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Komisioni Evropian  
 
Politika e fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim  
 

 
Prioritete urgjente të reformave për ish  Republikën Jugosllave të Maqedonisë  

 
(Qershor 2015) 

 
Në vijim është lista e prioriteteve urgjente të reformave të cilat duhet të përmbushen nga 
ish Republika Jugosllave e Maqedonisë në sferën e sundimit të së drejtës dhe të 
drejtave fondamentale, de-politizimit të administratës publike, lirisë së shprehjes dhe 
reformës zgjedhore. 
 
Këto prioritete të reformave janë përpiluar nga Komisionit Evropian në bazë të 
rekomandimeve të dhëna paraprakisht dhe prioriteteve të reformave paraprakisht të 
kontraktuara në këto sfera, të cilat u përcaktuan dhe u plotësuan me konstatimet e 
Grupit të ekspertëve të lartë. 
 
Ato kanë për qëllim të adresojnë dobësi sistemore të lidhura me bërjen dhe përmbajtjen 
e materialeve të përgjuara, si dhe dobësitë horizontale të cilat kontribuuan për situatën e 
cila e solli krizën politike aktuale.  
 
Përcjellja dhe zbatimi i këtyre prioriteteve të reformave do të kryhet nëpërmjet 
kontakteve me të gjithë faktorët e përfshirë dhe Dialogun aderues në nivel të lartë 
(DANL), së bashku me prioritetet të tjera të reformave të cilat janë pjesë e tij, duke 
përshirë marrëdhëniet ndëretnike dhe sundimi i ekonomisë (duke përfshirë edhe 
menaxhimin me financat publike). 
 
Këto prioritete urgjente të reformave doemos duhet të lexohen së bashku me 
"Rekomandimet e Grupit të ekspertëve të lartë për çështje sistemore të sundimit të së 
drejtës që kanë të bëjnë me ndjekjen e komunikimeve të zbuluara në pranverën e vitit 
2015" më të hollësishme teknike me ç'rast të gjitha duhet të zbatohen në tërësi. 
Rekomandimet paraprake në kuadër të Raportit për përparim dhe në DANL mbeten në 
fuqi. 
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1. Sundimi i së drejtës dhe gjyqësia 
 
a. Gjyqësia  

 
- de-politizimi i emërimit dhe avancimit të gjykatësve dhe prokurorëve, edhe në 
praktikë jo vetëm teorikisht, në bazë të kritereve transparente, objektive, të bazuara 
rreptësisht në merita, të zbatuara me procedurë transparente dhe të hapur. 
 
- vendosja e sistemit të harmonizuar për menaxhim të performancës të bazuar në 
standarde kualitative dhe kuantitative, si bazë për të gjitha vendimet për karrierë. 
 
- të mënjanohen ato elemente nga sistemi për procedura disiplinore dhe shkarkim të 
gjykatësve të cilët momentalisht e pengojnë pavarësinë gjyqësore, edhe në legjislacion 
edhe në praktikë. 
 
- të sigurohet profesionalizmi i Këshillit Gjyqësor, në praktikë, e jo vetëm në teori 
(d.m.th. testim i qartë dhe i parashikueshëm për zbatimin e detyrimit statutar të "juristit të 
shquar").  
 
- të sigurohet rol më proaktiv i Këshillit Gjyqësor dhe gjykatave më të larta, që të 
mbrojtur gjykatësit nga përzierja në pavarësinë e tyre (nëpërmjet strategjive të 
përmirësuara të komunikimit dhe nëpërmjet aktivitetit të vendosur në bazë të ankesave 
për përzierje ose presion).   
 
- të përmirësohet kualiteti i edukimit, buxheti dhe autonomia e Akademisë për 
Gjykatës dhe Prokurorë Publikë (dhe të inkurajohet dërgimi i gjykatësve nacional për 
stazh në GJEDNJ). 
 
- të sigurohet shpallja e të gjitha aktgjykimeve gjyqësore në afate të përcaktuara 
qartë me ligj (dhe të sigurohen mundësi të plota për kërkim dhe qasje të lehtësuar). 
 
- të zhvillohet doje për gjatësinë e përgjithshme të procedurave gjyqësore me fokus 
special të "rasteve të parashkruara".  
 
- të sigurohet zbatim i shpejtë e të gjitha aktgjykimeve të GJEDNJ kundër shtetit 

(veçanërisht nëpërmjet zhvillimit të masave praktike dhe efektive për çdo kategori të 
rasteve). 
 
 
b. Mbikëqyrja funksionale gjyqësore dhe parlamentare të ndjekjes së 
komunikimeve  
 
- të sigurohet ndarje më e qartë e mandateve dhe rregullave lidhur me ndjekjen e 

komunikimeve për shkak të hetimeve penale, nga njëra anë, dhe për shkaqe sigurie nga 
ana tjetër.  
- të mënjanohet funksioni ndërmjetësues i DSK-së si "rojtar" për aktivitetet e ndjekjes 
nga organet për zbatimin e ligjit (policia, dogana, policia financiare).  
 
- të mënjanohet qasja e drejtpërdrejtë e DSK-së te pajisja teknike që mundëson 
ndjekje të sinjalit të komunikimit të operatorët të telekomunikimit (për shembull 
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mënjanimin e plotë të aftësisë praktike dhe teknike të DSK-së për ndjekje të 
drejtpërdrejtë të komunikimeve).  
 
- shpjegimi në ligj dhe në praktikë që operatorët e telekomunikimit të aktivizojnë dhe të 
riorientojnë sinjale drejt agjencive kompetente për zbatimin e ligjit (polici, doganë, polici 
financiare), ose agjencive të sigurimit (DSK, Agjencia për Zbulim dhe Shërbimit ushtarak 
për siguri dhe zbulim në Ministrinë e Mbrojtjes) vetëm pasi të marrin paraprakisht 
urdhri relevant gjyqësor dhe vetëm për ndjekje për qëllime ligjore. 
 
- të vendosen vegla për menaxhim me rreziqe për të udhëzuar dhe drejtuar të gjitha 
operacionet e zbulimit, si dhe për sigurim dhe deponim të përforcuar të të dhënave. 
 
- të sigurohet trajnim adekuat i të punësuarve për mbrojtjen e të dhënave, të drejtat 
fundamentale, etikë profesionale dhe integritet.  
 
- të sigurohet takim urgjent dhe i rregullt i komisioneve përkatëse parlamentare për 
ndjekje të komunikimeve dhe për siguri e kundërzbulim, si dhe funksionimin e tyre të 
papenguar. 
 
- të sigurohet se këto komisione funksionojnë në përputhje me detyrat e tyre statutare 
për raportim, si dhe mundësia që ato t'i marrin në mënyrë të papenguar të dhënat, 
dëshmitë, ndihmën dhe qasjen teknike, të domosdoshme për t'i përgatitur ato raporte. 
 
 
c. Trupa të pavarur rregullatorë, të kontrollit dhe të mbikëqyrjes  
 
- të sigurohet autonomi e mjaftueshme e trupave të pavarur rregullatorë, të kontrollit 
dhe të mbikëqyrjes, jo vetëm në teori por edhe në praktikë, me qëllim që ato të 
veprojnë në mënyrë efektive dhe pa presion politik. Kjo kërkon jo vetëm përpjekje 
proaktive të vet trupave, por edhe vullnet politik nga të gjithë faktorëve tjerë që t'u lejojnë 
t'i kryejnë funksionet e tyre siç është paraparë me ligj, duke përfshirë edhe nëpërmjet 
ndarjes së mjeteve të mjaftueshme financiare. 
 
- të sigurohet se anëtarësia në trupat e pavarur rregullatorë bazohet në aftësi 
profesionale, përvojë profesionale adekuate për sferën dhe përparësitë krahasuese 
gjatë zgjedhjes/emërimit. 
 
- të sigurohet se rekomandimet e Zyrës të Avokatit të Popullit dhe trupave të tjerë 
këshillëdhënës përcillen nga ana e të gjitha organeve shtetërore me respektim të plotë 
të ligjit dhe parimit të raportimit. 
 
- të sigurohen sanksione efikase ligjore për mosplotësimin e kërkesave dhe 
rekomandimeve të trupave të pavarur. 
 
- të sigurohet se Zyra e Avokatit të Popullit është e rregulluar plotësisht në pajtim me 
Parimet e Parisit. 
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g. Politikat antikorrupsion dhe legjislacioni: 
 
- të vendoset dosje autentike për korrupsion në nivel të lartë, veçanërisht nëpërmjet 

sigurimit se të gjitha trupat për zbatimin e ligjit dhe trupat mbikëqyrëse kanë autonomi të 
mjaftueshme të veprojnë të pavarur në pajtim me ligjin (autenticiteti i dosjes së tanishme 
është cenuar për shkak të mungesës së numrit të konsiderueshëm të rasteve të 
rëndësishme nga vitet paraprake). 
 
- lufta e plotë kundër korrupsionit duhet të përforcohet. 
 
- të përmirësohet kontrolli i deklaratave për konflikt të interesave dhe listave anketuese 
të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar nëpërmjet vendosje së regjistrit qendror të 
personave të tillë. 
 
- të punohet me ekspertë nga GREKO për të vendosur mekanizëm të ri, gjithëpërfshirës 
për mbrojtje të kallëzuesve në përputhje me rekomandimet e fundit të Këshillit të 
Evropës dhe praktikat më të mira evropiane.  
 
 
d. Lustrimi 
 
- të adresohen mangësitë serioze dhe të revidohet/tërhiqet Ligji për lustrim dhe zbatimi i 
tij (veçanërisht duke e pasur parasysh mendimin amicus curiae të Komisionit të 

Venecias) lidhur me kufizimet kohore, mbrojtjen për shkaqe politike, ideologjike ose 
partiake të cilat shfrytëzohen si bazë për lustrim; përjashtim të personave në pozita 
private ose gjysmë-private dhe mbrojtje më të fortë të identitetit të subjekteve deri në 
vendimin përfundimtar gjyqësor). 
 
 
II. De-politizimi i administratës publike  
 
a) Në mënyrë rigoroze të zbatohet korniza e re ligjore, Ligji për nëpunës 
administrativë dhe Ligji për punësim në sektorin publik, me respektim të plotë të 
parimeve të transparencës, meritave dhe përfaqësimit të drejtë. 
 
b) Politikat për punësim duhet t'i përcjellin parimet e transparencës, meritave dhe 
përfaqësimit të drejtë në shërbimin publik nëpërmjet procedura të hapura. Nuk duhet të 
ketë punësime të mëtejme pa respektimin e rregullave. 
 
c) Të vihet moratorium i Ligjit për transformim të punësimeve të përkohshme në 
pozita të përhershme derisa parimi i meritave të respektohet plotësisht në procesin e 
transformimit. 
G. Të sigurohen shifrat për numrin e përgjithshëm të punonjësve të punësuar në 
shërbimet publikë në të gjitha ministritë qeveritare, agjencitë dhe trupat tjerë, të ndarë 
sipas sektorëve. 
 
 
III. Reforma zgjedhore  

 
a) Të përfundohet reforma zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OBSE/ODIHR 
dhe Komisionit të Venecias, duke përfshirë edhe zmadhimin e shtrirjes dhe mundësive 
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të parashtrohen kundërshtime dhe ankesa, duke siguruar ndarje të mjaftueshme 
ndërmjet shtetit dhe partive politike dhe sigurim të qasjes së bashkuar në trupat 
zgjedhorë në të gjitha nivelet. 
 
b) Të bëhet revizion i Listës zgjedhore në pajtim me rekomandimet të OSBE/ODIHR, 
të vlerësohet aspekti i saktësisë dhe kompletimit të të dhënave për votuesit, veçanërisht 
lidhur me mundësinë e votuesve të dyfishtë; votuesve të regjistruar ndaras me të dhënat 
e letërnjoftimit dhe të dhëna e pasaportës; dhe adresave me numër të madh të votuesve 
të regjistruar. Të identifikohen sferat për përmirësim të mundshëm për saktësinë e të 
dhënave për votuesit. Të revidohet dhe në mënyrë adekuate të përmirësohet saktësia e 
listës zgjedhore. 
 
 
IV. Zbatimi i rekomandimeve të Komisionit Anketues për ngjarjet e 24 dhjetorit 
 
- të zbatohen rekomandimet e Komisionit Anketues të vitit 2013 lidhur me funksionimin 
më të mirë të Kuvendit dhe orarit të punës së tij. 
 
 
V. Mediet: Liria e shprehjes  
 
a) Servisi publik radiodifuziv 
 
- të sigurohen dëshmi të dukshme për reformat rrjedhëse në servisin publik radiodifuziv 
lidhur me politikën, organizimin, edukimin dhe redaktimin, me qëllim të adresimit të 
kritikave të shprehura rregullisht në të kaluarën lidhur me mungesën e pavarësisë 
politike së tij, mungesës së informimit të balancuar, si dhe sigurimit të përmbajtjes 
informative të kualitetit të lartë. 
 
B) Reklamimi qeveritar 
 
- të vendosen rregulla rigoroze për reklamim qeveritar të bazuara në kritere 
transparente, objektive dhe jo-diskriminuese. 
 
- të sigurohet transparencë e plotë e reklamimit qeveritar (jo vetëm lidhur me shpenzimet 
e financave publike, por edhe lidhur me pranuesit dhe përmbajtjet). 
 
- të zhvillohet mekanizëm për shpallje të papaguara në servilin publik të cilat janë vërtetë 
me interes publik. 
 
c) Qasja te informatat 
 
- të adresohen pengesat kryesore me të cilat ballafaqohen gazetarët gjatë marrjes së 
informatave publike (për shembull mossuksesit të trupave relevantë të përgjigjen në 
shumë kërkesa për informata, shfrytëzimi i tepërt pa arsye i kategorisë "sekrete" për 
dokumente të cilat nuk janë të natyrës së tillë). 
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g) Shpifja 
 
- zvogëlimi i numrit të rasteve të shpifjeve të cilat arrijnë në gjykatat duhet të arrihet 
nëpërmjet: 
 
(i) revidimit të legjislacionit që të mënjanohen rastet e tipit "nder", "dinjitet" dhe 
"ofendimi", të cilat ngrihen me definicionin statutar të ofendimit, e bëjnë pjesë jashtë 
shtrirje së ofendimit në kuptim të nenit 10 të GJEDNJ. 
 
(ii) revidimit të rregullave procedurale për të përjashtimin e rasteve të vogla dhe në vend 
të kësaj zmadhim të shfrytëzimit të ndërmjetësimit për zgjidhjen e të njëjtave. 
 
(iii) përkrahjes dhe promovimit të shfrytëzimit më të madh të vetë-rregullimit si alternativë 
për veprim gjyqësor. 
 
(iv) garantimit dhe zbatimit, në nivel politik, të praktikimit të vetëpërmbajtjes adekuate 
nga ana e politikanëve dhe funksionarëve publikë për të mos ngritur procedurë për 
shpifje, në pajtim me parimet të GJEDNJ.  
 


