfaqësojnë deputetët.

Konteksti politik i hulumtimit 

Dominon numri i qytetarëve që mendojnë se jeta në vend po shkon në drejtim të gabuar krahasuar me 

ata që mendojnë të kundërtën. Optimistët më të mëdhenj janë banorët e rajonit lindor dhe jugperëndimor, 

ndërsa pesimistët më të mëdhenj janë banorët e rajonit të Pollogut dhe Shkupit. Në shkallën nga 1 - më e 

ulëta, në 10 - më e larta, qytetarët me notën më të lartë të besimit e kanë vlerësuar Presidentin e vendit - 

4.2, pasuar nga Kuvendi me 4.0 dhe Qeverinë me 3.9. Vlerësimi më i ulët i besimit iu dha gjyqësorit me 3.2.
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Perceptimi i qytetarëve për rolin e Kuvendit në jetën politike në vend nuk ka ndryshuar në dy vitet e 

fundit. Rezultatet e vitit 2022 tregojnë se më shumë se dy të tretat e qytetarëve të anketuar (71%) 

besojnë se Kuvendi luan një rol të rëndësishëm ndërsa 22% e qytetarëve besojnë se roli i Kuvendit është 

i parëndësishëm. Vetëm 6% e të anketuarve nuk e dinë nëse Kuvendi është i rëndësishëm, gjë që tregon 

mos informim ose mungesë interesi për punën e Kuvendit (Grafiku 1).

Për punën e përbërjes aktuale të Kuvendit që u zgjodh në zgjedhjet e korrikut 2020, për punën e bërë, 

42% e qytetarëve janë përgjigjur se janë pjesërisht ose plotësisht në dijeni se çfarë kanë bërë deputetët 

në periudhën janar - dhjetor 2021, ndërsa 58% janë përgjigjur se janë pak ose aspak të njohur me punën 

e deputetëve. Krahasuar me rezultatet e vitit të kaluar, kur 51% e qytetarëve janë përgjigjur se janë të 

njoftuar se çfarë kanë punuar deputetët në vitin 2021, dhe 49% nuk janë të njoftuar, mund të vërehet rënie 

e interesit të qytetarëve për atë që kanë punuar në Kuvend (Grafiku 2).
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Grafiku 1 Sipas Ju, cili është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoninë e Veriut? (%)
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Të pyetur se çfarë do të veçonin si më karakteristike nga puna e deputetëve në vitin 2021, qytetarët si më 

të paharrueshëm veçuan Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për tregti – e diela ditë jo pune (24%), në 

vijim sipas përgjigjeve të tyre është Ligji për menaxhim me paketimin dhe mbetje nga paketimi - ndalimi i 

përdorimit të qeseve plastike (19%), Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrimin e popullsisë 

(17%). Propozim -rezoluta për përcaktimin e pozitave shtetërore të Maqedonisë është përmendur nga 3% 

të të anketuarve (grafiku 3).

Qytetarët nuk janë të njoftuar se çfarë ka punuar 
Kuvendi në vitin 2021 (%)

Grafiku 2. Deri në çfarë mase mendoni se jeni të njoftuar me atë që ka punuar Kuvendi në
periudhën e kaluar nga janari deri në dhjetor 2021? (%)  
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Kuvendi më së shumti mbahet mend për shpalljen e ditës së 
diel ditë jo pune dhe Ligjin për qeset plastike (%)

Grafiku 3. Për çka do ta kujtoni periudhën e kaluar (janar deri në dhjetor 2021) në Kuvend? (%) 
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Po ashtu kemi pyetur të anketuarit se sa të kënaqur janë me punën e Kuvendit në vitin 2021. Në shkallën 

nga 1 deri në 5, ku 1 do të thotë se nuk janë aspak të kënaqur, ndërsa 5 se janë shumë të kënaqur, qytetarët 

e kanë vlerësuar me notën mesatare 2.4 punën e Kuvendit për vitin e kaluar. Shumica prej tyre (31%) kanë 

vlerësuar kënaqësinë me punën e Kuvendit me 3 pikë, ndërsa më shumë se gjysma e të anketuarve (54%) 

janë shprehur të pakënaqur-2 (26%) ose përgjithësisht të kënaqur -1 (28). Vetëm 17% e të anketuarve janë 

shprehur se janë të kënaqur -4 (13%) ose shumë të kënaqur-5 (4%) me punën e Kuvendit. 

Për punën e Kuvendit më shumë se një e treta e të anketuarve informohen përmes televizionit (36%), ndërsa 

19% e qytetarëve informohen përmes internet portaleve dhe rrjeteve sociale. Vetëm 5% e të anketuarve 

u përgjigjën se informacionet i marrin nga kanali i Kuvendit, ndërsa, vetëm 1% e qytetarëve të anketuar 

informacionin në lidhje me Kuvendin e marrin përmes ueb faqes të Kuvendit. 16% e të anketuarve janë 

përgjigjur informacione për punën e Kuvendit marrin përmes internet portaleve për lajme, ndërsa 7% e të 

anketuarve janë përgjigjur se nuk dëshirojnë të marrin informacione për Kuvendin ose nuk janë të interesuar  

(Grafiku 4).
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Grafiku 4. Në shkallën nga 1 deri në 5 (ku 1 do të thotë se nuk jeni aspak i kënaqur dhe 5 se jeni
shumë të kënaqur), sa jeni të kënaqur me punën e Kuvendit në vitin e kaluar? (%)



Nëse analizohet sipas moshës së të anketuarve, televizioni është burimi kryesor i informimit për Kuvendin 

për të gjitha grup-moshat, përveç për të anketuarit më të rinj. Televizioni është burimi kryesor për qytetarët 

mbi moshën 30 vjeç, ndërsa për grupet e të anketuarve të moshës 18 deri 29 vjeç, interneti dhe rrjetet 

sociale paraqiten si burimi dominues i informimit. Burimet zyrtare për informim të Kuvendit, kanali i 

Kuvendit dhe ueb faqja e Kuvendit, mbeten pak të përdorura nga qytetarët. Kështu, kanali i Kuvendit është 

më i popullarizuar në mesin e grupit më të vjetër të qytetarëve (65+ vjeç), nga të cilët vetëm 10% deklaruan 

se e përdorin atë si burimin kryesor të informimit. Nga ana tjetër, faqja e internetit e Kuvendit vazhdon të 

përdoret në mënyrë të parëndësishme nga të gjitha grup moshat (Grafiku 5.1).
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Grafiku 5. Nëse dëshironi të merrni informacione për punën e Kuvendit, cilin burim
informacioni përdorni më shumë? (%)
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Grafiku 5.1.  Burime për informim mbi punën e Kuvendit sipas grupeve të moshës. (%)
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Të pyetur se çfarë lloj përmbajtjeje mendojnë se duhet të jetë më e përfaqësuar në Kanalin e Kuvendit, 

sipas 16% të qytetarëve, interpretimet eksperte të ligjeve të miratuara dhe ndryshimeve ligjore duhet 

të jenë më të pranishme, 14% e qytetarëve mendojnë se nevojiten debatet politike për tema nga puna 

parlamentare, 13% janë shprehur se dëshirojnë të shohin më shumë përmbajtje edukative për procesin 

legjislativ dhe punën e Kuvendit, ndërsa 12% janë përgjigjur se kanë nevojë për përmbajtje promovuese për 

mundësitë që qytetarët kanë në dispozicion për përfshirje në punën e Kuvendit dhe takime me deputetë. 

Sipas të anketuarve, të nevojshme më tej janë prezantimi i aktiviteteve të grupeve parlamentare (11%), 

vizitat në terren të komisioneve parlamentare (10%), emisionet kontaktuese (9%) ndërsa 8% e të anketuarve 

dëshirojnë më shumë përmbajtje në lidhje me çështjen diplomatike, aktivitetet dhe ngjarjet e deputetëve 

(Grafiku 6).

Sipas llojit të përmbajtjes që qytetarët mendojnë se duhet të jetë në dispozicion në ueb faqen e Kuvendit, 

14% e të anketuarve u përgjigjën se do të dëshironin të kishin mundësi të komunikojnë me deputetët dhe i 

njëjti numër i të anketuarve u përgjigjën se do të donin të kenë mundësi tu shtrojnë pyetje deputetëve (14%). 

Në vijim, sipas përgjigjeve të qytetarëve, duhet të jenë incizimet nga debatet publike (10%) dhe fjalimet e 

deputetëve (9%). 8% e të anketuarve thanë se duan të shohin më shumë përmbajtje edukative për rolin 

dhe kompetencat e Kuvendit, votimin e deputetëve për pika të caktuara dhe më shumë informacione për 

aktivitetet dhe sa aktiv është për deputeti/ja tuaj. Qytetarët dëshirojnë gjithashtu të ketë mundësinë në 
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Grafiku 6. Cilat përmbajtje mendoni se duhet të përfaqësohen më shumë në kanalin e Kuvendit? (%)
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Për 70% të të anketuarve, informacioni që ata marrin nëpërmjet medias është plotësisht ose pjesërisht 

i mjaftueshëm për të qenë të përditësuar me dispozitat ligjore më të rëndësishme që diskutohen ose 

votohen në Kuvend,  nga të cilët 26% mendojnë se informacioni është plotësisht i mjaftueshëm, ndërsa 

44%  pjesërisht i mjaftueshëm. Nga ana tjetër, 27% e qytetarëve të anketuar mendojnë se informacioni i 

publikuar nga mediat është pjesërisht ose aspak i mjaftueshëm për të qenë në rrjedhë me ligjet e miratuara 

nga deputetët, nga të cilët 17% mendojnë se janë pjesërisht të pamjaftueshme ndërsa 10% mendojnë se 

nuk mjaftojnë aspak. Krahasuar me vitin 2021, ky perceptim i qytetarëve ndryshon në raport me numrin 

e qytetarëve që mendojnë se informacioni që marrin përmes mediave është plotësisht i mjaftueshëm 

(26% në 2022, kundrejt 35% në 2021), ose pjesërisht i mjaftueshëm (44% në 2022, kundrejt 36% në 2021,  

Grafiku 8).

ueb faqe të ndjekin miratimin e ligjeve në të gjitha hapat (6%), transmetimet drejtpërdrejt të seancave 

parlamentare (6%) dhe të kenë në dispozicion incizimet nga komisionet (6%) dhe procesverbalet nga 

seancat (5%, Grafiku 7). 
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Grafiku 7. Çfarë lloj përmbajtje mendoni se duhet të jetë në dispozicion në ueb faqen e internetit
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë? (%)
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Grafiku 8. Sa informacionet që merrni përmes mediave në lidhje me punën e Kuvendit janë të
mjaftueshme që të jeni në rrjedhë me ndryshimet më të rëndësishme ligjore? (%)





Grafiku 9. Në çfarë shkalle e kontrollon Kuvendi Qeverinë, përkatësisht Qeveria Kuvendin? (%))

Perceptimi i qytetarëve është që pushteti ekzekutiv ka më shumë kontroll mbi Kuvendin sesa Kuvendi 

kontrollon Qeverinë, sipas kompetencës së tij kushtetuese. Të anketuarit e vlerësojnë shkallën e kontrollit 

që, sipas tyre, ka Kuvendi mbi Qeverinë, gjegjësisht Qeveria mbi Kuvendin. Gjegjësisht, në shkallën prej 

-3, që do të thotë se Qeveria ka kontroll të plotë mbi Kuvendin në 3, që do të thotë se Kuvendi ka kontroll 

të plotë mbi Qeverinë, 27% e të anketuarve thanë se Qeveria ka kontroll të plotë mbi Kuvendin, ndërsa 

përqindja e qytetarëve që mendojnë se Kuvendi ka kontroll të plotë mbi Qeverinë, është vetëm 5%. Për më 

tepër, 31% e qytetarëve deklaruan se Qeveria kontrollon Kuvendin, por përsëri besojnë se ai kontroll nuk 

është i plotë, përkatësisht Kuvendi ka një shkallë të pavarësisë. Në anën tjetër, 10% e qytetarëve mendojnë 

se Kuvendi kontrollon Qeverinë, por që ai kontroll nuk është i plotë, përkatësisht Qeveria ka një shkallë të 

caktuar të pavarësisë. 27% e të anketuarve nuk kishin mendim specifik në lidhje me kontrollin e Kuvendit 

mbi Qeverinë, përkatësisht kontrollin e Qeverisë mbi Kuvendin (Grafiku 9).

V. KONTROLLI DHE MBIKËQYRJA 
E KUVENDIT MBI PUSHTETIN 
EKZEKUTIV

0

5

10

15

20

25

30

 -3 - Владата има целосна контрола врз Собранието

3 - Собранието има целосна контрола врз Владата

 -3 - Владата има целосна контрола врз Собранието

3 - Собранието има целосна контрола врз Владата

 -3 - Qeveria ka 
kontroll të 
plotë mbi 
Kuvendin

-2 -1 0 1 2 3 - Kuvendi ka 
kontroll të plotë 

mbi Qeverinë

13

18

27

7
3

5

27

Qytetarët besojnë se Qeveria ka më shumë 
kontroll mbi Kuvendin (%)

25Kuvendi nën thjerëz:
Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut



Grafiku 10. Çfarë roli mendoni se ka Kuvendi në luftën kundër korrupsionit? (%)

Duke pasur parasysh rolin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit dhe ndikimin e tij në proceset sociale, 

pyetëm qytetarët për rolin që mendojnë se ka Kuvendi në luftën kundër korrupsionit. Sipas 39% të të 

anketuarve, Kuvendi as nuk e zvogëlon dhe as nuk e rrit korrupsionin në vend, ndërsa për më shumë se 

një të tretën (36%) Kuvendi kontribuon në rritjen e nivelit të korrupsionit. Për vetëm 12% të të anketuarve, 

Kuvendi me punën e tij kontribuon në uljen e korrupsionit (Grafiku 10).

Lidhur me pyetjet e deputetëve, të cilat janë një nga instrumentet e Kuvendit për të kontrolluar punën e 

ministrive dhe Qeverisë në përgjithësi, më shumë se gjysma e të anketuarve (58%) pjesërisht ose plotësisht 

pajtohen se pyetjet e deputetëve përdoren edhe për “reklamimin e Qeverisë.” Më shumë se gjysma e 

qytetarëve (57%) gjithashtu pajtohen pjesërisht ose plotësisht se përdoren për të “kritikuar Qeverinë.” 

Pyetjet e deputetëve “mundësojnë mbikëqyrjen e punës së ministrave” sipas 48% të të anketuarve, dhe 

po kjo përqindje e qytetarëve (48%) pjesërisht ose plotësisht pajtohen se pyetjet janë të dobishme për 
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Grafiku 11.  Pyetjet e deputetëve: (%)

Pyetjet e deputetëve si mjet kritik apo reklamë (%)
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e Qeverisë dhe institucioneve tjera”. 44% besojnë se “kanë ndikim mbi sigurimin e llogaridhënies nga 

institucionet”. Në përgjithësi, mendimet e qytetarëve janë të ndara në lidhje me atë nëse ata i konsiderojnë 

pyetjet e deputetëve përdoren në mënyrë përkatëse, apo përdoren për kritikë ose reklamim (Grafiku 11).

27Kuvendi nën thjerëz:
Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut





Grafiku 12.  Sa ndikojnë deputetët në cilësinë e ligjeve në vendin tonë? (%)

Grafiku 13.  Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ligjeve të miratuara në Kuvend? (%)

Pothuajse dy të tretat (61%) e qytetarëve mendojnë se deputetët kanë një ndikim të moderuar ose të madh 

mbi cilësinë e ligjeve. Nga ana tjetër, përqindja e të anketuarve që mendojnë se deputetët kanë ndikim të 

moderuar ose aspak nuk ndikojnë në cilësinë e ligjeve në Maqedoninë e Veriut është 36%, ndërsa 3% e 

qytetarëve janë shprehur se nuk kanë mendim për këtë çështje. (Grafiku 8).

VI. FUNKSIONET E KUVENDIT

Megjithatë, përkundër faktit se shumica e qytetarëve mendojnë se deputetët ndikojnë në cilësinë e ligjeve, 

56% e të anketuarve janë plotësisht ose pjesërisht të pakënaqur me cilësinë e ligjeve. Përqindja e qytetarëve 

që mendojnë se cilësia e ligjeve është e mirë ose mesatarisht e mirë është 16 pikë të përqindjes më e 

ulët (40%). Kjo situatë, krahasuar me periudhën e kaluar, mbetet relativisht e pandryshuar pa dallime të 

dukshme ndër vite (Grafiku 13).
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Grafiku 14.  Sa shpesh ndryshojnë ligjet?

Gjysma e të anketuarve (49%) mendojnë se ligjet në Maqedoninë e Veriut ndryshohen shpesh ose shumë 

shpesh, për 22% ligjet ndryshohen shumë shpesh, ndërsa për 27% shpesh. Sipas 30% të të anketuarve, 

ligjet ndryshohen mjaftueshëm shpesh. Vetëm 15% e të anketuarve mendojnë se ligjet ndryshohen rrallë, 

nga të cilat për 11% ligjet ndryshohen rrallë, ndërsa për 4% shumë rrallë. Duke marrë parasysh rezultatet e 

viteve të kaluara, mund të konstatohet se ka një trend të lehtë në rënie në tre vitet e fundit në përqindjen e 

qytetarëve që mendojnë se ligjet ndryshojnë shumë shpesh, përkatësisht nga 32% në 2020, 25% në 2021 

dhe 22% në 2022 (Grafiku 14).

Në shkallën nga 1 në 10 (ku 1 do të thotë aspak e rëndësishme, dhe 10 do të thotë shumë e rëndësishme), 

të anketuarit vlerësuan rëndësinë e funksioneve individuale të Kuvendit. Të anketuarve gjithashtu u 

pyetën, në shkallën nga 1 në 10, të përcaktojnë në cilën shkallë konsiderojnë se deputetët i plotësojnë 

ato funksione. Përkatësisht, si funksionet më të rëndësishme të Kuvendit në radhë të parë vlerësohen 

funksioni i miratimit të ligjeve më cilësore, me notë mesatare 8,9. Në vendin e dytë me notë mesatare prej 

8,8, qytetarët vlerësuan funksionet e Kuvendit për mbikëqyrje të mënyrës së shpenzimit të buxhetit dhe 

kujdes se si zbatohen ligjet dhe politikat. Megjithatë, qytetarët vlerësojnë se deputetët vetëm pjesërisht 

i përmbushin këto funksione, përkatësisht miratimi i ligjeve më cilësore vlerësohet me 4,7, ndërsa 

përmbushja e funksioneve të mbikëqyrja e buxhetit dhe kujdes ndaj zbatimit të ligjeve vlerësohet me notën 

mesatare 4,8, përkatësisht 4,6. 

Me notën mesatare 8,7 qytetarët e kanë vlerësuar funksionin e Kuvendit për të kontrolluar Qeverinë dhe 

ministritë dhe me 8,6 për takime me qytetarët. Qytetarët dhanë notën mesatare 8,5 dhe 8,4 për funksionet 

të organizojë debate publike dhe të mundësojë publikut pjesëmarrjen në përgatitjen e ligjeve dhe politikave 

përkatëse. Për sa i përket vlerësimit të qytetarëve për përmbushjen e këtyre funksioneve, vlerësimi 

mesatar prej 4,5 është dhënë për përmbushjen e funksionit të kontrollit mbi qeverinë dhe ministritë, 4,4 
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Grafiku 15.  Nota mesatare në shkallën nga 1-10 për rëndësinë e funksioneve të Kuvendit dhe
deri në çfarë mase deputetët i kryejnë ato (%)

për organizimin e debateve publike, ndërsa me 3,9 qytetarët vlerësuan përmbushjen e funksionit realizim 

të takimeve me qytetarët dhe mundësimi i pjesëmarrjes së publikut në përgatitjen e ligjeve dhe politikave.   

Qytetarët si funksion më të rëndësishëm të Kuvendit e vlerësuan miratimin e sa më shumë ligjeve dhe 

ndryshimeve ligjore me notën mesatare 8,0. Të anketuarit mendojnë se edhe pse për mendimin e tyre kjo 

është më së paku e rëndësishme, krahasuar me funksionet e tjera të përmendura të Kuvendit, deputetët 

kanë bërë pikërisht atë - e cila vlerësohet me 6,1, përkatësisht notën më të lartë mesatare për sa i përket 

shkallës në të cilën Kuvendi përmbush funksionet themelore (Grafiku 15). 

 Nota mesatare në shkallën nga 1-10 për rëndësinë 
e funksioneve të Kuvendit dhe deri në çfarë mase 

deputetët i realizojnë (%)

8.9

4.7

8.8

4.8

8.8

4.5

8.7

4.5

8.6

3.9

8.5

4.4

8.4

3.9

8.0

5.5

0

2

4

6

8

10

Rëndësia e funksioneve Në çfarë masë realizohen funksionet 

Të m
ira

tojë lig
je sa

 

më ci
lëso

re

Të m
bikë

qyrë
 si

 sh
penzo

het B
uxh

eti 

(paratë publike
)

Të ku
jdese

t s
i z

batohen lig
jet

 dhe politi
ka

t

Të ko
ntro

llo
jë Qev

erin
ë dhe 

minist
ritë

Të re
alizo

jë ta
kim

e m
e qyte

tarët p
ër 

çë
sh

tje
 m

e in
teres t

ë ty
re

Të organizo
jë debate publike

 m
e eks

pertë
, s

hoqata të
 

qyte
tarëv

e për ç
ësh

tje
 aktu

ale

Të m
undëso

jë publiku
 të

 m
arrë

 pjesë
 në 

përpilim
in e lig

jev
e dhe politi

ka
ve

Të m
ira

tojë sa
 m

ë sh
umë lig

je 

dhe ndrys
him

e lig
jore

31Kuvendi nën thjerëz:
Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut





Grafiku 16.  Deri në çfarë mase mendoni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrjen e publikut në
punën e tij? (%)

Sa i përket hapjes së Kuvendit ndaj publikut, më shumë se gjysma e të anketuarve (59%) besojnë se 

Kuvendi është plotësisht ose pjesërisht i mbyllur për publikun, që është një rritje prej 4 për qind krahasuar 

me vitin 2021 (55%), përkatësisht 10 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2020 (49%). Ky perceptim, ndër 

të tjera, është për shkak të mbylljes së Kuvendit për publikun për shkak të pandemisë Kovid 19 dhe nevojës 

për masa mbrojtëse, të cilat kufizojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në punën e Kuvendit në fushën online. 

Kuvendi është plotësisht ose pjesërisht i hapur për pjesëmarrjen e publikut sipas 31% të të anketuarve, 

ndërsa 10% nuk kanë mendim për këtë pyetje. Duke pasur parasysh rezultatet nga periudha e mëparshme, 

mund të vërehet se këtë vit ka përkeqësim të lehtë të perceptimit të qytetarëve për hapjen e Kuvendit 

(Grafiku 16).

Pothuajse gjysma e të anketuarve (54%) mendojnë se deputetët janë të mbyllur për vërejtjet e publikut 

dhe organizatave të shoqërisë civile gjatë hartimit të ligjeve. Prej tyre, 28% mendojnë se vërejtjet rrallë 

përfshihen, ndërsa 26% besojnë se ato injorohen plotësisht nga deputetët. Sipas 14% të të anketuarve, 

deputetët shpesh ose gjithmonë përfshijnë propozimet e publikut dhe organizatave. Krahasuar me vitin e 

kaluar, përqindja e qytetarëve që mendojnë se deputetët nuk i përfshijnë asnjëherë vërejtjet publike në vitin 

2022 është rritur me 9 pikë të përqindjes (26%, 2021 - 17%). (Grafiku 17).
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Grafiku 17.  Sipas ju, sa shpesh deputetët përfshijnë vërejtjet e publikut dhe organizatave të
shoqërisë civile gjatë hartimit të ligjeve? (%)

Grafiku 18.  A e dini kush është deputet/e nga njësia juaj zgjedhore? (%)

Të anketuarve iu lexuan emrat e deputetëve të zgjedhur nga njësia e tyre zgjedhore / komuna / rajoni. 

Kështu, për një të tretën e qytetarëve (38%) emrat e deputetëve nga njësia e tyre zgjedhore / komuna / 

rajoni ishin të panjohura. Kur u pyetën nëse dinë kush janë përfaqësuesit e zgjedhur të njësisë zgjedhore / 

rajonit / komunës së tyre në Kuvend, më shumë se dy të tretat e të anketuarve (58%) u përgjigjën pozitivisht. 

Krahasuar me vitin e kaluar, kur 29% e të anketuarve janë pajtuar se nuk i njohin deputetët e njësisë së tyre 

zgjedhore, në vitin 2022 kjo shifër është rritur me 10 pikë të përqindjes (grafiku 18).
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Grafiku 19.  A mendoni se deputeti nga rajoni juaj (komuna, njësia zgjedhore) është në
dispozicion për takime me qytetarët? (%)

Pothuajse gjysma e qytetarëve të anketuar mendojnë se deputetët nga njësitë e tyre zgjedhore nuk janë në 

dispozicion për takime (51%). 35% e të anketuarve mendojnë se deputetët janë në dispozicion për takime. 

Krahasuar me periudhën e mëparshme, këtë vit perceptimi për disponueshmërinë e deputetëve shënon 

rënie të vogël, kështu që krahasuar me vitin 2021, kur 30% e të anketuarve mendonin se deputeti i njësisë 

së tyre është në dispozicion për takim, në vitin 2022 kjo përqindje është më e ulët për 5 pikë të përqindjes. 

Rrjedhimisht, përqindja e të anketuarve që besojnë se deputetët nuk janë të disponueshëm për takime 

me qytetarët në vitin 2022 është rritur me 6 pikë të përqindjes, krahasuar me vitin 2021 (45%, Grafiku 19).

Sipas 22% të qytetarëve të anketuar, deputetët nga rajoni i tyre nuk i informojnë aspak për punën e tyre. 

I njëjti numër i të anketuarve (22%) mendojnë se deputetët e bëjnë këtë përmes mediave dhe rrjeteve 

sociale. Sipas 10% të të anketuarve, deputetët e rajonit të tyre i informojnë përmes takimeve në zyrat e 

deputetëve, 9% mendojnë se këtë e bëjnë përmes takimeve me qytetarët në vende publike, paraqitje publike 

dhe 7% përmes paraqitjeve publike. Në përgjithësi, perceptimi i qytetarëve mbetet relativisht i pandryshuar 

krahasuar me vitin e kaluar (Grafiku 20).
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Grafiku 20.  Deputetët e rajonit Tuaj i informojnë qytetarët për punën e tyre përmes: (%)

Përqindja më e madhe e të anketuarve (26%) besojnë se deputetët duhet të informojnë qytetarët e rajonit 

të tyre përmes takimeve me qytetarë në vende publike. 21% mendojnë se duhet të informohen përmes 

mediave, 18% përmes takimeve në zyrat e deputetëve, ndërsa 17% mendojnë se deputetët duhet ta 

bëjnë këtë përmes paraqitjeve publike. 15% mendojnë se rrjetet sociale janë një kanal i përshtatshëm për 

informimin e qytetarëve. Perceptimi i të anketuarve në lidhje me shumicën e kanaleve që ata i konsiderojnë 

si mjet të përshtatshëm për informimin e qytetarëve për punën e deputetëve, është relativisht konstant 

në 3 vitet e fundit. Në vitin 2022, është vërejtur një rënie prej 7 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 

2020 në popullaritetin e takimeve në vende publike. Kjo rënie mund të jetë për shkak të kufizimeve për 

tubime publike për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve, për shkak të krizës shëndetësore të shkaktuar nga 

pandemia Kovid-19 (Grafiku 21).
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Grafiku 21.  Dhe si mendoni se deputetët tuaj duhet të informojnë qytetarët për punën e tyre? (%)

Grafiku 22.  A ka ndodhur vitin e kaluar që një deputet të ngrejë iniciativë në Kuvend për një
problem me të cilin po përballet komuna, komuniteti juaj etj.? (%)

Perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve është se deputetët nuk u kushtojnë vëmendje të mjaftueshme 

problemeve të komunave dhe bashkësive lokale. Pothuajse gjysma e të anketuarve (48%) janë përgjigjur 

se nuk ka ndodhur që një deputet i rajonit të tyre të ketë iniciuar iniciativë në Kuvend për një problem lokal, 

ndërsa 22% kanë deklaruar se deputeti i tyre e ka bërë këtë. Përqindja e të anketuarve që mendojnë se 

deputetët nuk trajtojnë çështjet lokale në vitin 2022 është rritur me 5 pikë përqindje krahasuar me vitin 

2021 (43%), por është ende më e ulët me 5 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2020 (53%, Grafiku 22).
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Grafiku 23.  Sa mendoni se deputetët e zgjedhur përfaqësojnë interesat e qytetarëve? (%)

Qytetarët janë relativisht të ndarë rreth përshtypjes se në çfarë mase deputetët përfaqësojnë interesat e 

tyre në Kuvend. Pothuajse gjysma e të anketuarve (47%) besojnë se deputetët e zgjedhur përfaqësojnë 

pjesërisht interesat e qytetarëve, ndërsa 44% besojnë se deputetët nuk përfaqësojnë aspak interesat e 

qytetarëve. Vetëm 6% e të anketuarve deklaruan se interesat e qytetarëve përfaqësohen plotësisht nga 

deputetët. 

Krahasuar me analizat nga viti 2021 dhe 2020, mund të konkludohet se ka përmirësim të lehtë në 

perceptimin e qytetarëve lidhur me atë nëse deputetët përfaqësojnë interesat e tyre, por prapëseprapë 

zhvendosjet janë dukshëm të vogla. Duke pasur parasysh katër vitet e fundit, perceptimi i qytetarëve në 

vitin 2019 ishte më negativi, pas të cilit në vitin 2020 dhe 2021 u regjistrua një përmirësim i lehtë, ndërsa 

në vitin 2022 përsëri shënoi rënie të lehtë. Përkatësisht, në vitin 2019, 47% e qytetarëve kanë menduar se 

deputetët nuk përfaqësojnë fare interesat e qytetarëve, që është 2, përkatësisht 6 pikë të përqindjes më 

shumë krahasuar me vitin 2020 (45%) dhe 2021 (41%) në mënyrë përkatëse. Pavarësisht përkeqësimit të 

lehtë në vitin 2022, është përmirësuar perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve në katër vitet e fundit se sa 

deputetët e zgjedhur përfaqësojnë interesat e tyre në Kuvend (Grafiku 23). 
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Mbi dy të tretat (79%) e qytetarëve të anketuar mendojnë se deputetët në Kuvend përfaqësojnë gjithmonë 

interesat e tyre personale, ndërsa se nuk është kështu asnjëherë, mendojnë vetëm 2% e të anketuarve. 

Përveç kësaj, 75% besojnë se deputetët gjithmonë përfaqësojnë interesat e partive të tyre politike, ndërsa 

vetëm 18% e të anketuarve mendojnë se vetëm ndonjëherë e bëjnë këtë. 56% e të anketuarve mendojnë 

se deputetët përfaqësojnë gjithmonë interesat e biznesit të dikujt, ndërsa 30% mendojnë se e bëjnë këtë 

vetëm ndonjëherë. 

Nga ana tjetër, 46% e të anketuarve mendojnë se deputetët nuk përfaqësojnë kurrë interesat e tyre, ndërsa 

45% mendojnë se e bëjnë këtë vetëm ndonjëherë. E njëjta pasqyrë fitohet edhe kur i pyetëm se sa shpesh 

përfaqësojnë deputetët  interesat e qytetarëve nga njësitë e tyre zgjedhore. 28% e të anketuarve mendojnë 

se gjithmonë përfaqësojnë interesat e bashkësisë etnike të cilës i përkasin, ndërsa 40% e të anketuarve 

mendojnë se ndonjëherë vetëm ndodh kështu (Grafiku 24). 

Pjesa mbizotëruese e të anketuarve - 87% u përgjigjën se nuk janë të informuar se si mund të marrin pjesë 

në punën e Kuvendit, ndërsa 13% u përgjigjën se ishin të informuar. Duke pasur parasysh rezultatet nga 

katër vitet e fundit, mund të konkludohet se një numër i konsiderueshëm i qytetarëve janë të painformuar 

në lidhje me të drejtat e tyre për të marrë pjesë në punën e Kuvendit. 

Në vitin 2021 kishte rritje të përqindjes së qytetarëve që thanë se dinë si mund të përfshihesh në punën e 

Kuvendit dhe rënie të lehtë të përqindjes së qytetarëve që thanë se nuk ishin të informuar për mekanizmat 

për pjesëmarrje në krahasim me vitin 2020 dhe 2019. Kështu, përqindja e qytetarëve të painformuar në vitin 

2021 (80%) është më e ulët për 3 ose 8 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2020 (83%) dhe 2019 (88%) 
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Grafiku 24.  Sa shpesh përfaqësojnë deputetët interesat si më poshtë? (%)



në mënyrë përkatëse. Në vitin 2022 i kthehemi nivelit të mëparshëm të vetëdijes së qytetarëve për mjetet 

në dispozicion për pjesëmarrje në punimet e Kuvendit. Kjo rënie e ndërgjegjësimit mund të jetë për shkak 

të periudhës së gjatë të mosaktivitetit të Kuvendit në vitin 2021, si dhe përpjekjeve të pakta për të informuar 

publikun se cilat mjete janë në dispozicion të tyre (Grafiku 25).

Madje 93% e qytetarëve të anketuar nuk janë përpjekur të marrin pjesë në punën e Kuvendit deri më tani, që 

ndër të tjerat ka të bëjë edhe me nivelin e ulët të informimit (13%) në lidhje me mekanizmat për pjesëmarrje. 

Vetëm 6% e të anketuarve janë përpjekur të marrin pjesë në punën e Kuvendit. Kjo situatë është pothuajse 

e pandryshuar në 4 vitet e fundit (Grafiku 26).
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Grafiku 25.  A jeni i/ e informuar se si mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)

Grafiku 26.  A jeni përpjekur ndonjëherë të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)



Grafiku 27.  Në çfarë mënyrë mendoni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)

Më shumë se gjysma e qytetarëve (59%) pajtohen plotësisht ose pjesërisht me deklaratën se peticionet 

(online) në internet janë një mënyrë / mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve në punën e Kuvendit. 16% e 

qytetarëve pjesërisht nuk pajtohen me këtë deklaratë, ndërsa 12% plotësisht nuk pajtohen. 13% nuk e dinin 

ose nuk donin t’i përgjigjeshin kësaj pyetjeje. 

Në përgjithësi, nëse analizojmë qëndrimin e të anketuarve në katër vitet e fundit, vërehet se qytetarët 

mbështesin peticionet (online) në internet dhe i konsiderojnë si një mënyrë/mjet të mirë për përfshirjen e 

qytetarëve në punën e Kuvendit (Grafiku 28).
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Të anketuarve iu lexuan disa mekanizma se si mund të marrin pjesë në punën e Kuvendit. Nga opsionet 

e ofruara, përqindja më e madhe e të anketuarve (19%) ishin të informuar se mund të kërkonin takim me 

deputet ose tu bënin pyetje deputetëve. Megjithatë, shumica e të anketuarve (27%) nuk ishin të njohur me 

asnjë nga mekanizmat e lexuar dhe në dispozicion për pjesëmarrje në punimet e Kuvendit (grafiku 27).
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Grafiku 28.  (online) Peticionet përmes internet janë mënyrë/mjet i mirë për përfshirjen e
qytetarëve në punën e Kuvendit (%)
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Grafiku 29.  Deri në çfarë mase mendoni se deputetët kanë njohuri dhe gatishmëri të mjaftueshme
për të marrë vendime në emër të qytetarëve? (%)

Pothuajse dy të tretat e qytetarëve (62%) mendojnë se shumica e deputetëve nuk janë të gatshëm të 

marrin vendime në emër të qytetarëve. Prandaj, vetëm rreth një e treta e të anketuarve (34%) besojnë se 

shumica e deputetëve kanë njohuri të mjaftueshme për të vendosur në emër të qytetarëve. Krahasuar 

me rezultatet e vitit të kaluar, vërehet një rritje e lehtë (rritje statistikisht e parëndësishme) sa i përket 

perceptimit të qytetarëve se deputetët kishin njohuri dhe vullnet të mjaftueshëm për të marrë vendime. 

Perceptimi për njohuritë dhe gatishmërinë e deputetëve për të marrë vendime në emër të qytetarëve është 

luhatur minimalisht gjatë katër viteve të fundit, pavarësisht ndryshimit të përbërjes së Kuvendit në vitin 

2020 (Grafiku 29).

Perceptimi i më shumë se dy të tretave të qytetarëve të anketuar (71%) është se në debatet parlamentare 

shumica parlamentare kryesisht ose aspak nuk merr parasysh argumentet e opozitës gjatë marrjes së 

vendime. Për 20% të të anketuarve, shumica kryesisht i merr parasysh, ndërsa vetëm 2% u përgjigjën se 

në diskutimet pushteti merr parasysh plotësisht argumentet e opozitës. Ky perceptim i qytetarëve mbetet 

përgjithësisht i pandryshuar në 4 vitet e fundit (Grafik 30). 
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Pothuajse gjysma e qytetarëve (45%) mendojnë se deputetët rrallë (38%) ose asnjëherë (7%) nuk përdorin 

argumente në fjalimet e tyre. Nga ana tjetër 43% e qytetarëve mendojnë se deputetët shpesh ose gjithmonë 

u referohen argumenteve në fjalimet e tyre në Kuvend. Krahasuar me vitet e kaluara, mund të konstatohet 

se perceptimi i qytetarëve për këtë çështje shënon përmirësim të vogël (Grafiku 31).
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Grafiku 30.  Deputetët e shumicës parlamentare marrin parasysh argumentet e deputetëve të
opozitës gjatë vendimmarrjes në Kuvend (%)

Grafiku 31. Sipas ju, sa shpesh përdoren argumentet në debatin midis deputetëve në Kuvend? (%)

Deputetët e shumicës parlamentare nuk i marrin 
parasysh argumentet e deputetëve të opozitës gjatë 

vendimmarrjes në Kuvend (%)

 Qytetarët janë të ndarë në lidhje me atë se sa shpesh ligjvënësit 
përdorin argumente në debatet parlamentare (%) 



43% e të anketuarve në vitin 2022 e përshkruan marrëdhënien midis deputetëve në Kuvend si armiqësore. 

Për 35% të qytetarëve, marrëdhënia midis deputetëve është garuese, ndërsa vetëm 11% mendojnë se 

marrëdhënia mes deputetëve është tolerante dhe 8% se deputetët bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Krahasuar 

me përgjigjet e qytetarëve nga viti i fundit, 2021, mund të konkludohet se ky perceptim i qytetarëve është 

ndryshuar pak në dy vitet e fundit. Sidoqoftë, krahasuar me vitin 2019, ka rritje të dukshme në përqindjen e 

qytetarëve që kanë perceptim negativ për marrëdhënien midis deputetëve dhe rënie përkatëse në përqindjen 

e qytetarëve që mendojnë se marrëdhënia midis deputetëve është pozitive. Gjegjësisht, në vitin 2019, 33% 

e të anketuarve konsideronin se deputetët janë armiqësorë me njëri-tjetrin, ndërsa në vitin 2022 (43%) dhe 
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Më shumë se dy të tretat (68%) e qytetarëve të anketuar kanë përshtypje se deputetët në seanca shpesh 

ose gjithmonë përdorin fjalë që përçmojnë dhe degradojnë kundërshtarët e tyre politikë në bazë të për-

katësisë së tyre politike, etnike, fetare dhe gjinore. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 55% mendo-

jnë se deputetët këtë e bëjnë shpesh, ndërsa për 13% të qytetarëve deputetët përdorin gjithmonë gjuhë 

nënçmuese dhe degraduese ndaj “kundërshtarëve”. Gjithsej 26% e qytetarëve të anketuar thonë se depu-

tetët zakonisht ose asnjëherë nuk përdorin fjalim të tillë. 

Perceptimi i qytetarëve për këtë çështje është përmirësuar në krahasim me vitin 2021 dhe kthehet në nivele 

të ngjashme me vitet 2020 dhe 2019. Përkatësisht, përqindja e qytetarëve që mendojnë se deputetët për-

dorin gjithmonë ose shpesh fjalë nënçmuese dhe degraduese ndaj kolegëve të tyre nga një parti tjetër ishte 

73%, që është për 5 pikë të përqindjes më shumë krahasuar me vitin 2022 (68%). Edhe pse me kalimin e 

viteve perceptimi i përgjithshëm është se deputetët përdorin gjuhë nënçmuese dhe degraduese në Kuvend, 

ky perceptim i qytetarëve luhatet në varësi të atmosferës në Kuvend (Grafiku 32).
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Grafiku 32.  Sipas jush, sa shpesh përdorin deputetët fjalime në të cilat përçmojnë dhe degradojnë
bashkëbiseduesit e tyre në Kuvend bazuar në përkatësinë e tyre politike, etnike, fetare, gjinore? (%)



Grafiku 33. Sipas mendimit tuaj, si sillen deputetët me njëri-tjetrin në Kuvend? (%)

Grafiku 34. A mendoni se shumica në parlament duhet të ketë më shumë konsideratë për
qëndrimet e opozitës? (%)

Mbi dy të tretat e të anketuarve (67%) mendojnë se shumica parlamentare duhet të dëgjojë më shumë 
qëndrimet e opozitës, ndërsa 18% e tyre kanë qëndrim të kundërt. Në përgjithësi, ky perceptim i qytetarëve 
nuk ka ndryshuar në katër vitet e fundit. Qytetarët presin më shumë bashkëpunim mes deputetëve në 
Kuvend dhe një shumicë më të hapur (grafiku 34).

Një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të anketuar (77%) pajtohen se shoqatat e qytetarëve duhet të 
përfshihen më shumë në punën e Kuvendit. 46% e tyre pajtohen plotësisht dhe 31% pjesërisht pajtohen. 
Pjesa tjetër prej 18% të qytetarëve të anketuar shprehën mos pajtim me këtë deklaratë, nga të cilat 13% 
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2021 (39%) kjo përqindje është rritur për 10 përkatësisht 6 pikë të përqindjes, në mënyrë përkatëse. Në vitin 

2022 dhe 2021, krahasuar me vitin 2019 (19%), përqindja e qytetarëve që e cilësojnë marrëdhënien mes 

deputetëve si tolerantë ka shënuar rënie (ulje me 8 pikë të përqindjes në vitin 2022, përkatësisht 9 në vitin 

2021, Grafiku 33).
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Grafiku 35. Shoqatat e qytetarëve duhet të marrin pjesë më shumë në punën e Kuvendit. (%)

Grafiku 36. Deputetët janë plotësisht të varur nga vullneti i liderëve të partive politike. (%)

Perceptimi i pjesës dominuese të qytetarëve të anketuar (81%) është se deputetët plotësisht ose në një 

farë mase janë të varur nga vullneti i liderëve të partive politike nga të cilat vijnë. Mbi gjysma e qytetarëve 

të anketuar (56%) pajtohen plotësisht me këtë deklaratë, ndërsa 25% pajtohen pjesërisht. Vetëm 9% e të 

anketuarve pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa 5% plotësisht nuk pajtohen me këtë deklaratë. Duke pasur 

parasysh perceptimin e qytetarëve në vitin 2021, këtë vit ka një përmirësim të lehtë të perceptimit të 

qytetarëve. Edhe pse në katër vitet e fundit ka pasur luhatje të vogla në perceptimin e qytetarëve në lidhje 

me këtë deklarate, mbizotëron opinioni i përgjithshëm se deputetët janë të varur nga vullneti i liderëve të 

partive të tyre politike (Grafiku 36). 
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pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa vetëm 5% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht me pjesëmarrjen më të 
madhe të organizatave të shoqërisë civile në punën e parlamentit. Perceptimi i shumicës së të anketuarve 
se shoqatat e qytetarëve duhet të përfshihen më shumë në punën e Kuvendit, është përgjithësisht në të 
njëjtin nivel në katër vitet e fundit (Grafiku 35). 
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Rreth 74% e të anketuarve pajtohen me deklaratën se krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, në 

vend të takimeve të mbyllura midis liderëve të partive politike. 47% e tyre pajtohen plotësisht, ndërsa 27% 

pjesërisht pajtohen me deklaratën. Nga ana tjetër, gjithsej 18% e qytetarëve deklaruan se nuk pajtohen me 

deklaratën se Kuvendi është vendi për zgjidhjen e krizave politike, nga të cilat 12% pjesërisht nuk pajtohen 

dhe 6% plotësisht nuk pajtohen. 

Shumica dërrmuese e të anketuarve (72%) pajtohen plotësisht ose pjesërisht se krizat politike duhet të 

zgjidhen në Kuvend dhe jo përmes takimeve të liderëve. Megjithatë, ka dallim të dukshëm mes numrit të 

qytetarëve që janë plotësisht ose pjesërisht të bindur në këtë ndër vite. Gjegjësisht, përderisa në vitin 2019 

gjysma e të anketuarve (50%) ishin plotësisht dakord me pohimin, numri i tyre u ul me 15 pikë përqindjeje 

të konsiderueshme në vitin 2020 (35%), me një rritje në vitin 2021 me 3 pikë përqindjeje (47%) dhe një tjetër 

rënie në vitin 2022 me 6 pikë të përqindjes. Opinionet e qytetarëve për këtë deklaratë përgjithësisht luhaten 

në varësi të faktit nëse vendi përballet me ndonjë krizë politike atë vit (Grafiku 37).

Në drejtim të asaj se sa secila prej partive parlamentare kontribuon drejt punës më cilësore të Kuvendit, 

perceptimi i qytetarëve është përgjithësisht negativ (nuk kontribuon plotësisht ose pjesërisht) në lidhje 

me të gjitha koalicionet dhe partitë. Gjegjësisht, mbi dy të tretat e qytetarëve besojnë se nuk kontribuojnë 

plotësisht apo pjesërisht në punën më të mirë të Kuvendit për partitë Aleanca për Shqiptarët, Partia 

Demokratike për Shqiptarët, Alternativa dhe Besa. Gjithashtu, mbi gjysma e të anketuarve ndajnë të njëjtin 

mendim për koalicionet e udhëhequra nga VMRO-DPMNE (52%) dhe LSDM (55%), si dhe partitë Bashkimi 

Demokratik për Integrim (64%) dhe të E Majta (58%), (Grafiku 38). 
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Grafiku 37. Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, jo përmes takimeve të liderëve. (%)
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Grafiku 38. Koalicioni ose partia kontribuon në punën më cilësore të Kuvendit (%)





Grafiku 39. Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat dhe të normalizojë situatën politike. (%)

Qytetarët janë të ndarë në përshtypjen për gatishmërinë e Kuvendit të zbatojë reforma me të cilat do të 

normalizohet situata politike në vend. Gjithsej 42% e të anketuarve pajtohen se Kuvendi është i gatshëm 

të zbatojë reformat për të normalizuar situatën politike. Prej tyre, 23% pajtohen plotësisht, ndërsa 24% 

pjesërisht. Gjithsej 46% nuk shohin gatishmëri të tillë, nga të cilat 25% nuk pajtohen plotësisht ndërsa 

21% pjesërisht nuk pajtohen. 11% e të anketuarve nuk e dinin ose nuk donin t’i përgjigjeshin kësaj pyetjeje. 

Perceptimi në lidhje me këtë çështje ka luhatur minimalisht gjatë katër viteve të fundit, ndonëse në vitin 

2022 shihet se qytetarët janë pak më skeptikë, me 4 pikë të përqindjes më shumë që nuk pajtohen se 

Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat në krahasim me vitin 2021 (Grafiku 39).

X. REFORMA

Lidhur me urgjencën e reformave, 61% e të anketuarve besojnë se është më e rëndësishme për vendin 

në këtë moment të zbatojë reforma të shpejta, në vend të reformave që do të zgjasin shumë, por do të 

sigurojnë pjesëmarrje më të gjerë të qytetarëve dhe të gjithë aktorëve të interesuar. Nga ata që u pajtuan 

me deklaratën, 36% pajtohen plotësisht, ndërsa 25% pjesërisht pajtohen. 29% e qytetarëve nuk pajtohen 

me këtë deklaratë, nga të cilat 17% e të anketuarve pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa 12% nuk pajtohen 

plotësisht. 

Edhe pse ka pasur luhatje minimale në lidhje me atë se sa të bindur janë qytetarët në këtë deklaratë, numri 

i përgjithshëm i qytetarëve që plotësisht ose pjesërisht e konsiderojnë më të rëndësishme për vendin 

zbatimin e reformave të shpejta në katër vitet e fundit është relativisht i pandryshuar, me përjashtim të vitit 

2019, kur qytetarët nuk ishin aq të bindur në deklaratën (grafiku 40).
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Grafiku 40. Për momentin, është më e rëndësishme për vendin të zbatojë reforma të shpejta sesa
diskutime të gjata mbi reformat me pjesëmarrjen e qytetarëve. (%)

Grafiku 41. A mendoni se bojkoti është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në
punën e Kuvendit? (%)

Sipas shumicës së qytetarëve (65%), bojkoti nuk është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike 

në punën e Kuvendit. Vetëm një e katërta (28%) e të anketuarve besojnë se bojkoti është mënyra e duhur 

për të shprehur pikëpamjet politike në Kuvend. Perceptimi i qytetarëve për këtë çështje ka qenë pothuajse 

konstant në katër vitet e fundit (Grafiku 41).

Dy të tretat (65%) e qytetarëve nuk mendojnë se zvarritja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të mos 

miratohet asnjë ligj ose vendim është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e 

Kuvendit. Kjo praktikë është e pranueshme vetëm për një të katërtën (25%) e qytetarëve. Perceptimi i 

qytetarëve në lidhje me këtë praktikë të deputetëve nuk ka ndryshuar në katër vitet e fundit (Grafiku 42).
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Grafiku 42. Mendoni se zgjatja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të mos miratohet ndonjë
ligj ose vendim është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e Kuvendit? (%)

Grafiku 43. Cilat reforma mendoni se duhet të jenë prioritet për Kuvendin? (%)

Të pyetur se cilat mendojnë se janë dy fushat më prioritare në të cilat Kuvendi duhet të drejtojë përpjekjet e 

tij, 28% e qytetarëve janë përgjigjur se përpjekjet për reforma janë prioritet për funksionin legjislativ. Më pas 

vijojnë reformat në funksionin mbikëqyrës mbi punën e Qeverisë (24%), pasuar nga funksioni përfaqësues 

(15%) dhe funksioni mbikëqyrës mbi organet rregullatore (13%). Perceptimi i qytetarëve për këtë çështje në 

vitin 2022 është i ngjashëm me perceptimin e vitit 2021 (Grafiku 43).
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Grafiku 44. Vendosja e listave të hapura, me çka në zgjedhjet parlamentare do të votohej për
person, në vend për listë partiake, do të kontribuojë për përbërje më të mirë parlamentare në
Kuvend. (%)

Grafiku 45. Vendosja e një njësie zgjedhore në zgjedhjet parlamentare do të kontribuojë në
përfaqësim më të mirë të qytetarëve në Kuvend. (%)

Për gati dy të tretat (61%) e të anketuarve, vendosja e listave të hapura, me të cilat do të votohej për një 
person në zgjedhjet parlamentare, në vend të listës partiake, do të kontribuonte në përbërjen më cilësore 
në Kuvend. Me këtë deklaratë pajtohen plotësisht 29% e të anketuarve, ndërsa 32% pajtohen pjesërisht. 
Gjithsej 25% e qytetarëve mendojnë se vendosja e listave të hapura nuk do të ndikojë në cilësinë e përbërjes 
së Kuvendit. 14% e tyre pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa 11% nuk pajtohen aspak me këtë deklaratë. 14% 
deklaruan se nuk e dinë nëse vendosja e listave të hapura paraqet ndryshim pozitiv, gjë që tregon nevojën 
për informim më të mirë të qytetarëve për zgjedhjet dhe çfarë do të thotë për ta çfarë do lloj ndryshimi 
(grafiku 44).

Për më shumë se gjysmën (55%) të të anketuarve, vendosja e një njësie zgjedhore në zgjedhjet 
parlamentare do të kontribuojë në përfaqësimin më të mirë të qytetarëve në Kuvend. Me këtë deklaratë 
pajtohen plotësisht 24% e të anketuarve, ndërsa 31% pajtohen pjesërisht. Në të kundërt, rreth një e katërta 
(28%) e qytetarëve për vendosjen e një njësie zgjedhore, mendojnë se nuk do të përmirësojë përfaqësimin e 
tyre në Kuvend. 15% e tyre pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa 13% nuk pajtohen aspak me këtë deklaratë. 17% 
thanë se nuk e dinë nëse vendosja e një njësie zgjedhore në zgjedhjet parlamentare do të përmirësonte 
përfaqësimin e qytetarëve në Kuvend, fakt që tregon nevojën për informim më të mirë të qytetarëve nga 
propozuesit e këtyre ndryshimeve, rreth asaj se vendosja e një njësie zgjedhore do të ishte e rëndësishme 
për ta (Grafiku 45).
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Grafiku 46. Ndryshimi në mënyrën e zgjedhjes së deputetëve (modeli zgjedhor) në zgjedhjet
parlamentare do të kontribuojë në uljen e varësisë së deputetëve nga liderët e partive. (%)

Grafiku 47. A mendoni se është e rëndësishme të formohen grupe shumë partiake në Kuvend
(p.sh. si Klubi i deputeteve, Grupi parlamentar ndërpartiak për të drejtat e LGBTQI+ etj.) në të
cilët deputetë nga parti të ndryshme do të bashkohen rreth të njëjtave çështje? (%)

Gjysma e të anketuarve (55%) pajtohen se ndryshimi i modelit zgjedhor mund të kontribuojë në uljen e 
varësisë së deputetëve nga liderët e partive. Me këtë deklaratë pajtohen plotësisht 24% e të anketuarve, 
ndërsa 31% pajtohen pjesërisht. Nga ana tjetër, 29% e të anketuarve mendojnë se ndryshimi i modelit 
zgjedhor nuk do të kontribuojë në uljen e varësisë nga liderët e partive. 16% e tyre pjesërisht nuk pajtohen 
me deklaratën, ndërsa 13% nuk pajtohen aspak. 16% nuk iu përgjigjën kësaj pyetjeje. Perceptimi i qytetarëve 
për këtë çështje është luhatur minimalisht në katër vitet e fundit (Grafiku 46).

Pothuajse gjysma e të anketuarve (49%) mendojnë se është e rëndësishme të formohen grupe shumë-
partiake në Kuvend në të cilat deputetë nga parti të ndryshme do të bashkohen rreth të njëjtave çështje, 
ndërsa 34% e të anketuarve nuk pajtohen me këtë. 17% nuk kishin mendim ose nuk donin t’i përgjigjeshin 
kësaj pyetjeje. Duke pasur parasysh rezultatet e viteve të kaluara lidhur me këtë çështje, në vitin 2022 ka 
një rënie në perceptimin pozitiv të qytetarëve për nevojën e formimit të grupeve shumëpartiake (grafiku 47).
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Grafiku 48. Nëse po, për cilat çështje e shihni të rëndësishme krijimin e grupeve të tilla? (%)

Në përgjithësi, mendimi i qytetarëve në lidhje me atë se për cilin grup të qytetarëve duhet të krijohen 

grupet shumë-partiake, është i ndarë. Sipas 14% të të anketuarve të cilët u përgjigjën me “po” pyetjes së 

mëparshme, duhet të krijohen grupe shumë-partiake për personat me aftësi të kufizuara dhe persona pa 

punë. 13% mendojnë se grupe të tilla duhet të krijohen për të rinjtë, ndërsa 12% mendojnë se grupe të tilla 

duhet të krijohen për nevojat e prindërve të vetëm. Më skeptikë janë për nevojën e formimit të grupeve 

shumë-partiake për nevojat dhe të drejtat e grave (6%), romëve (5%) dhe komunitetit LGBTI + (2%). Me atë 

që të anketuarit theksuan nevojën e formimit të grupeve shumë-partiake për çështjet për të cilat grupe të 

tilla tashmë ekzistojnë në Kuvend, lind nevoja për informim më të mirë të qytetarëve për punën e këtyre 

grupeve parlamentare (Grafiku 48).
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Të anketuarit nuk identifikuan grup dominues të margjinalizuar, interesat e të cilëve përfaqësohen më mirë 

nga deputetët. Shumica e të anketuarve nuk e dinë interesat e cilit grup të margjinalizuar përfaqësohet më 

mirë, ose nuk kanë përgjigje në pyetjen (23%). Të anketuarit janë të ndarë në perceptim, përqindja më e 

madhe (12%) mendojnë se deputetët përfaqësojnë më së miri interesat e personave me aftësi të kufizuara. 

Për më tepër, ata gjithashtu besojnë se interesat e personave LGBTI + (11%) dhe përfituesit e ndihmës 

sociale (11%) përfaqësohen më së miri në Kuvend. Sipas të anketuarve, interesat e grave janë më pak të 

përfaqësuara (3%), banorët e zonave rurale (4) dhe interesat e të rinjve 45% (Grafiku 49).

58 Analiza e opinionit publik nr. 5/2022



Grafiku 49. Nga grupet e mëposhtme të qytetarëve, interesat e cilëve mendoni se përfaqëson më
së miri Kuvendi: (%)

Grafiku 50. Nota mesatare për punën e Kuvendit (në shkallën 1 - më e ulëta deri në 5 - më mirë)
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Të anketuarit në shkallën nga 1 në 5, ku 1 është më keq dhe 5 më mirë, vlerësuan punën e Kuvendit me 
notë mesatare prej 2,5. Krahasuar me vitin 2021, këtë vit ka një rënie prej 0.1 pikë dhe një rënie prej 0.4 pikë 
krahasuar me vitin 2019. Vlerësimi i punës së Kuvendit luhatet ndër vite, me faktin se në vitin 2017 puna e 
Kuvendit merr notën mesatare më të lartë (3.4) nga viti 2009 deri në hulumtimin e këtij viti. Nota mesatare 
prej 2.5 këtë vit tregon për një opinion të ndarë publik për punën e Kuvendit (Grafiku 50).
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Të anketuarit u pyetën në cilin drejtim mendojnë se po ecën jeta në Maqedoninë e Veriut. Pothuajse dy 

të tretat mendojnë se jeta në vend po ecën në drejtimin e gabuar (63%), ndërsa vetëm rreth një e katërta 

e të anketuarve (28%) mendojnë se jeta po lëviz në drejtimin e duhur. 8% e të anketuarve nuk dinin si t’i 

përgjigjeshin pyetjes. Krahasuar me vitin 2021, përqindja e të anketuarve që mendojnë se jeta po lëviz në 

drejtimin e duhur këtë vit shënon rënie prej 9%. Nga ana tjetër, përqindja e të anketuarve që mendojnë se 

jeta në Maqedoninë e Veriut po shkon në drejtim të gabuar është rritur për 12%. Në përgjithësi, perceptimi 

i qytetarëve është përkeqësuar krahasuar me tre vitet e fundit (Grafiku 51). 

Nëse analizohet sipas rajoneve të cilave u përkasin të anketuarit, rezulton se më optimistë janë banorët 

e rajonit Lindor (44%) dhe Jugperëndimor (43%), gati gjysma e të cilëve janë përgjigjur se jeta lëviz në 

drejtimin e duhur. Më pas janë qytetarët nga rajoni Juglindor me 38%. Përgjigjet më negative, gjegjësisht 

se jeta po lëviz në drejtim të gabuar kanë dhënë banorët e rajonit të Pollogut - 69%, pastaj rajoni i Shkupit - 

67%, pasuar nga banorët e rajonit të Vardarit - 66% (Grafiku 51.1). 
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Grafiku 51. A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut po lëviz në: (%)

Qytetarët besojnë se jeta në vend në përgjithësi po lëviz në 
drejtim të gabuar (%)



Në pyetjen se sa shpesh diskutojnë për politikë me miqtë dhe familjen, 12% e të anketuarve janë përgjigjur 

“çdo ditë”, 30% “disa herë në javë” dhe 33% “disa herë në muaj”. Nga ana tjetër, 25% e të anketuarve u 

përgjigjën se ata kurrë nuk flasin për politikë. Duke marrë parasysh përgjigjet e qytetarëve në vitet e kaluara, 

mund të konkludohet se në vitin 2022 qytetarët rrallë kanë biseduar për politikë me familjen dhe miqtë e 

tyre. Gjegjësisht, në vitin 2021, 16% e qytetarëve thanë se kanë biseduar për politikë me të afërmit e tyre 

çdo ditë, ndërsa në vitin 2022, kjo përqindje u ul me 4 pikë të përqindjes (12%). Rrjedhimisht, krahasuar me 

vitin 2021, ka pasur rritje prej 9 pikë të përqindjes në përqindjen e qytetarëve që thanë se nuk diskutojnë 

kurrë politikë me miqtë dhe familjen e tyre (Grafiku 52).
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Grafiku 51.1 A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut lëviz në: (sipas rajoneve)



Të anketuarve iu kërkua të vlerësojnë besimin e tyre në disa aktorë shoqërorë dhe institucione shtetërore, 

duke përfshirë institucionet më të rëndësishme në sistemin politik: Presidentin, Qeverinë, Kuvendin dhe 

gjyqësorin. Siç pritej, qytetarët kanë besimin më të madh te ushtria (5.7), bashkësitë fetare (5.6) dhe policia 

(4.9). Të gjitha institucionet e tjera morën rezultate nën mesatare, duke përfshirë OJQ-të (4.6), institucionet 

shëndetësore publike (4.6), mediat (4.5), administrata publike (4.4) dhe komunat (4.3). Notën më të lartë 

të besimit nga institucionet më të rëndësishme shtetërore në sistemin politik e ka marrë presidenti i vendit 

- 4.2, ndërsa notën më të ulët të besimit e ka marrë gjyqësori me 3.1, ndërkaq besimi për Kuvendin është 

(4.0) dhe Qeverinë (3.9) është pothuajse i njëjtë. Qytetarët kanë besim të ulët edhe në Prokurorinë Publike 

(3.4), partitë politike (3.4), Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (3.6) dhe Entin Shtetëror 

për Revizion (3.7), (Grafiku 53).
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Grafiku 52. Sa shpesh diskutoni për politikën me miqtë dhe familjen tuaj?



Nëse krahasojmë të dhënat për besimin në katër institucionet më të rëndësishme në vend, vërehet një 

tendencë në rënie e besimit. Krahasuar me vitin e kaluar, 2021, vërehet se rënien më të madhe të besimit 

e ka Qeveria. Gjyqësori mbetet në renditjen më të ulët nga të katër institucionet (3.2), ndërsa Kuvendi ka 

marrë një pikë më të ulët për 0.2 pikë (Kuvendi nga 4.2 pikë në 2021 ka rënë në 4.0 në 2021). Besimi te 
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Grafiku 53. Besimi tek institucionet - Në shkallë nga 1 në 10, përshkruani sa besim keni te
institucionet e mëposhtme:
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presidenti i vendit gjithashtu ka rënie në vitin 2022 (me 0.3 pikë), që në fakt është vlerësimi më i ulët që 

ky institucion ka marrë në katër vitet e fundit, ndonëse renditet më lartë në krahasim me institucionet e 

tjera. Në përgjithësi, nëse marrim parasysh analizat nga viti 2019, mund të shihet se vlerësimet e të gjitha 

institucioneve kanë rënie të ndjeshme në disa vitet e fundit (Grafiku 54). 
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Grafiku 53.1. Besimi tek institucionet - Në shkallë nga 1 në 10, përshkruani sa besim keni te
institucionet e mëposhtme (rezultatet nga 4 vitet e fundit):



XII.SHPËRNDARJA DEMOGRAFIKE 

Gjinia Mashkull 49,5%
Femër 50,5%

Mosha 18-29 20%

30-39 19%

40-49 22%

50-64 16%

65+ 23%

Përkatësia etnike Maqedonas/e 65%

Shqiptar/e 25%

Rom 3%

Turk 1%

Serb 3%

Boshnjak 0%

Vllah 1%

Tjetër 3%

Statusi ekonomik I/e punësuar zyrtarisht në sektorin publik me orar të plotë 19%

I/e punësuar formalisht në sektorin shtetëror me më pak me orar 
pune të shkurtuar

1%

I/e punësuar zyrtarisht në sektorin privat me orar të plotë 29%

I/e punësuar formal në sektorin privat me më pak se 30 orë 2%

I/e vetëpunësuar (punon në firmën e tij/ saj  ose dyqan) 6%

Angazhim joformal që sjell të ardhura të rregullta 1%

Angazhimi joformal që sjell të ardhura herë pas here 3%

Student/e 8%

Pensionist/e 17%

Person me aftësi të kufizuara që nuk mund të punojë 1%

Nuk ka punë dhe nuk ka kërkuar punë në 30 ditët e fundit 6%

Nuk ka punë dhe ndjek aktivisht shpalljet për  
punë dhe kërkon punë

7%

Nuk dëshiron të përgjigjet 2%

66 Analiza e opinionit publik nr. 5/2022



Vendbanimi (rajoni) Rajoni i Vardarit 8%

Rajoni Lindor 9%

Rajoni Jugperëndimor 10%

Rajoni Juglindor 9%

Rajoni i Pellagonisë 12%

Rajoni i Pollogut 14%

Rajoni Verilindor 8%

Rajoni i Shkupit 30%
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Grafiku 1. Sipas Ju, cili është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoninë e Veriut? (%)

Grafiku 2. Deri në çfarë mase mendoni se jeni të njoftuar me atë që ka punuar Kuvendi në periudhën e 

kaluar nga janari deri në dhjetor 2021? (%)

Grafiku 3. Për çka do ta kujtoni periudhën e kaluar (janar deri në dhjetor 2021) në Kuvend? (%)

Grafiku 4. Në shkallën nga 1 deri në 5 (ku 1 do të thotë se nuk jeni aspak i kënaqur dhe 5 se jeni shumë të 

kënaqur), sa jeni të kënaqur me punën e Kuvendit në vitin e kaluar? (%)

Grafiku 5. Nëse dëshironi të merrni informacione për punën e Kuvendit, cilin burim informacioni përdorni 

më shumë? (%)

Grafiku 5.1. Burime për informim mbi punën e Kuvendit sipas grupeve të moshës. (%)

Grafiku 6. Cilat përmbajtje mendoni se duhet të përfaqësohen më shumë në kanalin e Kuvendit? (%)

Grafiku 7. Çfarë lloj përmbajtje mendoni se duhet të jetë në dispozicion në ueb faqen e internetit të 

Kuvendit të Republikës së Maqedonisë? (%)

Grafiku 8. Sa informacionet që merrni përmes mediave në lidhje me punën e Kuvendit janë të mjaftueshme 

që të jeni në rrjedhë me ndryshimet më të rëndësishme ligjore? (%)

Grafiku 9. Në çfarë shkalle e kontrollon Kuvendi Qeverinë, përkatësisht Qeveria Kuvendin? (%)

Grafiku 10. Çfarë roli mendoni se ka Kuvendi në luftën kundër korrupsionit? (%)

Grafiku 11. Pyetjet e deputetëve: (%)

Grafiku 12. Sa ndikojnë deputetët në cilësinë e ligjeve në vendin tonë? (%)

Grafiku 13. Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ligjeve të miratuara në Kuvend? (%)

Grafiku 14. Sa shpesh ndryshojnë ligjet?

Grafiku 15. Nota mesatare në shkallën nga 1-10 për rëndësinë e funksioneve të Kuvendit dhe deri në çfarë 

mase deputetët i kryejnë ato (%)

Grafiku 16. Deri në çfarë mase mendoni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrjen e publikut në punën e 

tij? (%)

Grafiku 17. Sipas ju, sa shpesh deputetët përfshijnë vërejtjet e publikut dhe organizatave të shoqërisë civile 

gjatë hartimit të ligjeve? (%)

Grafiku 18. A e dini kush është deputet/e nga njësia juaj zgjedhore? (%)

Grafiku 19. A mendoni se deputeti nga rajoni juaj (komuna, njësia zgjedhore) është në dispozicion për 

takime me qytetarët? (%)

Grafiku 20. Deputetët e rajonit Tuaj i informojnë qytetarët për punën e tyre përmes: (%)

Grafiku 21. Dhe si mendoni se deputetët tuaj duhet të informojnë qytetarët për punën e tyre? (%)

Grafiku 22. A ka ndodhur vitin e kaluar që një deputet të ngrejë iniciativë në Kuvend për një problem me të 

cilin po përballet komuna, komuniteti juaj etj.? (%)

Grafiku 23. Sa mendoni se deputetët e zgjedhur përfaqësojnë interesat e qytetarëve? (%)

Grafiku 24. Sa shpesh përfaqësojnë deputetët interesat si më poshtë? (%)

Grafiku 25. A jeni i/ e informuar se si mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)

Grafiku 26. A jeni përpjekur ndonjëherë të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)

Grafiku 27. Në çfarë mënyrë mendoni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)

Grafiku 28. (online) Peticionet përmes internet janë mënyrë/mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve në 

punën e Kuvendit (%)
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Grafiku 29. Deri në çfarë mase mendoni se deputetët kanë njohuri dhe gatishmëri të mjaftueshme për të 

marrë vendime në emër të qytetarëve? (%)

Grafiku 30. Deputetët e shumicës parlamentare marrin parasysh argumentet e deputetëve të opozitës 

gjatë vendimmarrjes në Kuvend (%)

Grafiku 31. Sipas ju, sa shpesh përdoren argumentet në debatin midis deputetëve në Kuvend? (%)

Grafiku 32. Sipas jush, sa shpesh përdorin deputetët fjalime në të cilat përçmojnë dhe degradojnë 

bashkëbiseduesit e tyre në Kuvend bazuar në përkatësinë e tyre politike, etnike, fetare, gjinore? (%)

Grafiku 33. Sipas mendimit tuaj, si sillen deputetët me njëri-tjetrin në Kuvend? (%)

Grafiku 34. A mendoni se shumica në parlament duhet të ketë më shumë konsideratë për qëndrimet e 

opozitës? (%)

Grafiku 35. Shoqatat e qytetarëve duhet të marrin pjesë më shumë në punën e Kuvendit. (%)

Grafiku 36. Deputetët janë plotësisht të varur nga vullneti i liderëve të partive politike. (%)

Grafiku 37. Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, jo përmes takimeve të liderëve. (%)

Grafiku 38. Koalicioni ose partia kontribuon në punën më cilësore të Kuvendit (%)

Grafiku 39. Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat dhe të normalizojë situatën politike. (%)

Grafiku 40. Për momentin, është më e rëndësishme për vendin të zbatojë reforma të shpejta sesa 

diskutime të gjata mbi reformat me pjesëmarrjen e qytetarëve. (%)

Grafiku 41. A mendoni se bojkoti është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e 

Kuvendit? (%)

Grafiku 42. Mendoni se zgjatja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të mos miratohet ndonjë ligj ose 

vendim është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e Kuvendit? (%)

Grafiku 43. Cilat reforma mendoni se duhet të jenë prioritet për Kuvendin? (%)

Grafiku 44. Vendosja e listave të hapura, me çka në zgjedhjet parlamentare do të votohej për person, në 

vend për listë partiake, do të kontribuojë për përbërje më të mirë parlamentare në Kuvend. (%)

Grafiku 45. Vendosja e një njësie zgjedhore në zgjedhjet parlamentare do të kontribuojë në përfaqësim 

më të mirë të qytetarëve në Kuvend. (%)

Grafiku 46. Ndryshimi në mënyrën e zgjedhjes së deputetëve (modeli zgjedhor) në zgjedhjet 

parlamentare do të kontribuojë në uljen e varësisë së deputetëve nga liderët e partive. (%)

Grafiku 47. A mendoni se është e rëndësishme të formohen grupe shumë partiake në Kuvend (p.sh. si 

Klubi i deputeteve, Grupi parlamentar ndërpartiak për të drejtat e LGBTQI+ etj.) në të cilët deputetë nga 

parti të ndryshme do të bashkohen rreth të njëjtave çështje? (%)

Grafiku 48. Nëse po, për cilat çështje e shihni të rëndësishme krijimin e grupeve të tilla? (%)

Grafiku 49. Nga grupet e mëposhtme të qytetarëve, interesat e cilëve mendoni se përfaqëson më së miri 

Kuvendi: (%) 

Grafiku 50. Nota mesatare për punën e Kuvendit (në shkallën 1 - më e ulëta deri në 5 - më mirë)

Grafiku 51. A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut po lëviz në: (%)

Grafiku 51.1. A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut lëviz në: (sipas rajoneve)

Grafiku 52. Sa shpesh diskutoni për politikën me miqtë dhe familjen tuaj?

Grafiku 53. Besimi tek institucionet - Në shkallë nga 1 në 10, përshkruani sa besim keni te institucionet e 

mëposhtme:

Grafiku 53.1. Besimi tek institucionet - Në shkallë nga 1 në 10, përshkruani sa besim keni te institucionet 

e mëposhtme (rezultatet nga 4 vitet e fundit):
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RRETH PROJEKTIT

Programi Zviceran për Mbështetje Parlamentare (PSP) mbështet përpjekjet e Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut për pavarësi përmes ndërtimit të konsensusit, reforma strukturore dhe ndërtimin 

e kapaciteteve; në rolet e tij ligjvënëse dhe mbikëqyrëse; dhe në transparencën dhe llogaridhënien e tij 

institucional. 

Programi ofron mbështetje për planifikimin strategjik të Kuvendit; për reformat në menaxhimin e burimeve 

njerëzore; për përmirësimin e vlerësimit të ndikimit rregullator dhe proceseve të prokurimit; për përpjekjet 

për hapje më të madhe dhe të dhëna më të hapura dhe për angazhim më të madh qytetar në proceset e 

krijimit të politikave. Gjithashtu ofron mbështetje përmes matjes së opinionit publik dhe monitorimit të 

përpjekjeve për reforma, duke përfshirë këtë hulumtim të opinionit publik.

Programi për Mbështetje Parlamentare mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 

(SDC) përmes Ambasadës Zvicerane në Maqedoninë e Veriut dhe zbatohet nga Instituti Kombëtar 

Demokratik (NDI), Instituti Societas Civilis për Demokraci - Shkup (IDSCS) dhe Qendra për menaxhim me 

ndryshime (QMN).  

SHTOJCA 1- PYETËSORI PËR ANKETË PËR PUNËN E KUVENDIT

1. A mendoni se në përgjithësi jeta në vendin tonë lëviz në:

1. Drejtim të duhur

2. Drejtim të gabuar

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

99. Refuzon të përgjigjet (Nuk lexohet)

2. Sa shpesh diskutoni për politikën me miqtë dhe familjen tuaj?

1. Çdo ditë

2. Disa herë në javë

3. Disa herë në muaj

4. Asnjëherë

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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1-besim më i vogël 10-besim më i madh Nuk e di Refuzon 

Kuvendi i RMV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Qeveria e RMV-së 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Gjyqësori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Presidenti i RMV-së 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Pushteti lokal (Komuna) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Administrata publike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Komisioni Shtetëror për Paran-
dalimin e Korrupsionit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Enti Shtetëror për Revizion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Prokuroria Publike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Institucionet e shëndetit publik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Mediat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Partitë politike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Organizatat joqeveritare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Bashkësitë fetare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Ushtria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

Policia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

3. Sipas Ju, cili është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoninë e Veriut?

1. Kuvendi luan një rol të rëndësishëm në jetën politike

2. Kuvendi luan një rol të parëndësishëm në jetën politike

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

99. Refuzon të përgjigjet (Nuk lexohet)

4. Besimi tek institucionet - Në shkallë nga 1 në 10, përshkruani sa besim keni te institucionet e 

mëposhtme: 
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6. Për çka do ta kujtoni periudhën e kaluar (janar deri në dhjetor 2021) në Kuvend? (Krahasoni përgjigjet 

me sugjerimet e dhëna më poshtë. Sugjerimet nuk u lexohen të anketuarve)

Temat aktuale të diskutuara në Kuvend Përmendur

1.
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrimin e popullsisë, 
ekonomive familjare dhe banesave 

2.
Ligji për menaxhimin e paketimit dhe mbetjeve të paketimit (Ligji për qeset e 
plastikës)

3.
Ligji për marrëdhënie pune dhe Ligji për tregti (e diela ditë jo pune)

4.
Ligj i parandalimit dhe mbrojtje nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje

5.
Ligji për buxhetet

6.
Propozim-rezoluta për përcaktimin e qëndrimeve shtetërore të Maqedonisë në 
kontekst të bllokadave të integrimeve evropiane. 

7.
Çështja e mocionit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

8.
Interpelanca për punën e Ministrit të Punëve të Jashtme Nikolla Dimitrov

9.
Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objektet e 
ndërtuara pa leje (ndërtimet pa leje)

10.
Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim

11.
Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shtetësinë e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut

12.
Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen nga ngac-
mimi në punë

13.
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal

14.
Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për cilësinë e ajrit të ambi-
entit

15.
Projektligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr Park Kombëtar

16.
Tjetër

5. Deri në çfarë mase mendoni se jeni të njoftuar 

me atë që ka punuar Kuvendi në periudhën e 

kaluar nga janari deri në dhjetor 2021?

(Shpjegim: Si i miratoi ligjet dhe për çfarë u 

debatua)

1. Plotësisht jam i / e njoftuar

2. Pjesërisht jam i / e njoftuar

3. Jam i / e njoftuar pak

4. Aspak nuk jam i / e njoftuar- kaloni në pyetjen 
tjetër
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7. Në shkallën nga 1 deri në 5 (ku 1 do të thotë se nuk jeni aspak i kënaqur dhe 5 se jeni shumë të 

kënaqur), sa jeni të kënaqur me punën e Kuvendit në vitin e kaluar?

1 - nuk jeni aspak i kënaqur 5 - shumë i kënaqur

1 2 3 4 5

8. Nëse dëshironi të merrni informacione për 

punën e Kuvendit, cilin burim informacioni 

përdorni më shumë? 

(I anketuari ka mundësi për 2 (dy) përgjigje me 

preferencë)

1. Televizioni

2. Kanali i Kuvendit

3. Portalet e lajmeve në internet

4. Gazeta ose revista

5. Radio

6. Diku tjetër në internet (p.sh. Facebook,

7. Miq, të afërm, fqinj dhe të ngjashme

8. Nga ueb faqja e Kuvendit

9. Direkt nga partitë politike

10. Diçka tjetër

11. Nuk dua të marr informacion në lidhje me 
Kuvendin / nuk më intereson (kalo tjetër)
98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

9. Sa informacionet që merrni përmes mediave në 

lidhje me punën e Kuvendit janë të mjaftueshme 

që të jeni në rrjedhë me ndryshimet më të 

rëndësishme ligjore?

1. Janë plotësisht të mjaftueshëm

2. Pjesërisht të mjaftueshëm

3. Pjesërisht nuk mjaftojnë

4. Nuk mjaftojnë aspak

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

10. Cilat përmbajtje mendoni se duhet të 
përfaqësohen më shumë në kanalin e Kuvendit (i 
anketuari ka mundësinë për më shumë përgjigje)

1.Përmbajtja edukative mbi procesin legjislativ 
dhe punën e Kuvendit 
2.Përmbajtje promovuese për mundësitë që 
qytetarët të përfshihen në punën e Kuvendit dhe 
takimeve me deputetët 
3.Debate politike mbi temat e punës parlamentare 

4.Interpretimet e ekspertëve të ligjeve të miratuara 
dhe ndryshimeve ligjore 
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5.Vizitat në terren të komisioneve parlamentare

6.Prezantimi i aktiviteteve të grupeve parlamen-
tare
7.Aktivitetet diplomatike dhe ngjarjet e deputetëve

8.Tjetër (i anketuari të tregojë nëse ka ndonjë 
sugjerim tjetër)
9.Emisione kontaktuese 

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

11. Çfarë lloj përmbajtje mendoni se duhet të 
jetë në dispozicion në ueb faqen e internetit 
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë? 
(i anketuari të ketë mundësi për më shumë 
zgjedhje)

1.Fjalime të deputetëve

2.Incizime nga komisionet 

3.Debate publike 

4.Mundësi për komunikim me deputetë 

5.Mundësi për parashtrimin e pyetjeve për depu-
tetët
6.Përmbajtja edukative për rolin dhe kompetencat 
e Kuvendit
7.Votimi i deputetëve për pika të caktuara

8.Procesverbalet nga komisionet dhe seancat 
plenare
9.Ndjekja e ligjeve në të gjitha leximet / hapat e 
procesit legjislativ
10.Më shumë informacion në lidhje me aktivitetet 
dhe sa aktiv është deputeti/ja juaj
11.Transmetim i drejtpërdrejtë nga seancat parla-
mentare
12.Tjetër (i anketuari të treguar nëse ka ndonjë 
sugjerim tjetër)
98. Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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12. Do t’ju lexoj disa deklarata lidhur me pyetjet e deputetëve si mjet për mbikëqyrjen e pushtetit 

ekzekutiv. Ju lutem më tregoni sa jeni dakord me secilën nga pohimet. 

Pajtohem 
plotësisht

Pajtohem 
pjesërisht

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem

Plotësisht 
nuk pajto-

hem
Nuk e di Refuzon

1. Pyetjet e depu-
tetëve mundësojnë 
mbikëqyrje mbi 
punën e ministrave

1 2 3 4 98 99

2. Pyetjet e depu-
tetëve kanë ndikim 
mbi sigurimin e 
përgjegjësisë së 
institucioneve

1 2 3 4 98 99

3. Pyetjet e depu-
tetëve përdoren 
për reklamimin e 
qeverisë dhe insti-
tucione të tjera

1 2 3 4 98 99

4. Pyetjet e depu-
tetëve informojnë 
qytetarët për punën 
e qeverisë dhe insti-
tucioneve të tjera

1 2 3 4 98 99

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

1 2 3 4 98 99

6. Pyetjet e depu-
tetëve përdoren për 
të kritikuar qeverinë 
dhe institucionet e 
tjera

1 2 3 4 98 99
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13. Sa ndikojnë deputetët në cilësinë e ligjeve në 

vendin tonë?

1. Ndikojnë shumë

2. Ndikimi i moderuar

3. Mesatarisht nuk ndikon

4. Nuk ndikojnë aspak

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

14. Sa shpesh ndryshojnë ligjet? 1. Shumë shpesh

2. Shpesh

3. Mjaftueshëm shpesh

4. Rrallë

5. Shumë rrallë

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

15. Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ligjeve të 
miratuara në Kuvend? 

(deri në çfarë mase ligjet rregullojnë në mënyrë 
cilësore marrëdhëniet në shoqëri / sigurojnë  
drejtësi dhe barazi dhe / nevojat e qytetarëve) 

1. Shumë i kënaqur

2. Mesatarisht i kënaqur 

3. Mesatarisht i pakënaqur 

4. I pakënaqur

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

16. Çfarë roli mendoni se ka Kuvendi në luftën 
kundër korrupsionit?

1. Redukton korrupsionin

2. As e zvogëlon dhe as nuk e rrit

3. Rrit korrupsionin

98. Nuk e di

99.refuzon të përgjigjet
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17. Do t’ju lexoj disa funksione të Kuvendit. Ju lutem, nga 1 deri në 10 (ku 1 do të thotë aspak i 

rëndësishëm dhe 10 do të thotë shumë i rëndësishëm) më tregoni në çfarë mase mendoni se funksioni i 

lexuar është i rëndësishëm (rrotulloni funksionet / qëndrimet)) 

1-nuk ka aspak rëndësi  10-është shumë i rëndë-
sishëm 

Nuk e di Refuzon

1. Të miratojë sa më shumë 
ligje dhe ndryshime ligjore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

2. Të miratojë ligje të cilësisë 
më të lartë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

3. Të kontrollojë Qeverinë dhe 
ministritë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

4. Të kujdeset se si zbatohen 
ligjet dhe politikat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

5. Të realizojë takime me qytet-
arët për çështje me interes të 
tyre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

6. Të mundësojë publikun të 
marrë pjesë në përgatitjen e 
ligjeve dhe politikave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

7. Të organizojë debate publike 
me ekspertë, shoqata qytetare 
për çështjet aktuale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

8. Të monitorojë mënyrën 
e shpenzimit të Buxhetit 
(paratë publike)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99
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18. Do t’ju lexoj disa funksione të Kuvendit. Ju lutemi, nga 1 në 10 (ku 1 do të thotë që nuk i kryen 

fare, dhe 10 do të thotë që i kryen plotësisht) na tregoni deri në çfarë mase mendoni se Kuvendi kryen 

funksionet e mëposhtme (të rrotullohen funksionet / pozicionet) 

 1- Aspak nuk i përmbush       10- Plotësisht i 
përmbush

Nuk e di Refuzon

1. Të miratojë sa më shumë 
ligje dhe ndryshime ligjore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

2. Të miratojë ligje të cilësisë 
më të lartë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

3. Të kontrollojë Qeverinë dhe 
ministritë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

4. Të kujdeset se si zbatohen 
ligjet dhe politikat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

5. Të realizojë takime me qytet-
arët për çështje me interes të 
tyre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

6. Të mundësojë publikun të 
marrë pjesë në përgatitjen e 
ligjeve dhe politikave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

7. Të organizojë debate publike 
me ekspertë, shoqata qytetare 
për çështjet aktuale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

8. Të monitorojë mënyrën e 
shpenzimit të Buxhetit (paratë 
publike)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99

19. Deri në çfarë mase mendoni se Kuvendi është 

i hapur për pjesëmarrjen e publikut në punën e tij? 

(Me të hapur nënkuptojmë që qytetarët mund 

të marrin informacion në çdo kohë në lidhje me 

punën e Kuvendit dhe ka mënyra për të marrë 

pjesë në punën e tij)

1. Plotësisht i hapur

2. Pjesërisht i hapur

3. Pjesërisht i mbyllur

4. I mbyllur plotësisht

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

78 Analiza e opinionit publik nr. 5/2022



20. Sipas ju, sa shpesh deputetët përfshijnë 

vërejtjet e publikut dhe organizatave të shoqërisë 

civile gjatë hartimit të ligjeve?

1. Gjithmonë

2. Shpesh (në shumicën e rasteve)

3. Ndonjëherë

4. Rrallë

5. Asnjëherë

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

21. A e dini kush është deputet/ e nga njësia juaj 

zgjedhore? 

(Pyetje testuese me kartele për intervistuesit. 

Përgjigja e të anketuarit krahasohet me kartelën 

e anketuesit e cila rendit emrat e deputetëve nga 

njësia zgjedhore përkatëse. SHËNIM; Kartela NUK 

i tregohet personit që anketohet!!)

1. Po (nëse ai u përgjigj saktë dhe njohu të paktën 
një deputet)
2. Jo

9. Tjetër (Unë e di që nuk ka deputet nga komuna 
ime)

22. A mendoni se deputeti nga rajoni juaj 

(komuna, njësia zgjedhore) është në dispozicion 

për takime me qytetarët?

1. Po

2. Jo

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

23. Përmes cilit kanal komunikimi ju informojnë 

deputetët Tuaj për punën e tyre?

1. Takime në zyrat e deputetëve

2. Takime me qytetarë në vende publike

3. Paraqitjet publike 

4. Media 

5. Rrjetet sociale 

6. Nuk informojnë 

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

24. Dhe si mendoni se deputetët tuaj duhet të 

informojnë qytetarët për punën e tyre? 

1. Takime në zyrat e deputetëve

2. Takime me qytetarë në vende publike

3. Paraqitjet publike 

4. Media 

5. Rrjetet sociale 

6. Tjetër 

98.Nuk e di / pa përgjigje 
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25. A ka ndodhur vitin e kaluar që një deputet të 

ngrejë iniciativë në Kuvend për një problem me të 

cilin po përballet komuna, komuniteti juaj etj.?

1. Po

2. Jo

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

26. Sa mendoni se deputetët e zgjedhur 

përfaqësojnë interesat e qytetarëve?

1. I përfaqësojnë plotësisht

2. I përfaqësojnë pjesërisht

3. Nuk i përfaqësojnë aspak

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

27. Sa shpesh përfaqësojnë deputetët interesat si më poshtë?

Gjithmonë Ndonjëherë Asnjëherë Nuk e di Refuzon

1. Interesat e qytetarëve 1 2 3 98 99

2. Interesat e veta perso-
nale

1 2 3 98 99

3. Interesat e qytetarëve 
nga njësitë e tyre zgjed-
hore

1 2 3 98 99

4. Interesat e partisë së 
tyre politike

1 2 3 98 99

5. Interesat e bashkësisë 
etnike të cilës i përkasin

1 2 3 98 99

6. Biznes interesat 1 2 3 98 99

7. Interesat e vendeve të 
tjera

1 2 3 98 99
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29. A jeni i/ e informuar se si mund të merrni pjesë 

në punën e Kuvendit?

1. Po

2. Jo

28. Do t’ju lexojmë disa deklarata. Deri në çfarë mase pajtoheni me to?

Pajtohem 
plotësisht

Pajtohem 
pjesërisht

Pjesërisht 
nuk pajtohem

Plotësisht 
nuk pajtohem Nuk e di Refuzon

1. Deputetët janë plotë-
sisht të varur nga vullneti i 
liderëve të partive politike

1 2 3 4 98 99

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

1 2 3 4 98 99

9. Shoqatat e qytetarëve 
duhet të marrin pjesë 
më shumë në punën e 
Kuvendit.

1 2 3 4 98 99

10. Për momentin, është 
më e rëndësishme për 
vendin të zbatojë reforma 
të shpejta sesa diskutime 
të gjata mbi reformat me 
pjesëmarrjen e qytetarëve.

1 2 3 4 98 99

11. Kuvendi është i gat-
shëm të zbatojë reformat 
dhe të normalizojë situ-
atën politike.

1 2 3 4 98 99
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30. Në çfarë mënyrë mendoni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit: 
(OPSIONET NUK LEXOHEN NË TË ANËTARËT, mund të zgjidhen më shumë opsione) 

1. Të paraqesë iniciativë për miratimin e ligjit ose ndryshime ligjore?

2. Të parashtroni pyetje deputetëve?

3. Të kërkoni takim me deputet?

4. Të merrni pjesë në seancë plenare të Kuvendit?

5. Të marrë pjesë në mbledhje të komisionit?

6. Të marrë informacion në lidhje me rregulloret dhe aktet ligjore vijuese që do të diskutohen nga Kuven-
di në periudhën e ardhshme?
7. Të inicioni shpalljen e referendumit lokal?

8. Të inicioni shpalljen e referendumit kombëtar?

9. Të kërkoni të mbahet debat që të vlerësohet zbatimi i ndonjë ligji?

98. Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

31.A jeni përpjekur ndonjëherë të merrni pjesë në 

punën e Kuvendit? 

1. Po

2. Jo 

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet) 

32. Deri në çfarë mase pajtoheni / nuk pajtoheni 

me deklaratën vijuese: 

- Peticionet (online) në internet, të organizuara 

nga Kuvendi, janë një mënyrë / mjet i mirë për 

përfshirjen e qytetarëve në punën e Kuvendit? 

1. Pajtohem plotësisht

2. Pajtohem pjesërisht

3. Pjesërisht nuk pajtohem

4. Plotësisht nuk pajtohem 

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

33. Deri në çfarë mase mendoni se deputetët kanë 

njohuri dhe gatishmëri të mjaftueshme për të 

marrë vendime në emër të qytetarëve?

1. Të gjithë janë të përgatitur

2. Shumica janë të përgatitur

3. Shumica nuk janë të përgatitur

4. Aspak nuk janë të përgatitur

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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34. A jeni dakord me pohimin: 

-Deputetët e shumicës parlamentare marrin 

parasysh argumentet e deputetëve të opozitës 

gjatë vendimmarrjes në Kuvend

1. Plotësisht i marrin parasysh

2. Kryesisht i marrin parasysh

3. Kryesisht nuk i marrin parasysh

4. Aspak nuk i marrin parasysh

98.Nuk e di / pa përgjigje 

35. Sipas jush, sa shpesh përdorin deputetët 

fjalime në të cilat përçmojnë dhe degradojnë 

bashkëbiseduesit e tyre në Kuvend bazuar në 

përkatësinë e tyre politike, etnike, fetare, gjinore? 

1. Asnjëherë

2. Rrallë

3. Shpesh

4. Gjithmonë

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

36. Sipas mendimit tuaj, si sillen deputetët me 

njëri-tjetrin në Kuvend?

1. Në mënyrë armiqësore

2. Garuese

3. Toleruese

4. Bashkëpunojnë

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

37. Sipas ju, sa shpesh përdoren argumentet në 

debatin midis deputetëve në Kuvend?

1. Gjithmonë

2. Shpesh (në shumë raste)

3. Rrallë

4. Asnjëherë

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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38.mendoni se shumica në parlament duhet 

të ketë më shumë konsideratë për qëndrimet e 

opozitës?

1. Po

2. Jo

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

Pajtohem 
plotësisht

Pajtohem 
pjesërisht

Pjesërisht 
nuk pajtohem

Plotësisht 
nuk pajtohem Nuk e di Refuzon

Koalicioni i udhëhequr nga 
VMRO-DPMNE kontribuon 
në punën më cilësore të 
Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Koalicioni i udhëhequr 
nga LSDM kontribuon 
në punën më cilësore të 
Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Partia Bashkimi Demokra-
tik për Integrim kontribuon 
në punën më cilësore të 
Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Partia Aleanca për Shqip-
tarët kontribuon për punën 
më cilësore të Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Partia E Majta kontribuon 
në punën më cilësore të 
Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Partia Demokratike e 
Shqiptarëve kontribuon 
në punën më cilësore të 
Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Partia Alternativa kon-
tribuon në punën më 
cilësore të Kuvendit

1 2 3 4 98 99

Partia Lëvizja Besa 
kontribuon për punën më 
cilësore të Kuvendit

1 2 3 4 98 99

39. Do t’ju lexojmë disa deklarata. Deri në çfarë mase pajtoheni me to?
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Pajtohem 
plotësisht

Pajtohem 
pjesërisht

Pjesërisht 
nuk pajtohem

Pajtohem 
plotësisht Nuk e di Refuzon

Vendosja e listave të 
hapura, me çka në zg-
jedhjet parlamentare do 
të votohej përperson, në 
vend për listë partiake, do 
të kontribuojë për përbërje 
më të mirë parlamentare 
në Kuvend

1 2 3 4 98 99

Vendosja e një njësie zg-
jedhore në zgjedhjet parla-
mentare do të kontribuojë 
në përfaqësim më të mirë 
të qytetarëve në Kuvend.

1 2 3 4 98 99

Ndryshimi në mënyrën e 
zgjedhjes së deputetëve 
(modeli zgjedhor) në 
zgjedhjet parlamentare 
do të kontribuojë në uljen 
e varësisë së deputetëve 
nga liderët e partive.

1 2 3 4 98 99

43. Do t’ju lexoj disa deklarata lidhur me zgjedhjet dhe modelin zgjedhor. Ju lutem më tregoni deri në 
çfarë mase jeni dakord me secilën prej pohimeve (rrotacion i deklaratave).

40. Cilat reforma mendoni se duhet të 

jenë prioritet për Kuvendin? - Në cilat segmente 

mendoni se Kuvendi duhet të reformohet më 

shumë?

(TË ZGJIDHEN DY PËRGJIGJE)

1. Në funksionin mbikëqyrës mbi punën e 
Qeverisë
2. Në funksionin përfaqësues

3. Në funksionin legjislativ

4. Në funksionin mbikëqyrës ndaj organeve rreg-
ullatore
5. Në funksionin diplomatik

99. Nuk e di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

41. A mendoni se bojkoti është mënyra e duhur 

për të shprehur pikëpamjet politike në punën e 

Kuvendit?

1. Po

2. Jo

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

42. Mendoni se zgjatja dhe prolongimi i debatit 

në mënyrë që të mos miratohet ndonjë ligj ose 

vendim është mënyra e duhur për të shprehur 

pikëpamjet politike në punën e Kuvendit?

1. Po

2. Jo

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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44. Nga grupet e mëposhtme të qytetarëve, 

interesat e cilëve mendoni se përfaqëson më së 

miri Kuvendi: (Zgjidhen 2 përgjigje) 

1. Personat me nevoja të veçanta

2. Komuniteti LGBT +

3. Romët

4. Prindër të vetëm

5. Gratë

6. Të moshuar

7. Të papunë

8. Përdorues të ndihmës sociale

9. Të rinj

10. Banorët e zonave rurale

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)

46. Nëse po, për cilat çështje e shihni të 

rëndësishme krijimin e grupeve të tilla?

1. Personat me nevoja të veçanta 

2. Komuniteti LGBT +

3. Romët

4. Prindër të vetëm 

5. Gratë

6. Të moshuar

7. Të papunë 

8. Përdorues të ndihmës sociale 

9. Të rinj 

10. Mbrojtja e mjedisit jetësor

11. Banorët e zonave rurale

12. Tjetër

45. A mendoni se është e rëndësishme të 

formohen grupe shumë partiake në Kuvend 

(p.sh. si Klubi i deputeteve, Grupi parlamentar 

ndërpartiak për të drejtat e LGBTI etj.) në të cilët 

deputetë nga parti të ndryshme do të bashkohen 

rreth të njëjtave çështje?

1. Po 

2. Jo (kalohet pyetja 46) 

98.Nuk di / pa përgjigje (Nuk lexohet)
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A 
Qeveria ka kontroll 
të plotë mbi 
Kuvendin

B V G D GJ Е
Kuvendi ka kontroll 
të plotë mbi 
Qeverinë

1 - më dobët                                                                                                                                                          
5 - më mirë
1 2 3 4 5

47. Për disa vende thuhet se Qeveria ka kontroll mbi Kuvendin, ndërsa për të tjera se Kuvendi ka kontroll 
mbi Qeverinë. Sa jeni dakord me pohimin e mëposhtëm për vendin tonë?

48. Vlerësoni punën e përbërjes së fundit parlamentare në shkallën nga 1 në 5 (ku 1 është më dobët dhe 
5 është më mirë) 
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INFORMACION 
MBI PROJEKTIN 
Programi Zviceran për Mbështetje Parlamentare 

(PSP) do të mbështesë përpjekjet e Kuvendit të

Republikës së Maqedonisë së Veriut, për pavarësi 

nëpërmjet ndërtimit të konsensusit, reformave

strukturore dhe ndërtimin e kapaciteteve në 

zhvillimin institucional të Kuvendit, në rolet e tij

ligjvënëse dhe mbikëqyrëse dhe në transparencën 

dhe llogaridhënien institucionale.

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

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.

INFORMACION 
MBI IDSCS 
IDSCS është think tank - organizatë civile që 

hulumton zhvillimin e qeverisjes së mirë,

shtetin e së drejtës dhe integrimin evropian të 

Maqedonisë. IDSCS ka për mision ndihmën e

angazhimit qytetar në vendimmarrje dhe për të 

forcuar kulturën pjesëmarrëse politike. Duke

zhvilluar vlerat liberale, IDSCS kontribuon në 

bashkëjetesën midis diversitetit 

Informatat kontaktuese pёr IDSCS 

Adresё: Rr. Miroslav Krlezha Nr.52/1 /2,

1000 Shkup

Telefoni/Fax: +389 2 3094760

E-Mail: contact@idscs.org.mk

LINK 

Ky publikim ёshtё nё dispozicion nё:
https://idscs.org.mk/mk/2022/04/19/kuvendi-nen-
thjerez-perceptimi-i-qytetareve-per-punen-e-kuvendit-

te-republikes-se-maqedonise-se-veriut-viti-2022/
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