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1. PËRMBLEDHJE  

 
Pjesëmarrja e qytetarëve është një temë pa fund, dhe rëndësia e kontributi i saj për një demokraci 
të shëndoshë dhe të zhvilluar është shumë e madhe.    

Ky dokument paraqet historikun teorik të pjesëmarrjes së qytetarëve në demokracinë pjesëmarrëse, 
duke paraqitur nivelet dhe format e ndryshme të saj. Këtu paraqiten vështrime të shkurtëra të 
dokumenteve kryesore të nivelit ndërkombëtar dhe europian, të cilat shërbejnë si udhërrëfyes për 
legjislacionin vendor.   

Për më tepër, përmes këtij raporti bëhet përpjekje për paraqitjen e praktikave më të mira të 
pjesëmarrjes së qytetarëve nga vendet e ndryshme të Europës, gjegjësisht nga tri regjione të saj: 
shtetet e vjetra anëtare të BE-së, shtetet e reja anëtare të BE-së dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.       

Ka forma të ndryshme të pjesëmarrjes së qytetarëve që njihen në literaturë dhe në praktikë; duke 
filluar nga konsultimet e përgjithshme dhe dërgimi i komenteve në projektligje përmes postës 
elektronike e deri te negociatat e drejtpërdrejta duke u bazuar në marrëveshjet strategjike për 
partneritet; nga debatet publike e deri te trupat e udhëhequra nga organizatat e shoqërisë civile 
(OShC).  

Sidoqoftë, të gjitha këto janë të bazuara në të drejtën për qasje në informata, e cila është kusht bazë 
për pjesëmarrjen aktive të qytetarëve.  Duke e njohur rëndësinë e kësaj të drejte, raporti paraqet 
edhe disa shembuj të rregullimit të qasjes në informata.   

Në raport paraqiten disa modele të pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset legjislative, që është 
pjesë e rëndësishme e kornizës së përgjithshme institucionale të bashkëpunimit, duke marrë 
parasysh se ligjet dhe rregulloret tjera të përgjithshme shpesh janë instrumentet kryesore të 
artikulimit dhe zbatimit të politikave publike1.  

Në nivelin e pjesëmarrjes aktive, janë identifikuar instrumente të ndryshme, siç janë: këshillat, 
grupet drejtuese të marrëveshjeve të bashkëpunimit/Kompakteve2, por edhe punëtori të 
udhëhequra nga OShC-të, të cilat ofrojnë një kornizë të organizuar për formësimin e politikave 
publike.   

Format e lartpërmendura të pjesëmarrjes do të duhej të ekzistonin jo vetëm në nivel kombëtar, por 
edhe në atë lokal, në mënyrë që pushteti lokal të ketë mundësinë të punojë më afër me qytetarët 
dhe t’i prekë problemet që drejtpërsëdrejti ndikojnë në jetën e tyre.    

                                                            

1 Golubovic, D. An Enabling Framework for Citizen Participation in Public Policy: An Outline of Some of the 
Major Issues Involved, International Journal of Not-for-Profit Law/ vëll. 12, nr. 4 nëntor 2010.  
2 Termi “Kompakt” i referohet marrëveshjeve të përgjithshme në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile të cilat 
synojnë strukturimin dhe përmirësimin e bashkëpunimit në mes të dy sektorëve. Fillimisht e përdorur në Mbretërinë 
e Bashkuar, ky term tashmë përdoret gjërësisht edhe në vende tjera (vërjejte e KCSF-së). 
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Në kuadër të këtij hulumtimi, autori u bazua kryesisht në publikimet dhe hulumtimet e mëparshme, 
si dhe në materiale të tjera në gjuhën angleze. Shqyrtimi i studimeve ekzistuese, analizat krahasuese, 
udhëzimet, modelet, instrumentet dhe studimet e rastit kanë qenë burime të vlefshme për të 
vendosur se cilat praktika më të mira duhet të paraqiteshin në këtë dokument. 

Ky raport publikohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) si pjesë e një projekti më të 
madh të financuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Demokraci (UNDEF), që synon fuqizimin e 
përfshirjes së shoqërisë civile në politikë-bërjen demokratike në Kosovë, dhe është pjesë e një serie 
të udhëzuesëve për trajnim, studimeve dhe kodeve të praktikave të mira për pjesëmarrjen qytetare 
në proceset e vendim-marrjes në Kosovë. 
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2. HISTORIKU I PROCESIT TË PJESËMARRJES SË QYTETARËVE – TEORIA  

2.1.  Ideja kryesore e demokracisë pjesëmarrëse 

Pjesëmarrja në procese vendim-marrëse do të thotë mundësi për qytetarët, OShC-të dhe palët e 
tjera të interesuara për të ndikuar në zhvillimin e politikave dhe ligjeve të cilat i prekin ata.     

Pjesëmarrja e qytetarëve është pjesë përbërëse e demokracisë pjesëmarrëse, e cila pasqyron 
demokratizimin e marrëdhënieve politike pas krizës në qeverinë përfaqësuese dhe pas largimit të 
regjimeve autoritative në disa vende të Europës Jugore (Spanjë, Portugali, Greqi).     

Mirëpo, është e rëndësishme të theksohet që demokracia pjesëmarrëse nuk i pezullon kompetencat 
kushtetuese dhe ligjore të përfaqësuesve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në procedurën e 
miratimit dhe zbatimit të ligjeve, si dhe të instrumenteve të politikave publike, por për më tepër ua 
mundëson autoriteteve t’i zbatojnë këto kompetenca në mënyrë më efikase. Konsultimet mes 
autoriteteve dhe palëve të interesuara ndihmojnë në trajtimin e disa mangësive në përfaqësimin 
politik në demokracitë moderne parlamentare.3 

OShC-të luajnë rol të dyfishtë në këtë proces: në njërën anë, OShC-të ua mundësojnë  qytetarëve të 
organizohen dhe të shprehin interesat e tyre legjitime në mënyrë më të efektshme, ndërsa në anën 
tjetër, ato janë gjithashtu palë legjitime në proces (së paku për aq sa disa nga të drejtat njerëzore, 
nga të cilat rrjedh e drejta e pjesëmarrjes gjithashtu vlejnë edhe për OShC-të (p.sh. liria e fjalës, liria 
e asociimit, liria e qasjes së papenguar në informata).4 

2.2.  Përparësitë dhe sfidat e ligjbërjes pjesëmarrëse 

Demokracia pjesëmarrëse e bën të mundshme pjesëmarrjen e vazhdueshme qytetare në procesin 
politik dhe i kontribuon punës së hapur dhe transparente të pushtetit ekzekutiv dhe përfaqësues.5 
Për më tepër, pjesëmarrja mund të ndihmojë drejt: 

• Krijimit të politikave dhe ligjeve të drejta, të cilat pasqyrojnë nevojat e vërteta, të pasuruara 
me përvojë dhe ekspertizë shtesë;      

• Lehtësimit të dialogut ndërsektoral dhe arritjen e konsensusit; 

• Zbatimit të zgjidhjeve më largpamëse dhe gjithëpërfshirëse; 

• Sigurimit të legjitimitetit dhe të përputhshmërisë të rregulloreve të propozuara; 

                                                            

3 Participation of NGOs in the process of policy- and law- making. Analizë krahasuese, Qendra bullgare për të 
drejtën jofitimprurëse, 2009.  
4 Golubovic, D. An Enabling Framework for Citizen Participation in Public Policy: An Outline of Some of the 
Major Issues Involved, International Journal of Not-for-Profit Law/ vol. 12, no. 4, November 2010. 
5 Golubovic, D., Velat, D., Citizens’ participation in the process of preparation and implementation of laws and 
other public policy instruments. ECNL. 2009 
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• Uljes së kostos, pasi që palët mund të kontribuojnë me resurset e veta; 

• Rritjes së partneritetit, pronësisë dhe përgjegjësisë në zbatim;    

• Fuqizimit të demokracisë – parandalimin e konfliktit mes grupeve të ndryshme dhe mes 
qytetarëve dhe qeverisë, si dhe rritjen e besimit në institucionet publike.   

Megjithatë, duhet të theksohet se sigurimi i një procesi pjesëmarrës të ligjbërjes ka gjithashtu 
sfidat dhe pengesat e veta. 

Nga ana e Qeverisë: 

• Konteksti politik mund të mos jetë përkrahës për përfshirjen e qytetarëve;   

• Organet dhe përfaqësuesit qeveritarë mund të mos i kuptojnë sa duhet përparësitë e 
pjesëmarrjes qytetare;   

• Mungesa e mekanizmave transparent dhe efikas të pjesëmarrjes qytetare – vonesa në 
miratimin e kornizës së duhur ligjore në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

• Mungesa e kornizës institucionale dhe e kapacitetit për proceset pjesëmarrëse;     

• Mund të mos jetë e qartë se kush duhet të konsultohet apo të angazhohet;   

• Qeveria mund të konsultohet vetëm pjesërisht, me të ashtuquajturat organizata “miqësore” 
– mungesa e standardeve dhe procedurave të përgjithshme lidhur me emërimin e 
përfaqësuesve të shoqërisë civile;   

• Qeveritë mund të jenë nën presion të afateve kohore për të miratuar legjislacion të caktuar;   

• Proceset pjesëmarrëse janë të kushtueshme; ato kërkojnë investime në organizmin e 
takimeve, hartimin e komenteve dhe në ofrimin e informatave për rezultatet e komenteve.     

Nga ana e qytetarëve, OShC-ve dhe palëve të tjera me interes: 

• Qytetarët, OShC-të dhe palët e tjera të interesuara mund të mos i kuptojnë mjaftueshm 
çështjet për të cilat zhvillohen konsultime;   

• Ata mund të mos kuptojnë nevojën e bashkëpunimit me Qeverinë; 

• Ata mund të mos kenë shkathtësi të duhura të komunikimit dhe të lobimit për të shprehur 
mendimin e tyre;   

• Ata mund të mos kenë kapacitet të mjaftueshëm për të reaguar shpejtë ndaj njoftimeve të 
Qeverisë dhe për të marrë pjesë në konsultime në mënyrë profesionale;   

• Ata mund të mos ngrisin zgjidhje konkrete për probleme, por vetëm të kritikojnë propozimet 
e qeverisë;   
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• Partnerët strategjikë të Qeverisë mund të mos pranohen dhe të mos jenë në gjendje të 
përfaqësojnë mendimet dhe interesat e sektorit;   

• Mungesa e koalicioneve, rrjeteve në nivel lokal dhe shtetëror për të artikuluar mendimet në 
mënyrë më efikase.    

Me rastin e krijimit të standardeve të duhura për pjesëmarrje në një vend, është me rëndësi të 
shqyrtohen jo vetëm mundësitë, por edhe sfidat në mënyrë që të zbatohen mekanizmat e duhur për 
trajtimin dhe tejkalimin e këtyre sfidave.6 

2.3. Format e pjesëmarrjes së qytetarëve 

2.3.1. Intensiteti i pjesëmarrjes së qytetarëve 
Në vitin 1969 Sherry Arnshtajn (Arnstein) krijoi idenë e “Shkallëve të pjesëmarrjes”, e cila funksionin 
në vazhdimësi, duke filluar nga më të shfrytëzuarit dhe të pafuqishmit e deri te ata që më së shumti 
kanë kontroll dhe fuqi. Në shkallën e Arnshtajnit propozohen tetë ‘nivele’ të pjesëmarrjes, në kuadër 
të tri kategorive të gjëra (qytetaria pasive, krijimi i imazhit të qytetarisë aktive dhe qytetaria aktive). 7 

 

 

                                                            

6 Hadzi-Miceva-Evans, K. Comparative Overview of European Standards and Practices in Regulating Public 
Participation, OSCE, MCIC dhe ECNL, 2010.   
7 Forrester, S., Sunar, I. CSOs and Citizens’ Participation, TACSO, 2011. Teksti i tërë studimit mund të gjendet në:  
http://www.tacso.org/doc/doc_manual_4.pdf 
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Pas Arnshtajnit, të tjerët kanë paraqitur interpretime më të thjeshta të llojeve të ndryshme të 
pjesëmarrjes qytetare. Si shembull, metodologjia e OBEZh-së8 paraqet tri nivele të ndryshme të 
bashkëpunimit mes qytetarëve dhe autoriteteve në formulimin e politikave publike:   

 

Qasja në informata – është e drejta e parë dhe themelore që përshkon tërë procesin e pjesëmarrjes. 
Ky është një proces njëkahësh, ku informata rrjedh prej autoriteteve tek qytetarët. Ky lloj i 
ndërveprimit ofron qasje pasive në informata në bazë të kërkesës së qytetarëve dhe masa aktive të 
Qeverisë për shpërndarjen e informatave qytetarëve (p.sh. kërkesa për dokumente zyrtare, Gazeta 
Zyrtare, faqe të internetit të autoriteteve).      

 

Konsultim –Kjo është marrëdhënie e dyanshme ku qeveria fton qytetarët t’i shprehin mendimet, 
komentet dhe pikëpamjet për një dokument të caktuar. Kjo është një mënyrë reaguese e 
pjesëmarrjes, ku qytetarët përfshihen sepse qeveria e kërkon këtë (p.sh. komentet për projektligje). 

 

Pjesëmarrja aktive – Ky është një nivel më i lartë i marrëdhënies dykahëshe, ku qytetarët janë të 
përfshirë në mënyrë aktive në propozimin e alternativave të politikave dhe në formësimin e dialogut 
të politikave. Kjo mund të përshkruhet si situatë ku përfaqësuesit e qytetarëve ndajnë karrige në 
tryezë me përfaqësuesit e qeverisë (p.sh. partneriteti strategjik, anëtarësimi në grupe punuese).  

Kodi i praktikës së mirë i Këshillit të Europës (KE) gjithashtu thekson dialogun si një formë aktive e 
pjesëmarrjes dhe si një parakusht për marrëdhënie bashkëpunuese. Aty kërkohet “komunikim i 
dyanshëm, që bazohet në interesa të ndërsjella dhe mundësisht në objektiva të përbashkëta me 
qëllim të sigurimit të shkëmbimeve të rregullta të pikëpamjeve.” 

2.3.2. Nivelet e pjesëmarrjes së qytetarëve 
Procesi i pjesëmarrjes mund të zbatohet në më shumë se një nivel: 

• Në nivele më të larta, ku zhvillohen strategjitë, qasjet e përgjithshme dhe konceptet (p.sh. 
politikat dhe dekretet); 

• Në planifikim të aktiviteteve dhe në zhvillimin të programeve dhe  

• Në projekte konkrete. 

2.3.3. Format konkrete të pjesëmarrjes së qytetarëve 
Ekzistojnë mekanizma dhe modele të shumta për lehtësimin e bashkëpunimit, të cilat përfshijnë 
OShC-të në procesin e vendimmarrjes. Ky dokument do të përqendrohet vetëm në disa instrumente 
vijuese, të grupuara në bazë të tri niveleve të bashkëpunimit: 

                                                            

8 Qytetarët si partnerë: Udhëzuesi i OECD-së për informim, konsultime dhe pjesëmarrje publike në politkëbërje.      
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Qasja në informata Konsultimet Pjesëmarrja aktive 

Faqja e internetit (Pyetjet e 
shpeshta) 

Seancat publike dhe panelet 
për pyetje dhe përgjigje 
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3. DOKUMENTET KRYESORE TË PJESËMARRJES SË QYTETARËVE NË 
EUROPË  

Rëndësia e pjesëmarrjes së qytetarëve në hartimin e politikave dhe të ligjeve është pranuar në masë 
të gjërë. Organizatat më të mëdha ndërqeveritare kanë hartuar dokumente dhe kanë krijuar modele 
për përkrahjen dhe fuqizimin e pjesëmarrjes qytetare. Edhe pse disa nga këto dokumente nuk janë 
ligjërisht obligative, ato paraqesin standardet, parimet dhe praktikat më të mira, të cilat duhet të 
merren parasysh me rastin e nismave të ndryshme në nivel shtetëror. 

3.1. Bashkimi Europian 

Komisioni Europian në vitin 2001 ka hartuar Letrën e bardhë për qeverisjen europiane9, i cili, në mes 
të tjerash, ka pasur për qëllim fuqizimin e kulturës së konsultimit dhe të dialogut në nivel të BE-së, 
dhe, kështu, të rrisë legjitimitetin e vendimeve. Në Dokument theksohen pesë parimet e ‘qeverisjes 
së mirë’: transparenca, pjesëmarrja, efektshmëria dhe koherenca, të cilat jo vetëm se “mbështesin 
demokracinë dhe sundimin e ligjit në shtetet anëtare të BE-së, por ato vlejnë për të gjitha nivelet e 
qeverisë - global, europian, shtetëror, regjional dhe lokal”. 

Përmes Letrës së bardhë rekomandohen ndryshime në disa drejtime, dhe obligohet Komisioni 
Europian që të ndërmerr veprime për zbatimin e tyre. Si një prej rezultateve, në vitin 2002 Komisioni 
Europian miratoi Parimet e përgjithshme dhe standardet minimale për konsultimin e palëve të 
interesuara (Parimet dhe standardet minimale të KE-së). Dokumenti thekson rëndësinë e ofrimit të 
dokumenteve të qarta për konsultim, konsultimin e të gjitha grupeve relevante të synuara, lejimin e 
kohës së mjaftueshme për pjesëmarrje, publikimin e rezultateve dhe informimin e pjesëmarrësëve 
me rezultatet e komenteve të tyre.        

Qasja pjesëmarrëse e politikëbërjes dhe ligjbërjes në nivel të BE-së dhe në shtetet e anëtare 
gjithashtu është rrënjosur edhe në Traktatin e Lisbonës.10 Më konkretisht, neni 10 parasheh që: “çdo 
qytetar ka të drejtë në pjesëmarrje në jetën demokratike të BE-së; vendimet do të merren në mënyrë 
sa më transparente dhe sa më të afërt me qytetarin.”  

Edhe më me rëndësi është të ceket se Parlamenti Europian miratoi rezolutën për perspektivat e 
Zhvillimit të dialogut civil në kuadër të Traktatit të Lisbonës në vitin 2009.11 Rezoluta fuqizon 
rëndësinë e konsultimeve dhe të ftesave për institucionet e BE-së që të miratojnë udhëzime 
obliguese lidhur me emërimin e përfaqësuesve të shoqërisë civile, metodat e organizimit të 
konsultimeve dhe financimin e tyre, dhe kërkesat ndaj tyre për të mirëmbajtur regjistrat e OShC-ve 
aktive. Më tej, rezoluta thërret institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare të saj, që të shfrytëzojnë në 

                                                            

9 COM(2001) 428. Teksti i Dokumentit të bardhë:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0428:FIN:EN:PDF 
10 Versioni i konsoliduar i Traktatit të Bashkimit Evropian: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:EN:PDF 
11 P6_TA(2009)0007, 13 janar 2009. teksti i rezolutës: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0007+0+DOC+PDF+V0//EN 
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maksimum dispozitat ligjore dhe praktikat më të mira për të “rritur dialogun me qytetarët dhe OShC-
të”, dhe, në mënyrë specifike, në ato regjione dhe sektorë, ku dialogu nuk është plotësisht i zhvilluar. 
Në rezolutë gjithashtu parashihet se dialogu me qytetarët në të gjitha nivelet kërkon resurse të 
caktuara financiare dhe, rrjedhimisht, fton të gjitha palët me interes dhe organet përgjegjëse të 
sigurojnë financimin e duhur të atij dialogu.12 

3.2. Këshilli i Europës 

Çështja e pjesëmarrjes është trajtuar në disa rekomandime të Këshillit të Europës. 

Rekomandimi CM/Rec (2007) 14: “Mekanizmat qeveritarë dhe agjencitë duhet të sigurojnë 
pjesëmarrje të efektshme dhe pa diskriminim të OJQ-ve në të gjitha nivelet lidhur me dialogun dhe 
konsultimet për objektivat dhe vendimet e politikave publike. Kjo pjesëmarrje duhet të sigurojë 
shprehjen e lirë të llojshmërisë të mendimeve të njerëzve përkitazi me funksionimin e shoqërisë. Kjo 
pjesëmarrje dhe bashkëpunimi duhen të mbështeten duke siguruar ofrimin e informatave zyrtare apo 
qasjen e duhur në to; OJQ-të duhet të konsultohen gjatë hartimit të legjislacionit dhe të akteve 
nënligjore, që ndikojnë në statusin, financimin dhe sferat e funksionimit të tyre.13  

Rekomandimi CM/Rec (2010) 5: “Shtetet anëtare duhet të sigurohen që organizatat joqeveritare që 
mbrojnë të drejtat e njeriut të personave lezbikë, homoseksualë, biseksualë dhe travestitëve duhet të 
konsultohen në mënyrë të duhur lidhur me miratimin dhe zbatimin e masave që mund të kenë ndikim 
në të drejtat e njeriut të këtyre personave.”14  

Rekomandimi Rec (2001) 19 thekson 13 parimet bazë të politikës së pjesëmarrjes demokratike në 
nivel lokal. Bazuar në këto parime, Rekomandimi identifikon hapat dhe masat specifike për të 
inkurajuar dhe fuqizuar pjesëmarrjen e qytetarëve në jetën lokale publike.    

Sa i përket pjesëmarrjes lokale, dokumenti tjetër bazë është Karta Europiane për Vetëqeverisje 
Lokale (1988), i cili është traktati i parë ndërkombëtar obligues që garanton të drejtat e 
komuniteteve dhe të autoriteteve të tyre të zgjedhura, si dhe që përcakton parimin e subsidiaritetit. 
Përmes nënshkrimit të Kartës Europiane, shtetet zotohen të respektojnë parimet bazë, në mes të 
tjerash, të drejtën e qytetarëve që të marrin pjesë në menaxhimin e çështjeve publike.15 

Edhe pse nuk ka karakter obligues, gjithashtu vlen të përmendet Kodi i praktikës së mirë për 
pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes (2009), përmes të cilit përcaktohen 
parimet e përgjithshme, udhëzimet, instrumentet dhe mekanizmat për pjesëmarrje të qytetarëve, 
me qëllim të zbatimit të tij në nivel lokal, regjional dhe shtetëror. 16 

                                                            

12 Për informata të tjera shih: EurActiv.com, “MEPs Push for 'Structured Dialogue' with EU Citizens”, 14 janar 2009, 
http://www.euractiv.com/en/socialeurope/meps-push-structured-dialogue-eu-citizens/article-178503, qasur më 14 
shtator 2010.   
13 Teksti i rekomandimit: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1194609 
14 Teksti i rekomandimit: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669 
15 Teksti i Kartës Evropiane: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/122.htm 
16 Teksti i Kodit të praktikës së mirë: http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf 
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3.3. Nismat tjera 

Ekzistojnë konventa të shumta ndërkombëtare, të cilat theksojnë rëndësinë e qasjes në informata 
dhe të pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset e vendim-marrjes. Më 25 qershor 1998 në qytetin 
danez të Arhusit, Komisioni Ekonomik për Europë i Kombeve të Bashkuara miratoi Konventën për 
qasje në informata, pjesëmarrje të qytetarëve në vendimmarrje dhe për qasje në drejtësi lidhur me 
çështjet mjedisore, (“Konventa e Arhusit”). Konventa e Arhusit nuk është vetëm një marrëveshje 
mjedisore, por është gjithashtu një dokument për llogaridhënien, transparencën dhe 
reagueshmërinë e qeverisë. Konventa e Arhusit u jep të drejtë qytetarëve dhe u përcakton palëve 
dhe autoriteteve publike obligime lidhur me qasjen në informatë, pjesëmarrje publike dhe qasje në 
drejtësi.17  

Në vazhdën e kësaj, Banka Botërore18 dhe OBEZh19 gjithashtu kanë ndërmarrë nisma dhe kanë 
hartuar udhëzime, raporte dhe studime rasti për të rritur pjesëmarrjen në proceset e 
vendimmarrjes. 

                                                            

17 Teksti i Konventës së Arhusit: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html 
18 P.sh,  Libri i burimit për konsultimet e shoqërisë civile: 
http://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ConsultationsSourcebook_Feb2007.pdf 
19 Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation (2001); Evaluating Public Participation in 
Policy Making (2005): http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_2649_33735_40758338_1_1_1_1,00.html 
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4. PRAKTIKAT MË TË MIRA TË PJESËMARRJES SË QYTETARËVE NË EUROPË  

4.1. Vështrim i përgjithshëm për gjendjen e vendeve të caktuara të Europës 
lidhur me pjesëmarrjen qytetare  

Procedurat dhe rregullat e pjesëmarrjes së qytetarëve mund të rregullohen përmes dokumenteve 
obliguese ligjore (ligje, rregullore), siç është rasti me Hungarinë, dhe përmes dokumenteve që nuk 
kanë karakter obligues ligjor (kode, standarde), siç është rasti me Anglinë dhe Austrinë. Megjithatë, 
shumica e vendeve përdorin të dy instrumentet (për shembull, Kroacia), me qëllim që të sigurohet 
një fleksibilitet për palët me interes, në rastet kur ky fleksibilitet konsiderohet i arsyeshëm.   

Në disa vende, e drejta e pjesëmarrjes është e rregulluar madje edhe me Kushtetutë (siç është rasti 
me Hungarinë dhe Kroacinë). Megjithatë, në shumë vende të tjera, kjo çështje nuk trajtohet në 
mënyrë specifike në Kushtetutë, por rrjedh nga të drejtat e tjera (p.sh. nga liria e shprehjes, liria e 
bashkimit, e drejta për referendum).   

Aspekte të caktuara të pjesëmarrjes qytetare janë të rregulluara edhe në ligjet për lirinë e qasjes në 
informata, në ligjet që rregullojnë procesin legjislativ e posaçërisht në ligjet për pjesëmarrje në 
legjislacion, ndërsa në rastin e pjesëmarrjes në nivel lokal, këto aspekte janë të rregulluara edhe 
përmes ligjit për vetëqeverisje lokale.    

Hungaria është një shembull ku ekzistojnë të gjitha ligjet e lartpërmendura, mirëpo zbatimi i tyre lë 
shumë për të dëshiruar. Përveç Hungarisë, e drejta për qasje në informata rregullohet në hollësi në 
ligjet përkatëse të Anglisë dhe të Kroacisë.     

Dokumentet joobliguese zbatohen në masë të madhe dhe kanë efekt domethënës në shtetet e 
vjetra anëtare të BE-së, ndërsa gjithnjë e më shumë po zënë hapësirë në regjionin e Europës 
qendrore dhe lindore. Si Anglia , ashtu edhe Austria janë shembuj të mirë për miratimin e 
standardeve joobliguese, të cilat janë krijuar me përfshirjen e të gjitha palëve me interes dhe pritet 
të respektohen nga autoritetet qeveritare.   

Shembujt e mposhtëm do të ilustrojnë tri regjione të Europës: shtetet e vjetra anëtare të BE-së, 
shtetet e reja anëtare të BE-së dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Për secilin regjion do të merret 
shembulli i një vendi të caktuar (Anglia, Hungaria dhe Kroacia), si dhe do të paraqiten edhe 1-2 
shembuj nga vendet e tjera.     

Në nivel kombëtar, shumica e rregulloreve vlejnë për procedurën e konsultimit gjatë politkëbërjes 
dhe ligjbërjes nga ana e ministrive, departamenteve qeveritare dhe autoriteteve të tjera, ndërsa në 
nivel të parlamenteve janë vërejtur vetëm disa praktika të mira lidhur me përfshirjen e OShC-ve (siç 
është rasti me Letoninë).     

Në nivelin lokal, Anglia demonstron praktikë të mirë si për rregullimin, ashtu edhe për zbatimin e 
procesit të konsultimit dhe të instrumenteve të tjera për pjesëmarrje (shih shembullin e qytetit të 
Buckinghamshire). Marrëveshjet lokale të bashkëpunimit/Kompaktet lokale janë aq të zhvilluara sa 
që përpjekjet e tanishme më shumë përqendrohen në këmbimin e përvojave dhe dhënien e 
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udhëzimeve për librat e punës dhe praktikat më të mira për të përmirësuar edhe më tej zbatimin. 
Megjithatë, në vendet e  Europës Qendrore dhe të Ballkanit Perëndimor shumë qeveri ende nuk 
kanë kornizë institucionale dhe kapacitete për proceset e pjesëmarrjes. Megjithatë,  miratimi i 
strategjive kombëtare ka kontribuar në vlerësimin më të lartë të rolit të sektorit civil në nivel lokal, 
dhe ekziston një tendencë në rritje për miratimin e dokumenteve obliguese (dekreteve) apo 
dokumenteve joobliguese (strategjive lokale). Budapesti është një shembull i mirë ku Kuvendi i 
qytetit miratoi një dekret lokal, i cili rregullon format specifike të bashkëpunimit, siç është puna e 
organeve konsultative dhe procedurat e parashtrimit të komenteve ndaj propozimdokumenteve.  

4.2. Shtetet e vjetra të BE-së  

4.2.1. Anglia20 
Anglia është një demokraci e vjetër, është kampione e praktikave të mira për pjesëmarrjen 
qytetarëve, si në aspektin e instrumenteve obliguese ligjore, ashtu dhe të atyre joobliguese.    

Si shembull i dokumentit obligues ligjor kemi dispozitat për dhënien e informatave nga autoritete 
publike që janë të parapara në Ligjin për lirinë e informimit të vitit 2000.21 Ky Ligj parasheh të 
drejtat e përgjithshme për qasje në informata, në bazë të të cilave cilido person që parashtron 
kërkesë për informatë tek autoriteti publik ka të drejtë të informohet me shkrim nga autoriteti 
publik nëse posedon atë informatë të kërkuar publike, dhe nëse po, autoriteti ia  komunikon atë 
informatë personit. 

Autoriteti publik duhet t’i respektoj këto dispozita, dhe të përgjigjet jo më vonë se 12 ditë pas datës 
së pranimit, përveç në rastet kur kërkesa është e bezdisshme. Në rast të refuzimit të kërkesës, 
autoriteti publik gjithashtu i jep parashtruesit të kërkesës një njoftim, ku ceket fakti, saktësohet 
përjashtimi në fjalë dhe theksohet arsyeja pse ai përjashtim zbatohet.           

Autoritetet publike do të krijojnë një skemë të publikimit, e cila duhet të miratohet nga Komisionari 
për mbrojtjen e të dhënave. Autoritete publike do të publikojnë informata në përputhje me skemën 
e tij të publikimit. Sekretaria e Shtetit nxjerr kodin e praktikës, duke përfshirë udhëzimet për 
autoritete publike rreth praktikës që do të ishte e dëshirueshme për t’u zbatuar. Nëse Komisionari 
vlerëson se veprimi i autoritetit publik nuk është në përputhje me kodin e praktikës, ai mund t’i ofroj 
rekomandime autoritetit si  dhe të përcaktoj hapat që duhet të ndërmerren për  të arritur  
përputhshmërinë në mes të autoritetit publik dhe kodit.         

Përveç kësaj, Anglia ka instrumente të shumta joobliguese (Kompakte, kode, programe22, libra 
pune23, plane të zbatimit24, studime rasti25, udhëzime26 etj.) dhe një gamë të gjerë të praktikave për 

                                                            

20 Informatat dhe shembujt e këtij kapitulli bazohen në studimin vijues: Hartay, E., Hadzi-Miceva, K., Models for 
cooperation and participation on local level: A Comparative Overview, MCIC and ECNL, 2011. 
21 Teksti i Ligjit: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/pdfs/ukpga_20000036_en.pdf 
22 Projekti për përmirësimin e partneritetit lokal, Programi për përmirësimin e partneritetit. 
23 Libri i punës për zbatimin e Marrëveshjes lokale, i publikuar nga NCVO.  
24 Komunitetet e forta dhe përparuese- Dokumenti i Bardhë për Pushtet Lokal (Plani përfundimtar i zbatimit) 
Departamenti për komunitete dhe qeveri lokale.  
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artikulimin e nevojës së përfshirjes së sektorit civil në procesin e vendimmarrjes si në nivel qendror, 
ashtu edhe në atë lokal.   

Çka është më e rëndësishme, Marrëveshja për marrëdhëniet mes Qeverisë dhe sektorit të 
vullnetarizmit e të komunitetit (“Kompakti”) – një marrëveshje mes Qeverisë dhe shoqërisë civile – 
është shpallur në vitin 1998 në nivel të shtetit dhe është konsideruar si instrument në lëvizjen e 
shumë çështjeve nga margjinat e politikave të qeverisë dhe çuarjen e tyre përpara (p.sh. periudhat 
12 javore të konsultimeve). Në bazë të përvojave, Kompakti i ri në nivel shteti është miratuar në 
dhjetor të vitit 2009. Në bazë të parathënies së Simon Bllejk (Blake) Kompakti Kombëtar duhet të 
ofrojë kornizë për të udhëhequr veprimet lokale në bazë të Kompaktit, duke siguruar marrëdhënie 
produktive në të gjitha nivelet.    

Pas miratimit të Marrëveshjes, Qeveria në vitin 2000 nxori Kodin e marrëveshjes për praktikë të 
mirë për konsultime dhe vlerësim të politikave, i cili parasheh se si proceset e konsultimeve 
udhëhiqen më së miri dhe se çka mund të presin njerëzit nga Qeveria, kur ajo të ketë vendosur të 
ndërmarrë aktivitete të konsultimeve formale, publike dhe me shkrim.  Kodi vlen për departamentet 
e Qeverisë qendrore, duke përfshirë zyrat e qeverisë për regjione dhe agjencitë ekzekutive ‘Next 
Steps’ në Angli, megjithatë, ky Kod nuk ka fuqi ligjore.27 Edhe pse ato departamente, të cilat kanë 
miratuar Kodin, mund të vendosin që mos të bëjnë konsultime formale, ato megjithatë inkurajohen 
që të jenë të qarta rreth arsyeve pse janë zgjedhur metodat që aktualisht aplikohen28. Në 10 vitet e 
kaluara Kodi është elaboruar më tej, ku versioni  i tretë që aktualisht është në fuqi është nënshkruar 
në korrik të vitit 200829.  

Në bazë të Kodit, shtatë kriteret për konsultim që do të paraqiten edhe në dokumentet për 
konsultim, janë si në vijim:    

 

1. Kur të kërkohet konsultimi: Konsultimi formal duhet të bëhet në fazën kur ekziston 
mundësia e ndikimit në rezultatin e politikës.   

2. Kohëzgjatja e procesit të konsultimit: Konsultimet zakonisht duhet të zgjasin së paku 12  
javë, ku merren parasysh edhe afatet më të gjata në rastet kur kjo është e mundshme dhe e 
arsyeshme.   

3. Qartësia e fushëveprimit dhe ndikimi: Dokumentet për konsultim duhet të jenë të qarta 
lidhur me procesin e konsultimit, lidhur me atë se çka propozohet, fushëveprimin e ndikimit, si dhe 
me koston dhe përfitimet e pritura të propozimeve.   

4. Qasja në aktivitetet e konsultimeve: Aktivitetet e konsultimeve duhet të planifikohen në 
atë mënyrë që të jenë të qasshme dhe të drejtuara qartazi kah ata njerëz, për të cilët janë 
paraparë.   

                                                                                                                                                                                         

25 Marrëveshja lokale në funksion. 
26 Udhëzuesi i Marrëveshjes për llogaridhënie dhe transparencë; Marrëveshjet lokale: Udhëzues për përdorues.  
27 Lista e ministrive dhe agjencive të Mbretërisë së Bashkuar që kanë miratuar Kodin mund të gjendet në faqen e 
internetit Better Regulations Executive. 
28 Qeveria pranon se nganjëherë konsultimi formal me shkrim nuk është mënyra më e efektshme dhe më 
proporcionale për të kërkuar kontribut nga palët e interesuara.  
29 Teksti i Kodit: http://www.bis.gov.uk/files/file47158.pdf 
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5. Barra e konsultimit: Mbajtja e barrës së konsultimeve në minimum është thelbësore nëse 
dëshirojmë që konsultimet të jenë të efektshme dhe të konsultuarit të përfitojnë nga ky proces. 

6. Reagueshmëria e aktiviteteve të konsultimit: Përgjigjet e konsultimeve duhet të 
analizohen me kujdes dhe duhet të jepen komente të qarta pjesëmarrësve pas konsultimeve.   

7. Kapaciteti për konsultim: Zyrtarët që japin konsultime duhet të marrin udhëzime se si të 
realizojnë një konsultim të efektshëm dhe të këmbejnë atë që kanë mësuar nga përvoja e 
tyre. 

 

 
Kompakti dhe kodet e ndërlidhura me të kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm si udhërrëfyes për 
miratimin e Kompakteve lokale.  Ato shërbejnë si model dhe frymëzim për qeveritë për të përcjellë 
trendët kombëtar dhe për t’i zbatuar ato në nivel lokal në përputhje me nevojat e komunitetit.       

Aktualisht, 100% e zonave lokale në Angli janë të përkushtuara drejt një partneriteti më të mirë, 
duke punuar mes qeverive lokale, organeve lokale publike dhe organizatave lokale vullnetare dhe të 
komunitetit përmes Kompakteve lokale30. Kompaktet lokale janë dokumente që evoluojnë, të cilat 
rregullisht përfshijnë dispozita të hollësishme për procedurën e konsultimit. Si shembull,   Kompakti 
lokal i Buckinghamshire përcakton si në vijim:  

“Konsultimi 
Të dy sektorët pajtohen se konsultimi është proces dykahësh, i cili në shumë raste ndikohet nga qeveria. Të dy 
sektorët pajtohen të bëjnë si në vijim:   
 

- Bashkërendimi, zhvillimi dhe përmirësimi i metodave ekzistuese të konsultimit për t’u siguruar që të 
gjithë të përfshihen në to;    

- Vlerësimi i nismave të reja relevante, i dokumenteve të konsultimit, i politikave dhe procedurave, 
posaçërisht në fazën e zhvillimit të tyre, me qëllim të identifikimit të implikimeve për të dy 
sektorët;    

- Njohja e rëndësisë së përfshirjes së përfaqësuesve të njëjtë në punët konsultuese dhe të partneritetit, 
dhe që këta përfaqësues të kenë autoritetin e duhur.    

 
Një udhëzues i mirë i praktikave do të zhvillohet së bashku nga të dy sektorët me qëllim të përkrahjes së kësaj 
pune.     
 
Afatet e konsultimit 
Pasi që shumica e komisioneve të menaxhmentit në sektorin vullnetar do të takohen çdo dy deri në tre muaj, 
sektori statusor do të tentojë t’i zbatojë rekomandimet e qeverisë, ku parashihen 12 javë për konsultime. 
Megjithatë, të dy sektorët kuptojnë kufizimet kohore, dhe nëse janë të nevojshme afatet më të shkurtra, ata 
do të marrin parasysh metoda dhe qasje alternative për t’u siguruar që të bëhen konsultime të cilësisë së lartë 
dhe të efektshme.      
 
Të dy sektorët do të tentojnë të bashkërendojnë kohën e konsultimeve dhe, aty ky është e duhur, do të ndajnë 
resurset për të mos pasur konsultime të tepërta.  
 
 

                                                            

30 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110310133326/thecompact.org.uk/information/100024/100194/nor
th_west/ 
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Konsultimet e qeverisë 
Të dy sektorët pajtohen të bëjnë si në vijim: 

- Ta njoftojnë njeri-tjetrin për konsultimet e mundshme të ardhshme nga qeveria dhe agjencitë e tjera, 
sipas mundësisë;    

- Të ndajnë pikëpamjet dhe të bashkërendojnë reagimet, në rastet kur do të ishte e udhës të jepej 
mendimi apo pikëpamja e ‘Bakingemshajrit’;. 

- Bashkëpunimi për ta inkurajuar qeverinë të jep njoftime sa më të hershme lidhur e oraret e 
konsultimit dhe afatet realiste.    

 
Informatat për konsultim 
Të dy sektorët pajtohen të bëjnë si në vijim: 

- Të shpjegojnë se cila do të jetë tema e konsultimeve dhe pikëpamjet e kujt kërkohen;  . 
- Të shpjegojnë arsyen pse kanë zgjedhur metodën e caktuar të konsultimit;. 
- Aty ku është e mundur, të ofrohet një përmbledhje e konsultimit, dhe të thuhet se ku mund të gjendet 

versioni i plotë i tij;  
- Përdorimi i gjuhës së thjeshtë, pa ndonjë zhargon të panevojshëm apo, nëse kjo nuk është e mundur, 

duhet të shpjegohen termet e ngushta të specializuara;     
- Të shpjegohet se si dhe kur do të shfrytëzohet informata e marrë gjatë konsultimeve; 
- Të ofrohet informata për ata që kanë marrë pjesë në konsultime dhe rezultatet e tyre; 
- Dhënia në dispozicion e dokumenteve të konsultimit në formate të ndryshme, aty ku është e duhur;  
- Dhënia e përgjigjes së përbashkët, aty ku është e mundur. 

 
Sektori statusor do të bëjë si në vijim: 

- Të qartësohen situatat ku konsultimet mund të rezultojnë me ndryshime; 
- Të ceket se sa faza të konsultimeve do të zhvillohen dhe kush po konsultohet;   
- Të qartësohet se pse një grup i caktuar vullnetar apo i komunitetit po konsultohet për një çështje të 

caktuar (për shembull, si ofrues i shërbimeve, si përfaqësues i komunitetit apo i vullnetarëve, si 
përfaqësues i sektorit civil, si organizatë për mbajtjen e fushatave e kështu me radhë).        

 
Sektori civil do të bëjë si në vijim:  

- Do të ofron dhe publikon informata për konsultimet, në rastet kur kjo është e duhur;. 
- Do të shfrytëzojë rrjetet e saj të organizatave për të inkurajuar dhe përkrahur pjesëmarrjen e duhur 

në konsultime;  
- Do të qartësojë nëse përgjigjet si ofrues i shërbimeve, si përfaqësues i komunitetit apo i vullnetarëve, 

si shfrytëzues i shërbimit apo si organizatë për mbajtjen e fushatave;   
- Do të qartësojë nëse përgjigjet e tyre bazohen në konsultime me anëtarët apo në përvojën dhe njohuritë 

e tyre personale.” 
 

Rishikimi i rregullt i marrëveshjeve lokale është i rëndësishëm për të vlerësuar suksesin e zbatimit të 
tyre. Në Saseksin Lindor, grupi i Kompaktit përdorë anketën e dizajnuar nga NCVO31, e cila u 
dërgohet njerëzve si në sektorin publik, ashtu edhe në atë civil. Grupi i Kompaktit vlerëson përgjigjet, 
përfaqëson rezultatet dhe i propozon veprime LSP-së.    

Thënë në përgjithësi, Anglia tregon realizim të madh të partneritetit të vërtetë mes Qeverisë, 
pushtetit lokal dhe OShC-ve në kuptim që mekanizmat e tij kanë qenë të suksesshëm në zbatim, si 
rezultat i përkushtimit dhe dedikimit të të gjitha palëve.   

                                                            

31 Këshilli shtetëror për organizatat vullnetare, organizatë kjo ombrellë që ka udhëhequr hartimin dhe zbatimin e  
marrëveshjes në emër të sektorit të OShC-ve.     
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4.2.2. Austria 
Ngjashëm me Anglinë, standardet e pjesëmarrjes së qytetarëve në Austri janë të parapara përmes 
dokumenteve joobliguese. “Standardet e pjesëmarrjes së qytetarëve – rekomandime për praktika të 
mira”32 janë hartuar nga një grup punues ndërministror, me pjesëmarrjen e 20 autoriteteve të 
Austrisë (p.sh. ministrive, odave) dhe është miratuar nga Këshilli i Ministrave i Austrisë, më 2 korrik 
2008. Në propozimdokumentin për Standardet e pjesëmarrjes së qytetarëve janë dhënë komente 
nga 41 institucione. Standardet e pjesëmarrjes së qytetarëve kanë për qëllim t’u ndihmojnë 
punonjësve administrativë të qeverisë federale në zbatimin e procesit cilësor të pjesëmarrjes. Këto 
Standarde japin kontribut në qeverisjen e mirë në Austri.   

Një listë kontrolluese për parakushtet dhe kriteret e cilësisë për pjesëmarrje po ashtu është zhvilluar 
për t’u ndihmuar autoriteteve të sigurojnë sukses në procesin e pjesëmarrjes.   

Përveç Standardeve të pjesëmarrjes publike, ekzistojnë rregulla obliguese për pjesëmarrje të 
parapara në ligjet sektoriale (p.sh. Ligji për vlerësimin e ndikimit mjedisor, Statuti i ujit, Kodi 
industrial), të cilat duhet të zbatohen nga autoritetet. 

4.3. Shtetet e reja anëtare të BE-së  

4.3.1. Hungaria 
Rregullat bazë për qasje në informata dhe për pjesëmarrje të qytetarëve në procesin legjislativ në 
Hungari janë të parapara në ligjet vijuese: 

1.  Kushtetuta: Kushtetuta e Hungarisë parasheh bashkëpunimin me OShC-të relevante. 
Fatkeqësisht, Kushtetuta e miratuar së voni, e quajtur “Ligji bazë”, e cila do të hyjë në fuqi nga 1 
janari 2012, nuk përfshinë një dispozitë të tillë. 

2. Ligji mbi legjislacionin33: Ligji i miratuar së fundi nën pjesën për dhënien e mendimeve për 
projektrregulloret, parasheh dispozitat vijuese: "Për aq sa ligji shprehimisht siguron të drejtën që 
shteti, pushteti lokal apo organizata tjetër të japin mendimin për ndonjë projektligj që ndikon në 
statusin e tyre ligjor apo në fushëveprimin e punës, propozuesi i ligjit sigurohet që organi i prekur ta 
ushtrojë të drejtën e tij.” Përndryshe, i referohet Ligjit për pjesëmarrje shoqërore gjatë hartimit të 
legjislacionit, të cilat janë miratuar njëkohësisht.   

3. Ligji për pjesëmarrjen e shoqërisë në hartimin e ligjeve34: Përmes këtij Ligji përcaktohen 
rregullat e pjesëmarrjes në nivel kombëtar. Ky Ligj parasheh dy forma të konsultimit: 1) konsultimet 
e përgjithshme (dërgimi i mendimit përmes postës elektronike, të cekur në faqen e internetit të 
autoritetit) dhe 2) konsultime të drejtpërdrejta (negociata të drejtpërdrejta me organizatat e 
caktuara në bazë të marrëveshjes për partneritet strategjik, të nënshkruar me ministrinë përkatëse).      

                                                            

32http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Standards_OeB/oebs_standards_engl_finale_we
b.pdf 
33 Ligji CXXX i vitit 2010, i miratuar në nëntor 2010, që ka hyrë në fuqi më 1 janar 2011. 
34 Ligji CXXXI i vitit 2010, hyri në fuqi më 1 janar 2011. 
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4. Ligji për lirinë e informatave elektronike35: Në bazë të Ligjit, të gjitha organet që realizojnë 
detyra publike janë të obliguara t’i paraqesin të dhënat në interes publik (të dhëna të organizatave 
dhe të personelit dhe të dhëna lidhur me aktivitetet e tyre, punët dhe menaxhimin) në faqen e tyre 
të internetit apo, në mungesë të saj, në një faqe qendrore të internetit. Parlamenti publikon 
projektligjet dhe dokumentet e ndërlidhura (p.sh. propozimet për ndryshime të ligjeve, 
rekomandimet e komisioneve) dhe procesverbalet e diskutimeve të përgjithshme, të diskutimeve të 
hollësishme, diskutimet përmbyllëse, vendimet për propozimet për ndryshime dhe votën 
përfundimtare në faqen e tyre të internetit.           

5. Ligji për qeveritë lokale36: Në bazë të ndryshimit të fundit të Ligjit “Kuvendi komunal 
përcakton rregulloret e hollësishme të punës së tij në dekretin për rregulloret organizative dhe ato të 
punës. Kuvendi komunal përcakton renditjen e këtyre forumeve (forumet e politikave të fshatrave 
dhe të qyteteve, konsultimet për pjesën e qytetit, takimet në fshat, etj), të cilat shërbejnë për dhënien 
e informatave të drejtpërdrejta qytetarëve, organizatave joqeveritare, si dhe përfshirjen e tyre në 
hartimin e vendimeve më relevante. Kuvendi komunal informohet për pikëpamjet e tyre dhe për 
mendimet e shpalosura të komunitetit." 

Edhe pse pjesëmarrja e qytetarëve është e rregulluar në hollësi në nivel kombëtar, disa nga 
dispozitat kanë ngritur shqetësime, ndërsa zbatimi i ligjeve lë shumë për të dëshiruar. Si shembull, 
fushëveprimi i Ligjit për pjesëmarrjen e shoqërisë vlen vetëm për projektligjet e hartuara nga 
ministritë, mirëpo për shkak të faktit se një numër mjaft i madh i projektligjeve janë parashtruar në 
parlament drejtpërsëdrejti nga deputetët, procedura e konsultimit disa herë nuk është zbatuar. 
Shqetësimet e tjera për ligjin kanë të bëjnë me afatin e shkurtër për procedurën e konsultimit dhe 
për numrin e përjashtimeve, e që është mjaft i madh.      

Për dallim nga niveli kombëtar, pjesëmarrja qytetare është dobët e rregulluar në nivelin lokal në 
Hungari. Në disa komuna nuk ekziston ndonjë dekret i veçantë lokal që rregullon pjesëmarrjen 
qytetare, megjithatë, kjo situatë me gjasë do të ndryshojë për shkak të obligimit, të përfshirë kohëve 
të fundit në Ligjin për qeveritë lokale.   

Një nga shembujt e mirë për dekretin lokal është Dekreti për çështjet e marrëdhënieve mes OShC-
ve dhe komunës së Budapestit dhe procedurat e tenderit, i miratuar nga Këshilli komunal i 
Budapestit.37 Dekreti siguron të drejtën e OShC-ve për të shprehur mendimin e tyre, si dhe paraqet 
rregullat e pjesëmarrjes në procesin e vendimmarrjes. Disa nga format specifike të bashkëpunimit të 
theksuara në Dekret janë: i) organizatat civile  ftohen në takimet e Kuvendit komunal; ii) OShC-të 
mund të komentojnë në këto projektligje, të cilat prekin qytetarët dhe mbulojnë pyetjet 
konceptuale; iii) organet konsultative themelohen për çështje specifike, me përfshirjen e OShC-ve; 
iv) mbajtja e forumeve civile me qëllim të informimit dhe konsultimeve; v) krijimi i bordit profesional 
këshillëdhënës dhe konsultativ.  

                                                            

35 Ligji XC i vitit 2005. teksti i Ligjit: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/implementation/hu_trans_2005tvy90.doc 
36 Ligji LXV i vitit 1990 
37 61/2008. (XI.21.) Dekreti i pushtetit lokal. Teksti hungarez mund të gjendet në këtë faqe të internetit:  
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=civil_deklaracio 
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Një nga modelet e bashkëpunimit dhe partneritetit, i paraqitur në shtojcën 1 të dekretit quhet 
Bordet e konsultimit apo punëtoritë civile. 

Rregullat kornizë për punën e bordeve konsultative (të ashtuquajturat punëtori civile) të paraqitura në 
Shtojcën 1 të Dekretit 

 
„Qëllimi i punës së organeve civile 
1) Këshilli civil konsultativ dhe punëtoritë qytetare sektoriale-profesionale (më tutje në tekst: organet civile) 
janë forume institucionale për lidhje mes komunës dhe sektorit të vetorganizuar publik në Budapest, në bazë 
të parimeve demokratike të pjesëmarrjes së qytetarëve, partneritetit dhe publicitetit.   
2)  Organet civile sigurojnë kornizë të organizuar për pjesëmarrje në çështje publike për komunitete dhe 
qytetarë dhe marrin parasysh mendimin e tyre në marrjen e vendimeve në komunën e Budapestit.   
 
Procedura e themelimit të sistemit të organeve civile 
3) Përmes themelimit të sistemit të organeve civile, zyra e kryetarit të komunës i dërgon ftesë komuniteteve 
të vetorganizuara të Budapestit dhe një formular aplikimi për të themeluar punëtoritë profesionale civile, të 
cilat merren me popullatën e moshuar, personat me aftësi të kufizuara, përdoruesit e drogës, të pastrehët, 
çështjet sociale dhe të kujdesit shëndetësor, mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e qytetit, punët e qytetit, si dhe 
me çështjet arsimore, kulturore dhe të sportit.    
4) Organizatat civile parashtrojnë aplikacionin e tyre brenda afatit të caktuar, duke cekur punëtorinë 
profesionale, ku dëshirojnë të marrin pjesë, si dhe duke caktuar personin, i cili përfaqëson organizatën në 
bazë të vendimit të bordit të saj.   
5) Në bazë të aplikacioneve të parashtruara, zyra e kryetarit të komunës zbaton procedurën e akreditimit në 
bazë të si në vijim: 
- Organizata civile aplikuese është e regjistruar në gjykatë dhe është entitet juridik; 
- Forma juridike e organizatës civile është asociacion (aleancë) ose fondacion38; 
- Organizata civile funksionon kryesisht në Budapest për interesa të popullatës së qytetit;     
- Ato organizata civile, të cilat janë themeluar që ta përkrahin aktivitetin dhe punën e institucioneve të 
pushtetit lokal mund të bëhen anëtare të sistemit vetëm në rast se përveç përkrahjes së institucioneve u 
ofrojnë edhe shërbime qytetarëve;     
6) Mundësia për parashtrimin e dokumenteve që mungojnë u jepet aplikuesve gjatë procedurës së 
akreditimit. Aplikacioni refuzohet në rast se aplikuesi nuk i korrigjon mangësitë brenda afatit të caktuar 
kohor. Megjithatë, kjo nuk përjashton mundësinë e riaplikimit nëse respektohen kërkesat për akreditim. 
Aplikacioni për punëtori është i vazhdueshëm dhe i hapur.    
7) Punëtoria profesionale në fjalë mund të themelohet në rast që së paku pesë organizata aplikojnë të 
marrin pjesë në punën e saj. Punëtoria profesionale do të pushon së ekzistuari në rast se numri i 
organizatave që de fakto marrin pjesë në punën e saj zvogëlohet në më pak se 5;    
8) Takimi i parë i punëtorisë profesionale thirret nga zyra e kryetarit të komunës. Në këtë takim informohet 
komisioni që ka juridiksion profesional për çështjet në fjalë lidhur me themelimin e punëtorisë. Zyra e 
kryetarit të komunës publikon listën e atyre organizatave civile, që kanë të drejtë pjesëmarrje në punëtoritë 
profesionale.   
9) Në takimin e saj të parë punëtoria profesionale harton rregullat e veta të punës në përputhje me 
rregulloret e dekretit, dhe zgjedh nga radhët e anëtarëve të saj kryetarin me mandat njëvjeçar;. 
10) Kryetarët e punëtorive profesionale formojnë Këshillin civil për konsultim. Takimi i parë i Këshillit thirret 
nga zyra e kryetarit të komunës. Në takimin e tij të parë, këshilli harton rregullat e veta të punës në 
përputhje me rregulloret e dekretit, dhe zgjedh nga radhët e anëtarëve të saj kryetarin me mandat 
njëvjeçar. Bashkëkryetari i këshillit është personi i emëruar nga Kuvendi i përgjithshëm metropolitan dhe 
është përgjegjës për marrëdhëniet civile. 
11) Pas zhvillimit të sistemit të organeve civile, Këshilli për konsultime civile vendosë të krijojë punëtori të 

                                                            

38 Do të ishte e rëndësishme të hapet dera që grupet joformale gjithashtu të marrin pjesë në punëtori.  
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tjera profesionale apo të përfundojë punën e tyre a t’i bashkojë ato. Para vendimit të tij, Këshilli për 
konsultime civile negocion me komisionet relevante të Kuvendit të Përgjithshëm.  
 
E drejta dhe kompetenca e organeve civile 
12) Punëtoritë sektoriale profesionale mund të shprehim mendimin e tyre lidhur me dokumentet e ofruara 
nga kuvendi i përgjithshëm dhe nga komisionet e kuvendit të përgjithshëm;  
13) Këshilli për konsultime civile shpreh mendimin e vet lidhur me çështjet konceptuale për marrëdhëniet e 
pushtetit lokal me qytetarë dhe me çështjet e tjera, të cilat nuk i përkasin specializimit të ndonjë punëtorie;   
14) Punëtoritë sektoriale profesionale mund t’i bëjnë sugjerime komisionit përkatës të kuvendit të 
përgjithshëm për të diskutuar çështje apo propozime specifike;     
15) Sistemi i organeve civile – në bazë të bashkëpunimit me çdo komision – përmbledh përvojat lidhur me 
statusin, punët, mundësitë zhvillimore të partneritetit civil me pushtet lokal. Për më tepër, përgatitë 
vlerësimin përmbledhës për Kuvendin e Përgjithshëm Metropolitan, i cili parashtrohet nga personi i emëruar 
nga Kuvendi i Përgjithshëm Metropolitan dhe përgjegjës për marrëdhëniet civile.” 
 

4.3.2. Estonia 
Studime të ndryshme kanë treguar se shërbyesit civilë e kuptojnë nevojën e përfshirjes së shoqërisë 
civile në Estoni. Një studim i kryer në vitin 2006 ka treguar se 92% e shërbyesve civilë mendojnë se 
përfshirja e OShC-ve është e nevojshme për rezultate më të mira në përgatitjen e ligjeve. Një studim 
i kryer kohëve të fundit nga Universiteti i Tallinit ka treguar se shërbyesit civilë që kanë kontakte të 
përhershme me OShC-të e shohin bashkëpunimin me më shumë pozitivitet, ndërsa mungesa e 
përvojës shpie në pritshmëri të paarritshme, zhgënjim dhe paragjykime.39 

Ndryshe nga Hungaria, rregullat e pjesëmarrjes janë të rregulluara në një dokument jodetyrues që 
quhet Kodi i Estonisë për praktikat e mira të pjesëmarrjes për institucionet publike40. Ky Kod ishte 
përgatitur në vitin 2005 në bazë të EKAK41 dhe edhe pse nuk është detyrues, zyrtarëve publikë u 
rekomandohet që t’i respektojnë parimet e tij. 

Objektiva e Kodit është që të harmonizohen praktikat, nga të cilat institucionet e sektorit publik dhe 
organizatat jofitimprurëse mund të vazhdojnë me përfshirjen e qytetarëve dhe grupeve të 
interesuara në vendimmarrje. Kodi përmban tetë parime të rekomanduara, të cilat i kushtojnë 
rëndësi të madhe qartësisë së synimeve, çiltërsisë së marrëdhënieve dhe dedikimit ndaj synimeve. 

Pritet që Kodi të zbatohet nga agjencitë administrative për përgatitjen e të paktën dokumenteve në 
vijim (dokumente strategjike),: 

• Projektligjeve dhe amendamenteve të tyre;  

• Propozimrregulloreve dhe urdhëresave të Qeverisë së Republikës;  

• Propozimdekretet e ministrive;  

                                                            

39 Hadzi-Miceva Evans, K. Mekanizmat juridikë dhe mekanizmat institucional për bashkëpunimin OJQ-Qeveri në 
Kroaci, Estoni dhe Hungari, ECNL, 2007 
40 http://www.ngo.ee/node/278 
41 Koncepti Estonez për Zhvillim të Shoqërisë Civile – dokument ky i miratuar nga Parlamenti Estonez, e që paraqet 
marrëveshjen e përgjithshme të bashkëpunimit në mes të autoriteteve publike dhe shoqërisë civile në Estoni (vërjejte 
e KCSF-së).  
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• Dokumentet, konceptet, politikat, planet zhvillimore dhe programet që janë të rëndësishme 
për zhvillimin e shtetit;  

• Propozimdokumenetet e legjislacionit të institucioneve dhe dokumenteve të tjera strategjike 
të Bashkimit Europian (p.sh. fletët e gjelbëra dhe të bardha);  

• Udhëzimet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve publike;  

• Konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe dokumentet që përpilohen brenda 
kornizës së tyre dhe që kanë ndikim tek shoqëria. 

Të tetë praktikat e rekomanduara janë këto:  

 
1. Qartësia e synimeve të konsultimit – Dokumenti fillestar shkurtimisht thekson rezultatin e pritur dhe 
ndikimin e parashikuar, në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë pa terminologji të panevojshme dhe me një 
shprehje të qartë të pritshmërive për sa i përket palëve të angazhuara. Dokumenti fillestar përfshinë një 
analizë të zgjidhjeve alternative për arritjen e rezultatit të konsultimit. Gjithashtu do të përgatitet edhe 
analiza e ndikimeve. 
 
2. Palët e konsultuara – Agjencia apo autoriteti që inicion konsultimin i përcakton palët me të cilat do të 
konsultohet për fushën e caktuar dhe i merr parasysh dëshirat, nevojat dhe tiparet dalluese të tyre. Ato 
duhet të organizojnë regjistrimin e grupeve të interesit për të garantuar se të gjitha palët e përfshira janë të 
informuara. Gjatë përcaktimit të palëve për t’u angazhuar, duhet të merren parasysh grupet e regjistruara 
të interesit dhe grupet e mundshme shtesë të interesit të prekura nga zgjidhja. Të drejtat dhe kufizimet e 
palëve të angazhuara duhet të përkufizohen dhe të qartësohen. 
 
3. Konsultimi në fazat e hershme – Palët do të përfshihen në përgatitjen e draftit sa më herët që është e 
mundur dhe do të mbesin të angazhuara gjatë tërë procesit. Kjo do të mund të paraprihet me informim dhe 
konsultim joformal për t’i informuar palët rreth problemeve. Kur të vendoset rreth pjesëmarrjes së palëve të 
konsultuara në veprimtaritë e grupit punues, nevojat specifike duhet të merren parasysh. Konsultimet në 
përgjithësi duhet të zgjasin për së paku katër javë, dhe duhet të përcaktohen rastet kur konsultimet mund të 
shkurtohen. Konsultimet mund të shkurtohen nëse veçse ka pasur konsultime në lidhje me draftin e të 
njëjtës rezolutë dhe/apo nëse, gjatë periudhës përfundimtare të përgatitjes së materialit për të cilin 
zhvillohen konsultimet, bëhet thirrje për vetëm disa amandamentime. Kohëzgjatja e konsultimeve duhet të 
zgjatet në rast të drafteve shumë voluminoze dhe substanciale, si dhe për arsye të festave shtetërore dhe 
pushimeve. 
 
4. Plani i detajuar për konsultim – Rekomandohet përgatitja e planit për konsultim, përfshirë pjesëmarrësit 
dhe fazat, fillimin e konsultimeve, kohëzgjatjen, afatin e fundit,  mënyrën e angazhimit, metodat, kanalet e 
informimit dhe vlerësimin e përmbledhjes së përkohshme dhe rezultateve përfundimtare. Mënyra e zgjedhur 
e konsultimit duhet të korrespondojë me përmbajtjen e projektrezolutës, ndikimet potenciale, nevojat, 
mundësitë dhe kushtet e tjera të palëve. Koordinatorit kryesor për konsultim i caktohen informatat 
kontaktuese publike. Nëse është e nevojshme, koordinatori do t’i këshillojë palët e angazhuara, dhe do të 
analizojë dhe përmbledhë rrjedhën e konsultimeve. 
 
5. Komunikimi i lehtë - Duhet të sigurohet që të informohen qytetarët, grupet e interesit, dhe ata që mund 
të preken nga dokumenti strategjik. Që nga fillimi i angazhimit, dokumentimi lidhur me angazhimin duhet të 
bëhet publik dhe i disponueshëm lehtë përmes kanaleve elektronike të informimit (më së miri, në faqen e 
internetit të organizatës inicuese), dhe nëse është e nevojshme, përmes kanaleve alternative të informimit 
dhe qytetarët gjithashtu duhet të informohen përmes medieve. Përkthimi nga gjuha e shtetit në gjuhë të 
huaja dhe anasjelltas rekomandohet në rastin e drafteve që prekin popullatën që flet gjuhë të huajë apo në 
rastin e dokumenteve strategjike domethënëse. 



 PRAKTIKAT MË TË MIRA TË PJESËMARRJES QYTETARE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 
DHE BASHKIMIN EUROPIAN 

 

Praktikat më të mira të pjesëmarrjes së qytetarëve në Europë  22 

 

6. Përmbledhje e përkohshme e rrjedhës së konsultimit – Nëse është e nevojshme duhet të përpilohet një 
përmbledhje e përkohshme në formë të prezantimit verbal, raportit të shkurtë me shkrim, analizës së 
shkruar, vendimit të regjistruar apo të projektimit alternativ për të analizuar procesin dhe vërejtjet, si dhe 
për të përmirësuar pjesë të caktuara të procesit. Përpilimi i përmbledhjes së përkohshme dhe sigurimi i 
dispozicionit të saj duhet të rregullohet në planin e konsultimit apo të miratohet nga palët gjatë rrjedhës së 
procesit të punës. Në bazë të përmbledhjes së përkohshme do të vendoset nëse ka nevojë të zbatohen 
mënyra shtesë të angazhimit, nëse ka nevojë të thirren ekspertë apo nëse ka nevojë për zgjerimin e qarkut 
të palëve. 
 
7. Shpallja e rezultateve – Palët e angazhuara duhet të informohen rreth rezultateve. Të gjitha palët do të 
marrin një përgjigje përmbledhëse ku përfshihen të gjitha propozimet që janë prezantuar (si ato të 
pranuarat, ashtu edhe ato të refuzuarat). Refuzimi i propozimeve duhet të shpjegohet. Përgjigja 
përmbledhëse duhet të përcillet tek palët e angazhuara jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të 
konsultimeve. Përgjigja përmbledhëse duhet të vihet në dispozicion në letër dhe në internet (dhe nëse është 
e nevojshme, përmes medieve), si tekst i plotë dhe/apo si referencë e një teksti të plotë.  
 
8. Vlerësimi i konsultimit dhe rezultatet – Konsultimi dhe zbatueshmëria e rezultateve të tij duhet të 
vlerësohen nga iniciatori i konsultimit dhe palët e angazhuara. Iniciatorët e konsultimit duhet të kërkojnë 
komente dhe vërejtje nga palët e konsultuara për vlerësimin e procesit dhe të rezultateve. Gjatë vlerësimit 
do të analizohet performanca e detyrës fillestare të konsultimit, produktiviteti i formave dhe metodave të 
përdorura, motivimi i palëve për të marrë pjesë, efikasiteti i punës administrative dhe komentet e vërejtjet, 
si dhe kënaqshmëria e grupit të synuar. Ndërsa për sa i përket rezultateve, do të analizohet: përputhja e 
rezultateve me detyrën fillestare; nëse janë marrë parasysh alternativat; zbatueshmëria e rezultateve në 
zhvillimin pasues të temës për të cilën zhvillohen konsultime; etj. Rezultatet e vlerësimit duhet të merren 
parasysh në planifikimin dhe zbatimin e proceseve të ardhshme të konsultimit. 
 

 

4.3.3. Letonia 
 
Në Letoni, parimet themelore dhe gurthemelet e pjesëmarrjes së qytetarëve janë të përcaktuara në 
nivel të qeverisë dhe të parlamentit (Saeima), dhe monitorimi i zbatimit të tyre bëhet nga organe të 
ndryshme.  

Në nivel të qeverisë është nënshkruar Memorandumi i bashkëpunimit mes organizatave 
joqeveritare dhe kabinetit të ministrave (memorandum) nga kryeministri dhe 57 OShC në vitin 
200542. Memorandumi ka mbetur i hapur për nënshkrime, dhe OShC-të mund t’i qasen dy herë në 
vit. Si rezultat i kësaj, numri i organizatave nënshkruese deri më sot është rritur në rreth 240. 

 
„5. Palët vendosin që të vazhdojnë zhvillimin, zbatimin dhe përmirësimin e mekanizmave të nevojshëm, për 
të siguruar që organizatat joqeveritare të jetë të informuara mirë dhe kanë mundësi që të marrin pjesë në 
mënyrë efektive në proceset e vendimmarrjes, duke siguruar që:  
a) opinionet e dhëna nga organizatat joqeveritare të pasqyrohen në protokollet e bashkërendimit të 
çështjeve;  
b) përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të interesuara të mund të marrin pjesë në takime 
bashkërenduese, këshilla këshillues dhe grupe punuese të themeluara për zhvillimin e projekteve të 
caktuara;  

                                                            

42 Teksti i memorandumit: http://www.mk.gov.lv/en/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/?lang=1 
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c) organizatat joqeveritare të jenë të informuara rreth vendimeve që miratohen në lidhje me propozimet e 
paraqitura nga to; të ofrohet konfirmimi i vendimeve të miratuara;  
d) organizatat joqeveritare të kenë mundësinë të ndjekin zhvillimin e drafteve të akteve juridike dhe të japin 
mendime rreth tyre; organizatat joqeveritare të jenë më mirë të informuara rreth rrjedhës së procedimit të 
drafteve të akteve juridike dhe dokumenteve për planifikimin e politikave në kabinet dhe ministri.” 
 

 
Politikat e qeverisë dhe në veçanti zbatimi i memorandumit monitorohet nga Këshilli për zbatimin e 
memorandumit të bashkëpunimit mes organizatave joqeveritare dhe kabinetit të ministrave 
(Këshilli). Këshilli ka për qëllim mundësimin e funksionimit të një sistemi efikas të administratës 
publike i cili i plotëson interesat e shoqërisë duke siguruar përfshirjen e shoqërisë civile në procesin 
e vendimmarrjes. Këshilli i përcakton prioritetet përkatëse të buxhetit shtetëror dhe përgatitë 
rekomandime rreth akteve juridike të nevojshme dhe dokumenteve për planifikimin e politikave të 
ndërlidhura me zbatimin e bashkëpunimit mes institucioneve të administratës publike dhe OShC-ve. 
Anëtarët e Këshillit janë drejtori i kancelarisë së shtetit, një përfaqësues i zyrës së kryeministrit, 
sekretarët shtetërorë të ministrive dhe shtatë përfaqësues të autorizuar nga organizatat joqeveritare 
që e kanë nënshkruar memorandumin. Këshilli mban takime të rregullta në bazë të një plani vjetor 
të hollësishëm të punës.  

Në nivel të parlamentit Deklarata rreth zhvillimit të shoqërisë civile në Letoni dhe bashkëpunimi 
me organizatat joqeveritare (Deklarata)43 është miratuar nga Saeima në vitin 2006 me qëllim të 
zgjerimit të bashkëpunimit me OShC-të. Sipas deklaratës, Saeima i konsideron OShC-të si partnere të 
barabarta dhe pranon se pjesëmarrja e OShC-ve jep një kontribut të rëndësishëm në procesin e 
inicimit, përgatitjes dhe vlerësimit të ligjeve. Përveç kësaj Saeima vendosi për: 

„1) vlerësimin e rregullt të bashkëpunimit mes Saeima dhe OJQ-ve dhe mundësimin e shkëmbimit të 
përvojave të komisioneve përmes promovimit të krijimit të një metode të unifikuar për përfshirjen e 
këtyre organizatave në procesin e përgatitjes së ligjeve; 

2) sigurimin e një koordinatori për Saeima në përgjithësi dhe për çdo komision të Saeima i cili duhet 
të jetë përgjegjës për të bashkëpunuar me OJQ-të; 

3) përmirësimin e vazhdueshëm të faqes së internetit të Saeima dhe të mekanizmave të tjerë për të 
informuar OJQ-të dhe shoqërinë rreth punës së Saeima dhe komisioneve të saj, si dhe për të 
mundësuar ofrimin e njohurive organizatave joqeveritare rreth pjesëmarrjes në procesin e 
përgatitjes së ligjeve; 

4) përfshirjen sipas një procedure specifike, të përfaqësuesve të OJQ-ve në punën e komisioneve të 
Saeima dhe, në kuadër të kornizës së këtyre komisioneve, të dëgjohen opinionet dhe sugjerimet e 
OJQ-ve dhe të shoqërisë rreth çështjeve që janë kompetencë e komisionit përkatës; 

5) aranzhimin, sipas një procedure specifike, e marrjes parasysh të propozimeve për përmirësimin e 
projektligjeve dhe propozimvendimeve; 

                                                            

43 http://www.nvo.lv/files/Cooperation_Saeima_-_NGOs.pdf 
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6) organizimin, jo më pak se një herë në vit, të një takimi mes Saeima, së bashku me kryesuesit e 
komisioneve të saj, dhe përfaqësuesve të OJQ-ve, pra, një forum i cili vlerëson rezultatet e 
bashkëpunimit aktual dhe i cili cakton një agjendë për bashkëpunim të mëtejmë; 

7) për të kërkuar nga Forumi që të krijojë një institucion të bashkëpunimit, qëllimi i së cilit është 
administrimi dhe bashkërendimi i bashkëpunimit mes Saeima dhe OJQ-ve, si dhe për të mbledhur 
dhe shqyrtuar propozime për zhvillimin e shoqërisë civile dhe përmirësimin e bashkëpunimit mes 
Saeima dhe OJQ-ve.” 

Monitorimi i zbatimit sigurohet nga Forumi parlament – OShC i cili mblidhet çdo vit. Pjesëmarrësit e 
Forumit i diskutojnë dhe i vlerësojnë rezultatet e bashkëpunimit dhe përcaktojnë programin dhe 
veprimet për vitin e ardhshëm. 

4.4. Ballkani perëndimor  

4.4.1. Kroacia 
Në rajon, Kroacia ka historik të gjerë rregullues dhe institucional për pjesëmarrjen e qytetarëve.  

Niveli i pjesëmarrjes së qytetarëve sigurohet përmes Ligjit mbi të drejtën për qasje në informata44. 
Organet qeveritare të Republikës së Kroacisë45 dhe personat e tjerë, tek të cilët është bartur 
autoriteti publik, drejtpërdrejtë të menaxhuar apo të kontrolluar nga organet qeveritare të 
Republikës së Kroacisë, gjithashtu janë të obliguara që t’i respektojnë rregulloret dhe të lejojnë 
qasjen në informatat e kërkuara apo të mos lejojnë qasje në raste specifike. Ligji  parasheh 5 mënyra 
të dhënies së informatave: i) dhënien e rregullt të informatave të caktuara ii) dhënien e informatave 
drejtpërdrejtë tek personi që i kërkon ato iii) lejimin e qasjes në dokumente iv) dërgimin e 
dokumenteve dhe informatave të kërkuara drejtpërdrejtë tek personat që i kanë kërkuar v) në 
mënyra të tjera. Organet qeveritare gjithashtu duhet të sigurojnë qasje të drejtpërdrejtë në 
veprimtaritë, takimet apo seancat e tyre, dhe agjendat, procedurat e aplikimit, dhe numri i 
personave që mund të jenë të pranishëm duhet të publikohen paraprakisht. Përveç kësaj, ato janë të 
obliguara që të caktojnë një person përgjegjës për t’i dhënë informatat, për të përpunuar 
aplikacionet e kërkuesve dhe për të administruar një katalog të informatave. 

Parimet, standardet dhe masat e përgjithshme për mbajtjen e konsultimeve rregullohen nga Kodi i 
praktikës së konsultimeve me qytetarët e interesuar në procedurat e miratimit të ligjeve, 
rregulloreve dhe akteve të tjera (Kodi)46. Kodi është miratuar në vitin 2009 si rezultat i caktimit të 
kësaj objektive në Planin operacional të zbatimit të strategjisë kombëtare për krijimin e një mjedisi 
që mundëson zhvillimin e shoqërisë civile 2007-2011. Kodi vlen për projektligjet, rregulloret dhe 
aktet e tjera (p.sh., strategjitë, rezolutat, deklaratat, programet) të organeve shtetërore. Gjithashtu, 
                                                            

44 http://www.transparency.hr/dokumenti/zakoni/FOI-RH-ENG-1.pdf 
45  Organet e qeveritare të shtetit, organet e njësive lokale dhe rajonale të vetëqeverisjes apo personat juridik me 
autoritet publik.  
46 Kodi është miratuar nga qeveria më 21 nëntor 2009 si rezultat i një procesi të gjerë të konsultimeve që Zyra për 
bashkëpunim me shoqata dhe Këshilli për shoqëri civile ka mbajtur me një numër të OShC-ve. 
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/code%20of%20practice%20on%20consultation-croatia.pdf 
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sipas kapitullit IX ai “duhet të zbatohet nga organet e njësive lokale dhe rajonale të vetëqeverisjes 
dhe entitetet juridike që kanë autoritet publik në procedurat e miratimit të akteve të përgjithshme që 
rregullojnë çështjet brenda fushëveprimit të tyre që drejtpërdrejtë i përmbushin nevojat e qytetarëve, 
apo çështje të tjera të interesit për përfitim publik të qytetarëve dhe entiteteve juridike brenda 
territorit të tyre apo brenda fushës së veprimtarive të tyre”.   

Kodi vlen për publikun e interesuar, që përkufizohet si: “qytetarët, OShC-të (grupet apo iniciativat 
qytetare joformale, shoqatat, fondacionet, fondet, institucionet private, sindikatat, shoqatat e 
punëdhënësve), përfaqësuesit e komunitetit akademik, odat, institucionet publike dhe entitetet e 
tjera juridike që kryejnë shërbime publike apo të cilat mund të preken nga ligji, rregullorja ose akti i 
cili është në miratim e sipër, apo të cilët do të përfshihen në zbatimin e tyre.”   

 Sipas Kodit, standardet dhe masat minimale për mbajtjen e konsultimeve me publikun e 
interesuar janë: 

 
 
 

“1.  Informimi me kohë rreth planit për futjen në fuqi të ligjeve dhe miratimin e rregulloreve 
e akteve të tjera  

 Publiku i interesuar duhet të informohet me kohë rreth planit për futjen në fuqi të ligjeve dhe për 
miratimin e rregulloreve dhe akteve të tjera përmes publikimit të një liste të vetme të 
ligjeve dhe rregulloreve të tjera që janë në proces të hartimit dhe të propozimit për futje 
në fuqi dhe miratim gjatë vitit kalendarik, me një deklaratë të autoriteteve kompetente 
për hartim dhe kohën tentative për hartimin dhe futjen në fuqi të ligjeve apo miratimit të 
rregulloreve apo akteve të tjera. 

 
2.  Qasja në përmbajtjen e procesit të konsultimeve dhe qartësia e saj  
 Organet përgjegjëse për hartimin e ligjeve, rregulloreve dhe akteve i publikojnë draftet 

nëpër faqe të internetit apo në mënyra të tjera të duhura. Lajmërimet rreth konsultimeve 
dhe ftesat për të marrë pjesë në konsultime ku diskutohen draftet e publikuara duhet të 
jenë të qarta dhe koncize dhe duhet të përmbajnë të gjitha informatat e nevojshme për të 
mundësuar marrjen e vërejtjeve nga publiku i interesuar. 

 
3.  Afati kohor për zbatimin e konsultimeve përmes internetit dhe formave të tjera  
Lajmërimet publike të ftesave për mbajtjen e konsultimeve rreth projektligjeve dhe rregulloreve 

dhe akteve të tjera duhet të përmbajnë një afat kohor të përcaktuar në mënyrë të qartë 
për paraqitjen e komenteve dhe vërejtjeve nga ana e publikut të interesuar. Është mirë që 
ky afat kohor të mos jetë më i shkurtë se 15 ditë nga lajmërimi publik i draftit në faqen e 
internetit të organit kompetent për hartimin, në mënyrë që publiku i interesuar të ketë 
kohë të mjaftueshme për të studiuar draftin në fjalë dhe për të formuar opinionin. 

 
4.  Komentet rreth ndikimit të konsultimeve të mbajtura  
Vërejtjet nga publiku i interesuar, si dhe një shpjegim i përmbledhur dhe i unifikuar i refuzimit të 

komenteve rreth dispozitave të caktuara të draftit, duhet të publikohen në faqen e 
internetit të organit kompetent për hartim apo në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme, 
në mënyrë që efekti i mbajtjes së konsultimeve gjatë procedurës për futjen në fuqi dhe 
miratimin e ligjeve, rregulloreve dhe akteve të tjera të jetë i dukshëm. 
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5.  Harmonizimi i aplikimit të standardeve dhe masave për mbajtjen e konsultimeve në 
organet shtetërore  
Për të siguruar që standardet dhe masat e lartcekura të zbatohen në mënyrë të 
harmonizuar nga organet shtetërore, koordinatorët për mbajtjen e konsultimeve duhet të 
caktohen si persona kontaktues në të gjitha organet qendrore të administratës shtetërore 
apo në zyrat e qeverisë përgjegjëse për hartimin e ligjeve, rregulloreve dhe akteve të tjera, 
në mënyrë që të monitorohen dhe bashkërendohen vazhdimisht procedurat për mbajtjen e 
konsultimeve me publikun e interesuar.” 

 
 

Përveç kësaj, në Kod theksohet rëndësia e përfshirjes së ekspertëve në procedurën e hartimit të 
ligjeve dhe rregulloreve të tjera dhe në monitorimin e zbatimit të tyre. Në Kod gjithashtu janë 
paraparë kriteret që duhet të merren parasysh kur të bëhet caktimi i anëtarëve të grupeve punuese 
të përbërë prej ekspertëve: 

• Ekspertiza;  

• Kontributet e mëparshme publike në temën e fjalë;  

• Kualifikime tjera relevante për çështjen që e rregullohet nga ligji / rregullorja / akti. 

Institucionalizimi i bashkëpunimit në mes të Qeverisë dhe OShC-ve ka filluar me themelimin e Zyrës 
për bashkëpunim me OJQ në vitin 1998 dhe është zgjeruar më tej me themelimin e Këshillit për 
zhvillimin e shoqërisë civile në vitin 2002.  

Zyra për bashkëpunim me OJQ-të ka për qëllim krijimin e një mjedisi për mundësimin e dialogut 
qytetar përmes mënyrave si në vijim: 

• Hartimin e Kodit, mbajtjen e konsultimeve rreth tij dhe zbatimin e tij; 

• Zhvillimin dhe zbatimin e udhëzimeve për zbatimin e Kodit;  

• Veprimtaritë arsimore për koordinatorët e caktuar për mbajtjen e konsultimeve;  

• Fuqizimi i kapaciteteve të organeve të administratës publike për zbatimin e standardeve 
europiane dhe metodave;  

• Mbajtja e konsultimeve me publikun e interesuar;  

• Arsimimi i shërbyesve civilë në nivel kombëtar, lokal dhe rajonal rreth modeleve të 
bashkëpunimit me OShC-të;  

• Publikimi i bazës së të dhënave të 125 trupave këshillëdhënëse qeveritare dhe parlamentare 
që përfshijnë rreth 800 përfaqësues të OShC-ve  

Këshilli për zhvillimin e shoqërisë civile është organ këshillëdhënës i qeverisë i cili vepron drejt 
zhvillimit të bashkëpunimit mes qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. Këshilli është organ i 
përbashkët, i përbërë prej 27 anëtarëve, prej të cilëve 12 janë përfaqësues të organeve relevante 
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administrative të shtetit dhe të zyrave të qeverisë së Kroacisë, 12 anëtarë janë përfaqësues të 
organizatave joqeveritare dhe jofitimprurëse dhe 3 anëtarë (1-1-1) janë përfaqësues të shoqërisë 
civile nga fondacionet, sindikatat dhe shoqatat e punëdhënësve. Dymbëdhjetë përfaqësuesit e OJQ-
ve zgjedhen në mënyrë demokratike përmes një thirrjeje publike për propozime dhe me procedurë 
transparente të votimit. Këshilli jep opinione dhe deklarata me vetiniciativë rreth projektligjeve, 
programeve dhe planeve nacionale lidhur me zhvillimin e shoqërisë civile. 

Kushtetuta e Kroacisë është një nga kushtetutat shumë të pakta që shprehimisht parasheh të 
drejtën e pjesëmarrjes lokale. Sipas nenit 133: “qytetarët mund të marrin pjesë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në administrimin e çështjeve lokale përmes takimeve, referendumeve dhe mënyrave të 
tjera të vendimmarrjes së drejtpërdrejtë në pajtueshmëri me ligjin dhe rregulloret lokale.”47 

Një numër në rritje e sipër i qeverive lokale është duke miratuar karta lokale të bashkëpunimit mes 
OShC-ve dhe qeverive lokale (p.sh., Rijeka, Shibeniku, Sisaku, Zhupanja, Beli Manastiri). Si shembull, 
në vitin 2008 Kuvendi i qytetit të Sisakut gjithashtu miratoi një Kartë për bashkëpunim të qytetit të 
Sisakut dhe shoqatave48 ku është shprehur një gatishmëri dhe dëshirë për të zhvilluar partneritet të 
barabartë me shoqatat e qytetarëve. Përveç Kartës për bashkëpunim, qyteti i Sisakut gjithashtu 
miratoi dokumente shtesë që përmbajnë dispozita për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë 
civile siç janë nevojat e programeve publike dhe veprimeve komunale për të rinjtë.49 Karta është 
zhvilluar në bashkëpunim me shoqatat nga qyteti dhe secila shoqatë mund t’i bashkohet Kartës 
kurdoherë.50  Qyteti bashkëpunon në mënyrë aktive me organizatat për zbatimin e projekteve.51 

Kapitulli III. MËNYRAT E BASHKËPUNIMIT 
Qyteti i Sisakut do të zhvillojë partneritete me shoqatat e qytetarët përmes mënyrave të bashkëpunimit të 
paraqitura si në vijim: këshillimit, informimit, financimit. 
 
Konsultimet do të mbahen përmes: 

- Zhvillimit të mekanizmave efektivë që do të mundësojnë pjesëmarrjen aktive të qytetarëve, 
organizatave qytetare dhe iniciativave joformale të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe për 
përmbushjen e nevojave të komunitetit; 

- Marrjes parasysh të propozimeve dhe sugjerimeve nga shoqatat e qytetarëve për përgatitjen e 
strategjive dhe programeve zhvillimore, si dhe prioritetizimin e nevojave të qytetarëve; 

- Përfshirjes së përfaqësuesve të organizatave qytetare në organet punuese për të përgatitur dhe 
shqyrtuar propozime për zhvillime domethënëse të komunitetit dhe shoqërisë civile; 

 
Informimi arrihet përmes: 

- Fuqizimit të dialogut dhe të komunikimit të dyanshëm mes qeverisë së qytetit dhe qytetarëve; 
- Shkëmbimit të informatave që janë të rëndësishme për zhvillimin e komuniteteve lokale dhe shoqërisë 

civile; 
- Ngritjes së sistemeve informative dhe sistemeve të ndërlidhura që mundësojnë dhe lehtësojnë 

realizimin e të drejtave të qytetarëve për qasje në informata; 
- Azhurnimit të lidhjeve të shoqatave qytetare në faqen e internetit të qytetit të Sisakut. 

                                                            

47 Teksti i Kushtetutës: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2405 
48 http://www.sisak.hr/uploads/documents/povelja-o-suradnji-grada-siska-i-udruga-gradana.pdf 
49 Siç shpjegohet në raportin hulumtues LOTUS, përgatitur nga GONG dhe Shoqata e qyteteve të Kroacisë, 2009. 
50 Lista e organizatave që i janë bashkuar kartës mund të gjendet në www.sisak.hr/uploads/documents/Udruge-
koje-su-pristupile-Povelji-o-suradnji-Grada-Siska-i-udruga-graana1.pdf  
51 www.sisak.hr/clanak_/7062/kvalitetno-partnerstvo-izmedu-grada-siska-i-sisackog-ald-a  
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4.4.2. Mali i Zi 
Si iniciativë e ndërmarrë kohëve të fundit, më 15 prill 2010, Qeveria e Malit të Zi miratoi një vendim 
për themelimin e Këshillit për bashkëpunim mes qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile, i cili 
është organ i ngjashëm me Këshillin për zhvillimin e shoqërisë civile në Kroaci. Këshilli vepron si 
organ këshillëdhënës i qeverisë; synimet e tij kryesore janë zhvillimi i mëtejmë i mekanizmave 
institucionale të bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes së OJQ-ve, monitorimi i zbatimit të strategjisë dhe 
përmirësimi i marrëdhënieve mes qeverisë dhe OJQ-ve. Këshilli përbëhet prej kryesuesit dhe 24 
anëtarëve prej të cilëve 11 janë përfaqësues të ministrive dhe shefi i zyrës për bashkëpunim me OJQ 
dhe 12 përfaqësues të sektorëve të ndryshëm të shoqërisë civile. Përfaqësuesit e shoqërisë civile 
zgjedhen përmes konkurseve publike. Këshilli mblidhet një herë në muaj, dhe anëtarët nuk paguhet 
për punën që e kryejnë në këtë këshill. 
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5. MEKANIZMAT E KONSULTIMEVE ME SHOQËRINË CIVILE RRETH 
PROCESIT TË INTEGRIMIT EUROPIAN52 

5.1. Shtetet e reja anëtare të BE-së  

OShC-të nga Evropa lindore kanë luajtur rol domethënës në proceset demokratike pas rënies së 
komunizmit. Pjesëmarrja e tyre në zhvillimin e shoqërisë civile ishte kontribut madhor për arritjet e 
ndryshimeve ekonomike, politike, sociale dhe kulturore, të cilat shpijnë drejt hyrjes së anëtarëve të 
ri nga Evropa lindore në Bashkimin Europian. Qeveritë mundën të përfitojnë edhe më shumë nga 
pjesëmarrja e shoqërisë civile në aspektet e ndryshme të procesit të aderimit. Megjithatë, qëndrimi i 
qeverive drejt rëndësisë së OJQ-ve në procesin e aderimit ka qenë shumë i ndryshëm në mesin e 
shteteve nga rajoni.  

Estonia shërben si shembull i mirë i vetëdijesimit të qeverisë për nevojën e rritjes së zhvillimit të 
shoqërisë civile. Për të ndihmuar në procesin e aderimit dhe për të fuqizuar pjesëmarrjen e OShC-ve, 
në vitin 2002 u themelua Komisioni i përbashkët konsultativ i Estonisë. Ky komision përbëhej prej 
përfaqësuesve të sektorit të tregtisë dhe industrisë, punëdhënësve, sindikatave, fermerëve dhe 
sektorit të OShC-ve. 

Vetëm në pak shtete qeveritë kanë dokumentuar me të vërtetë përkushtimin për përfshirjen e 
OShC-ve në përgatitjen e shtetit për aderim, në çfarëdo mënyre substanciale. Në Republikën Çeke, 
procesi i aderimit i dha qeverisë një mundësi për të zhvilluar një mënyrë specifike të partneritetit si 
një nga politikat e saj. Ajo është bërë pjesë e programit zhvillimor të shtetit dhe programeve 
operacionale sektorale për shfrytëzimin e fondeve strukturore. Edhe pse qeveria nuk ka 
bashkëfinancuar projektet e paraqitura me këto fonde dhe nuk jipte grante në avanc, ajo ka 
themeluar një sistem efikas politik dhe institucional që u ndihmon OShC-ve si përfitues të fondeve të 
BE-së. 

Plani zhvillimor i shtetit është dokumenti themelor për të gjitha programet operacionale dhe është 
hartuar nën patronazhin e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, me përfshirjen aktive të përfaqësuesve të 
OShC-ve. Organi themelor bashkërendues në fushën e kohezionit ekonomik dhe social ishte 
Komisioni drejtues dhe bashkërendues i cili kishte një anëtar përfaqësues të OShC-ve të caktuar prej 
Këshillit qeveritar për OJQ-të. Në bazë të kësaj janë hartuar dhe zbatuar një numër programesh 
operacionale nën autoritetin e ministrive të ndryshme. Ato ua mundësuan OSHC-ve që veprojnë në 
fusha të caktuara për të marrë pjesë në përgatitjen e planeve të veprimit të ministrive për zhvillimin 
e asaj fushe të caktuar dhe për një qasje më të mirë në financimin nga BE-ja, i cili jepet për qëllimet e 
njëjta. 

                                                            

52 Ky kapitull është përgatitur në bazë të këtyre studimeve: Bullain, N., Toftisova, R. Analizë gjithëpërfshirëse e 
politikave dhe praktikave evropiane për bashkëpunimin OJQ-Qeveri, ECNL, 2004; Golubovic, D., Velat, D., 
Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e përgatitjes dhe zbatimit të ligjeve dhe instrumenteve të tjera të politikave 
publike. ECNL. 2009 
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Për shembull, programi i përbashkët operacional rajonal ishte program me fonde të shumëfishta për 
Fondin Europian për Zhvillim Rajonal dhe për Fondin Social të Europës brenda Ministrisë për Zhvillim 
Rajonal. Komisioni për Zhvillim Rajonal ishte themeluar si organ themelor bashkërendues përgjegjës 
për përgatitjen e masave që kanë të bëjnë me politikat rajonale. Sektori jofitimprurës është 
përfaqësuar në Komision dhe në gjashtë prej tetë grupeve punuese të themeluara nga Ministria që e 
kanë hartuar programin. 

Gjatë përgatitjes së dokumenteve programore lidhur me qasjen ne fondet stukturore, përfaqësuesit 
e OShC-ve i përgatitën dhe i dorëzuan komentet rreth tyre. Katërmbëdhjetë tryeza të rrumbullakëta 
janë organizuar ku OShC-të kanë pasur mundësi që t’i komentojnë dokumentet. Komentet janë 
përcjellë tek hartuesit e dokumenteve programore përmes rrugëve të ndryshme, megjithatë, 
mungesa e një sistemi unik të dorëzimit të komenteve ishte barrierë që pengoi dërgimin e duhur.  

Në procesin e aderimit në BE, në Rumani OJQ-të mbajtën një nga fushatat më të rëndësishme të 
avokimit përmes zhvillimit të komunikimit të gjerë me autoritete të ndryshme qendrore përgjegjëse 
për zbatimin e fondeve strukturore. Duke qenë në kontakt me disa ekspertë të OShC-ve nga shtetet 
e reja anëtare që aderuan në vitin 2004, udhëheqësit e disa organizatave në Rumani vendosën që të 
fillonin një dialog me përfaqësuesit qeveritarë dhe ministrorë për të përfshirë organizatat 
joqeveritare si përfituese të ndarjes së fondeve strukturore. 

Fushata filloi në vitin 2006 me një konferencë kombëtare me ekspertë nga Gjermania, Polonia dhe 
Hungaria, si dhe arriti që të sjellë në atë tryezë përfaqësues nga pesë autoritete menaxheriale dhe 
OShC aktive. Me këtë rast u publikua një letër e bardhë me masa që OShC-të i mendonin si të 
rëndësishme për t’u cekur në dokumentet programore dhe të cilat mbulonin ekspertizë dhe 
aktivitete të zhvilluara nga OShC-të në Rumani (ekonomia sociale, shërbimet sociale, punësimi në 
vendet rurale, etj.). 

Hapi i radhës ishte krijimi i grupeve punuese sektoriale, të përqendruara në programet operacionale 
(programi operacional rajonal, programi operacional për burime njerëzore, bujqësi dhe mjedis) dhe 
gjatë periudhës 2006-2007 u mbajtën disa takime, debate dhe dëgjime publike. 

Në këtë kontekst, u krijua një koalicion joformal i quajtur “Koalicioni i OShC-ve për fonde 
strukturore” i cili ndërveproi me qeverinë, gjegjësisht me ministritë e linjës. Ky koalicion organizoi 
ngjarje publike çdo gjashtë muaj (më shumë për mediet dhe opinionin publik) për të shënuar me 
flamuj simbolik (të kuq, të verdhë dhe të gjelbër) progresin e bërë nga secili autoritet menaxhues për 
të përfshirë propozimet e OShC-ve në planin operacional.  

Një fokus i posaçëm për Koalicionin ishte përfshirja e OShC-ve në komisionet monitoruese të secilit 
program operacional. Ky koalicion në këtë moment vazhdon të jetë vend për diskutim dhe platformë 
komunikimi me autoritetet menaxhuese në disa çështje të rëndësishme. 
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Në fund të fushatës, OShC-të u njohën si përfituese potenciale në të gjitha programet operacionale, 
dhe ishin të pranishme në të gjitha komisionet monitoruese si anëtare të plota, përveç për 
programin rajonal operacional ku ato kishin status vëzhguesi.53 

5.2. Shtetet kandidate dhe kandidate potenciale 

Serbia, si shtet kandidat potencial, ka themeluar Zyrën e Integrimeve Europiane në vitin 2004. Zyra e 
Integrimeve Europiane ka një departament për komunikime dhe trajnime i cili organizon trajnime të 
rregullta për OShC-të rreth BE-së dhe mban komunikim të rregullt me to përmes internetit. 
Partnerët nga OShC-të gjithashtu ndihmojnë që të mbahen trajnime të rregullta në mbarë Serbinë. 
Zyra mbanë dy deri në tri takime me OShC-të çdo vit, dhe përfaqësuesit e saj marrin pjesë rregullisht 
në ngjarje që organizohen nga OShC-të lokale lidhur me temën e integrimit europian. 

Në vitin 2005 Zyra nënshkroi “Memorandumin e bashkëpunimit në procesin e integrimit europian” 
me OShC-të, duke pas parasysh rolin e OShC-ve në procesin e demokratizimit social dhe të përhapjes 
së ideve dhe vlerave europiane. Memorandumi ka për qëllimi institucionalizimin e bashkëpunimit 
me OShC-të në procesin e aderimit të Serbisë në Bashkimin Europian, përmirësimin e 
bashkërendimit të aktiviteteve, si dhe bashkëpunimin për qëllim të informimit të rregullt dhe 
objektiv të qytetarëve rreth procesit të aderimit të BE-së. 

 
“Neni 1. 
Palët duhet t’i ndërmarrin të gjitha veprimtaritë e nevojshme në të ardhmen për të siguruar 
shkëmbimin e rregullt të informatave lidhur me veprimtaritë për përgatitjen, miratimin dhe 
zbatimin e ligjeve dhe politikave në fushën e integrimit europian, pra lidhur me projektet dhe 
veprimtaritë e tjera që ndërlidhen me progresin e integrimit europian. 
 
Neni 2. 
Në organizimin e debateve publike rreth projektligjeve dhe rregulloreve të tjera lidhur me aderimin 
e Republikës së Serbisë (si anëtare e unionit shtetëror Serbi-Mal i Zi) në Bashkimin Europian, Zyra 
do t’i ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar pjesëmarrjen e anëtarëve nga 
organizatat joqeveritare. Organizatat joqeveritare do të sigurojnë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 
Zyrës në veprimtari dhe takime që ndërlidhen me integrimin europian.”54 
 

 

                                                            

53 Informatat rreth Rumanisë janë dhënë nga Octavian Rusu. 
54 Golubovic, D., Velat, D. Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e përgatitjes dhe zbatimit të ligjeve dhe 
instrumenteve të tjera të politikave publike, ECNL, 2009 
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

Siç ka theksuar Saeima - Parlamenti i Letonisë - në Deklaratën e vet, pjesëmarrja e OShC-ve jep një 
kontribut esencial në procesin e inicimit, përgatitjes dhe vlerësimit të ligjeve si dhe cilësia e ligjeve të 
miratuara mund të sigurohet përmes përmirësimit të qasjes në informata dhe përdorimit të 
rezultateve të hulumtimeve të kryera nga ekspertët e OShC-ve. 

Ky fakt është pranuar gjerësisht dhe është siguruar nga Këshilli i Europës, Bashkimi Europian dhe 
organizatat e tjera ndërqeveritare si në dokumentet obliguese, ashtu edhe në ato joobliguese.  

Këshilli i Europës ka zhvilluar dokumente të ndryshme, në formë të kartave, protokolleve, 
rekomandimeve, strategjive dhe kodeve. Edhe pse nuk ka karakter obligues, shpeshherë citohen 
udhëzimet e Kodit të praktikës së mirë për pjesëmarrjen qytetare në procesin e vendimmarrjes që 
del nga përvojat praktike konkrete të dialogut dhe bashkëpunimit. Në aspektin e nivelit lokal, Karta 
europiane e vetëqeverisjes lokale ishte traktati i parë ndërkombëtar obligues, ku ceket se mund të 
ketë mënyra të ndryshme të pjesëmarrjes së drejtpërdrejt nga ana e qytetarëve. Në mënyrë 
domethënëse, Protokolli shtesë i Kartës europiane më shprehimisht parasheh se shtetet duhet të 
rregullojnë të drejtën për pjesëmarrje, dhe përkufizon atë si të drejtë për të “kërkuar, përcaktuar 
apo ndikuar në ushtrimin e kompetencave dhe pushtetit të autoriteteve lokale”. 

Në nivel të BE-së, qasja pjesëmarrëse e bërjes së politikave dhe e përgatitjes së ligjeve dhe parimi i 
subsidiaritetit është theksuar në Traktatin e Lisbonës dhe është elaboruar më tej në Rezolutën për 
perspektivat e zhvillimit të dialogut qytetar nën Traktatin e Lisbonës, të miratuar nga Parlamenti 
Europian. 

Është shumë e rëndësishme që të krijohet një sfond i hollësishëm rregullues për sigurimin e formave 
të ndryshme të pjesëmarrjes së qytetarëve në të gjitha tri nivelet e intensitetit. Së pari, qasja në 
informata duhet të garantohet me rregullore të hollësishme, si në rastin e Anglisë, ku afati i fundit 
parashihet me ligj dhe autoritetet duhet të themelojnë dhe të përdorin një skemë të publikimeve. 

Departamentet qeveritare dhe autoritetet e tjera duhet gjithashtu të kenë edhe një udhëzim të 
qartë për procesin e përgjithshëm të konsultimeve. Ai mund të përcaktohet në ndonjë dokument 
obligues si në rastin e Hungarisë apo në ndonjë dokument joobligues si në rastin e Kroacisë dhe të 
Anglisë. Pavarësisht formës së rregullores, çështja kyçe është zbatimi i dispozitave. Në shumë shtete, 
në nivelin lokal nuk ka praktikë të dukshme ku qytetet miratojnë dekrete apo rregullore për 
rregullimin e pjesëmarrjes andaj është e nevojshme dhe e arsyeshme për të caktuar rregullat 
themelore në nivel kombëtar. Njëkohësisht, autonomia e qeverive lokale duhet të respektohet duke 
i’u lënë atyre të drejtën për të përkufizuar specifikat, bazuar në karakteristikat lokale. 

Llojet e ndryshme të rregulloreve, dhe në veçanti dokumentet joobliguese, siç është Kodi anglez i 
marrëveshjes për praktikë të mirë, Standardet e Austrisë dhe Kodi i Estonisë për praktikë të mirë, 
theksojnë kriteret më të rëndësishme të procedurave cilësore dhe efektive të konsultimeve: 
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1. Publiku i interesuar duhet të informohet me kohë për aprovimin e ligjeve, rregulloreve dhe 
akteve të tjera (lista e ligjeve që planifikohen të miratohen gjatë vitit kalendarik me 
deklaratën e autoriteteve kompetente për hartimin dhe kohën tentative). 

2. Konsultimet duhet të fillojnë sa më herët që është e mundur, derisa ka vend për të ndikuar 
në rezultatet e politikave, ndërsa palët e interesuara duhet të angazhohen gjatë tërë 
rrjedhës së procesit. 

3. Që nga fillimi duhet të jetë e qartë se cili është propozimi i saktë i Qeverisë, cilat janë 
përfitimet e pritura nga miratimi, sa mund të modifikohet gjatë zhvillimit të procedurave të 
konsultimeve dhe sa faza të konsultimeve planifikohen të organizohen. 

4. Që nga fillimi i konsultimeve, projektligjet apo dokumentet e tjera duhet të publikohen dhe 
të kenë qasshmëri të lehtë përmes kanaleve elektronike të informatave. 

5. Periudha e konsultimeve duhet të zgjatë mjaftë kohë për t’ua mundësuar qytetarëve dhe 
OShC-ve paraqitjen e opinioneve të përgatitura mirë me sugjerime konkrete (së paku katër 
javë të parapara nga Kodi i Estonisë mund të jetë kohëzgjatje e arsyeshme për të dyja palët). 

6. Periudha e konsultimeve mund të shkurtohet në raste të jashtëzakonshme, dhe arsyeja 
duhet të përcaktohet.  

7. Pjesëmarrja e personave të prekur duhet të sigurohet. 

8. Komentet, si ato të pranuarat ashtu edhe ato të refuzuarat, analizohen, përmblidhen dhe 
publikohen brenda një afati kohor specifik pas procedurës (për shembull 30 ditë sipas 
rekomandimit të Kodit të Estonisë të praktikës së mirë). 

9. Kapacitetet e nevojshme institucionale duhet të sigurohen (koordinatorët e caktuar në të 
gjitha organet qendrore të administratës shtetërore). 

Gjithashtu duhet të theksohet se konsultimet përbëjnë proces dykahor ku jo vetëm autoritetet, por 
edhe qytetarët dhe OShC-të kanë përgjegjësitë e tyre. Si shembull, ata duhet të dhënë informata 
rreth konsultimeve dhe të përdorin rrjetin e tyre për të inkurajuar pjesëmarrjen e duhur në të, aty ku 
ka mundësi. Gjatë zhvillimit të konsultimeve ato duhet të bëjnë përpjekje për të dhënë opinione 
profesionale dhe konstruktive të bazuara në informata faktike dhe të përditësuara. 

Megjithatë, OShC-të mund të angazhohen në procesin e bërjes së politikave dhe të formësojnë 
dialogun rreth politikave në mënyrën më efektive nëse ato mund t’i shprehin opinionet gjatë 
pjesëmarrjes nëpër takime me OShC-të e tjera dhe përfaqësuesit e Qeverisë. Ekziston një numër i 
formave të institucionalizuara të pjesëmarrjes aktive, por shembujt për organet e përbashkëta mund 
të gjinden në shumë shtete si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal. Këto organe (këshillat, 
komisionet) mund të merren me nevojat e komuniteteve dhe të ofrojnë këshilla rreth tyre, të 
shprehin opinione rreth dokumenteve, të japin sugjerime për të diskutuar çështje specifike (për 
shembull Këshilli në Kroaci) dhe të mbështetin zbatimin e dokumentit të politikave (siç janë grupet 
drejtuese në Angli). Gjithashtu ka shembuj të organeve që udhëhiqen nga OShC-të (siç janë 
punëtoritë në Komunën e Budapestit) të cilat më shumë janë iniciativa të thella të bazuara në 
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përfshirjen aktive dhe përkushtimin e OShC-ve. Në të dyja rastet është esenciale që të përcaktohet 
metoda e pjesëmarrjes së OShC-ve apo e qytetarëve dhe fushëveprimi i anëtarëve të mundshëm 
duhet të jetë i gjerë dhe të mos jetë i kufizuar vetëm me organizatat e regjistruara. 

Në nivel të Parlamentit, duket të ketë më pak mundësi të mandatuara juridikisht për të pasur ndikim 
mbi vendimet, mirëpo, mund të ndërmerren hapat në vijim për të ngritur pjesëmarrjen e qytetarëve 
bazuar në shembullin pozitiv të Letonisë: i) caktimi i një koordinatori (nëse është e mundur, në 
përgjithësi si dhe për secilin komision) i cili është përgjegjës për bashkëpunimin me OShC-të; ii) 
përfshirja e përfaqësuesve të OShC-ve në punën e komisioneve të parlamentit; iii) aranzhimi i 
shqyrtimit të propozimeve për përmirësimin e drafteve të ligjeve; iv) organizimi i takimeve vjetore 
për të vlerësuar rezultatet e bashkëpunimit aktual dhe përgatitja e një agjende për bashkëpunim të 
mëtejmë.  

Në fund, siç është cekur nga Parlamenti Europian në rezolutën e tij për perspektivat e zhvillimit të 
dialogut qytetar sipas Traktatit të Lisbonës, dialogu me qytetarë kërkon burime financiare. Andaj, 
para se të paraqiten zyrtarisht metodat e pjesëmarrjes, duhet të sigurohen burimet e duhura 
financiare për të gjetur përgjigje në këto pyetje: sa kohë do të duhet për t’i zhvilluar ato metoda, 
çfarë metodash të pjesëmarrjes do të përdoren, çka nevojitet për t’i krijuar ato metoda dhe çka 
nevojitet për të siguruar zbatimin efektiv të atyre metodave.   

 



 



F O N D A C I O N I  K O S O V A R  P Ë R  S H O Q Ë R I  C I V I L E  

MISIONI 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF është organizatë e pavarur, jo-

fitimprurëse e fokusuar në përkrahjen e iniciativave civile lokale që çojnë në 

një lëvizje e fuqishme të shoqërisë civile që do të promovojë një kulturë 

demokratike dhe për t’iu përgjigjur nevojave socio-ekonomike të Kosovës. 

Perspektiva e integrimit europian të Kosovës i ka sjellë KCSF-së një fokus të 

fuqishëm në çështjet e lidhura në kornizën e BE-së për Ballkanin Perendimor 

dhe Kosovën në veçanti. 

PROGRAMET DHE AKTIVITETET  

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, në kuadër të fushëveprimtarisë së tij 

angazhohet në kuadër të dy programeve kryesore: 

Programi i zhvillimit të shoqërisë civile 

Në kuadër të këtij programi, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile angazhohet në përkrahjen e iniciativave civile lokale që 

çojnë në një lëvizje e fuqishme të shoqërisë civile që do të promovojë një kulturë demokratike dhe për t’iu përgjigjur 

nevojave socio-ekonomike të Kosovës. Konkretisht, në vitet e fundit KCSF angazhohet për krijimin e një ambienti favorizues 

për funksionimin e shoqërisë civile në Kosovë, nëpërmjet: 

 Ngritjes së kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në Kosovë nëpërmjet ofrimit të 

informatave, analizave, studimeve, trajnimeve për dhe rreth shoqërisë civile, si dhe rreth bashkëpunimit të 

autoriteteve publike me organizatat e shoqërisë civile 

 Avokimit të drejtpërdrejtë për krijimin e kornizës ligjore dhe mekanizmave të nevojshme për fuqizimin e rolit të 

shoqërisë civile në shoqërinë kosovare 

 Përkrahjes dhe pjesëmarrjes në iniciativat e rrjetëzimit vendor dhe ndërkombëtar të organizatave të shoqërisë civile 
  

Programi i përkrahjes së procesit të integrimit europian 

Në kuadër të këtij programi, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile angazhohet të 

promovojë përmirësimin e njohurive për funksionimin e BE-së, të ngrisë vetëdijen 

publike dhe promovojë dialogun në procesin e Integrimit Evropian. Konkretisht, 

përmes këtij programi KCSF angazhohet për përshpejtimin e procesit të integrimit 

Evropian, informimin dhe ngritjen e vetëdijes për procesin, sikurse edhe 

monitorimin e zbatimit të dokumenteve kyqe që kanë të bëjnë me marrëdhëniet 

ndërmjet Kosovës dhe BE-së, nëpërmjet: 

 Informimit dhe ngritjes së vetëdijes së shoqërisë kosovare lidhur me 

Procesin e Integrimit Evropian 

 Ngritjes së kapaciteteve të organizatave qeveritare, të shoqërisë civile, 

mediave dhe autoriteteve publike në Kosovë për Bashkimin Evropian 

nëpërmjet ofrimit të informatave, analizave, studimeve për dhe rreth 

procesit të integrimit Evropian 

 Avokimit të drejtpërdrejtë për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për 

shfrytzimin e kapaciteteve të shoqërisë civile në këtë process 

 Promovimit të bashkëpunimit rajonal në procesin e integrimit europian 

dhe fushat sektoriale të BE-së, nëpërmjet rrjetëzimit dhe ndërtimit të 

partneriteteve sektoriale nga politikat e përbashkëta të BE-së 

 

 

Si të na kontaktoni? 

 

Fazli Grajqevci 4/a 

10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel/Fax: + 381 (0)38 248 636, 248 643 

E-mail: office@kcsfoundation.org 

Web: www.kcsfoundation.org 

 

TË ARRITURAT 
 284 PROJEKTE TË FINANCUARA 

 403 BURSA STUDIMI 

 MBI 600 TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN 

PËR INTEGRIME EUROPIANE 

 MË SHUMË SE 150 TRAJNIME BAZIKE 

DHE TË AVANCUARA 

 MË SHUMË  SE 25 PUBLIKIME  

mailto:office@kcsfoundation.org
http://www.kcsfoundation.org/
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