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I. Hyrje_

Në pajtim me nenin 67 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, seancat e Kuvendit i 

konvokon kryetari i Kuvendit. Në bazë të nenit 68, deputetët duhet të pranojnë aktvendimin për konvokimin e 

seancës së Kuvendit, së bashku me rendin e ditës të propozuar dhe materialet me çështjet e propozuara për 

rendin e ditës të seancës, së paku dhjetë ditë pune para datës së caktuar për mbajtjen e seancës. Ekziston 

mundësia seancat e komisioneve dhe seanca plenare të konvokohen në të njëjtën ditë, por përdorimi i kësaj 

mundësie duhet të jetë i kufizuar. Në pajtim me nenin 24 të Ligjit për Kuvendin, kryetari i Kuvendit takohet 

rregullisht çdo të hënë me nënkryetarët dhe koordinatorët e grupeve parlamentare për të koordinuar orarin 

javor të punës së trupave punues të Kuvendit.

Edhe pse këto dispozita i lënë hapësirë të arsyeshme deputetëve që të përgatiten për temat që do të diskutohen 

në seancat parlamentare, këto afate nuk respektohen gjithmonë gjatë caktimit të seancave plenare dhe 

komisioneve. Analiza e cilësisë së debatit në 18 seanca parlamentare të fokusuara në 73 pika të ndryshme të 

rendit të ditës tregon se nga data e konvokimit deri në datën e mbajtjes së seancave, qoftë të komisioneve 

apo seancave plenare, deputetët kanë mesatarisht shtatë ditë kohë për t'u përgatitur për pikat e rendit 

të ditës. Deputetët patën kohën më të madhe për t'u përgatitur për sa i përket seancës plenare numër 71, 

gjatë së cilës u monitorua diskutimi i zhvilluar për tre pika të rendit të ditës: "Propozimi i ligjit për stabilitetin 

financiar", "Propozim - ligji për parandalim të pastrimit të parave dhe financim të terrorizmit”, dhe “Propozim ligji 

për kryerjen e punëve të kontabilitetit”. Për këtë seancë, ndërmjet datës së konvokimit dhe datës së mbajtjes, 

deputetët kishin gjithsej 19 ditë për t'u përgatitur.1 Deputetët patën kohë më së paku për t'u përgatitur për 

seancën numër 36 të Komisionit për Financa dhe Buxhet, ku u diskutua "Propozimi - ligji për plotësimin e Ligjit 

për akcizat" dhe "Propozim - ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar". Për 

këtë seancë, ndërmjet datës së konvokimit dhe datës së mbajtjes, deputetët nuk kanë pasur fare kohë për t'u 

përgatitur, ose komisioni është konvokuar dhe është mbajtur në të njëjtën ditë.2 

1 Përfshirë fundjavat dhe të premtet, të cilat sipas Rregullores së Kuvendit të RMV-së, janë të rezervuara për takime të 
deputetëve me qytetarët. 

2 Seancat 32 të Komisionit për Çështje Evropiane kanë dy vazhdime plotësuese; Seanca 34 e Komisionit për Çështje 
Evropiane ka gjashtë vazhdime; Seanca 38 e Komisionit për Financa dhe Buxhet ka shtatë vazhdime.



3Cilësia e debatit: A ndikon konvokimi i vonuar i seancave, mbi cilësinë e debatit në Kuvend?

Nr. Lloji i seancave
Numri i 

seancave 
plenare

Data kur është konvokuar seanca 
(dita kur është dorëzuar aktven-

dimi në arkiv - nga numri i arkivit)
Data e mba-

jtjes Ditët ndërmjet

1 Plenare 71 21.4.2022 10.5.2022 19

2 Plenare 54 23.11.2022 9.12.2021 16

3 Plenare 50 31.8.2021 14.9.2021 14

4 Plenare 62 28.1.2022 10.2.2023 13

5 Plenare 64 16.2.2022 1.3.2022 13

6 Komisioni për Fi-
nanca dhe Buxhet 38 3.06.2022 13.6.2022 10

7 Komisioni për 
Çështje Evropiane 31 11.2.2022 17.2.2022 6

8

Komisioni për 
Sistem Politik 

dhe Marrëdhënie 
Ndërmjet Bash-

kësive

39 16.3.2022 22.3.2022 6

9 Plenare 57 15.12.2021 20.12.2021 5

10 Plenare 60 11.1.2021 15.1.2022 4

11 Plenare 77 27.6.2022 30.6.2022 3

12 Komisioni për 
Çështje Evropiane 32 1.3.2022 4.3.2022 3

13 Komisioni për 
Çështje Evropiane 34 18.3.2022 22.3.2022 3

14
Komisioni për 

Transport, Lidhje 
dhe Ekologji

22 15.4.2022 18.4.2022 3

15 Plenare 63 14.2.2022 16.2.2022 2

16 Komisioni për Punë 
dhe Politikë Sociale 19 15.2.2022 17.2.2022 2

17 Plenare 67 10.3.2022 11.3.2022 1

18 Komisioni për Fi-
nanca dhe Buxhet 36 11.3.2022 11.3.2022 0

Tabela 1.



4 IDSCS Dokument i shkurtë për politika publike nr. 29/2022

Edhe pse nuk mund të përcaktohet saktësisht se, sa konvokimi jo në kohë i seancave ndikon në thelb mbi 

cilësinë e debatit në Kuvend, koha e shkurtër për përgatitje që deputetët kanë në dispozicion për disa seanca 

është një nga faktorët që kontribuojnë në argumentimin e dobët. Ndryshimet e mëdha në konvokimin e 

seancave parlamentare kontribuojnë në paqëndrueshmërinë e punës së Kuvendit. Analizat e mëparshme të 

Programit për Mbështetje Parlamentare (PSP) tregojnë se nevojitet një planifikim më i mirë dhe në kohë i 

seancave për një cilësi më të mirë të punës së Kuvendit.3 4 Thelbësore për këtë është kalendari i seancave 

sipas shembullit të parlamenteve të vendeve të Evropës Perëndimore. Kalendari i seancave do të sigurojë 

parashikueshmëri të punës së Kuvendit si dhe më shumë kohë për deputetët, për përgatitje për pikat e 

rendit të ditës. Me kohën në dispozicion dhe parashikueshmërinë më të madhe, deputetët do të mund të 

informohen me kohë për propozim-ligjet, ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve, raportet e trupave rregullatore 

dhe të pavarura dhe aktet tjera në Kuvend. Parashikueshmëria e seancave do të kontribuonte në një diskutim 

më cilësor dhe të argumentuar. 

Se në çfarë niveli ishte cilësia e debatit në Kuvend lidhur me diskutimin e zhvilluar në këto 18 seanca 

parlamentare të monitoruara, për të cilat deputetët kishin mesatarisht shtatë ditë për t'u përgatitur për pikat e 

rendit të ditës, në seksionin më poshtë. 

. 

3 „Puna parlamentare dhe përcaktimi i rendit të ditës në parlamentet e vendeve të caktuara,“  Shtjepan Pehaçek dhe 
Martin Kuta, shkurt 2022 (https://www.ndi.org/sites/default/files/%28WEB%29A4_Parliamentary%20business%20
and%20agenda-setting%28MKD%29.pdf) 

4 "Vështrim i Kuvendit: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (janar - qershor 2022)," Vlora Reçica dhe 
Nikolla Donev, gusht 2022  (https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/10/WEBA4_Kvalitet_na_debata_januari_
juni_2022MKD-1.pdf) 

https://www.ndi.org/sites/default/files/%28WEB%29A4_Parliamentary%20business%20and%20agenda-setting%28MKD%29.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/%28WEB%29A4_Parliamentary%20business%20and%20agenda-setting%28MKD%29.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/10/WEBA4_Kvalitet_na_debata_januari_juni_2022MKD-1.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/10/WEBA4_Kvalitet_na_debata_januari_juni_2022MKD-1.pdf
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Sipas përkatësisë politike të folësve nga monitorimi në këtë periudhë, rezulton se deputetët e shumicës, të 

përbërë nga: LSDM dhe koalicioni, BDI, Alternativa dhe PDSH morën pjesë në 37% të diskutimeve të monitoruara; 

ndërsa opozita, e cila përbëhet nga: VMRO-DPMNE dhe koalicioni, Koalicioni Aleanca për Shqiptarët, Lëvizja 

Besa dhe E Majta, morën pjesë në 63% të diskutimeve të monitoruara.

II. Cilësia e debatit  _

Grafiku 1. Përkatësia politike e deputetëve (%)

Grafiku 2. Lloji i diskutimeve (%)
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Shumica Opozita

Sipas llojit të diskutimeve, shumica e tyre janë fjalime (41%), ndërsa 31% e diskutimeve janë replika dhe 26% 

kundër replika. Kjo tregon për nivel relativisht të kënaqshëm të ndërveprimit ndërmjet deputetëve. Të drejtën 

e vërejtjes procedurale deputetët e kanë shfrytëzuar 48 herë (3%) për të shprehur pikëpamjet dhe mendimet e 

tyre.
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Nga gjithsej 1 648 fjalime të monitoruara të deputetëve, në 53% nuk kishin argumente, ndërsa në 42% 

të diskutimeve të analizuara kishin argumentime të dobëta, përkatësisht deputetët ofruan arsyetim të 

qëndrimeve të tyre, gjë që nuk mjafton për t'u konsideruar si një argument i plotë. Në vetëm 5% të diskutimeve 

të monitoruara folësit përdorën një argument për të arsyetuar pozicionin e tyre, që është niveli i njëjtë në 

krahasim me periudhën e mëparshme. Vetëm në shtatë fjalime, deputetët përdorën 2 argumente, ndërsa në 

diskutimet e monitoruara deputetët nuk përdorën më shumë se dy argumente për të mbështetur qëndrimin 

e tyre në fjalimet e monitoruara.

Grafiku 3. Shkalla e argumentimit të diskutimeve të deputetëve  (%)
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Lidhur me seancat e monitoruara, nga deputetët, në 96% të diskutimeve nuk kanë përdorur fakte nga 

hulumtime, përvoja, dokumente dhe burime të tjera relevante si pjesë e arsyetimit të tyre përse mbështesin 

ose nuk mbështesin një akt të caktuar. Vetëm në 4% të diskutimeve të monitoruara gjatë kësaj periudhe është 

vërejtur përdorimi i fakteve nga deputetët, gjë që konfirmon përgjithësisht nivelin e ulët të argumentimit.

Grafiku 4. A përdor deputeti/ deputetja fakte nga hulumtime, përvoja, dokumente dhe   
  burime të tjera përkatëse? (%)
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4 96
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Në lidhje me atë se si deputetët i përgjigjen argumenteve të bëra nga folës të tjerë, monitorimi vëren se vetëm 

në 9% të fjalimeve të tyre, deputetët i kanë adresuar në mënyrë përkatëse argumentet, përkatësisht deputeti 

/ deputetja drejtpërdrejtë i është përgjigjur argumenteve të cilat paraprakisht i ka adresuar pjesëmarrës 

tjetër në diskutim. Për më tepër, në 23% të diskutimit, deputetët pjesërisht iu përgjigjën argumenteve të 

adresuara ndërsa pjesërisht i shtrembëruan ose i injoruan ato. Në 11% të rasteve argumentet nuk u injoruan, 

por u shtrembëruan, ndërsa në 12% argumentet e deputetëve të tjerë u injoruan plotësisht. Në 45% të rasteve, 

nuk u adresuar argumente ose pyetje nga deputetë të tjerë, që sugjeron nivel të ulët të diskutimit në përgjithësi.  

Grafiku 5. Përgjegjësia e deputetëve (%)
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Në këtë periudhë raportuese, në diskutimet e monitoruara, nuk është vërejtur ndryshim qëndrimi te 

deputetët për shkak të argumenteve më të mira të bashkëbiseduesve apo për ndonjë arsye tjetër. Në 

58% të diskutimeve nuk u vërejt asnjë referencë për cilësinë e argumenteve të deputetëve të tjerë. Në 6% të 

diskutimeve te deputetët, nuk kishte ndryshim të qëndrimit për shkak se deputetët kishin të njëjtin qëndrim 

dhe pranuan vlerën e argumenteve të anëtarëve të partisë së tyre. Gjithashtu në 3% të diskutimit, deputetë 

nga opsione të ndryshme politike, megjithëse nuk e ndryshuan pozicionin e tyre, përsëri pranuan cilësinë dhe 

vlerën e argumenteve të bashkëbiseduesve të tyre nga partitë e tjera. Në 32% të diskutimit, deputetët mbajtën 

qëndrimin e tyre dhe nuk e pranuan vlerën e argumenteve të folësve nga opsionet e tjera politike. 
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Në seancat e monitoruara, deputetët iu referuan më shumë personalitetit të bashkëbiseduesit nga një 

opsion tjetër politik, sesa argumenteve të tyre. Ata në 74% të diskutimit të tyre nuk shprehën asnjë qëndrim 

ndaj argumenteve të tjetrit, ndërsa ndaj personalitetit të tjetrit nuk shprehën asnjë qëndrim në 64% të 

diskutimit. Ky qëndrim është indikator se deputetët më shumë i referohen karakteristikave personale të 

bashkëbiseduesve, sesa shqyrtimit thelbësor të argumenteve të tyre.

Grtafiku 7. Qëndrimi ndaj personalitetit dhe argumenteve të deputetëve të partisë tjetër (%)

Grafiku 6. Fuqia e argumentit më të mirë të deputetëve (%)
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Gjatë monitorimit të cilësisë së debatit në Kuvend, kemi përfshirë në analizë grupet e margjinalizuara dhe sa 

deputetët u referohen nevojave dhe të drejtave të grupeve të margjinalizuara në fjalimet e tyre. Në seancat e 

monitoruara, në 89% të fjalimeve të tyre, deputetët nuk iu referuan të drejtave dhe nevojave të grupeve të 

margjinalizuara. Është vërejtur se deputetët në pjesën më të madhe të fjalimeve të tyre nuk adresojnë të 

drejtat e grupeve të margjinalizuara përveç nëse diskutohet specifikisht për ligj konkret ose temë në rend të 

ditës, në lidhje me të drejtat e tyre. Duke pasur parasysh se shumica e ligjeve ndikojnë në mënyra të ndryshme 

mbi grupe të ndryshme të qytetarëve, kur shqyrtohen pikat e rendit të ditës, deputetët duhet të trajtojnë më 

shumë aspekte që mund të prekin qytetarët nga grupet e margjinalizuara. Në diskutimet e monitoruara gjatë 

kësaj periudhe, më të përfshirë në diskutim, edhe pse në një përqindje të vogël, janë të rinjtë (5%) dhe gratë 

(3%), ndërsa nevojat e prindërve të vetëm dhe anëtarëve të komunitetit LGBTI + nuk janë adresuar fare ose 

janë adresuar më së paku.

Grupet e margjinalizuara Fjalime (%) Fjalime (numër)

Prindër të vetëm 0 0
Komuniteti LGBT + 0 1
Romë 0 2
Të moshuar 0 8
Të papunë 1 15
Personat me nevoja të veçanta 1 17
 Banorët e zonave rurale 1 23
Përdorues të ndihmës sociale 1 25
Tjetër 2 32
Gra 3 50
Të rinj 5 92
Asnjë referim për grupet e margjinalizuara 89 1568

Tabela 2. 
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Struktura demografike e folësve, për nga gjinia, përkatësia etnike dhe e njësisë zgjedhore, tregon pjesëmarrje 

më të madhe në diskutim nga meshkujt (56%), maqedonasit (84%) nga njësia zgjedhore 1 (23%) dhe NjZ4 

(20%). 

III. Demografia
e folësve_
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Grafiku 8. Struktura demografike e deputetëve folës (%)
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Aneks I _

Nr. në 
seancës

Pikat e rendit të ditës

19

Raport vjetor për punën e Agjencisë për Rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2019

Raport vjetor për punën e Agjencisë për Rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2020

Programi vjetor për punën dhe zhvillimin e Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 
2020

Programi vjetor për punën dhe zhvillimin e Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 
2021
Propozim- ligj për plotësimin e Ligjit për realizimin e projekteve infrastrukturore për ndërtimin e 
aksit rrugor Milladinovci - Shtip dhe aksit rrugor Kërçovë - Ohër
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagën minimale në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut

22

Raport vjetor për punën e Ndërmarrjes Publike Radiodifuzive Radio Televizioni i Maqedonisë për 
vitin 2021
Propozim - ligj për ndryshimin e Ligjit për banim
Propozim - ligji për ndryshimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve
Propozim- ligj për plotësimin e Ligjit për mjedisin jetësor
Plani financiar për ndryshimin e Planit financiar të Ndërmarrjes Radiotelevizive publike Radio - 
Televizioni i Maqedonisë për vitin 2022

31 Raporti i Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021

32
Propozim - ligj për kryerjen e punëve të kontabilitetit
Propozim - ligj për mbikëqyrje inspektuese në mjedisin jetësor
Propozim - ligj për përgjegjësinë civile për ofendim dhe shpifje

34

Propozim - ligj për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale 
për qëllime të parandalimit, hetimit, zbulimit ose ndjekjes penale të krimeve ose për ekzekutimin e 
sanksioneve penale
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëndë të para minerale
Propozim - ligj për procedurën kontestimore 

36
Propozim- ligj për ndryshimin e Ligjit për akcizat
Propozim- ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar

38

Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për 
vitin 2022
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzekutimin e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut për vitin 2022

39 Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal
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50

Raport vjetor për funksionimin e Agjencisë për Supervizion të Sigurimeve për vitin 2020
Propozim për llogarinë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 
2020
Propozim - ligj për plotësimin e Ligjit për marrëdhënie obligative
Propozim- ligj për plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor 
Propozim- ligj për plotësimin e Ligjit për realizimin e projekteve infrastrukturore për ndërtimin e 
aksit rrugor Milladinovci - Shtip dhe aksit rrugor Kërçovë - Ohër
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrjet publike
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëndë të para minerale
PROPOZIM- STRATEGJI PËR BARAZI GJINORE 2021-2026

54

Propozim i plotësuar - Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022
Propozim LIGJ I PLOTËSUAR PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR POLICINË
Propozim buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022
Propozim - ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve
Propozim- ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale, me procedurë të 
shkurtuar
Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për institucionet
Propozim - ligj për stabilitet financiar
Propozim vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit për ndryshimin e Vendimit për caktimin e 
lartësisë së kompensimeve që Agjencia për supervizion të sigurimit pensional me financim kapital 
i arkëton nga shoqëritë pensionale
Propozim vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për miratimin e vazhdimit të afatit 
për ekzistimin e gjendjes së krizës në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
për shkak të rrezikut të lartë të rritjes së vëllimit të hyrjes dhe kalimit transit të migrantëve përmes 
territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik 
nga migrimi ilegal në kushtet e ekzistimit të pandemisë së shpallur nga Organizata Botërore 
Shëndetësore për virusin SARS-CoV-2 dhe parandalimin e përhapjes së tij, që kërcënojnë sigurinë, 
shëndetin dhe pronën e popullatës
Propozim vendim për ndryshimin e Vendimit për miratim të vazhdimit të afatit për ekzistimin 
e gjendjes së krizës në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qëllim të mbrojtjes 
së shëndetit publik në kushtet e ekzistimit të pandemisë së shpallur nga Organizata Botërore 
Shëndetësore nga sëmundja infektive COVID-19 e shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2 dhe me qëllim 
parandalimin e përhapjes së tij në një shkallë më të madhe, gjë që kërcënon sigurinë e shëndetit të 
popullatës
Propozim vendim për miratimin e vazhdimit të afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në tërë 
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe 
gjendjes së tregjeve të energjisë elektrike
Propozim vendim për rishpërndarjen e fondeve ndërmjet përdoruesve buxhetorë të pushtetit 
qendror dhe ndërmjet fondeve
Propozim vendim për përcaktimin e përqindjes së përfshirjes nga të hyrat e përgjithshme vjetore, 
për financimin e punës së Komisionit Rregullator për Energji dhe Shërbime Ujore të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut për vitin 2022
Propozim plan financiar i Komisionit Rregullator për Energjitë dhe Shërbime Ujore të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut për vitin 2022
Komisioni Rregullator për Energji dhe Shërbime Ujore të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Plani financiar i Agjencisë supervizion të sigurimit pensional me financim kapital, për vitin 2022
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57

Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune
Raporti i Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021
Propozim ligji për plotësimin e Ligjit për mbështetjen financiare për reduktimin e pasojave të 
shkaktuara nga virusi Corona COVID - 19 mbi prodhimin, grumbullimin e rrushit dhe industrinë e 
verës
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për dekorime dhe mirënjohje të Republikës së 
Maqedonisë
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetje 
financiare në bujqësi dhe zhvillim rural
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor
Propozim- ligji për mbështetjen financiare për uljen e pasojave të shkaktuara nga Korona virusi 
COVID - 19 mbi prodhimin dhe grumbullimin e produkteve bujqësore
Propozim vendim për dhënien e pëlqimit të Planit Financiar të Agjencisë së Aviacionit Civil për vitin 
2022
Propozim vendim për miratimin e Programit Vjetor të Punës dhe Zhvillimit të Agjencisë për 
Rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2022
Propozim vendim për miratimin e Programit Vjetor për punën e Agjencisë së Postave për vitin 2022
Propozim vendim për miratimin e planit financiar të Ndërmarrjes publike Radiodifuzive Radio - 
Televizioni i Maqedonisë për vitin 2022

60 Propozim për përbërjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

62

Propozim për emërimin e zëvendësministrave në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Propozim - ligj për kryerjen e punëve të kontabilitetit
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagën minimale në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tarifat doganore
Propozim - ligj për mbikëqyrje inspektuese në mjedisin jetësor
Propozim - ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim në turizëm ndërmjet Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës

63
Propozim vendim për miratimin e vazhdimit të afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në zonën 
e Qytetit të Shkupit, për shkak të mungesës së energjisë termike, mundësisë për shfrytëzimin e 
lëndëve djegëse alternative dhe gjendjes në tregjet e energjisë termike
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64

Kërkesë për interpretim autentik të nenit 15 paragrafi (2), në lidhje me paragrafin (4) të Ligjit për 
parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi
Propozim i plotësuar i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të brendshme
Propozim për plotësimin e Ligjit për mësimdhënësit dhe asistentët profesional në shkollat fillore 
dhe të mesme
Propozim - ligj për plotësimin e ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor
Propozim- ligj për plotësimin e Ligjit për Prokurorinë Publike, me procedurë të shkurtuar; 
(Parashtruar nga: Sonja Mirakovska, Snezhana Kaleska Vançeva, Arta Bilali - Zendeli, Lidija 
Tasevska, Zhaklina Llazarevska, Martin Kostovski, Marija Angelova)
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin e prokurorëve publikë të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, me procedurë të shkurtuar; (Parashtruar nga: Sonja 
Mirakovska, Snezhana Kaleska Vançeva, Zhaklina Llazarevska, Martin Kostovski, Lidija Tasevska, 
Arta Bilali - Zendeli, Marija Angelova)
Propozim- ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, me procedurë 
të shkurtuar; (Parashtruar nga: Daniella Koleva, Ljubica Spasova, Dragica Gjavoçanova, Marija 
Kostadinova, Bedri Fazli, Lolita Ristova, Berat Ajdari, Hysni Ismaili, Safije Sadiki Shahini, Panço 
Minov, Marija Koçovska, Mirosllav Jovanoviq, Martin Kostovski, Bobi Mojsoski, Dime Vellkovski)
Propozim - ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural, me procedurë 
të shkurtuar; (Parashtruar nga: Dimitar Apasiev dhe Borisllav Krmov)
Propozim- ligji për ndryshimin e Ligjit për kryerjen e punëve të përfaqësimit në procedurat 
doganore
Propozim vendim për shkarkimin e anëtarit të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve 
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut; (Parashtruar nga: Talat Xhaferi, Jovan Mitreski, 
Goran Misovski, Dime Vellkovski, Snezhana Kaleska Vançeva, Darko Kaevski, Daniella Nikollova, 
Bobi Mojsoski, Panço Minov, Marija Georgievska, Zhaklina Llazarevska)

67
Propozim- ligj për ndryshimin e Ligjit për akcizat
Propozim- ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar

71
Propozim - ligj për kryerjen e punëve të kontabilitetit
Propozim - ligj për parandalimin e pastrimit të parave dhe financim të terrorizmit
Propozim - ligj për stabilitet financiar

77 Interpelancë për punën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi





Informacion
rreth IDSCS_

IDSCS është organizatë civile think-tank që 

hulumton zhvillimin e qeverisjes së mirë, 

sundimin e ligjit dhe integrimin evropian të 

Maqedonisë së Veriut. Misioni i IDSCS është të 

mbështesë përfshirjen e qytetarëve në procesin 

e vendimmarrjes dhe të forcojë kulturën politike 

pjesëmarrëse. Duke forcuar vlerat liberale, IDSCS 

kontribuon në bashkëjetesën e diversiteteve.

Të dhëna për kontakt – IDSCS 
-

Adresa: rr. Mirosllav Krlezha nr. 52/1,

1000 Shkup

Tel. nr.: +389 2 3094 760,

Posta elektronike: contact@idscs.org.mk

Informacione
rreth projektit_

Programi Zviceran për Mbështetje 

Parlamentare (PMP) do të mbështesë 

përpjekjet e Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut për pavarësi përmes 

ndërtimit të konsensusit, reforma strukturore 

dhe ndërtimin e kapaciteteve në zhvillimin 

institucional të Kuvendit; në rolet e tij ligjvënëse 

dhe mbikëqyrëse; dhe në transparencën 

dhe llogaridhënien e tij institucional. PMP-ja, 

zbatohet nga Instituti Demokratik Nacional, 

Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup 

dhe Qendra për Menaxhim me Ndryshime, 

për mbështetjen e planifikimit strategjik të 

Kuvendit; për reforma në menaxhimin me 

burimet njerëzore; për vlerësimin e përmirësuar 

të ndikimit të rregullativës dhe proceset e 

prokurimit; për përkushtim ndaj të dhënave të 

hapura dhe përmes matjes së opinionin publik 

dhe monitorimit të përpjekjeve për reformë, 

përfshirë edhe për angazhimin më të madh 

qytetar në proceset e krijimit të politikave.
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