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PËRMBLEDHJE

Rregullorja e Punës (RrP) së Kuvendit të Kosovës, në fuqi që nga viti 2010, është vjetërsuar dhe po 
vështirëson punën e Kuvendit. Qëllimi i RrP-së është që të rregullojë procedurat dhe funksionimin 
e Kuvendit. Këto procedura konsiderohen si dokument i gjallë që ka nevojë të ndryshohen dhe të 
adaptohen për të reflektuar problemet dhe nevojat që kane insitucionet legjislative. Në Kosovë, 
Kuvendi nuk ka përditësuar Rregulloren e saj, dhe si pasojë përballet me një numër vështirësish në 
punën e vetë të përditshme. Dështimi i Kuvendit për ta përmisuar atë ka kontribuar në përsëritjen e 
krizave politike në dekadën e fundit. 

Që nga viti 2011, Nënkomisioni për Mandate, Imunitete dhe Rregullore të Punës ka përgatitur disa 
drafte. Në vitin 2019, një version i ri kaloi leximin e parë, por shpejt u largua nga agjenda, duke u bërë 
“punë e pambaruar” e Kuvendit të shpërbërë. Partitë në pushtet dhe opozita kanë përdorur zbrazëtirat 
dhe paqartësitë në Rregullore të Punës (dhe Kushtetutë) për të bllokuar formimin dhe penguar punën 
e funksionimin e Kuvendit; duke e bërë organin legjislativ jo-efikas dhe duke lënë  pa mbikëqyrje të 
mirëfilltë qeverinë dhe agjencitë e pavarura. Nuk ka pasur vullnet për të përditësuar Rregulloren, dhe 
Gjykata Kushtetuese ndërhyri në disa raste për të mbushur zbrazëtirat. 

Rregullorja aktuale e Punës ka mangësi në shumë aspekte. Procedura për zgjedhjen e kryetarit/es 
të Kuvendit anon më shumë drejt zgjedhjes së kandidatit/es që vie dhe nominohet nga supjekti që 
ka fituar më së shumti vota në zgjedhje dhe  jo domosdoshmërisht shumicën e votave që kërkohen, 
ndërsa RrP dështon që të definojë procesin dhe të vendos një afat të qartë për konstituimin e 
Kuvendit. Vendimmarrja e centralizuar e Kryesisë favorizon vullnetin e partive të mëdha politike, 
duke përjashtuar të tjerat.  Kryesia, duke mos qenë gjithëpërfshirëse, i lë grupet parlamentare me pak 
mundësi angazhimi në baza ditore. Një shpërndarje jo e balancuar e komisioneve e dëmton rëndë rolin 
e opozitës dhe kufizon kapacitetet mbikëqyrëse të Kuvendit. 

Edhe procesi legjislativ i ka të metat e veta. Dispozita që lejon shmangien nga Rregullorja përdoret 
shpesh duke anashkalu në tërësi procedurat standarde legjislative dhe dëmtuar kështu legjitimitetin 
dhe kualitetin e ligjeve. Në mungesë të dispozitave të qarta për fushat dhe kriteret e procedurës së 
përshpejtuar, ligjet shpesh miratohen pa u trajtuar si duhet apo pa pjesëmarrjen e palëve të interesuara. 
Deputetët mund të propozojnë amendamente në çdo kohë gjatë seancave plenare pa ndonjë rishikim 
adekuat nga komisionet.  Sponzorizuesit mund të tërheqin ligjin në çdo kohë, madje edhe gjatë leximit 
të dytë, pasi që komisionet të kenë rishikuar amendamentet dhe të jenë pajtuar për tekstin. Rregullimi 
strikt i ‘çështjeve të papërfunduara’ gjtihmonë i kthen ligjet në pikën zero. Rregulla specifike për ligjet 
kryesore, siç është buxheti vjetor, nuk ekzistojnë. 

Kuvendi ka mekanizma të dobët për të monitoruar qeverinë dhe organet tjera ekzekutive. Komisionet 
funksionojnë në mënyrë të parregulluar dhe nuk kanë bazë për rregullimin e mbikëqyrjes së qeverisë nga 
opozita. Ministritë nuk përballen me mbikëqyrje apo ndëshkime kur ata nuk paraqiten në interpelancë 
apo nuk performojnë mirë. Bordet dhe kompanitë publike, si dhe agjencitë e pavarura nuk mbikëqyren, 
dhe nuk ka mekanizma për t’i detyruar ato për të dhënë llogari. Drafti i fundit, i propozuar në vitin 
2018, ka tentuar që të rregulloj disa nga këto çështje, edhe pse i la disa të tjera anash, dhe në disa raste 
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amendamentet e propozuara u kundërshtuan fort. Rregullorja aktuale po ashtu nuk ka një kornizë 
për të mbajtur deputetët llogaridhënës, të vendos rregulla të qarta për sjellje të përshtatshme dhe 
mekanizma sanksionues për thyerje të protokollit.  

Për të rregulluar të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet parlamentarizmi në Kosovë, kërkohen 
ndryshime kushtetuese. Gjasat janë të vogla që kjo të ndodh në një kohë të afërt dhe partitë politike 
nuk janë gati; ky proces i gjatë dhe i vështirë kërkon konsensus më të gjerë. Megjithatë, Kuvendi 
nuk mund të pretë më gjatë; përbërja e re e saj duhet ta rishikoj Rregulloren e Punës sa më shpejtë 
për të rritur kapacitetet, përmirësuuar funksionin e vetë legjislativ dhe të garantoj mbikëqyrje më 
gjithëpërfshirëse të ekzekutivit.  

REKOMANDIME 

Kuvendi i ri duhet të filloj të punoj me urgjencë në Rregulloren e re të Punës dhe të kaloj një version 
të ri gjatë mandatit të parë. Dokumenti i ri duhet të reflektoj zhvillimet parlamentare në dekadën e 
fundit, dhe deputetët duhet të jenë të hapur për të ndryshuar çështjet specifike apo problemet e reja 
që mund të paraqiten në të ardhmen. 

Rregullorja e Punës kërkon rifreskim rrënjësor dhe rekomandimet e më poshtme janë vetëm disa nga 
elementet kryesore që Kuvendi duhet të i ketë parasysh për të i rregulluar. 

Konstituimi i Kuvendit, Zgjedhja, Kompetencat dhe Struktura e Kryesisë 

Të krijohen dispozita të qarta për procesin e konstituimit të Kuvendit, përfshirë procesin, periudhën 
kohore dhe zgjedhjen e organeve të tij; 

• Të vendosa dhe të specifikohet një mekanizëm automatik me anë të të cilit seanca konstitutive
mbahet më së largu tridhjetë (30) ditë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kuvendi duhet
të luaj rolin e tij në organizimin e seancës inauguruese para afatit 30 ditës, pavarësisht vullnetit të
akterëve dhe institucioneve tjera.   Rregullorja duhet të përcaktoj qartë procesin pa lejuar forma
tjera të interpretimit;

• Të obligojë që seanca konstituive nuk ndërpritet apo suspendohet në çfarëdo forme deri sa të
zgjedhet Kryetari/ja dhe nën-kryetarët/et;

• Rregullojë më mirë zgjedhjen e Kryetarit/es duke përshkruar në detaje procesin e nominimit
dhe zgjedhjes. Kjo duhet të përfshijë së paku elementet vijuese:

o Një referencë të veçantë për nominimin që korrespondon me grupin më të madh
parlamentar, me kërkesë të kryesuesit të seancës konstitutive, sipas vendimit kushtetues,

o Metodën e votimit (ngritje të dorës, elektronike, me kuti, apo tjetër), dhe

o Një rregull për vazhdimin e procesit në rast të refuzimit të ndonjë kandidati/je, në mënyrë
që të sigurohet që seanca nuk përfundon derisa të zgjedhet Kryetari/ja;

• Të ndahet Kryesia e centralizuar në dy organe:
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o Kryesia duhet të ngarkohet me detyra administrative dhe burokratike, me drejtimin e
seancave plenare, të sigurojë mbarëvajtjen e punës, duke ruajtur përrbërjen e njëjtë sikur
tani,

o Konferenca e Kryetarëve (KK), e përbërë nga kryetarët e grupeve parlamentare, duhet
të marrë më shumë kompetenca, përfshirë edhe vendimmarrjen për çështje politike, si
p.sh. strukturën e komisioneve, këshillat në çështjet financiare, përgatitjen e planit të
punës, kalendarin dhe rendin e ditës për seanca, si dhe të këshillojë kryesinë për çështje 
disiplinore serioze. 

Procedurat Ligjvënëse

• Të përcaktohen qartë rregullat dhe kushtet për përdorimin e procedurës së përshpejtuar, me
qëllim të:

o Kufizimit të shpeshtësisë së inicimit të procedurës së përshpejtuar,

o Vendosjes së kritereve për projekt-ligjet për të cilët mund të përdoret procedura e
përshpejtuar , dhe

o Krijimit të kufizimeve për projekt-ligjet e rëndësishme për inicim me anë të procedurës së
përshpejtuar;

• Ndaloj përdorimin e procedurës së përshpejtuar dhe devijimin nga Rregullorja e Punës për
Ligjin për Buxhetin. Gjithashtu diposaitat për Ligjin për buxhetin të përfshijnë:

o një afat për prezantimin e projekt-ligjit në Kuvend, dhe

o një kërkesë për konsultime gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet e përgatitjes së projekt- 
ligjit;

• Krijimin e një rregulli që ndalon tërheqjen e një projektligji pas leximit të parë;

• Rregullimin e procesit të amendamenteve të vona për të siguruar që:

o komisionet përkatëse domosdoshmërisht duhet të shqyrtojnë çdo amendament të
propozuar në seancë plenare,

o asnjë amendament nuk mund të propozohet gjatë leximit të dytë të projektligjit;

• Të bëhet një dallim në mes të kuorumit për diskutim dhe atij për votim:

o Kuorumi për votim duhet të kërkojë së paku shumicën e votave të deputetëve, përderisa,

o Kuorumi për diskutim duhet të ulet në 1/3 e numrit të deputetëve të pranishëm, me qëllim
të lehtësimit të punës së Kuvendit;

• Të zgjerohet rregullimi i asaj që njihet si ‘punët e pambaruara’, për t’i mundësuar përbërjes së
re të Kuvendit që të marrë një vendim për projektligjet që kanë mbetur në procedurë në fund të
mandatit të kaluar. Konferenca e Kryetarëve duhet të ketë autoritetin për të rimarrë projektligjet
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dhe të ri-procedojë ‘punët e pambaruara’,  ex-officio apo me kërkesë të komisioneve relevante. 

Mbikëqyrja e Qeverisë 

• Të vendosen rregulla më të rrepta sa i përket shpërndarjes së komisioneve, duke përfshirë
përcaktimin e numrit minimal të tyre që një legjislaturë do të i formojë. Komisionet të
formohen në baza sektoriale në mënyrë që t’i lejohet Kuvendit që të krijojë një mbikëqyrje më
të qëndrueshme ndaj ekzekutivit;

• Varësisht nga balanca në mes të partive në pushtet dhe opozitës, numri i komisioneve gjithmonë
duhet të shkoj në favor të opozitës. Formalisht të garantohet që opozita udhëheq me Komisionet
për Mbikëqyrje të Financave, Mbikëqyrje të Sigurisë dhe Inteligjencës, Punëve të Jashtme,
Integrime Evropiane dhe sektorë të tjera me rëndësi;

• Të vendosen mekanizma sanksionues për bordet e agjencive të pavarura, që i përgjigjen Kuvendit,
kur raportet e tyre të performancës nuk aprovohen (p.sh. shkarkimi);

• Të artikulohen mekanizma për të këshilluar mbi sanksionet ndaj bordeve të kompanive publike
dhe agjencive të pavarura të emëruara nga qeveria;

• Të vendoset qartë fushëveprimi i pyetjeve parlamentare për të siguruar që deputetët shtrojnë
pyetje  përkatëse. Përveç kësaj, duhet të ekzistojnë dispozita për të obliguar kryeministrin dhe
ministrat që t’u përgjigjen atyre, madje edhe nëse pyetja parlamentare duhet të përgjigjet në një
seancë tjetër;

• Të krijohet një rregull që u mundëson deputetëve (një numri të deputetëve apo grupi parlamentar)
që të inicojnë votën e mosbesimit për kryeministrin apo ministrave pas interpelancave.

Përgjegjësitë e deputetëve 

• Të përfshihet një Kod i Mirësjelljes që qartazi rregullon dhe vendos kornizën për mekanizmat
sanksionues, duke përfshirë:

o Një listë të qartë të sjelljeve të ndëshkueshme (p.sh. mungesat, gjuhën jo parlamentare, etj.),
përfshirë edhe dispozitat që janë të përcaktuara me Ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë
e deputetit;

o Një përcaktim të qartë të mekanizmave ndëshkues varësisht nga niveli i shkeljeve, duke
përfshirë masat e buta, siç janë përjashtimin nga seancat plenare dhe diskutimi në komisione
deri te masat më të ashpra që aplikohen në praktikat parlamentare; dhe

o Autoritetin që ngarkohet me vendosjen e sanksioneve dhe zbatimin e Kodit të Etikës.
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HYRJE 

Rregullorja e Punës (RrP) është dokument që organizon punën e Kuvendit. Ky dokument përcakton 
rregulla,  përcakton organizimin e brendshëm dhe metodën e punës. Më saktësisht, ky dokument 
procedural rregullon organizimin, funksionimin legjislativ të Kuvendit, organeve të saj, rolit mbikëqyrës, 
si dhe të drejtat dhe detyrat e deputetëve.1 RrP-ja duhet të ndihmojë dhe udhëheq Kuvendin me 
problemet procedurale. Sidoqoftë, në raste të qështjeve politike që vinë nga dallimet partizane te 
subjekteve, RrP-ja vetëm nuk mund të kufizojë apo kontrollojë vullnetin apo sigurojë konsensusin 
ndërmjet partive politike që e përbëjnë Kuvendin. Eliminimi i bllokadave politike varet nga marrëveshjet 
e partive politike, megjithatë, RrP-ja luan rol kryesor në mbarëvajtjen dhe funksionimin e proceseve 
demokratike siç është ligjbërja, mbikëqyrja e ekzekutivit, kontrolli financiar, dhe të tjera.2

RrP-ja është një dokument i cili zhvillohet nga me mësime të nxjerra dhe përditësohet nga çdo 
legjislaturë e re për të shmangur dhe menaxhuar më mire sfidat apo krizat që kanë ndodhur në të 
kaluarën.   Është praktikë e mirë që parlamentet e rishikojnë Rregulloret e tyre. Problemet e reja 
me të cilat përballet çdo legjislaturë kërkojnë që RrP-ja të amendamentohet dhe të përshtatet me 
rrethanat e reja. Kuvendi i Kosovës megjithatë, nuk ka bërë një gjë të tillë; ka vepruar me të njëjtën 
Rregullore që nga viti 2010, kur ajo ishte miratuar.  Nga atëherë e deri më tani, një mori përpjekjesh 
për të ndryshuar atë kanë dështuar. Gjatë kësaj periudhe, Gjykata Kushtetuese ka vendosur në shumë 
aspekte të rëndësishme që kanë ndikuar në punën e Kuvendit, zgjedhjen e organeve të saj, etj, por këto 
vendime nuk janë inkorporuar në Rregulloren e Punës.3

Për më shumë se pesë vite, apo gjysmën e ekzistencës së Kosovës së pavarur, Kuvendi ka qenë në 
qendër të vëmendjes së mediave vendore dhe ndërkombëtare si vatër e krizave politike. Politikat dhe 
ligjet kundërthënëse të qeverisë kanë ndarë partitë në pushtet dhe ato në opozitë.   Mosmarrëveshjet, 
diskursi agresiv dhe armiqësitë politike në vazhdimësi kanë penguar punën e parlamentit, dobësuar 
institucionin dhe kanë krijuar një klimë të mosbesimit ndërmjet akterëve politik dhe publikut.  Si 
rezultat shumë agjenda të rëndësishme kanë mbetur anash apo nuk kanë pasur fare progres; miratimi 
i RrP-së, që kërkon konsensus më të gjerë vazhdimisht ishte lënë anash. 

1 Kushtetuta e Kosovës, neni 76
2 Unioni Ndërkombëtar i Parlamenteve, Parlamenti dhe Demokracia në shekullin e 21-të: Një udhërrëfyes drejt praktikave të mira, 2006, at https://
www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/parliament-and-democracy-in-twenty-first-century-guide-good-practice
3 Vendimet e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2014 kanë përcaktuar se grupeve parlamentare duhet lexuar si partitë apo koalicionet paraz-
gjedhore që kanë garuar në zgjedhje, e që i ka dhënë kontrollin automatik mbi procesin e emërimit të grupit më të madh. Shih Rasti nr. 
KO119/14 Vlerësimi i Kushtetutshmërisë së vendimi nr.. oS-V-001 të votuar nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës për 
zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit  të Republikës së Kosovë, AGJ 700/14, 17 Korrik 2014, në http://gjk-ks.org/wp-content/uploads/ven-
dimet/gjk_ko_119_14_ang.pdf; dhe Rasti nr.. K0103/14 mbi vlerësimin e pajtueshmërisë së nenit 84 (14) [Kompetencat e Presidentit] me 
nenin 95 [Kompetencat e Qeverisë] me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, AGJ 671/14, 1 korrik 2014, në http://gjk-ks.org/wp-con-
tent/uploads/vendimet/gjkk_ko_103_14_ang.pdf
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Subjektet politike dhe lidershipi i Kuvendit nuk kanë pasur vullnet të përmirësojnë rregullat e lojës. 
Konfliktet ndërmjet liderëve të partive politike, të shoqëruara me kriza rreth ratifikimit të marrëveshjeve 
të rëndësishme, siç është ajo e Asociacionit të Komunave me shumicë  Serbe si dhe Demarkacioni i 
Kufirit me Malin e Zi, e shtynë edhe më shumë diskutimin për RrP-në.4 Konfliktet politike gjatë vitit 
2015 quan në një bojkot të opozitës dhe pengim të punës së Kuvendit për muaj të tërë, përfshirë edhe 
përdorimin e gazit lotsjellës brenda Kuvendit. Masa të tilla të dhunshme ishin përsëritur edhe në mars 
të vitit 2018 për çështje të njëjtë – Demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi.5 

Në fillim të vitit 2019, Kuvendi aprovoi në lexim të parë, Rregulloren e re të Punës. Nën-komisioni 
kishte përgatitur një version të ri të saj që përmirësoi disa elemente por nuk kishte arritur t’i adresonte 
të gjitha çështjet. Megjiëthate, përmbajtja e draftit ishte një kompromis mes subjekteve të cilat ishin 
më shumë të përqëndruara në pengimin e njëri tjetrit sesa në përmbajtjen e saj. Shumë elemente të 
mira ishin refuzuar gjatë hartimit të draftit nga të gjitha partitë si ato në pushtet dhe opozitë duke 
treguar pak interesim për të përmirësuar mangësitë e rregullores aktuale.  Rregullorja e Punës është 
gjendur në situata të tilla edhe më parë; në legjislaturën e IV (2010-2014) RrP-ja po ashtu kishte kaluar 
leximin e parë, përderisa në legjislaturën  e V-të (2014-2017) miratimi i RrP-së as nuk ishte në tavolinë. 
Tanimë për dhjetë vite, Kuvendi i Kosovës ka funksionuar me një rregullore që në masë të madhe 
është konsideruar e pamjaftueshme.  

Në mes të çështjeve më të rëndësishme, që do të trajtohen gjerësisht më poshtë, RrP-ja aktuale dështon 
që të vendos një proces të qartë për konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e organeve të tij, nuk e 
rregullon punën e tij, krijon disbalancë të pushteteve brenda Kuvendit dhe dobëson mekanizmat e 
kontrollit dhe balancit, duke penguar kështu funksionet mbikëqyrëse të Kuvendit. Planifikimi dhe 
organizimi janë të domosdoshme për një organ legjislativ që të jetë funksional. Përditësimi i RrP-së 
për të shmangur problemet tashmë të ditura dhe të identifikuara për një kohë të gjatë janë esenciale 
për një numër të madh të projektligjeve që duhet të procedohen, aprovohen dhe të harmonizohen me 
amendamentet e Kushtetutës e Kosovës dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian.6 

Praktika e amendamentimit të RrP-së ka për qëllim që të rrisë kualitetin e procesit legjislativ, forcojë 
llogaridhënien, rrisë transparencën, si dhe të fuqizojë mbikëqyrjen dhe kontrollin parlamentar. 
Përmirësimet në RrP e rrisin efikasitetin dhe punën e komisioneve dhe grupeve parlamentare. RrP-
ja e re do të përmirësonte po ashtu edhe procesin e konstituimit dhe funksionimit të Kuvendit dhe 
institucioneve tjera. Sidoqoftë, kjo reformë në masë të madhe mbetet peng i vullnetit të subjekteve 
politike, deputetëve dhe udhëheqësisë së Kuvendit.7 

4 Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe është paraparë të krijohet përmes një marrëveshjeve të arritur në prill 2013 në kuadër 
të të ashtuquajturit Dialogu i Brukselit. Interpretimet e ndryshme për fushë veprimtarinë dhe fuqinë e Asociacionit si dhe vendimi i 
Kushtetueses për kufizimin e shtrirjes potenciale të tij në kuadër të Kushtetutës kanë bërë zbatimin e tij të pamundur. Demarkacioni i 
Kufirit ka qenë kërkesë për procesin e liberalizimit të vizave, duke përfshirë shenjëzimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi e që 
kishte mbetur jopreciz. Marrëveshja që pasoi u bë temë shumë kundërthënëse në Kosovë, ngase disa kritikë të tij e konsideronin ndryshim 
të kufirit, e Kuvendi nuk kishte mundur ta ratifikonte atë për mbi tri vite. 
5 CNN, Partia Opozitare Hedh Gaz Lotsjellës në Kuvendin e Kosovës, 21 mars 2018 në https://edition.cnn.com/2018/03/21/europe/kosovo-
parliament-tear-gas-intl/index.html
6 NDI, Mandate të Reja, Mundësi të Reja, tetor 2008
7 Sipas Rregullores aktuale të Punës, udhëheqësia e Kuvendit përbëhet nga Kryetari/ja e Kuvendit dhe 5 Nënkryetarë.
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Duke u përpjekur që të bëjë një analizë të thuktë të problemeve që rregullorja e punës  e pareformuar 
ka shkaktuar, ky punim ndahet në disa pjesë. Së pari, jep një këndvështrim të jetës parlamentare 
dhe analizon arsyet politike prapa vonesave të procesit të ripërtritjes së RrP-së. Së dyti, punimi vë 
në pah zbrazëtirat në Rregulloren ekzistuese vis-a-vis statusit të tyre në draftin e 2018-tës, sikurse 
edhe vlerëson kufizimet e draftit të vitit 2018 përmes një përmbledhje të praktikave më të mira nga 
situata të ngjashme, duke marrë shembull, Budenstagun e Gjermanisë, dhe parlamentet e Sllovenisë e 
Shqipërisë. 

METODOLOGJIA 

Një shënim fillestar në aspektin gjuhësor që duhet të merret parasysh është se raporti pa dallim 
përdorë terme specifike parlamentare që përkojnë me sistemin e Kosovës (Kryetari/ja e Kuvendit, 
deputetë) si dhe terma me origjinë nga sistemi parlamentar Britanik, që përdoren shpesh në shkencat 
shoqërore (Kryesuesi i Dhomës, Anëtari/ja e Kuvendit). Në përgjithësi, termat britanik janë përdorur 
në kontekstin krahasues, kur janë analizuar sistemet dhe rregulloret e vendeve të tjera. Për çdo rast, 
nëse termi i përdorur është specifik në kontekstin vendor dhe nuk përputhet me sistemin parlamentar 
britanik, ekuivalenti i tij/saj do të përdoret për të lehtësuar kuptimin më të mirë të analizës. Për çdo 
rast, nëse përdoret termi që është specifik për kontekstin e vendin për të cilin flet analiza dhe që nuk 
përputhet me termin e përdorur në sistemin parlamentar Britanik, atëherë do të ofrohet edhe termi 
korrespondues, në mënyrë që të mundësojmë kuptimi më i lehtë. 

Kështu që, analiza e Rregullores së Punës është ndërtuar përreth një qasje kualitative të dyfishtë. Së 
pari studimi është fokusuar në analizë të përmbajtjes së një numri të burimeve primare. Janë vënë në 
pak dhe janë identifikuar çështjet kryesore të dokumenteve ligjore; përfshirë Rregulloren aktuale të 
Punës si dhe draftin e vitit 2018, Kushtetutën, Ligjin Nr. 03/L-111 mbi të drejtat dhe përgjegjësitë 
e deputetit. Së dyti, janë realizuar një numër intervistash me individë që kanë qenë të përfshirë në 
proceset e hartimit të RrP-së, përfshirë edhe anëtarë të Nën-Komisionit për Imunitet, Mandate dhe 
Rregullore të Punës së Kuvendit, anëtarë të grupit punues, staf  administrativ dhe ekspertë të shoqërisë 
civile të cilët monitorojnë punën e Kuvendit. 

Poashtu shtjellohen edhe tri raste studimore krahasuese në këtë studim duke marrë krahasime me RrP-
të e Bundestagut gjerman, Kuvendit të Sllovenisë dhe të Shqipërisë me RrP-në e Kuvendit të Kosovës 
dhe draftin e propozuar të vitit 2019.  

Këto raste studimore janë përzgjedhur përshak të ngjashmërive të sistemeve parlamentare të bazuara 
në sistemin zgjedhor proporcional, që e bënë funksionimin e këtyre parlamneteve të krahasueshme.  
Për më tepër, të gjitha këto raste kanë disa elemente të përbashkëta që quan në përzgjedhjen e tyre 
për krahasim. Gjermania është një demokraci e konsoliduar me një histori të gjatë të stabilitetit 
parlamentar. Sllovenia është vend nga rajoni me një histori të gjatë e të përbashkët dhe me praktika 
ligjore të njëjta dhe ka qenë vendi i parë nga ish-Jugosllavia që iu ka bashkuar BE-së. Në fund, Shqipëria 
është vend fqinj i yni me lidhje të ngushta kulturore, Kuvendi i së cilës në vazhdimësi e ka rishikuar 
dhe përditësuar Rregulloren e vet të Punës që nga aprovimi i parë i saj në vitin 2004. Përjashtimisht 
shembuj tjerë, sikurse Parlamenti Evropian, shfaqen kudo që ata janë relevante për diskutim.8  
8 Për të gjitha rastet, Rregullorja e Punës që është aktualisht  në fuqi është e qasshme në ueb faqet përkatëse, përderisa drafti i vitit 2010 mund 
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PAAFTËSIA E PARLAMENTARIZMIT NË KOSOVË 

1. Krizat e vazhdueshme dhe një dekadë pa ndryshime

Kosova ka mbajtur katër palë zgjedhje të përgjithshme ndërmjet vitit 2008, kur është shpallur pavarësia, 
dhe vitit 2019, dhe asnjë legjislaturë nuk e ka quar mandatin deri në fund.9 Krizat e përhershme 
politike të përcjellura me zgjedhje të parakohshme kanë pasur pasoja serioze në zhvillimin e vendit, 
duke lënë procese të rëndësishme legjislative, agjenda politike të bllokuara në faza të ndryshme dhe 
shumë iniciativa të papërfunduara dhe të harruara. Në shumë aspekte, krizat politike, kushtetuese 
dhe qeveritare kanë shkatërruar rregullat demokratike, pjekurinë politike dhe lidhjen ndërmjet 
institucioneve shtetërore, partive politike dhe qytetarëve.  

Shumica e krizës politike e ka zanafillën që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2014. Të varura nga 
aleancat që ndajnë pushtetin e që vjen si rezultat i sistemit zgjedhor, partitë kanë hasur në pengesa 
për të gjetur partnerë qeverisës. Partia Demokratike e Kosovës (PDK), fituesja e zgjedhjeve u përpoq 
që të formojë një koalicion me partitë tjera.  Në anën tjetër, menjëherë  pas zgjedhjeve, Isa Mustafa 
i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), 
Fatmir Limaj i Nisma Social Demokrate (në atë kohë Iniciativa për Kosovë [NISMA] dhe Kurti i 
Lëvizjes Vetëvendosjes arritën një marrëveshje koalicioni (VLAN), dhe të gjithë bashkë refuzuan të 
bashkëpunojnë me PDK-në. VLAN zgjodhi Kryetarin e Kuvendit me 83 nga 120 vota, por Gjykata 
Kushtetuese e shpalli këtë zgjedhje si jokushtetuese.10 Koalicioni ishte jetëshkurtër dhe PDK-së dhe 
LDK-së iu dashtën edhe gjashtë muaj tjerë për të arritur një marrëveshje për të krijuar qeverinë. Ky 
koalicion u arrit me përfshirje të madhe të ShBA-së dhe Gjermanisë, kundër vullnetit të shumicës së 
partive politike dhe publikut.11 

të kërkohet direkt në Kuvend të Kosovës. 
9  Zgjedhjet parlamentare janë mbajtur në vitet 2010, 2014, 2017 dhe 2019
10 Sipas Kushtetutës, grupi më i madh parlamentar mund ta propozojë Kryetarin/en e Kuvendit, i/e cila pastaj zgjedhet me shumicë 
absolute. Rregullorja e vitit 2010 nuk e kishte elaboruar tutje këtë procedure, ndërsa kishte interpretime të ndryshme të saj, çka konsiderohej 
“grupi më i madh parlamentar” dhe  çka do të ndodhte nëse kandidati do të refuzohej. Duke u përballur me këto pikëpyetje, koalicioni 
zgjodhi të themelonte një grup të vetëm parlamentar, e që automatikisht do ta shndërronte në grupin më të madh parlamentar e kështu ata 
do të mund të propozonin Kryetarin/en. Kryetari në largim e pranoi këtë interpretim, që edhe ishte i mandatuar me përgatitjen e seancës 
konstituive të legjislaturës së ardhshme. Megjithatë, Kryesuesi i seancës konstituive e që për shkak të moshës i takonte PDK-së, kishte 
konsideruar që themelimi i grupeve parlamentare ishte çështje për Kryesinë e përhershme, dhe kjo do të duhej të bëhej vetëm pas zgjedhjes 
së Kryetarit/es. Si rrjedhojë, kjo pike e agjendës ishte hequr, ndërsa pika e radhës ishte zgjedhja e Kryetarit/es, ndërsa PDK kishte mbetur 
“grupi më i madh parlamentar”. 
Në këtë pike, ‘opozita’ kishte braktisur sallën, ndërsa seanca ishte ndërprerë për shkak të mungesës së kuorumit. Një seancë ad-hok ishte 
mbajtur nga opozita menjëherë pas kësaj, duke marrë një Kryesues të ri të përkohshëm me prezencën edhe të deputetit/es më të re në 
moshë (kësaj radhe nga radhët e LDK-së) dhe vazhdoi me rrjedhën e seancës. LDK, duke qenë grupi më i madh parlamentar prezent në 
sallë kishte propozuar kandidatin, që kishte marrë 83 vota (22 vota më shumë se 61 sosh e që do të përbënin shumicën absolute të kërkuar 
nga Kushtetuta). Gjykata Kushtetuese kishte vlerësuar rastin në mënyrë të përshpejtuar dhe e kishte shpallur seancën të pavlefshme. Shih 
Vendimin Nr. KO 119/14 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në http://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_
ko_119_14_ang.pdf
11 Naim Rashiti, “Mungesa e vullnetit të partive politike për tu dakorduar për procedurën kushtetuese me gjasë do të qojë drejt një vakumi 
serioz instituciona, shih l” në Zgjedhjet në Kosovë: a ka ndryshuar ndonjë gjë?, Hulumtim mbi  Evropën Juglindore, London School of  Economics, 
11 qershor 2014
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Më pak se një vit më vonë, qeveria e papëlqyer e udhëhequr nga PDK-LDK solli dy marrëveshje 
ndërkombëtare të ndjeshme në Kuvend, Asociacionin e Komunave me shumicë Serbe dhe 
Demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi, që shënuan një seri tjetër të mosmarrëveshjeve politike.12 Kriza 
politike u u zgjerua nga zgjedhjet e vitit 2014 dhe qëndrimet kundërshtuese për marrëveshjet ndërmjet 
partive në pushtet dhe atyre në opozitë e dëmtuan funksionimin e Kuvendit. Pas kësaj, zvhillime të 
pazakonta ndodhen në Kuvend, sikurse improvizimi i seancave plenare në salla alternative, shmangia 
e procedurave parlamentare, aprovimi i projektligjeve pa debat parlamentar, arrestimi i anëtarëve të 
opozitës, si dhe prezenca e stafit të sigurimit të Kuvendit me maska në seanca plenare.13 Konfliktet 
politike të liderëve për pushtet u kthyen në përplasje për agjenda të jashtme, siç ishin marrëveshjet 
ndërkombëtare të Kosovës dhe Serbisë, si dhe me  Malin të Zi.14 Kriza rriti pakënaqësinë qytetare 
me institucionet, në veçanti ndaj koalicionit të formuar rishtazi PDK-LDK, që ishte një faktor që 
kontribuoi në migrimin masiv të qyetatarëve drejtë Evropës.15 

Është e vërtetë që polarizimi politik ka qenë një parakusht për krizën, por kjo nuk do të ishte e mundur 
pa problemet e rrënjosura institucionale strukturore që kanë penguar punën e Kuvendit. Institucionet 
mezi të konsoliduar, interpretimet kushtetuese të kontestuara dhe antagonizmat shumicë-pakicë 
qëndrojnë prapa karrigeve të zbrazëta dhe fjalimeve armiqësore që u shndërruan në normë.16 Në 
këtë kontekst të antagonizmit, Kuvendi nuk arriti të miratonte ligje të reja ndërsa procesi legjislativ 
u ngadalësua. Në vitin 2015, ishte zbatuar vetëm 34% e agjendës legjislative.17 Gjendja u përmirësua 
ngadalë kur shumica e çështjeve kundërthënëse u lanë anash, mirëpo koalicioni qeverisë asnjëherë nuk 
arriti të marrë veten, dhe si rrjedhojë e një mosbesimi të tillë në mes të partnerëve të koalicionit, ai u 
shkatërrua në pranverën e vitit 2017.18

Asnjë mësim nuk u morrë nga viti 2014, dhe pa mekanizma për të parandaluar krizat e mundshme 
të reja të kësaj natyre, Kosova kaloi në një situatë të ngjashme pas zgjedhjeve pasuese të vitit 2017.19 
Kësaj radhe Kuvendi dështoi në gjashtë raste që të përfundojë seancën konstituive dhe të emërojë 
Kryetarin. Grupi që kishte shumicën, PAN, insistuan se kishin kandidat, vetëm një, dhe refuzuan të 
ofronin mundësi të tjera. 

12 Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe është paraparë të krijohet përmes një marrëveshjeve të arritur në prill 2013 në kuadër 
të të ashtuquajturit Dialoguri i Brukselit. Interpretimet e ndryshme për fushëveprimtarinë dhe fuqinë e Asociacionit si dhe vendimi i 
Kushtetueses për kufizimin e shtrirjes potenciale të ditj në kuadër të Kushtetutës kanë bërë zbatimin e tij të pamundur. Demarkacioni i 
Kufirit me Malin e Zi ka qenë kërkesë për procesin e liberalizimit të vizave, i cili kishte për qëllim shenjëzimin e kufirit në mes të Kosovës 
dhe Malit të Zi. Marrëveshja që pasoi u bë temë shumë kundërthënëse në Kosovë, ngase disa kritikë të tij e konsideronin ndryshim të 
kufirit, e Kuvendi nuk kishte mundur ta ratifikonte atë për mbi tri vite.
13 Raporti i Demokracisë Plus, Progresi i Kuvendit të Kosovës, korrik 2016
14 Intervsitë e Grupit për Ballkan me një diplomat perëndimor, mars 2016
15 BBC, Braktisja e Kosovës: Eksodi i të rinjve përderisa frustrimet po rriten, 22 mars 2015, në https://www.bbc.com/news/world-europe-31967471 
16 Raporti i BIEPAG, Kriza e demokracisë në Ballkanin Perëndimor, mars 2017
17 Raporti i Demokracia Plus, Progresi i Kuvendit të Kosovës, korrik 2016
18 Balkan Insight, Mustafa humbd mocionin e mosbesimit në Kosovë, 10 maj 2017, në https://balkaninsight.com/2017/05/10/third-kosovo-
government-premature-collapse-05-10-2017-1/  
19 Koalicioni i PDK-së, AAK-së dhe NISMA (PAN) fitoi zgjedhjet me 39 vende, 7 më shumë se Vetëvendosje (32) dhe 10 më shumë sesa 
koalicioni pretendues i udhëhequr nga LDK, i cili qëndroi në 29. Asambleja që rezultoi u thye në tre fraksione kundërshtare, me një fitues 
të paktën nga shumica e nevojshme.
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Megjithatë opozita kundërshtoi Kadri Veselin, kandidatin e propozuar, dhe shumica vonuan procedurën 
për tri muaj derisa siguruan votat për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit ashtu edhe për formimin e 
qeverisë. Pa Kuvend ose qeveri funksionale, Kosova dështoi të ratifikojë marrëveshjen me Fondin 
Monetar Ndërkombëtar (FMN), marrëveshje e cila rezultoi me humbjen e 16 milion eurove.20  Edhe 
njëherë dështimi i RrP-së që të definojnë dhe përcaktojë procedurën për konstituimin e Kuvendit dhe 
zgjedhjen e organeve të saj, shoqëruar me nene të paqarta kushtetuese, u mundësoi partive që shikonin 
interesat e veta të përfitojnë nga vakumi rregullator në favor të tyre.

Në vitin 2019, ndodhi një vonesë e re, e që për ndryshim nuk mund të fajësohej Rregullorja e Punës 
për këtë. Një proces i gjatë i numërimit të votave, i dëmtuar nga mocione dhe thirrje të vazhdueshme 
shkaktoi një hendek prej gati 2 muajsh midis zgjedhjeve më 6 tetor dhe shpalljes së rezultateve zyrtare 
me 27 nëntor. Seanca inauguruese u zhvillua pikërisht një muaj më pas, më 26 dhjetor; megjithëse pa 
marrëveshje mes partive udhëheqëse, seanca u zhvillua pa probleme, ndërsa kryesia u zgjodh brenda 
afatit të duhur. Kjo ndodhi aksidentalisht dhe partitë nuk ishin të përgatitura që ti jepnin kuptim të 
mirëfilltë krijimit të institucioneve të reja. Puna e Kuvendit u mbajtur peng dhe mbeti jofunksional 
për disa muaj me radhë, derisa Vetëvendosja dhe LDK arritën një marrëveshje për të formuar qeverinë 
më 3 shkurt 2017.21 Kjo përfshiu zëvendësimin e Kryetarit e Kuvendit të zgjedhur më herët, dhe 
konstituimin e Kuvendit 67 ditë pas certifikimit të rezultateve.

Me kalimin e viteve, Kuvendi është shndërruar më shumë në një fushë betejë për partitë politike, sesa 
një depozitues  i sovranitetit kombëtar. Në shumë aspekte ky nuk është rast përjashtues në Ballkanin 
Perëndimor. Koncepti i demokracisë debatuese në rajon është zhvlerësuar nga partitë që përdorin 
metoda thellësisht jo parlamentare të pazareve politike. Vendosja e “mbikëqyrjes legjitime dhe kontrollit 
të politikës” të ushtruar nga politikanë (të zgjedhur), nuk ka vënë plotësisht rrënjë. Në Ballkanin 
Perëndimor, mbikëqyrja dhe kontrolli konsiderohen transaksionarë, si përpjekje e vazhdueshme e 
opozitës për të zëvendësuar qeverinë aktuale në vend se të promovojë përgjegjshmëri.22 

Sidoqoftë, Kosova i ka të veçantat a saj. Si shtet i ri, institucionet e tij të pakonsoliduara janë më të 
ndieshme ndaj veprimeve jodemokratike, procedurave dhe rregullave të mangëta dhe mungesës së 
traditës.  Jo vetëm që institucionet nuk arrijnë të krijojnë dhe veprojnë brenda normave themelore 
demokratike; praktikat e kontrollit parlamentar nuk kryejnë funksionet më themelore. Pyetjet 
parlamentare (PP-të) përdoren shpesh nga partitë e shumicës për të sulmuar ministrat ose promovuar 
agjendat e tyre. Pyetje të tilla që vijnë nga opozita mbeten pa përgjigje ose nuk marrin përgjigje 
përmbajtësore.23 Deputetët e Kuvendit i qëndrojnë rreptësisht besnik partive të tyre për shkak të 
disiplinës partiake. 

20 Radio Evropa e Lirë, Dështon Marrëveshja e Re me FMN, Kosova humb 16 milionë euro, në https://www.evropaelire.org/a/fmn-kosova-/28644699.
html 
21 DW, Kosovë: Albin Kurti zgjidhet kryeministër i Kosovës, 3 February 2020, at https://www.dw.com/sq/kosov%C3%AB-albin-kurti-zgjidhet-
kryeminist%C3%ABr-i-kosov%C3%ABs/a-52245971
22 Raporti i BIEPAG, Kriza e Demokracisë në Ballkanin Perëndimor, mars 2017
23 Ankesat për përgjigjet e pabazuara të Pyetjeve Parlamentare janë të zakonshme edhe në demokracitë e konsoliduara, por edhe më shumë në 
demokracitë e reja që ende po vendosin një traditë parlamentare. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, 68 nga 216 pyetje nuk u përgjigjën 
në vitin 2015, dhe situata nuk u përmirësua me kalimin e viteve. Në vitin 2019 96 pyetje kaluan pa përgjigje, nga gjithsej 248 parashtruara. 
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Komisionet nuk arrijnë të përmbushin  rolin e tyre për shumë arsye; kohës e kufizuar e punës, mungesës 
e kuorumeve, mungesës së mbështetjes së ekspertëve dhe deputetëve të papërgatitur në mbledhje.24 
Kuvendi dështon në përmbushjen e agjendave në përgjithësi; shpesh mungon kuorumi dhe partitë 
politike sjellin çështje të paplanifikuara në rendin e ditës ose përfshihen në debate konfliktuoze dhe 
të pafundme.25 Kuvendi përdoret, në përgjithësi, për të promovuar agjendat e partive që zhvillohen 
diku tjetër.

Agjenda e shtetndërtimit kërkon kompromise të gjera politike. Mungesa e vullnetit politik për të 
siguruar të paktën minimumin e konsensusit për çështje madhore, d.m.th. dialogun me Serbinë, 
reformat zgjedhore dhe strategjitë e politikës së jashtme, rrezikon të shkaktojë pengesa të rëndësishme 
për konsolidimin demokratik të Kosovës në të ardhmen e afërt. Nëse të gjitha palët i qasen diskutimit 
politik me mosbesim, si në disa vitet e fundi, as një rregullore e përmisuar e qartë nuk do mund të 
ndihmonte plotësisht në shmangien e konflikteve. Megjithatë, nuk mund të presim ndonjë ndryshim të 
madh në diskursin politik, por rregullat e lojës duhet të bëhen të qarta, të kufizojnë manipulimet dhe 
të ndihmojnë më mirë në vendosjen e sanksioneve për shkeljet e bëra. 

Përditësimi i rregullores së punës është hap i domosdoshëm për ta bërë Kuvendin më funksional, 
gjithëpërfshirës dhe për të minuar dallimet politike midis palëve. Ka aftësinë për të prodhuar një 
procedurë legjislative më koherente, politika më legjitime dhe qeveri potencialisht më të qëndrueshme. 
Përderisa një RrP e modifikuar nuk bie në kundërshtim me aspketet kuhstetuese të Kosovës, promovon 
një platformë legjislative të favorshme për bërjen e ligjeeve më efektshëm. Si i tillë, rishikimi i RrP-së jo 
vetëm që forcon rolin e Kuvendit si një organ të pavarur legjislativ; ai gjithashtu zvogëlon mundësinë 
e bllokimit legjislativ duke pasur rregulla dhe procedura të  qarta dhe vendosura mirë. 

2. Bllokadat dhe aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese

Zgjedhjet e vitit 2014 dhe 2017 kanë dëshmuar që në mungesë të përkufizimeve të sakta dhe afateve 
kohore të vendosura në Rregulloren e Punës, bllokadat  dhe vonesat e gjata mund të bëhen dukuri 
e zakonshme. Paqartësitë në Kushtetutë dhe RrP që kanë të bëjnë me rolin dhe natyrën e partive 
politike kanë pasur efekt negativ në organizimin brenda Kuvendit. Praktika ka treguar që partitë 
kanë pikëpamje të ndryshme dhe kryesisht të kundërta për definimin e një grupi parlamentar, i cili 
përcakton se kush ka të drejtë të propozoj e emëroj Kryetarin e Kuvendit. 

Marrë parasysh dykuptimësinë në terminologji, palët nuk ishin në gjendje të bënin kompromis dhe të 
zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre. Presidentja Jahjaga e çoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese në vitin 
2014, duke kërkuar sqarime për interpretim se kush kishte të drejtë të formonte qeverinë. Vendimi i 
gjykatës provokoi reagime kontradiktore, e shumica nuk pajtoheshin me të.26 

24 Raporti i NDI, Vlerësimi parazgjedhor në Kosovë, tetor 2019, në: https://www.ndi.org/sites/default/files/Kosovo_Preelection_
Statement_2009_ENG.pdf  
25 Raporti i KDI-së, Raporti vjetor i monitorimit të Kuvendit të Kosovës për vitin 2015, mars 2016
26 Ekspertët kritikuan gjykimin, sepse ky vendim sipas tyre parandaloi opozitën për të paraqitur alternativa, duke miratuar  të drejtën 
de-fakto ekskluzive të emërimit për grupin më të madh parlamentar, edhe kur ekziston shumica alternative e shumicës dhe mund të 
propozojë kandiatë të cilët do të merrnin përkrahjen e shumicës. Partitë që vijnë nga opozita, nga ana e tyre, vazhduan të pretendojnë se, 
me një marrëveshje që përfshinte gati 80 deputetë, që përbënin grupin më të madh parlamentar, në kundërshtim me interpretimin e bërë 
nga Gjykata. Shihni DW, GJK shpall vendimin për zgjedhjen e kryeparlamentarit të Kosovës, 26 gusht 2014,tek https://www.dw.com/sq/
gjk-shpall-vendimin-p%C3%ABr-zgjedhjen-e-kryeparlamentarit-t%C3%AB-kosov%C3%ABs/a-17879633
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Kriza gjashtëmujore pas zgjedhjeve përfundoi me vendimin e gjykatës kushtetuese e cila i dha të 
drejtën ekskluzive për të zgjedhur Kryetarin/e e Kuvendit dhe kryeministrin koalicionit më të madh 
parazgjedhor.27  

Edhe një herë, zgjedhjet e vitit 2017 rezultuan në vakum brenda Kuvendit ku koalicioni fitues PDK, 
AAK-NISMA nuk mori pjesë në seancat e mbledhjeve të njëpasnjëshme, derisa ndërmjetësuan 
marrëveshjen me Aleancën e Re të Kosovës (AKR) dhe arritën të formojnë një qeveri me 61 vota. 
Në këtë kontekst, as Kushtetuta dhe as RrP nuk vendosin afat detyrues me të cilin parlamenti pritet 
të votojë për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit (konstituojnë Kuvendin), ose të paktën kështu e 
interpretuan partitë.28 Ky proces tregoi që partia/ koalicioni fitues mund të bllokojë në mënyrë efektive 
Kuvendin derisa të mbledhë votat e nevojshme për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit, pasi asnjë tjetër 
grup parlamentar nuk mund të propozojë kandidat alternativ dhe as të vazhdojë  procedurën me 
formimin e qeverisë.    

Një vit para fillimit krizës së vitit 2014, Kuvendi kishte shqyrtuar draftin e ri të Rregullores së Punës. 
Një draft i Rregullores së Punës i vitit 2013, parashikonte procedurë të qartë për krijim e Kuvendit 
dhe zgjedhjen e kryeministrit.29 Sipas këtij versioni, “15 deputetë propozojnë kandidatin për kryetar 
të Kuvendit” dhe se “Kryetari do të zgjedhet pa debat dhe me votim të fshehtë” dhe “nëse asnjë 
kandidat nuk ka marrë shumicën e nevojshme, do të zhvillohet një raund i dytë, mes kanditatëve  të 
cilët kanë marrë më së shumti vota në raundin e parë”. Përveç procedurës së votimit dhe të drejtës 
së kandidaturës, drafti i njejtë  gjithashtu synoi të rrisë transparencën e procesit duke krijuar një “ 
komision votimi të udhëhequr nga 5 deputetë që pasqyrojnë përfaqësimin politik proporcional në 
Kuvendi”.30 Sikur të ishte miratuar ai draft, kriza e vitit 2014 do të ishte shmangur plotësisht dhe 
vendimi i diskutueshëm kushtetues nuk do të kishte ndodhur.31

Fatkeqësisht për sistemin parlamentar, aktgjykimi Kushtetues i vitit 2014 nuk la vend për Rregulloren 
e re të Punës që të rregullojë më mirë zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit dhe formimin e qeverisë 
pa ndryshime kushtetuese. Meqenëse drafti i nenit 6 (draft rregullorja e vitit 2013) nuk është më në 
përputhje me vendimin e kornizës kushtetuese pas gjykimit, Gjykata Kushtetuese rrëzoi çdo mundësi 
të ndryshimit të konsiderueshëm. Çdo version i ri i Rregullores së Punës në rastin më të mirë mund 
të ofrojë një trajtim paliativ duke vendosur përkufizime më të sakta dhe më të qarta, por nuk mund të  
ndryshojë procesin dhe të drejën e zgjedhjes së Kryetarit/es së Kuvendit dhe qeverisë pa ndryshime 
të mëtutjeshme Kushtetuese.

27 Rasti Nr. KO119 / 14 Shqyrtimi kushtetues i Vendimit Nr. OS-V-001 votuar nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës për 
zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, AGJ 700/14, 17 Korrik 2014, tek http://gjk-ks.org/wp-content/uploads/
vendimet/gjk_ko_119_14_ang.pdf;
28 Edhe pse Kushtetuta përcakton një afat të qartë (“seanca konstitutive [...] do të mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve nga shpallja zyrtare 
e rezultateve të zgjedhjeve”) disa e kanë interpretuar mandatin si “seanca konstitutive do të mblidhet brenda 30 ditësh ... por mund të 
shtyhet dhe rikthehet në çdo pikë tjetër “. Vlen të përmendet se Kosova është vendi i vetëm ku ndiqet ky interpretim, edhe pse shumica 
e kushtetutave evropiane kanë formulime të ngjashme. Ky mund të jetë një tregues i një kuptimi të përgjithshëm  të dobët juridik dhe 
mungesës së respektimit të Ligjit nga disa parti politike.
29 Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të palramentarizmit, korrik 2017
30 Draft Rregullorja e Punës 2013, neni 6
31 Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar, Gusht, 2017
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Pasojat jo të qëllimshme të Aktgjykimit Kushtetues

Duke u referuar vendimit të diskutueshëm të vitit 2014, Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se, duke 
mos pasur qasje në punën përgatitore për përpilimin e Kushtetutës, ishte e detyruar të merrte vetë 
Kushtetutën në vlerën e saj dhe sipas vetë formulimit të saj.  Si rrjedhojë, gjykata arriti në përfundimin 
se “grupi parlamentar”, në kontekstin e seancës konstitutive, nënkupton partia, koalicion ose lista e 
pavarur që kandidoi për zgjedhje.  Për këto arsye, Gjykata Kushtetuese e cilësoi procesin me të cilin 
koalicioni i i krijuar pas zgjedhjeve synonte të sigurojë kontrollin e Kuvendit jo kushtetues.   

Ky arsyetim, në kontekst, dukej racional dhe i përgjigjej çështjes specifike (një grup partish që kishin 
kandiduar veçmas në zgjedhje duke formuar një koalicion brenda natës pak para seancës konstitutive). 
Mirëpo, kjo ka shkaktuar përfundimin se partia ose koalicioni që marrin numrin më të madh të votave 
në zgjedhje kanë të drejtën ekskluzive për të propozuar kandidatin/en për Kryetar të Kuvendit. Si 
rrjedhojë, zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit u shndërrua në një proces mazhoritar i cili më shumë 
përputhjet me “fituesi i zgjedhjeve i merr të gjitha” sesa me përfaqësimin proporcional. Kjo është, në 
të vërtetë, logjika që prodhoi një situatë të re bllokuese në vitin 2017.

Praktika e mëvonshme ka bërë të qartë se vendimi Kushtetues ka sjellë një numër kontradiktash që 
dëmtojnë logjikën parlamentare. Partia ose koalicioni parazgjedhor fitues jo vetëm që ka të drejtën 
ekskluzive për zgjedhjen e Kryetarit/es së kuvendit, por teorikisht edhe të drejtën për të emëruar 
kandidatin për kryeministër. Kjo nuk ishte shprehimisht pjesë e gjykimit. Por vendimi pasues i Gjykatës 
kushtetuese në lidhje me emërimin e qeverisë, kërkuar nga Presidenti, përdori të njejtën logjikë 
përafërsisht. . Te dy vendimet mbështetën logjikën se fituesi i zgjedhjeve i fiton të gjitha. Pasojat e kësaj 
doktrine janë të shumta. Praktikisht, kjo i ka shtyrë partitë të krojojnë koalicione parazgjedhore pas vitit 
2014. Duke shikur më thellë, gjykata e ka çoroditur disi sistemin zgjedhor proporcional të Kosovës 
duke krijuar situatë të re ku i “fituesi i merr të gjitha”. Me fjalë të tjera, e vetmja gjë që ka rëndësi tani 
është të kesh një ulëse më shumë se pala tjetër, në vend se të krijosh një shumicë pune ose të arrish 
marrëveshje me palët e tjera. Si rrjedhojë, marrë në tëresinë e saj, vendimet e Gjykatës kanë sjellë ngërç 
në sistemin politik dhe kanë bërë procesin e konstituimit te Kuvendit dhe formimit të qeverisë një 
proces automatik duke anashkaluar tërësisht aritmetikën parlamentare  

Në esenë, vendimi i Kushtetueses ka minuar parimet bazë të ndarjes së pushteteve në Kosovë. 
Në vend që të ruajë rregullën e Kuvendit për konsensus të shumicës, ky vendim pa sjellë në pah parimin 
e ‘udhëheqjes nga partia/koalicioni që ka dalë i pari’. Pikërisht insistimi i Gjykatës në këtë parim ka 
rritur edhe më shumë potencialin për vazhdim të ngërçit. Kështu si është tani, interpretimi i nenit 95 
të Kushtetutës në fakt është në kundërshtim me shumicën e elementeve të sistemit parlamentar të 
Kosovës. Në një sistem proporcional, e drejta për të formuar qeverinë nuk interpretohet në kuptim të 
partisë apo koalicionit që ka fituar më së shumti në zgjedhje dhe ulëse në kuvend, por si grupi që ka 
siguruar shumicën në Kuvend. 

3. Vonesat e zgjatura dhe lufta për Kryesinë

Dështimi për të ndryshuar Rregulloren nuk është çështje e mungesës së interesit; Kuvendi është i 
vetëdijshëm për problemet me të cilat përballet në punën  tij të përditshme dhe në fakt, ka provuar 
të azhurnojë atë në disa raste. Nënkomisioni për Mandate, Imunitete, për Rregulloren e Punës filloi 
punën për hartimin e një RrP-je të re para zgjedhjeve të vitit 2014. Me kalimin e viteve, ai paraqiti 
disa drafte por që miratimi i saj vazhdimisht dështoi. Disa drejtues të grupeve parlamentare dhe 
veçanërisht disa nga nënkryetarët e Kuvendit kanë kundërshtuar çdo përpjekje. Si pasojë, asnjë draft 



15

KUVENDI I KOSOVËS: PËRMIRËSIMI I PERFORMANCËS KËRKON RISHIKIMIN E RREGULLORES SË PUNËS

i ri nuk kaloi asnjëherë. 

Në periudhën 2017- 2019, një nga çështjet më të diskutuara ishin struktura dhe kompetencat e Kryesisë. 
Me rregulloren ekzistuese, Kryesia e Kuvendit organizon punën e parlamentit. Përbëhet nga Kryetari 
i Kuvendit dhe 5 Nënkryetarët që përgatisin agjendën e seancave, programin e punës dhe kalendarin e 
Kuvendit, duke vendosur rendin e ditës për agjendën legjislative dhe procesin e projektligjeve deri në 
seancë plenare. Kryesia gjithashtu mban marrëdhënie parlamentare të jashtme dhe miraton projekt-
buxhetin.32 Si e tillë, Presidenca ushtron një shkallë të lartë kontrolli mbi punën e Kuvendit. 

Versioni i vitit 2018, zvogëloi rolin e Kryesisë dhe krijoi një organ të ri, Konferencën e Kryetarëve (KK). 
KK do të përbehej nga Kryetari/ja e Kuvendit, nënkryetarët dhe kryesuesit e grupeve parlamentare.  
Drafti zhvendosi disa kompetenca nga nënkryetarët në këtë konfigurim të zgjeruar. Sipas draftit, KK 
mund të jetë përgjegjëse për caktimin e rendit të ditës për seancat plenare, programin e kalendarit të 
punës dhe strategjinë legjislative, miratimin e raporteve të qeverisë, komisioneve parlamentare dhe 
agjencive të pavarura. Ai gjithashtu propozoi strukturën e komisioneve parlamentare, duke qenë në 
gjendje të propozojë komisione të reja funksionale ose ndryshime në përbërjen e tyre.33 Kryesia do 
të kishtë më shumë rol teknik në krahasim me konfiguracionin e saj aktual. KK ekziston në shumë 
parlamente të tjera, me qëllim që grupeve parlamentare të ju japë më shumë fuqi mbi agjendën, punën 
dhe procedurat e brendshme të Kuvendit (shiko shtojcën 1). 

Duke marrë parasysh këtë, pati shumë ngurrim për të pranuar kalimin e pushtetit nga Kryesia tek KK-
ja e re. Jozyrtarisht, Kryesia nuk pranoi të konsideronte seriozisht Rregulloren e re të Punës. Si rezultat, 
drafti u vë dhe nuk u vu në agjendë për diskutim; asnjëherë nuk arriti të hyjë në rend të ditës, duke 
u vonuar vazhdimisht mes interpretimeve të shumta deri në braktisjen e tij. Edhe pse kaloi leximin 
e parë, nuk ishte planifikuar asnjëherë për të dytin para se Kuvendi të shpërndahej. Përkundrazi, 
Komisioni për Legjislacion e hodhi poshtë draftin dhe rekomandoi që ai të mos miratohej në shtator 
2018, dhe pastaj e largoi tërësisht nga agjenda.34

Ithtarët e KK argumentuan se organi i ri nuk ulë kompetencat e Nënkryetarëve, por lehtëson 
organizimin e brendshëm të Kuvendit. Drafti i fundit, gjithsesi, u desh të bënte kompromis mbi fuqitë 
e të dy organeve për të mbajtur Konferencën e Kryetarëve në draft.35 Diskutimet për përbërjen e KK-
së treguan hezitimin e Kryesisë për të pranuar ndarjen e kompetencave që kanë. Natyra e KK-së në 
draftin e vitit 2018 mbetet e diskutueshme dhe në të njëjtën kohë përbënë një element të rëndësishëm 
për administrimin e parlamentit. Si e tillë, çështja do të rishikohet në pjesën e fundit të këtij studimi.

32 Gjeni të listuara të gjitha detyrat e Kryesisë së Kuvendit, shihni Rregulloren e Punës së Kuvendit të Kosovës, neni 15
33 Draft Rregullorja e Punës 2018, neni 21
34 Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitetet, Rregullore të Punës së Kuvendit dhe Mbikëqyrje të Raportit të Agjencisë Kundër 
Korrupsionit me ndryshime në Draft Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, 19 Shtator 2018.
35 Intervistë e Grupit për Balkan me një zyrtar të Vetëvendosjes, Shtator 2017
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4. E ardhmja: Reformat Kushtetuese apo kontrolli i kufizuar i dëmeve

Mungesa e qartësisë në Rregulloren e Punës ka shkaktuar kriza serioze politike, institucionale, juridike 
dhe kushtetuese. Megjithëse ekziston një konsensus i gjerë i normave që rregullojnë zgjedhjen e 
Kryetarit të Kuvendit, mandati i deputetëve dhe përcaktimi i grupit parlamentar nuk janë ideale. 
Ndërhyrja e Gjykatës Kushtetuese në vitin 2014 parandalon ndonjë zgjidhje tjetër përveçse përmes 
amendamenteve kushtetuese.

Mirëpo, ndryshimi kushtetues është proces i gjatë që kërkon konsensus më të gjerë midis gjithë partive 
politike, dhe duhet të jetë proces i hapur dhe publik. Ndryshimi kushtetues kërkon shumicë të dyfishtë, 
2/3 e të gjithë deputetëve (80/120) dhe 2/3 e gjithë minoriteteve (14/20). Nëse Kuvendi ka qenë 
vazhdimisht i paaftë të pajtohet për rregullat e tij të brendshme për dhjetë vite me radhë, shanset që po 
i njëjti Kuvend do të pajtohet për ndryshime kushtetuese janë edhe më të vogla. Për më tepër, ekziston 
frika se përfaqësuesit Serb, të kontrolluar plotësisht nga Beogradi, do të bllokojnë çdo përpjekje, ose 
edhe më keq do të kërkojnë koncesione të kushtueshme në shkëmbim të mbështetjes së tyre.36

Prandaj, duke njohur nevojën për të rishikuar Kushtetutën por edhe marrë në konsideratë vështirësitë 
e lartë-përmendura, do të ishte me e lehtë për Kuvendin që në fund të pajtohet për rishikimin e 
Rregullores së Punës. Përderisa, Rregullorja e pandryshuar mbetet në fuqi, gjasat janë që çdo zgjedhje 
të reja do të pasohen me një krizë apo bllokim politik të ri. Edhe pse Rregullorja e Punës vetë nuk 
mund ta reformojë procesin e zgjedhjes së Kryetarit të Kuvendit, dhe formimin e qeverisë, mirëpo 
ajo mund të përshkruaj kornizën kohore dhe të definoj më mirë procedurat në kuadër të rendin 
kushtetues të tanishëm. Pjesa vijuese shqyrton gjerësisht çështjet që duhet të mbulojë një rregullore e 
tillë e detajuar, të ndara sipas rëndësisë së tyre tematike.

ADRESIMI I ÇËSHTJEVE KRYESORE: NJË STUDIM 
KRAHASUES

Aktualisht, mungesa e afateve kohore për rishikimin e legjislacionit e vonon në mënyrë të panevojshme 
procesin e ligj-bërjes përderisa përkufizimet e paqarta ngjallin debate të panevojshme në mes 
të deputetëve të Kuvendit. Rregullat aktuale i japin shumë fuqi Kryetarit/es të Kuvendit dhe nuk 
sanksionojnë ministrat ose anëtarët e Kuvendit, e që si rrjedhojë sjell rezultate të dobëta dhe legjislacion 
jo koherent. Draft-Rregullorja e re adreson disa nga mangësitë e praktikave të kaluara të Kuvendit dhe 
është në vetvete një përpjekje për të përmirësuar procesin legjislativ duke ofruar përkufizime  më të 
qarta dhe afate kohore. 

Kur shikohet nga perspektiva e funksionimit, draft-Rregullorja e Punës e vitit 2018 vendos afate 
më të mira kohore dhe agjendë për procesin legjislativ, në një mënyrë përmirëson mekanizmat e 
mbikëqyrjes parlamentare, adreson fushë-veprimtarinë dhe kushtet që duhet të përmbushin procedurat 
e përshpejtuara, ofron një kornizë rregullatore më të mirë për kodin e mirësjelljes së deputetëve të 
Kuvendit dhe  në tërësi do të rriste transparencën e Kuvendit. 

36 “Përfaqësuesit serbë mund të kërkojnë ndryshime kushtetuese për të integruar marrëveshjen për Asociacionin e komunave siç u ra dakord 
në Bruksel”, intervistë e Grupit për Balkan me deputetë nga LDK, prill 2018.
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Po ashtu, ajo adreson disa nga problemet që kanë qenë evidente në proceset ligj-bërëse të legjislaturave 
të kaluara. Në përgjithësi, drafti i vitit 2018 shihet si një dokument më i avancuar, adreson disa nga 
çështjet kyçe që kanë penguar pasjen e proceseve produktive legjislative që nga viti 2010. 

Megjithatë, drafti i vitit 2018 nuk mund të shihet si gjithëpërfshirës. Ai vazhdon të dështojë aspekteve 
tjera të rëndësishme të praktikës parlamentare. Drafti nuk ka adresuar në mënyrë adekuate refuzimin 
e Pyetjeve Parlamentare nga Ministrat, nuk ka sanksionuar mungesat e deputetëve apo refuzimet për 
të marrë pjesë në interpelanca. Më e rëndësishmja, drafti nuk ka rregulluar mbikëqyrjen efikase të 
agjencive të pavarura apo mbikëqyrjen e nevojshme të Qeverisë nga ana e opozitës përmes kryesimit 
të komisioneve parlamentare. 

Kapitulli vijues i raportit ofron një analizë vlerësimi të çështjeve më të rëndësishme që kanë ardhur 
si rrjedhojë e përkufizimeve të paqarta në RrP-së. Në mënyrë që të ofrohet një rishikim sistemik i 
kufizimeve të RreP, punimi analizon katër aspekte tematike. Bazuar në intervistat e realizuara, raportet 
e ekspertëve dhe diskutimet në grupet punuese, Grupi për Ballkan ka identifikuar disa çështje që 
mund të grupohen si në vijim 1) struktura e Kryesisë, 2) Procesi legjislativ, 3) mbikëqyrja e Qeverisë, 
4) Përgjegjësitë e deputetëve të Kuvendit. Kapitulli paraqet një analizë të rregullimit aktual, draftin e
vitit 2018 si dhe rezultatet e studimit krahasues. 

Kryesia e Kuvendit 
kundrejt Konferencës 

së Kryetarëve 

Seanca konstitutive dhe 
zgjedhja e Kryetarit 

Zgjedhja, kompetencat 

dhe struktura 

e Kryesisë 

Procedura Ligjëvënëse

Procedura e përshpejtuar 
dhe shmangia nga 

Rregullorja e Punës 

Procedura për Ligjin 
e Buxhetit 

Tërheqja e projektligjeve 
gjatë seancave plenare 

Definimi i kuorumit 

Punët e pambaruara

Mbikëqyrja e 

qeverisë 
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për opozitën 

Mbikëqyrja e Agjencive 
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Seanca Plenare

Gjuha jo-parlamentare

Amendamentimi i 
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1. Zgjedhja, Kompetencat dhe Struktura e Kryesisë

Zgjedhja e Kryetarit/es të 
Kuvendit mbetet ndoshta 
vështirësia më e madhe e 
Rregullores. Duke marrë 
parasysh vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese dhe natyrën 
kushtetuese të zgjedhjes së 
Kryetarit/es, draft-Rregullorja 
duhet të amandamentohet në 
mënyrë që të adresojë të gjitha 
zhvillimet relevante. Seanca 
konstituive ku zgjidhet Kryetari/
ja në mënyrë të drejtpërdrejt 
ndikon në atë që është shpjeguar 
te  “Struktura e Kryesisë”. Në 
fund të ditës, Kryetari/ja së bashku me Kryesinë përbëjnë autoritetin kryesor të Kuvendit. Si rrjedhojë, 
është çdo herë e më e rëndësishme që të rishikohet procesi i zgjedhjes, roli dhe përbërja e Kryesisë. 

1.1 Seanca Konstituive dhe Zgjedhja e Kryetarit/es së Kuvendit 

Zgjedhja e Kryetarit/es vazhdon të jetë një nga aspektet më problematike të seancës konstituive 
të Kuvendit. Me pothuajse asnjë sqarim apo elaborim të asaj se çka konsiderohet si procedura 
përfundimtare e funksionimit të Kuvendit, Rregullorja aktuale vetëm thotë që “Kryesuesi/ja e seancës 
inaugurese do të kërkojë nga grupi më i madh parlamentar që të propozojë kandidatin/en për Kryetar/e 
të Kuvendit”.37 Ky nen, si i vetmi që shpjegon në vetëm një fjali procedurën e zgjedhjes së Kryetarit/
es, është përgjegjës për promovimin e kushteve që në fakt kanë quar deri te shpërdorimet politike. 

Megjithëse drafti i vitit 2018, adreson një dimension të procedurës aktuale për zgjedhjen e Kryetarit/
es së Kuvendit, ende vazhdon të jetë shumë i mangët. Me një paragraf  për procedurën e përzgjedhjes 
që mbetet e njëjtë, neni i azhurnuar në këtë draft ka sjellë një aspekt të ri. Versioni i rishikuar thotë 
që “seanca konstituive nuk mund të konsiderohet e përfunduar deri sa të zgjedhet Kryetar/ja e 
Kuvendit”.38 Shtimi i këtij paragrafi adreson një nga aspektet kyçe të zbrazëtirës që ekziston në pikën 
që konsiderohet më e rëndësishmja në procedurën parlamentare. Siç është elaboruar gjatë diskutimit 
mbi kontekstin, ngërçi politik i kaluar në Kosovë, dështimi i Rregullores së Punës që të përshkruaj në 
detaje kushtet dhe afatet kohore për procedurën e zgjedhjes kanë krijuar hapësirë për partitë politike 
që të vonojnë seancën konstituive pa pasur ndonjë pasojë. Neni i ri në draft mëton që drejtpërdrejt të 
adresojë këtë diskrepancë.

37 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 12(2)
38 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 11 (3)
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Rregullimi i zgjedhjes së Kryetarit/es mbetet një nga aspektet vendimtare të praktikës parlamentare. 
Edhe në parlamentet e vendeve të tjera si në Kosovë, procedura e zgjedhjes konsiderohet ngjashëm 
shumë e rëndësishme. Gjermania, Sllovenia dhe Shqipëria kanë nene specifike që rregullojnë zgjedhjen 
e Kryetarit/es  në mënyrë të detajuar, ashtu që të shmangen paqartësisë procedurale.39 Rregullorja 
e Punës së Bundestagut në Gjermani parasheh një lloj balotazhi përmes tri rundeve të votimit. Kjo 
rregull parasheh që “nëse shumica nuk arrihet me votimin e parë të anëtarëve të Bundestagut, një 
kandidat i ri mund të propozohet për votimin e dytë, e nëse prapë nuk arrihet shumica e votave 
të anëtarëve të Bundestagut atëherë organizohet një votim i tretë”.40 Në anën tjetër, Parlamenti i 
Shqipërisë parasheh një formë tjetër të zgjedhjes së Kryetarit/es. Rregullorja e parlamentit të vendit 
parasheh që “kandidati/ja për Kryetar/e të Parlamentit duhet të propozohet nga së paku 15 anëtarë 
të Kuvendit”.41 Për më shumë, Rregullorja parasheh që në rast që asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë 
numrin e nevojshëm të votave, atëherë vazhdohet me raundin e dytë të votimit ku do të votohet për 
dy kandidatët që kanë marrë numrin më të madh të votave”.42

Duke marrë parasysh efikasitetin në zgjedhjen e Kryetarit/es në seancën konstituive, qasja me balotazh 
përmes disa rundeve të votimit përdoret gjerësisht nga shumë legjislatura. Megjithëse shembujt e 
mekanizmave procedurat për zgjedhjen e Kryetarit/es në Budestagun gjerman dhe Parlamentin e 
Shqipërisë janë të dobishme, aplikimi i tyre në Kuvendin e Kosovës, mund të jetë problematik për 
shkak të rregullave kushtetuese. 

Janë dy probleme kyçe për të pasur një kornizë rregullative më të avancuar. Së pari, drafti i RrP ka 
dështuar të inkorporojë Vendimin e Gjykatës Kushtetuese rreth asaj se kush ka të drejtë të ushtrojë të 
drejtën e zgjedhjes së Kryetarit/es (që duhet të jetë në Nenin 11, par. 2 të draftit të RrP).43 Në rast se 
vetëm partia më e madhe ose koalicioni që ka kandiduar në zgjedhje mund të propozojë kandidatin/
en, kjo duhet të reflektohet në draft Rregullore. Në anën tjetër, ofrimi i sa më shumë qartësimeve rreth 
procesit në kuadër të kornizës kushtetuese do të ulte gjasat e krizave të reja. 

Së dyti, draft-Rregullorja ende ka mungesë të mekanizmave për të adresuar vonesën në mbajtjen e 
seancës konstituive. Siç është parë në të kaluarën, seanca nuk është mbajtur deri në momentin kur 
koalicioni qeverisës është bindur që ka shumicën për të zgjedhur Kryetarin e Kuvendit. Duke marrë 
për bazë Nenin mbi seancën inauguruese të Kuvendit (që do të duhej të mbahej brenda 30 ditësh 
të shpalljes zyrtare të rezultatit të zgjedhjeve), Rregullorja duhet të përmbajë dispozita specifike që 
parashohin që seanca konstituive të mbahet brenda afatit dhe të mos pauzohet deri sa të zgjedhet 
Kryesuesi/ja. 

Në mënyrë që adresohen këto mangësi, duhet të mbulohen tri çështje kyçe. Afati kohor për seancën 
konstituive pas certifikimit të rezultave zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) duhet 
të jetë i ashpër dhe seanca duhet të mbahet pa asnjë përjashtim brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh. 

39 Me përjashtim të Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, që ka procedura më të detajizuara për krijimin e legjislaturës së re se sa vetëm 
zgjedhjen e Kryetarit/es së Kuvendit (shih Kapitulli II: Konstituimi i Kuvendit Kombëtar).
40 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 2(2)
41 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 6 (1)
42 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 6 (2)
43 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 11 
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Kjo do të thoshte që në rast se as Kryesuesi dhe Kuvendi nuk mund të mblidhen në seancë siç ka 
përcaktuar Kushtetuta, atëherë një procedurë automatike do të hynte në fuqi që të vendoste mbajtjen 
e seancës.44 Kështu, e drejta për thirrjen e seancës konstituive nuk do të ishte vetëm në diskrecionin 
e Kretarit/es apo në vullnetin e partive politike. Në këtë rast, nëse Kryetari/ja do të dështonte të 
caktojë datën brenda dhjetë deri në afatin 30-ditor, atëherë kryesia në largim do të detyrohej të fillonte 
përgatitjen për takimin pesë (ditë) para këtij afati kushtetues. Kjo do të ndihmonte në heqjen e pengesës 
së diskrecionit të akterëve në vonimin e seancës konstituive dhe do të ulte gjasat e një krize që do të 
mund të pasonte. 

Përderisa këto propozime shërbejnë si kundër-masa të vonesës së seancës konstituive, procedura e 
zgjedhjes së Kryetarit/es së Kuvendit kërkon edhe hapa shtesë. Kushtetuta dhe vendimi i saj për 
zgjedhjen e Kryetarit/es thjesht rregullojnë kornizën ligjore për të drejtën ekskluzive të partive politike 
për ta plotësuar këtë pozitë. Megjithatë, ato nuk e sqarojnë procesin e zgjedhjes dhe procedurat që 
duhet ndjekur në rast se partia më e madhe dështon të sigurojë shumicën e nevojshme. Në përputhje 
me vendimin e Gjykatës Kushtetuese, Rregullorja duhet ta rregullojë këtë procedurë në mënyrë shumë 
të qartë. Siç e kemi parë në legjislaturat e kaluara, kandidati i partisë më të madhe shpesh ka dështuar 
të sigurojë mbështetjen e gjashtëdhjetë e një (61) deputetëve, pra shumicën e ulëseve të Kuvendit. Një 
masë për ta rregulluar këtë do të mund të ishte vendosja e kufizimit që në rast që partia apo koalicioni 
më i madh nuk do të mund të propozonte një kandidat që tashmë ka dështuar ta marrë besimin e 
Kuvendit, atëherë të kërkohet nga ta një ‘listë e ngushtë’ e kandidatëve për të cilët do të votonte 
Kuvendi, në vend të ofrimit të vetëm një emri. Duhet të definohet qartë se si të procedohet tutje nëse 
votimi (çoftë elektronik, me dorë apo ndonjë mënyrë tjetër) dhe çfarë do të ndodhte nëse kandidati/ja 
e propozuar nuk arrin të marrë votat e mjaftueshme, në mënyrë që të shmanget ndonjë ngërç apo krizë 
e re. Në rast që propozohet vetëm një kandidat, Kryesuesi/ja e seancës menjëherë duhet të kërkojnë të 
nominuarin e ri e që nuk do të ishte personi i njëjtë me herën e parë. Cilado që do të ishte përmbajtja 
specifike, një proces i qartë do të duhej të ndiqej pa lejuar hapësirë për situata të ngjashme sikur ajo 
e vitit 2017. 

1.2. Kryesia e Kuvendit kundrejt Konferencës së Kryetarëve 

Të kuptuarit e reformës legjislative që Konferenca e Kryetarëve (KK-ja) do të sillte është e rëndësisë 
së jashtëzakonshme në aspekt të efikasitetit procedural. Megjithëse çështja e KK është mbyllur në 
debatin politik që ndërlidhet me ndarjen e kompetencave mes dy trupave, në esencë ajo lidhet edhe me 
një çështje kyçe: llogaridhënien. Rëndësia e reformës së KK në këtë aspekt është dy-kahor: 1) Përbërja 
e saj politike dhe 2) ndarja e kompetencave të Kryesisë. 

Duke pasur parasysh diskutimin e kontekstit të KK-së në pjesët e mëparshme, kjo pjesë kërkon të 
analizojë rëndësinë e këtij organi në krahasim me Rregulloret e tjera të rasteve studimore. Rregullorja e 
Punës së Bundestagut Gjerman, Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë dhe Parlamentit të Shqipërisë kanë 
paraparë nene të veçanta që përshkruajnë rolet e organeve të veta kryesore. Bundestagu Gjerman ka 
dy organe kryesore me përbërje të ndryshme. 

44 Kushtetuta e Kosovës, Neni 66 (3)
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E para, ‘Kryesia’ përbëhet nga Kryetari dhe nënkryetarët e Bundestagut, përderisa organe e dytë 
‘Këshilli i Pleqve’ (në shumë raste quhet Këshilli i të Besuarve), po ashtu ka në përbërjen e tij edhe 23 
anëtarë që caktohen nga grupet parlamentare.45 Kuvendi Kombëtar i Sllovenisë, ka formë të ndryshme, 
me vetëm një organ kryesor, megjithatë ky trup ka përbëje të diversifikuar. ‘Këshilli i Kryetarëve të 
Kuvendit Kombëtar përbëhet nga Kryetari dhe Nën-kryetarët e Kuvendit Kombëtar, kryesuesit e 
grupeve parlamentare dhe deputetët e komuniteteve etnike.46 Rregullorja e Parlamentit të Shqipërisë, 
ngjashëm me Bundestagun, ka vendosur dy organe kryesore: ‘Byronë e Parlamentit’ dhe ‘Konferencën 
e Kryesuesve të Grupeve’. ‘Byroja e Kuvendit’ përbëhet nga Kryetari i Parlamentit, nën-Kryetarët, 2 
sekretarë të buxhetit dhe 4 sekretarë, përderisa ‘Konferenca e Kryesuesve të Grupeve’ përbëhet nga 
Kryetari/ja dhe shefat e grupeve parlamentare.47

Përbërja politike e organeve kryesore është një aspekt kyç që duhet rregulluar nga Rregullorja e Punës. 
Më e rëndësishmja, është edhe çështja nëse vendosja e agjendave duhet të centralizohet në një organ 
apo duhet të jetë përgjegjësi që ndahet brenda disa organeve të ndryshme. Diskutimi rreth përbërjes së 
KK-së në veçanti, adreson çështjen se pse duhet balancimi i ndarjes në mes të organeve kryesore është i 
rëndësishëm. Në rastin e Kosovës, Rregullorja aktuale favorizon partitë e mëdha politike. Në këtë rast, 
një organ i vetëm i centralizuar në kuadër të Kuvendit që është rezultat i ndarjes së ngushtë politike, 
vetëm sa e delegjitimon llogaridhënien e këtij organi. Duke parë se si përbërja e Kryesisë ka natyrë 
politike, duhet parë mënyra se si Rregullorja do të mund të rriste llogaridhënien dhe funksionimin më 
të mirë të organit qendror. Si në rastin e Sllovenisë për shembull, kur vendoset të shkohet vetëm me 
një organ qendror, përbërja e Kryesisë do të duhej të ketë një pjesëmarrje më të gjerë të anëtarëve të 
Parlamentit (kryesuesit e grupeve parlamentare, nënkryetarët dhe komunitetet). Ndërsa nëse shkohet 
me një strukturë më të decentralizuar si në rastet e Shqipërisë dhe të Gjermanisë, përkatësisht me 
pasjen e dy organeve qendrore, duhet të sigurohet një qasje përfshirëse përmes anëtarësisë së kufizuar 
që  shpërndahet në organe të ndryshme. 

Versioni i vitit 2018, ka zgjedhur një strukturë më të decentralizuar, ka ruajtur Kryesinë ashtu siç 
është definuar në Kushtetutë, dhe ka krijuar Konferencën e Kryetarëve që do të mblidhte Kryesinë 
(Kryetarin/en dhe nënkryetarët) bashkë me udhëheqësit e grupeve parlamentare për të diskutuar 
disa çështje. Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, megjithëse nuk është anëtar i KK-së, do të ishte 
prezent gjithashtu në takime. Megjithatë, një çështje e rëndësishme që mungon në draft është mos 
rregullimi i procesit të vendim-marrjes brenda KK-së, gabim ky i madh duke pasur parasysh fushën e 
kompetencave që do të kishte pasur. Në parim, KK-ja do të duhej të vendoste me konsensus, mirëpo 
në rastet kur kjo nuk do të ishte e mundur, Rregullorja do të duhej të vendoste një procedurë që do 
të zhvillohej në këto raste. Nëse do të kërkohej që të votohet, rregullat do të duhej të sqaronin nëse 
të gjitha votat do të ishin të barabarta apo nëse vota do të peshonte në përputhje me madhësinë e 
grupeve përkatëse parlamentare. Draftet e ardhshme të Rregullores, do të duhej të parashihnin këtë 
strukturë të re, duke përfshirë edhe dispozitat specifike përkitazi me vendimmarrjen. 

45 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 5 dhe Rregulla 6
46 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 21(2)
47 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë Neni 8 dhe Neni 12
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1.3 Detyrat e Kryesisë dhe Konferencës së Kryetarëve 

Ajo që konsiderohet si aspekt tejet i rëndësishëm në draftin e vitit 2018 të Rregullores është ulja e 
kompetencave që është propozuar me kalimin e detyrave nga Kryesia drejt KK-ja. Siç  është elaboruar 
më lart, diskutimi rreth KK-së paraqet një shkëmbim legjislativ në dy nivele, ku Kuvendi duhet të 
vendos në mes të një organi të centralizuar me pjesëmarrje të gjerë politike apo dy organeve të ndryshme 
por me pjesëmarrje më të kufizuar politike. Ky ndryshim nuk është vetëm çështje e diskutimit për të 
siguruar pjesëmarrjen politike, por në të njëjtën kohë edhe për të vlerësuar nëse detyrat do të ndahen 
apo nëse do të konsolidohen në një organ të vetëm. E para është edhe çështje e llogaridhënies dhe 
përfaqësimit, përderisa e fundit ka të bëjë me efikasitetin. Duke pasë parasysh që pjesëmarrja politike 
është diskutuar gjerësisht më lartë në aspekt të përbërjes së Kryesisë (dhe KK-së), pjesa në vijim 
vlerëson detyrat e KK të ardhshme të Kuvendit. 

Me Rregulloren aktuale, Kuvendi ka mungesë edhe të pjesëmarrjes politike e edhe të funksionimit 
efikas.48 Aktualisht, Kryesia ka kompetenca mbi administratën, burokracinë dhe shpërndarjen e 
detyrave dhe vendos agjendës e Kuvendit.49 Për shumë njerëz, centralizimi i detyrave në Kryesinë, si 
organin e vetëm është parë si i dëmshëm për funksionimin efikas dhe të paanshëm të organit më të 
lartë. Ndarja dhe kalimi i detyrave që është propozuar në draft-Rregullore shihet si një përmirësim i 
pushtetit të konsoliduar kryesisht në Kryesinë aktuale. Ky ndryshim kalon autoritetin për vendosjen e 
agjendës te KK-ja, ndërsa Kryesia ruan aspektet e funksionimit administrativ dhe burokratik (buxheti, 
financat etj).50 

Kjo formë e përbërjes së Kryesisë së Kuvendit nga dy organe, është model që shihet edhe në 
Gjermani dhe Shqipëri. Bundestagu ka Këshillin e Pleqëve dhe Kryesinë që ndajnë kompetencat mes 
vete. Këshilli i të Vjetërve nuk ka pushtet obligativ në vendim-marrje, por më shumë shërben për 
tu siguruar që “arrihen marrëveshje në mes të grupeve parlamentare për caktimin e kryesuesve të 
komisioneve dhe për planin e punës së Bundestagut”.51 Në anën tjetër, Kryesia/Presidiumi, ka rolin 
kyç në vendimmarrje. Në rastin e Shqipërisë, Konferenca e Grupit të Kryesuesve është autoriteti 
më i lartë për shumë çështje kyçe vendimmarrëse, përderisa Byroja që funksionon me përfaqësim të 
kufizuar, vendos vetëm për buxhetin dhe bazohet në raportet e sekretarëve.52 Kuvendi Kombëtar i 
Sllovenisë, në krahasim me dy rastet e tjera krahasuese, ka vetëm një organ të centralizuar të kryesisë 
e që ka përfaqësim të konsideruar politik (shih kapitullin 1.2.). Këshilli i Kryetarit/es së Kuvendit 
Kombëtar ka autoritet mbi një numër procesesh ligjbërëse, duke përfshirë rishikimin e propozimeve 
për miratim të draft-ligjeve me procedurë të shpejtë apo diskutimin e draft-ligjeve me procedurë të 
shkurtuar, alokimin e kohës dhe kohëzgjatjen e seancave etj.53 

Draft-Rregullorja e vitit 2018 ka ndjekur shembullin e Gjermanisë dhe të Shqipërisë, dhe së paku 
në teori shërben për funksionim më të mirë të vetë sistemit se sa shembulli i Sllovenisë. Megjithëse 

48 Shih pjesën e diskutimit në 1.2. për referencë.
49 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 15
50 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 19 dhe Neni 21
51 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 6(2) dhe Rregulla 6(3)
52 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 11 dhe Neni 12
53 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 21 (6)
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Këshilli i Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë siguron përfaqësim gjithëpërfshirës politik në një organ 
të centralizuar, lista më e shkurtuar e përgjegjësive dhe detyrave mund të pengojë Kryesinë që të 
maksimizojë efikasitetin.  Kryesia me dy organe që kanë detyra të ndryshme  dhe nivele të ndryshme 
të përfaqësimit politik, siguron arritjen e realizimit të punëve sistematikisht. Në këtë aspekt, drafti i 
fundit siç u cek edhe më lart favorizon kryesinë, që do të ruante shumicën e kompetencave të veta, 
duke i lënë KK-së rol për “diskutimin” e agjendës, përgatitjen e raportit vjetor të punës së Kuvendit, 
propozimin e strukturës së komisioneve dhe miratimin e kalendarit javor të aktiviteteve. 

Drafti i ri duhet të shkojë më tutje dhe rishikojë balancimin në mes të të dy institucioneve, të qartësojë 
fushë-veprimtarinë e secilit organ dhe rreth detyrave, të vendoset se cili organ propozon e cili merr 
vendim, si dhe të shmanget përdorimi i definicioneve të paqarta. Idealisht, KK-ja do të duhej të 
kishte rol këshillëdhënës në procesin e buxhetimit si dhe të jetë autoriteti përfundimtar për çështjet 
e brendshme të Kuvendit, siç janë agjenda, kalendari javor si dhe plani vjetor i punës. Për më shumë, 
do të duhej të vendoste për strukturën e komisioneve parlamentare pas propozimit të Kryesisë (dhe jo 
anasjelltas), të japë këshilla në veprimet disiplinore kundër deputetëve  që kanë ndikim përtej seancës 
apo komisionit dhe të vendosë rreth çështjeve të të papërfunduara në fillim të mandatit. 
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2. Procedura ligjvënëse

Për nga rëndësia, diskutimi rreth 
Rregullores së Punës nuk mund të 
bëhet në mënyrë substanciale pa 
adresuar implikimet e ligj-bërëse 
si një proces parlamentar. Një 
procedurë legjislative që është 
përfshirëse dhe e strukturuar 
shërben si shtyllë e një qeverisjeje 
të përgjegjshme. Megjithëse 
Rregullorja e Punës e ka një 
kapitull (XIII) të dedikuar për 
“Procedurën Ligj-vënëse”, janë 
edhe disa çështje që vazhdojnë 
të pengojnë produktivitetin e 
Kuvendit. Një problem specifik 
i identifikuar në Figurën 3, e 
që janë shndërruar në barriera 
institucionale drejt ligjbërës 
efikase, janë rezultat i debateve 
të ekspertëve për çështje që kanë 
të bëjnë me Rregulloren aktuale, 
si dhe për disa shqetësime të 
anëtarëve të grupeve punuese. 
Diskutimi më poshtë thekson 
disa nga zbrazëtirat në procedurat 
legjislative që janë aktualisht  në Kuvend, e që vijnë si rrjedhojë e drejtpërdrejt e paqartësive së 
Rregullores së Punës për aspektet e përshkruara në figurë. 

2.1.Procedura e Përshpejtuar dhe shmangia nga Rregullorja e Punës 

Kuvendi i Kosovës ka një histori të kalimit të ligjeve me procedura të përshpejtuara. Shmangia nga 
Rregullorja e Punës tek procedura për miratimin e ligjeve të Pakos së Ahtisarit, edhe pse e konsideruar 
për të qenë e nevojshme, është bërë dukuri qe ndodh rregullisht e zakontë në Kuvendin e Kosovës. 
Çështjet urgjente të politikave ndonjëherë kërkojnë shmangie nga Rregullorja e Punës; sidoqoftë, 
duhet të ekzistojnë dispozita të qarta që rregullojnë kushtet në të cilat arsyetohet një veprim i tillë.54 
Inivtiativat ligjore me interes jetësor që kërkojnë veprim të shpejtë duhet të jenë në gjendje të zbatohen 
jashtë kufizimeve të Rregullores së Punës. Problemi është që Kuvendi vazhdimisht ka anashkaluar 
Rregulloren e Punës në kalimin e ligjeve të cilët kërkojnë rishikim  dhe shqyrtim pëmbajtësor.

54 OSBE, Draft-opinioni, Pjesët I-III të Rregulloreve të Punës së Kuvendit Kombëtar të Armenisë, prill 2017, në https://www.osce.org/odihr/313051 

Procedura e përshpejtuar 
dhe shmangia nga RrP-ja 

Procedura legjislative 
për Ligjin e Buxhetit 

Tërheja e projektligjeve 
nga seancat plenare 

Çështjet Mangësitë Në draftin e vitit 2018

- Nuk ekziston procedurë e 
qartë për procedurën e 
përshpejtuar;
- Zbatim i dobët edhe i vështirë 
i ligjeve;
Mungesë e diskutimet në 
komisione dhe seanca;

- Nuk ka nen të caktuar për 
procedurën për Ligjin për 
Buxhetin 
- Ligji për Buxhetin aprovohet 
me procedurë të përshpejtuar 
- Mungesë e raportimit të 
rregullt dhe involvimit të 
komisionit

- Ligjet që diskutohen për një 
kohë të gjatë tërhiqen;
- Kohë dhe burime të humbura 
duke debatuar për ligje që 
potencialisht tërhiqen;

E ADRESUAR

NUK ËSHTË 
ADRESUAR

PJESËRISHT E 
ADRESUAR

Amendamentimet e 
projektligjeve gjatë 
seancave plenare 

- Pengojnë efikasitetin e 
Kuvendit;
- Amendamentet nuk trajtohen 
në komisionet përkatëse;

Definimi i kuorumit 

- Procedura jo-efikase për të 
siguruar kuorumin;
- Funksionim jo-efikas i 
seancave të Kuvendit

Punët e papërfunduara
- Shtyrje të panevojshme të 
proceseve legjislative 

E ADRESUAR

E ADRESUAR

NUK ËSHTË 
ADRESUAR
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Dallimi i paqartë mes shmangies nga Rregullorja e Punës dhe përshpejtimit të procedurave ka rezultuar në 
procedura legjislative të përshpejtuara. Shmangia e Rregullores është ndryshe nga nocioni i procedurës 
së përshpejtuar, përderisa shmangia detyron devijim komplet nga Rregullorja e Punës (shihni Nenin 
84). Edhe pse është esenciale që RrP-ja të përfshijë nenet mbi procedurën e përshpejtuar, shmangia 
nga Rregullorja nuk shihet si pjesë përbërëse e një dokumenti të tillë procedural (shihni Aneksin 1 për 
artikujt në lidhje me shmangien nga Rregullorja e Punës). 

Në rastin e Kosovës, e kundërta ndodhë. Rregullorja e Punës e tanishme rregullon shmangien nga 
rregullat, megjithatë, nuk arrin të përcaktojë plotësisht qëllimin e procedurës së përshpejtuar. Në 
mungesë të një dallimi të qartë mes këtyre rregullave, deputet e Kuvendit të Kosovës kanë përdorur 
shmangien nga Rregullorja e Punës si mjet për të kaluar ligjet përmes procedurës së përshpejtuar. 
Praktikisht, megjithatë, përdorimi i shmangies nga RrP-ja ka prodhuar porcese legjislative që në tërësi 
kanë shpërfill Rregulloren e Punës. Pa asnjë Nen mbi procedurën e përshpejtuar, deputet kanë nxitur 
shmangien komplet nga RrP në mënyrë që të përshpejtojnë kalimin eligjeve të caktuara. 

Një pjesë e konsiderueshme e legjislacionit të rëndësishëm në vitet e fundit ka kaluar duke përdorur 
procesin e shmangies nga Rregullorja e Punës. Ligji për Amnisti dhe ligjet tjera në lidhje me kushtet për 
liberalizim të vizave me BE-në, janë miratuar në baza të procedurës së përshpejtuar.55 Sipas Raportit 
monitorues të KDI-së për vitin 2018, 11 ligje janë miratuar përmes procedurës së përshpejtuar.56 
Ligjet e miratuara përmes procedurës së përshpejtuar nuk kalojnë rishqyrtimin e nevojshëm dhe bëhen 
të vështirë për tu zbatuar. Kjo e metodë e miratimit të ligjeve është përdorur për ligje në lidhje me 
Dhomat e Specializuara të Kosovës. Miratimi i ligjeve pa procedurë të rregullt parlamentare me dy 
lexime dhe pa konsultime të nevojshme me publikun dhe grupet e interesit i bën ato ligje vështirë 
të zbatueshme.57 Rregullorja e Punës nuk duhet të lejojë shmangien e pjesëve të tëra të procesit së 
miratimit të ligjit58.  

Aktualisht, Rregullorja e Punës kërkon “shmangia nga RrP mund të vendoset me vendimin e dy të 
tretave (2/3) të deputetëve të pranishëm të Kuvendit”. 59 Formulim i ngjashëm është bërë në draftin 
e vitit 2018. Për më tepër, me paqartësi thotë se “shmangia mund të ndodhë kur nuk bie ndesh 
me dispozitat e Kushtetutës dhe me Standardet Evropiane”. 60 Procedurat e paqarta në lidhje me 
shmangien nga Rregullorja të përfshira në Rregulloren e Punës aktuale ka lejuar keqpërdorimin e 
vazhdueshëm të procedurës legjislative të përshpejtuara. Në parim, në një sistem demokratik legjislativ 
i cili funksionon siç duhet, nenet në largimin komplet të Rregullores për Punë nuk duhet të ekzistojnë. 
Përkundrazi, Rregullorja e Punës duhet të përcaktojë qartë se në çfarë rrethanash të jashtëzakonshme 
lejohet devijimi nga rregullat, pasi disa procedura mund të kërkojnë një devijim të vogël, dhe pastaj të 
përcaktojë saktësisht se çfarë mund të sjellë një devijim i tillë. 

55 Raporti i KDI-së, Fletënotime, Kuvnedi i Kosovës,  I-IV/2013, 2013
56 Raporti i KDI-së, Raporti i Monitorimit të Kuvendit për vitin 2018, mars 2019 
57 Raporti i KDI-së, Raporti i Monitorimit të Kuvendit për vitin 2015, mars 2016
58 Intervistë e Grupit për Balkan me një ekspert të parlamentarizmit, shtator 2017
59 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 84 
60 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 84 
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Për të adresuar çështjet e provizioneve të aqarta sa i përket shmangies nga Rregullorja në atë aktuale, 
drafti i vitit 2018, përshkruan një numër të kritereve për rregullimin e procedurës legjislative të 
përshpejtuar. Drafti përcakton të standardizojë një afat kohor, si dhe vendos kriteret e përshtatshmërisë 
së ligjeve për procedurën e përshpejtuar bazuar në përmbajtjen e tyre.61 Ky draft përcakton se leximi 
i parë “i projektligjit me një procedurë të përshpejtuar nuk mund të bëhet më herët se 48 orë nga 
shpërndarja e draftit tek deputetët, ndërsa shqyrtimi i dytë nuk mund të bëhet më herët se 72 orë nga 
koha e miratimit të tij në parim».62 Për më tepër, insiston që kërkesa e “Qeverisë ose një të katërtës 
(1/4) të numrit total të anëtarëve, Kuvendi duhet të rishikoj me procedurë të përshpejtuar draftin e 
ligjeve në lidhje me 1) siguri nacionale 2) shëndetësi publike dhe 3) integrime Evropiane”. 63

Drafti i Rregullores përcakton qartë rregullimin e fushëveprimit me të cilin mund të miratohet një ligj 
përmes përdorimit të procedurës së përshpejtuar. Vendosja e e afateve kohore i mundëson deputetëve 
që së paku të njohen dhe trajtojnë draft liigjet  nën procedurën e përshpejtuar. Edhe pse korniza kohore 
nuk ofron trajtim gjithëpërfshirës dhe procesin e amendamenimeve nën procedurën e përshpejtuar, 
së paku vendos disa kërkesat minimale për të mos lejuar bërjen e dobët të ligjve. Duke limituar 
fushëveprimin e draft ligjieve që mund të miratohet përmes procedurës së përshpejtuar duke u bazuar 
në përmbajtje është po ashtu amendament i fuqishëm. Në këtë kontekst, vetëm ligjet që kanë të bëjnë 
me interesat jetike të shtetit mund të kalohen përmes procedurës së përshpejtuar për të shmangur për 
ti adresuar nevojat e vendit konfrom situateve. 

Artikulli i azhurnuar i Rregullores për Punë mbi procedurën e përshpejtuar për të rishikuar 
projektligjet - edhe pse i nënshtrohet një kornize rregullative më të mirë - ende kërkojnë një kontroll 
shtesë. Korniza kohore dhe përmbajtja e kritereve ndryshojnë çështjet më të spikatura në lidhje me 
procedurën e përshpejtuar, mirëpo substanca e nenit vazhdon të ballafaqohet me sfida të shumta. 
Më e rëndësishmja, është mjaft e shkurtër në krijimin e një skeme të qartë që përcakton fushën e 
zbatimit të kësaj procedure. Një rikthim te qështjet përkatëse tek Rregulloret e Punës Sllovene dhe 
Shqiptare ndihmon për të adresuar boshllëqet e mbetura të draftit të vitit 2018. Rregullorja e Punës e 
Kuvendit Shqiptar ka një rregullim më të mirë të afatit kohor. Jo vetëm që neni përcakton që një ligj 
nën procedurën e përshpejtuar nuk mund të shqyrtohet në komitetin përkatës ose seancën plenare 
“më pak se një javë nga data e paraqitjes”, por gjithashtu kufizon nxitjen e procedurës së përshpejtuar 
në “jo më shumë se tre ligje mbi një program pune 12-javor”.64

Procedura e përshpejtuar e Asamblenë Kombëtare të Sllovenisë, nga ana tjetër, përcakton qartë kriteret 
specifike për përmbajtje që përcaktojnë përshtatshmërinë e ligjeve për procedurë të përshpejtuar. 

61 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 46
62 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 46 (par 1) 
63 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 46 (par 2) 
64 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 28 (par 4) dhe Neni 28 (par 5)
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Rregullorja insiston që draft ligjet mund të miratohen përmes procedurës së shkurtuar vetëm nëse: 
“1) ka ndryshime të vogla në ligj, 2) ndërprerje e vlefshmërisë së një ligji individual ose dispozitave 
individuale të tij, 3) harmonizim më pak të kërkuar të ligjit ose me ligjin e Bashkimit Evropian dhe 
4) ndryshime në ligje që lidhen me procedurat para ose vendimet e Gjykatës Kushtetuese”. 65 Për më 
tepër, kërkon që çdo projektligj nën procedurën e shkurtuar t›i paraqitet një organi përkatës pune 
(komiteti) për diskutim minimal.

Shembujt e marrë nga Rregulloret e Punës Shqiptare dhe asaj Sllovene identifikojnë qartësisht disa nga 
shkurtesat e Rregullores për Punë aktuale dhe propozimin e fundit të draftit. Problemet e fundit me 
draftin janë të dyfishta. Së pari, ndërsa përcakton një kornizë kohore minimale për diskutim minimal, 
nuk arrin të adresojë frekuencën me të cilën procedura e përshpejtuar lejohet që të aplikohet.  Së dyti, 
ka mungesë të një skice të kërkesave të përgjithshme që ligjet duhet të i nënshtrohen që të përshtaten 
me kritere.   

2.2. Procedura Legjislative për Ligjin për Buxhetin 

Një nga ligjet më të rëndësishme dhe kryesor të cilin e miraton Kuvendi çdo vit është Ligji për 
Buxhetin. Ligji për Buxhetin rregullon planifikimin, përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e buxhetit 
të Kosovës. Është shndërruar në zakon që buxheti të miratohet me procedure të përshpejtuar. Ligji 
miratohet pa diskutime dhe duke anashkaluar procedurat e zakonshme dhe afatet kohore që kërkohen 
për procese të mirëfillta legjislative. Kjo kontribuon në pasjen e një buxheti që nuk ka planifikim 
adekuat por që formësohet nga grupet e interesit dhe regjionet e caktuara66. 

Në Rregulloren aktuale të Punës, aktet e rëndësishme legjislative (si Ligji për Buxhetin) nuk janë 
subjekt i ndonjë neni të veçantë që do të përcaktonte që miratimi i tyre bëhet përmes procedurave të 
rregullta legjislative. Kjo paraqet rrezikun që Ligji për Buxhetin të miratohet përmes procedurës së 
përshpejtuar pa kontrollin e duhur. Duke pasur parasysh rëndësinë e tij, nenet specifike mbi procesin e 
miratimit të buxhetit do të duhej të përfshiheshin në Rregullore. Drafti i vitit 2018, shumë më ndryshe 
nga Rregullorja aktuale – paraqet një procedurë të rregullt obligative me dy lexime dhe shqyrtime 
në komision për draft-Ligjin e buxhetit. Drafti i azhurnuar ka përfshirë nene specifike për Ligjin e 
Buxhetit që do të siguronin llogaridhënie më të madhe të procesit, përmes tri mënyrave: 1) dy lexime 
obligative dhe proces të amendamentimit, 2) rishikimi nga komisionet dhe 3) përfshirja e palëve të 
interesit.67 

Nenet specifike për Ligjin e Buxhetit – edhe pse shumë më të detajuara – gjendjen edhe në rastet 
e Gjermanisë, Sllovenisë dhe Shqipërisë. Një aspekt i njëjtë që gjendet në të tri rastet studimore, 
sa u përket neneve për buxhetin vjetor vënë theks të veçantë  në shqyrtimin e tij nga komisionet.68 
Ngjashëm me nenet që janë definuar në draft-Rregulloren e Punës, krahasimet në mes të shteteve 
shfaqin mbikëqyrjen mbi buxhetin vjetor e që konsiderohen si karakteristikat themelore të efikasitetit 

65 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 142. Rregullorja e Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë ka edhe një nen (143) 
që rregullon çështjen e Procedurave Urgjente (ligjeve që koincidojnë me interesat jetike të vendit).
66 Raporti i KDI-së, Raporti i Monitorimit të Kuvendit për vitin 2015, mars 2016
67 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 72-74
68 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 95; Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, neni 158; dhe 
Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Kapitulli III
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legjislativ. Rregulloret e Punës së të tri rasteve studimore, si dhe versioni i fundit i draftit, theksojnë 
rëndësinë e mekanizmave të veçantë që lejojnë mbikëqyrje nga hisedarët dhe publiku. 

Megjithatë, Rregulloret e Punës të Sllovenisë dhe të Shqipërisë, përfshijnë një numër çështjesh që 
përmirësojnë dukshëm procedurën legjislative sa i përket buxhetit vjetor. Rregullorja e Punës së 
Sllovenisë, ka paraqitur në mënyrë të veçantë afatin kohor për dërgimin e draftit të buxhetit shtetëror. 
Kjo qasje insiston që “qeveria të dërgojë draftin e buxhetit për vitin pasues më së largu deri me 1 tetor 
të vitit aktual”.69  Rregullorja e Punës së Shqipërisë parasheh një nivel tjetër të rishikimit të draft-ligjit 
të buxhetit krahasuar me Rregulloret e tjera. Ai parasheh që në momentin e krijimit të komisionit 
funksional të caktuar për të rishikuar buxhetin dhe për të raportuar rreth tij, atëherë Komisioni për 
Ekonomi dhe Financa (komision ky permanent) vazhdon ta rishikojë buxhetin nen për nen.70 Tutje, 
Rregullorja kërkon që ligji për Buxhetin të rishikohet nen pas neni edhe nië një seancë plenare po 
ashtu. 

Si vendosja e afatit kohor e po ashtu edhe rishikimi nen pas neni i draftit të buxhetit në dy rastet e 
përmendura mundësojë një procedurë më bindëse. Draft-Rregullorja e Kosovës (2018) bën një lëvizje 
shumë të madhe përpara krahasuar me Rregulloren aktuale; ajo do të mund të përfitonte nga përfshirja 
e neneve të përmendura më lartë. Kështu si është, draft-Rregullorja prek tri aspekte kyçe që kërkohet 
të konsideron në ligjin vjetor të buxhetit, përkatësisht  vendsosjen e dy leximeve obligative, rishikimin 
nga komisionet përkatëse si dhe përfshirjen dhe konsultat me grupet e interesit. Megjithatë, gatishmëria 
për të konsideruar afatin kohor për dërgimin e draft-ligjit të buxhetit dhe potencialisht edhe rishikimi 
nen pas neni në faza të ndryshme të tij, do të rriste transparencën e procedurës legjislative e që 
historikisht është nuk ka ekzistuar.

2.3. Tërheqja e Projektligjeve gjatë Seancave Plenare 

Në Rregulloren aktuale të Punës, Qeveria mund të tërheq një ligj në çfarëdo kohe para se të kalojë leximi 
i dytë. Megjithëse tërheqja e ligjeve nuk është adresuar përmes ndonjë neni specifik në Rregullore, kjo 
përmendet shumë shkurt në pjesë që ka të bëjë me leximin e parë të draft-ligjeve.71 Rregullorja parasheh 
që “sponsori(ët) mund të tërheqin Draft-Ligjin gjatë procesit të leximit në Kuvend para fillimit të 
votimin në leximin e dytë”.72 Në shumë raste, kjo shpie në situata kur komisionet funksionale punojnë 
me muaj të tërë në draft-ligje e të cilat pastaj tërhiqen në mënyrë arbitrare nga ana e Qeverisë.73 
Mundësia që Qeveria dhe deputetët kanë për të tërhequr ligjet në çfarëdo kohe pengon efikasitetin e 
Parlamentit në procesin e ligjbërjes. Komisionet kalojnë kohë të konsiderueshme në draftimin e ligjeve 
e që mund të tërhiqen në çdo rast për arsyen e thjeshtë që Qeverisë nuk i pëlqen drejtimi që ka marrë 
debati mbi një draft të caktuar. Për shembull, një përpjekje e hershme për të kaluar Ligjin për Konflikt 
të Interesit, ishte tërhequr nga Qeveria për shkak që një nen specifik ishte kundër interesave personale 
të një zyrtari të lartë.74

69 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 158
70 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 83
71 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 56 (5)
72 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 56 (par 5)
73 Nga Raporti i Demokracia Plus, Progresi në Kuvendin e Kosovës, korrik 2016
74 Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar, Prishtinë, shtator 2017 
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Rregullorja e re, e ka integruar neneve specifike të quajtura “tërheqja e draft-ligjeve apo mocioneve”, 
por nuk ofron ndryshime substanciale nga Rregullorja aktuale.  Drafti, ngjashëm me RrP-në aktuale 
parasheh që “sponzori mund të tërheqin Draft-Ligjin gjatë procesit të leximit në Kuvend para fillimit 
të votimin në leximin e dytë”.75 Dështimi për të adresuar implikimet që sjell tërheqja e draft-ligjeve do 
të vazhdojnë të përkeqësojnë çështjet ekzistuese. 

Gjatë debatit për draftin e vitit 2018, një amendament i propozuar nga një deputet mëtonte të 
adresonte këtë çështje drejtpërsëdrejti. Amendamenti i propozuar nuk morri mbështetjen e nevojshme 
të komisionit funksional, por ka insistuar që neni të riemërohet si “tërheqja e draft-ligjeve” dhe të 
theksojë që “sponzori mund të tërheq draft-ligjet gjatë diskutimeve në seanca plenare para leximit të 
parë”.76 Ky amendament do të ishte jetik në adresimin e mangësive që dalin si rezultat direkt i tërheqjet 
së vonshme të ligjeve. Komisionet dhe deputetët më nuk do të detyroheshin të diskutonin me muaj 
në ligje e në grupe punuese për të adresuar ligje specifike e që në fund do të tërhiqeshin para leximit 
të dytë. 

Ngjashëm me amendamentin e propozuar, edhe procedurat legjislative të Sllovenisë dhe të Shqipërisë 
e kanë rregulluar qartë çështjen e tërheqjes së draft-ligjeve. Rregullorja e Punës së Sllovenisë parasheh 
që “propozuesi mund të tërheqë draft-ligjit apo të zëvendësojë atë me një draft të ri deri mbajtjen e 
seancës së Kuvendit Kombëtar ku diskutimi i draft-ligjit do të fillonte”.77 Rregullorja e Parlamentit të 
Shqipërisë insiston që “iniciuesi i draftit të ligjit mund ta tërheqë draftin vetëm deri në momentin kur 
ai të paraqitet për votim në parim në seancë plenare”.78 Në të dy rastet, ritheksohet rëndësia që tërheqja 
e draft-ligjit të bëhet vetëm para votimit në lexim të parë. Sipas Rregullores aktuale, në rast që ligjet 
janë subjekt i tërheqjes së vonuar deri në votimin në lexim të dytë, atëherë Parlamenti ballafaqohet me 
një raport të punës për një draft-ligj që mund të jetë i panevojshëm. Kështu, është e rëndësisë jetike 
që të amendamentohet neni për tërheqjen e ligjeve në linjë me rastet e Sllovenisë dhe  të Shqipërisë.  

2.4. Amendamentimi i Projektligjeve gjatë seancave plenare 

Përkundër faktit se Rregullorja aktuale nuk e bënë të qartë nëse deputetët mund të propozojnë 
amendamente gjatë leximit të dytë, ky fenomen është shndërruar në praktikë parlamentare në Kosovë. 
Rutina e propozimit të amendamenteve gjatë seancës plenare jo vetëm që kontribuon në uljen e rishikit 
efikas, por e promoton edhe polarizimin në vendimmarrje gjatë ligjbërjes. Duke e pasur parasysh 
që amendamentet e propozuara gjatë seancave plenare nuk mund të rishikohen nga komisionet 
funksionale dhe të përhershme, 

Rregullorja duhet ta ndalojë qartazi amendamentimin e minutës së fundit e të cilat nuk kanë kaluar 
fillimisht përmes filtrimit dhe rishikimit në komisionet funksionale dhe të katër komisioneve të 
përhershme. Dy ndryshime që kanë sjellë në draftin e ri shënojnë një përparim që drejtpërsëdrejti 
mëton të adresojë zbrazëtirën aktuale sa i përket diskutimit të amendamenteve.

75 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 67
76 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Amendamenti 24 i Nenit 67
77 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 118
78 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 72
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Së pari, drafti i ri qartazi shpjegon që “amendamentet nuk mund të propozohen gjatë leximit të dytë 
në seancë plenare”.79  Aspekti i dytë, megjithëse pak i ndryshëm nga amendamentet gjatë seancave 
plenare, adreson një çështje të rëndësishme të Rregullores aktuale.80 Drafti i nenit që ka të bëjë me 
“rishikimin e draft-ligjit për të ndryshuar apo amendamentuar një ligj ekzistues” thekson që “në rast 
kur draft-ligji i propozuar ndryshon apo amendamenton një ligj, atëherë vetëm dispozitat e propozuara 
mund të jenë subjekt i ndryshimeve”.81 

Tri rastet studimore të Rregullores së Punës adresojnë çështjen e amendamentimit përmes neneve 
specifike. Rregullorja e Punës së Bundestagut Gjerman, së pari identifikon disa faza që parashohin 
që amendamentet të rishikohen në komisione para votimit në seanca plenare. Ajo thekson që 
amendamentet gjatë seancave plenare duhet të referohen prapa te komisionet specifike.82 Rregullorja 
e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, në anën tjetër specifikon që përderisa amendamentet 
mund të propozohen nga çdokush, opinionet mbi amendamentet duhet të kthehen prapa te grupet 
punuese. Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, insiston që “asnjë amendament nuk mund 
të propozohet gjatë kohës së diskutimit të tyre në parim (seancë plenare)”.83

Dy qasje të mundshme rreth çështjes së amendamenteve janë të rëndësisë së jashtëzakonshme. Së 
pari, ngjashëm me Bundestagun Gjerman, mund të administrohet në sistem ku çdo lexim në seancë 
plenare do të plotësohej me rishikim të amendamenteve në komisionet përkatëse. Qasja e dytë e 
që do të ishte në përputhje me Rregulloren në Slloveni dhe Shqipëri si dhe draft-Rregulloren në 
Kosovë, do të parashihte një procedurë që kërkon që grupet parlamentare të diskutojnë të gjitha 
amendamentet e mundshme para leximit të dytë. Që dy këta mekanizma janë njëjtë të dobishëm, 
megjithatë, në rastet e Sllovenisë, Shqipërisë dhe Kosovës, kjo qasje do të kërkonte një koordinim 
rigoroz në mes të grupeve parlamentare për të kanalizuar amendamentet e tyre përmes përfaqësuesve 
të tyre në komisionet e veçanta. Në rastin e Gjermanisë, deputetëve u lejohet që gjatë seancave plenare 
të propozojnë amendamente të cilat më pas diskutohen në takimet e komisione, duke lejuar kështu 
më pak harmonizim të qëndrimeve të grupeve parlamentare. Megjithatë, nenet e propozuara në draft-
Rregulloren e Kuvendit të Kosovës për amendamentimin e ligjeve gjatë seancave plenare, ende nuk 
kanë paraparë ndonjë ndryshim pozitiv në krahasim me rregulloren aktuale. 

2.5. Definimi i kuorumit

Dispozitat e paqarta në definimin e kuorumit vazhdojnë të pengojnë punën e Kuvendit. Sipas raportit 
të fundit të monitorimit të KDI-së, gjatë vitit 2018 është vërejtur një rritje e ngërçit në vendimmarrje si 
rezultat i mungesës së kuorumit.84 Në Rregulloren aktuale të Punës, është e paqartë nëse konsiderohet 
që deputetët janë prezent bazuar në prezencën e tyre fizike në seancë plenare apo përmes votimit. 
Aktualisht, Rregullorja përcakton që “kuorumi ekziston vetëm kur mbi gjysma e numrit të përgjithshëm 

79 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 70
80 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 129 and Neni 130
81 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 69
82 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 82 dhe Rregulla 85
83 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 74 (3)
84 KDI, Raporti i Monitorimit të Kuvendit për vitin 2018, mars 2019
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të anëtarëve të Kuvendit janë prezent”.85 Procedura për verifikimin e prezencës së deputetëve mbetet 
problematike. Rregullorja aktuale thekson që “prezenca e deputetëve në takime duhet të verifikohet 
përmes sistemit elektronik të votimit, përmes ngritjes së dorës apo përmes thirrjes së emrave”.86 Në 
rastet kur është përdorur votimi elektronik për të verifikuar arritjen e kuorumit, shpeshherë, deputetët 
kanë dështuar të shtypin butonin. 

Fillimisht, pjesa për specifikat e kuorumit në draftin e Rregullores 2018, ishte kopjuar nga Rregullorja 
aktuale. Kjo nuk kishte adresuar problemet kyçe që kanë dalë si rezultat i rregullimit të dobët. Si 
rrjedhojë e përpjekjeve të vazhdueshme të një deputeti të opozitës, ishte prezantuar një nivel i qartësimit 
të kësaj. Amendamentet kanë përfshirë një definim kyç duke vendosur që “gjatë seancës plenare, votat 
valide për kuorum [do të] numërohen [në bazë të] të asaj se sa deputeë janë prezent fizikisht, dhe do 
të verifikohen nga administrata dhe kryesuesi i Kuvendit”. Për më shumë, tutje thuhet që “votat e 
deputetëve që janë fizikisht prezent në seancë, por që nuk votojnë në ndonjë formë, do të numërohen 
si vota ta pavlefshme në aspekt të vendimmarrjes, por si të vlefshme për kuorumin”.87 Pjesa e dytë e 
amendamentit adreson speifikisht çështjen e mungesës së kuorumit si rezultat i procedurave të votimit 
për të konfirmuar prezencën e deputetëve. Në këtë kontekst, amendamenti mundëson që kuorumi të 
verifikohet në aspekt fizik në rast të mungesës së votave të deputetëve përmes ngritjes së dorës apo 
votimit. 

Rregulloret e Parlamentit të Shqipërisë dhe të Budestagut në Gjermani janë në linja të asaj që është 
diskutuar rreth amendamenteve më lartë. Rregulloret e dy vendeve insistojnë specifikisht që kuorumi 
është valid nëse gjysma e anëtarëve të organit legjislativ janë prezent në seancë plenare.88 Duke pasur 
parasysh këta shembuj, prezenca fizike në seanca plenare është mënyrë e mirë për tu siguruar që 
seancat nuk shtyhen vazhdimisht. Megjithatë, Rregullorja e Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, ka 
paraqitur një metodë tjetër për të përcaktuar kuorumin. Këtu, prezenca në seancë vendoset në bazë të 
tri votimeve, ku raundi i dytë bëhet menjëherë pas votimit të parë, ndërsa votimi i tretë pas një pauze 
prej 10 minutash. Në rast se kuorumi nuk arrihet edhe pas tri votimeve, atëherë “Kryesuesi ndërpret 
seancën dhe vendosë se kur do të vazhdojë”.89 Duke pasur parasysh kulturën legjislativë në Kosovë, 
një konfirmim i thjeshtë i prezencës fizike (sikur në rastet e Shqipërisë dhe të Gjermanisë) do të ishte 
më i dobishëm për të siguruar kuorumin e nevojshëm për funksionimin e seancës plenare. Megjithëse 
procedura e votimit nëpër tri faza në Kuvendin Kombëtar të Sllovenisë për të siguruar prezencën 
është një dispozitë që duhet konsideruar për të adresuar çështjen e kuorumit, në rastin e Kosovës, 
deputetët vazhdimisht janë treguar neglizhent në raste të tilla. 

Përmes administrimit të një procedure që siguron kuorumin bazuar në prezencën fizike, Kuvendi 
parandalon vonesat e seancave plenare dhe diskutimet e nevojshme parlamentare. Megjithatë, ekziston 
edhe një mundësi për ndryshime më të mëdha kur diskutohet natyra dhe fushëveprimi i kuorumeve. 
Në esencë, ka nevojë për dallime të qarta në mes kuorumit për vendimmarrje (votimi parlamentar) 

85 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 51 (1)
86 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 51 (2)
87 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 55 (4)
88 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 55 dhe Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 45
89 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 83 (1)
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dhe  kuorumit të nevojshëm për diskutim. Kuorumi i kërkuar për marrje votim duhet të ketë së paku 
shumicën e votave të deputetëve (së paku 61 vota), ndërsa kuorumi për diskutim mund të ulet në 1/3 
e numrit të deputetëve (së  paku 40 deputetë të jenë prezent gjatë kohës së diskutimit) me qëllim që të 
parandalohet pengimi i punës së Kuvendit. 

2.6. Çështjet e Papërfunduara

Neni 86 i Rregullores së Punës që është aktualisht në fuqi parasheh që çdo çështje apo iniciative që 
është ende e papërfunduar në fund të mandatit të legjilsaturës duhet të konsiderohet si e ‘papërfunduar, 
me përjashtim të peticioneve dhe çështjeve që nuk qojnë drejt një vendimi. Duke marrë parasysh se që 
nga shpallja e Pavarësisë, asnjë nga legjislaturat nuk e ka përfunduar mandatin, dhe mandati mesatar 
i legjislaturave ka qenë tri vite, kjo Rregullore ka sjellë si pasojë vonesa të panumërta legjislative. Kur 
zgjedhjet e parakohshme janë shpallur, agjenda legjislative ka mbetur rrëmujë, ndërsa projektligjet 
është dashur të rifillohen nga zero, pa marrë parasysh se larg në proces kishin avancuar, shpeshherë, 
duke u paraqitur me tekstin e njëjtë edhe në mandatin e ri, e kështu duke konsumuar panevojshëm 
kohën dhe resurset e Kuvendit. 

Trajtimi që Rregullorja ju jep çështjeve të papërfunduara, është e ngjashme me praktikat parlamentare. 
Përgjithësisht nëpër Evropë konsiderohet që një legjislaturë e re e Parlamentit është sovrane dhe si e 
tillë nuk obligohet ndaj hapave administrativ të ndërmarra nga paraardhësit e saj. Edhe Rregulloret e 
Punës së Bundestagut por edhe të Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë kanë dispozita të ngjashme, bile 
përmendin edhe përjashtimet e njëjta (Rregulla 125 si dhe neni 154 respektivisht). Megjithatë, historia 
e parlamenteve të këtyre dy vendeve është krejtësisht ndryshe prej asaj të Parlamentit të Kosovës. 
Në Gjermani vetëm katër palë zgjedhje parlamentare prej 19 sosh janë mbajtur para përfundimit të 
mandatit, që nga viti 1949. Ngjashëm, që nga viti 1992, vetëm tri palë zgjedhjeve  janë mbajtur para 
përfundimit të mandatit në Slloveni, edhe atë pasi që ka kaluar viti i tretë i mandatit të Parlamentit. 
Zgjedhjet e të dy vendeve kanë pasur ndodhur me parashikimin se do të ishin të rregullta, dhe kështu 
u kanë mundësuar partive politike që të planifikojnë nisma legjislative shumë më herët, karakteristikë 
kjo që i ka munguar jetës parlamentare në Kosovë që nga viti 2014. 

Bazuar në historinë e saj specifike, Shqipëria ka një qasje tjetër në këtë aspekt. Në Parlamentin e 
Shqipërisë, përfundimi i mandatit çoftë si rezultat i zgjedhjeve të rregullta apo të parakohshme, nuk ka 
ndonjë dispozitë që parasheh ndërprerjen e proceseve legjislative që janë në vazhdim e sipër. Në fakt, 
çështja mbetet në fazën në të cilën ka qenë në legjislaturën e kaluar edhe në agjendën e legjislaturës 
pasuese, përderisa nuk tërhiqet vetë nga sponzorizuesi. Për këtë arse, pas ndryshimit të qeverisë, 
një nga hapat e parë që ndërmerr qeveria e re është rishikimit i të gjitha propozimeve legjislative të 
trashëguara nga paraardhësi i vetë, me qëllim që të tërheq ato propozime që nuk janë në përputhje 
me politikat e reja të qeverisë. Sa i përket kësaj, Rregullorja e Punës së Parlamentit edhe përkundër 
rishikimeve të vazhdueshme që ka pësuar, nuk e përmend këtë çështje specifikisht. Neni 26, paragrafi 
7, që ka të bëjë me përfshirjen automatike të çështjeve të mbetura pezull nga plani i punës së tremujorit 
të kaluar të Parlamentit, i përfshin mutatis mutandi në planin e ri të punës.90 

90 Intervistë e Grupit Ballkanik me ekspertin ligjor të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, 23 gusht 2019
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Siç duket, drafti i vitit 2018 ka marrë për bazë këtë model pa marrë parasysh kontekstin. Duke parë 
historinë e fundit të Kosovës, zakonet dhe praktikat parlamentare, si dhe rolin që paqartësitë ligjore 
kanë pasur në krizat politike të viteve të fundit, ky ndryshim duket të jetë problematik. Së pari, për 
shkak të praktikës së konsoliduar, siç është puna tani, çdo ‘çështje e papërfunduar’ hedhet poshtë dhe 
më nuk është valide, e që është saktësisht e kundërta e asaj në Shqipëri. Së dyti, për shkak që nëse 
një çështje nuk është e rregulluar në mënyrë specifike dhe të qartë, çoftë nëse ajo praktike është ende 
valide ose jo, do të shndërrohet në çështje diskutabile në momentin që ndryshimi i shumicës do të 
sjellë edhe ndryshimet e prioriteteve legjislative.

Avokati i Popullit ka prekur këtë çështje në vitin 2017, dhe ka sugjeruar marrjen e modelit të prezantuar 
nga Parlamenti Evropian.91 Rregullorja e Parlamentit Evropian ndjek logjikën e njëjtë me shumicën e 
parlamenteve evropiane, duke i konsideruar të gjitha çështjet e mbetura pezull në fund të  seancës së 
fundit para zgjedhjeve si ‘të pauzuara’. Megjithatë, paragrafi i dytë shton që “në fillim të secilit mandat 
të të ri të parlamentit, Konferenca e Kryetarëve duhet të vendosë rreth kërkesave të arsyeshme të 
Komiteteve Parlamentare dhe të institucioneve të tjera për të konsideruar çështjet të papërfunduara”.92

Meqenëse drafti i fundit i Rregullores së Punës parasheh krijimin e Konferencës së Kryetarëve, kësaj 
të fundit do të duhej ti besohej vendimmarrja në çështje të tilla në fillim të secilit mandat. Përndryshe, 
bazuar në balancin e pushtetit, Kryesia po ashtu do të mund ta kishte këtë kompetencë, por ky do të 
duhej të ishte një vendim politik për të cilin ka nevojë për konsensus. Në cilindo rast, Rregullorja e 
re e Punës nuk do të duhej të linte hapësira të mjegullta, ku aktualisht ka mandat të qartë edhe pse ky 
nuk është optimal. Kjo kërkon amendamentim e jo në fakt de-rregullim. Prandaj, Rregullorja e Punës 
do të duhej të përmend specifikisht ‘çështjet e papërfunduara’, duke e riformuluar nenin aktual 86, 
duke shtuar edhe një paragraf  të dytë në linjë me rregullin e Parlamentit Evropian. Ndryshe nga rasti 
në Shqipëri, tradita në Kosovë është që Kuvendi nuk obligohet nga vendimet e legjislaturës së kaluar, 
por kjo nuk do të thotë që nuk do të duhej të marrë përsipër punët e mëparshme dhe të vazhdojë atë, 
në rast se ka konsensus. 

91 Institucioni i Avokatit të Popullit Report with recommendations Ex-officio no.582/2017 in connection with Handling of  unfinished 
business by the previous legislature, according to the Rules of  Procedure of  the Assembly of  the Republic of  Kosovo, 12 shtator 2019, at, 
https://oik-rks.org/wp-content/uploads/old_doc/ANG_ex_officio582-2017_raport_me_rekomandime_557956.pdf   
92 Rregullorja e Punës e Parlamentit Evropian, Rregulla 229
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3. Mbikëqyrja e Qeverisë 

Me qëllim të pasjes së një 
procesi efikas të ligjbërjes dhe 
zbatimit të ligjeve, Rregullorja 
duhet të vendosë mekanizma 
për të siguruar llogaridhënien 
e Qeverisë karshi Parlamentit. 
Në fund të ditës, një nga 
fushëveprimet kyçe kushtetuese 
të Kuvendit është mbikëqyrja 
e punës së Qeverisë dhe 
institucioneve të tjera publike.93 
Instrumentet demokratike në 
dipozicion të Kuvendit për të 
mbikëqyrur punën e Qeverisë, ashtu siç janë në Rregulloren aktuale kanë pasur ndikim të kufizuar. 
Gati të gjitha aspektet e mbikëqyrjes legjislative kanë rënë pre e ndërhyrjeve të Qeverisë, duke e 
kufizuar kështu Parlamentin në ushtrimin e rolit të vetë të pavarur mbikëqyrës. 

3.1. Komisionet e caktuara për Opozitën 

Sistemi i komisioneve është instrumenti parësor që ka Kuvendi për të mbikëqyrur zbatimin dhe 
propozimin e ligjeve nga Qeveria. Siç është përmendur edhe nga Unioni Parlamentar Ndërkombëtar 
(UPN), “metoda më sistematike e mbikëqyrjes së ekzekutivit është përmes komisioneve parlamentare 
të cilat përcjellin punën e departamenteve specifike apo ministrive të qeverisë, dhe ndërmarrin hetimeve 
specifike në aspekte të ndryshme të politikave dhe administrimit të tyre”.94 Në thelb, diskutimi kryesor 
është për ndarjen e komisioneve mbikëqyrëse në mes të partive në pushtet dhe opozitës. Me qëllim të 
pasjes së një sistemi të mbikëqyrjes që funksionon mirë përmes komisioneve, opozita do të duhej të 
kishte të drejtën e pakontestueshme që të kryesojë  disa nga komisionet specifike që mundësojnë një 
kontrolle më të mirë të punës së Qeverisë. Kjo do të duhej të përfshinte edhe komisionet funksionale 
edhe ato të përhershme. 

Në Rregulloren aktuale të Punës nuk ka ndonjë dispozitë e cila parasheh dhënien e të drejtës ekskluzive 
për opozitën që të kryesojë komisione të caktuara. Sa i përket çështjes së ndarjes së Komisioneve, 
Rregullorja e punës thjesht parash që grupet parlamentare kanë të drejtën që të nominojnë kryesuesit 
sipas marrëveshjes së arritur në Kryesi. Tutje, Rregullorja parasheh në mënyrë jo shumë të qartë që në 
arritjen e kësaj marrëveshjeje, Kryesia duhet të marrë në konsideratë ndarjen proporcionale të ulëseve 
në legjislaturë.95 Figura 5 tregon se si ndarja e kryesimit të komisioneve parlamentare që nga viti 2014 
ka shkuar në favor të partive në pushtet në mënyrë joproporcionale, e veçanërisht në periudhën 2014 
– 2017. 

93 Kushtetuta e Kosovës, Neni 65 (9)
94 Unioni Parlamentar Ndërkombëtar, Parlamenti dhe Demokracia në Shekullin 21: Një udhëzues i praktikave të mira, 2006
95 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 63
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Rregulloret e Punës së rasteve studimore po ashtu nuk adresojnë ndarjen e komisioneve, me përjashtim 
të Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë. Edhe Rregullorja e Bundestagut Gjerman por edhe ajo e 
Parlamentit të Shqipërisë kanë nene të ngjashme me Kosovën sa i përket ndarjes së Komisioneve, ku 
kriteret e vetme për vendosjen e kryesimit të komisioneve nga Kryesitë ekuivalente me Kosovën janë 
proporcionaliteti pra fuqia mes partive në qeveri dhe atyre në opozitë.96. Në anën tjetër, Rregullorja 
e Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, ka një formë tjetër të ndarjes së komisioneve. Rregullorja parash 
që “pozitat udhëheqëse dhe shumica e ulëseve në Komisionin për Kontrollimin e Financave Publike 
dhe në Komisionin për Mbikëqyrjen e Shërbimeve të Sigurisë dhe të Inteligjencës i takojnë deputetëve 
nga grupet opozitare.97 Rasti i Sllovenisë është një shembull i dispozitave që Rregullorja do të duhej të 
parashihte për të pasur një ushtrim sa më efikas të rolit mbikëqyrës nga ana e Komisioneve. 

Drafti i vitit 2018 e që ka mbetur relativisht i pandryshuar nga versioni aktual i Rregullores, thjesht e 
bartë të drejtën e marrëveshjes prej Kryesisë së Kuvendit te Konferenca e Kryetarëve dhe vazhdon të 
theksojë që përbërja e Komisioneve duhet të reflektojë përfaqësimin e grupeve në Kuvend.98 

Edhe versioni aktual por edhe drafti i propozuar dështojnë të adresojnë çështjen e së drejtës ekskluzive 
dhe ndarjen e komisioneve për opozitën, që në një mënyrë konsiderohet shumë e rëndësishme për të 
siguruar mbikëqyrje efikase të Qeverisë. Prandaj, një draft i ri që merr për bazë modelin slloven do 
të duhej të parashihte përfaqësimin dhe rolin e opozitës në Komisioneve. Do të duhej gjithashtu të 
forconte kërkesën e përfaqësimit të drejte (kryesimi i komisioneve do të duhej të reflektonte sa më 
shumë që është e mundur përbërjen e Kuvendit) dhe të parasheh që kryesimi i disa komisioneve kyçe 
si për Mbikëqyrje të Financave Publike, Integrimeve Evropiane dhe Mbikëqyrjes së Inteligjencës t’i 
takojnë opozitës. Siç u tha më lartë që KK-ja është forumi më i përshtatëm për të trajtuar këtë çështje, 
dhe do të duhej të vepronte si arbitri i fundit në rast të mosmarrëveshjeve. 

96 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 58 dhe Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 22
97 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 33(3)
98 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 28
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Në Kosovë, aktualisht Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike i takon opozitës përderisa 
Komisioni për Mbikëqyrjes e Agjencisë së Inteligjencës i është dhënë zakonisht opozitës si shenjë 
e vullnetit të mirë (por asnjëra nga to nuk janë të rregulluara me Rregullore të Punës). Sidoqoftë, 
Rregullorja do të duhej të vendoste në mënyrë strikte disa kontrolle shtesë duke garantuar  edhe 
formalisht që këto dy komisioneve do të udhëhiqen nga opozita. Me qëllim të sigurimit të një përkrahjeje 
më të madhe politike për Agjendën Evropiane, Parlamenti do të duhej ta japë kryesimin e Komisionit 
për Integrime Evropiane partive opozitare. Ky është një rekomandim i BE që aplikohet nga shumica 
e vendeve të Ballkanit Perëndimor.99 Ruajtja e mekanizmave mbikëqyrëse përmes komisioneve duke i 
dhënë opozitës të drejtën ekskluzive për disa komisioneve të caktuara do të duhej të ishte një aspekt 

99 BIEPAG, Kriza e Demokracive në Ballkanin Perëndimor, mars 2017
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i rëndësishëm që rregullohet nga Rregullorja e Punës. Duke marrë për bazë rregullimin ekzistues në 
Slloveni, Kuvendi do të duhej të konsideronte seriozisht vendosjen e dispozitave shtesë në Rregullore 
të Punës që do të detajonin se cilat Komisione duhet të udhëhiqen nga deputetët e opozitës. 

3.2. Mbikqyrja e Agjencive të Pavarura 

Kuvendi monitoron dhe siguron kontrollin parlamentar për mbi 30 agjencive të pavarura. Agjencitë 
e Pavarura janë thembra e Akilit për Kuvendin, ngase nuk ekzistojnë mekanizma të fortë për të 
monitoruar, mbikëqyrur dhe ndëshkuar punën e tyre, dhe si rezultat procedurat për zgjedhjen e 
bordeve të këtyre agjencive publike janë shumë të politizuara.100 Është shumë e rëndësishme bërja 
e një dallimi këtu. Sa i përket mbikëqyrjes së Parlamentit, ekzistojnë dy lloje agjencish të pavarura 
sipas UNP: 1) “agjencitë që edhe vetë janë të krijuara për të mbikëqyrë punën e qeverisë siç janë 
Avokati i Popullit, Zyra Kombëtare e Audimit, etj.”, dhe 2) “agjencitë që kanë funksione ekzekutive 
apo rregullatorë të qeverisë”.101 Duke pasur parasysh që këto të fundit nuk bëjnë pjesë në “regjimin e 
mbikëqyrjes parlamentare”, atëherë shtrohet pyetja se si të sigurohet “ushtrimi i mbikëqyrjes efektive 
të tyre, kur ato nuk janë pjesë e ndonjë strukture apo departamenti qeveritar”102. 

Sipas Rregullores aktuale, Kuvendi ka mekanizma të dobët në funksion për të ndëshkuar Agjencitë e 
Pavarura për mungesë të punës apo progresit të treguar. Komisionet e caktuara vlerësojnë raportet 
vjetore të punës së institucioneve të pavarura dhe i kalojnë ato për miratim në seancë plenare. Megjithatë, 
kur Komisionet vlerësojnë se raportet nuk kanë përmbushur kriteret e nevojshme, e gjitha që ato mund 
të bëjnë është që të mos i aprovojnë dhe mos ti kalojnë në seancë plenare.103 Mos aprovimi i raporteve 
është kontroll parlamentar i dobët dhe joefikas mbi punën e Agjencive të Pavarura. Drafti i Rregullores 
së Punës, ka paraparë dispozita shtesë se çka duhet të përmbajnë raportet e agjencive të pavarura për 
Komisionet, megjithatë ende mungojnë mekanizmat më të mirë të monitorimit dhe ndëshkimit.104  Sa 
i përket mekanizmave ndëshkues, draft-Rregullorja ka paraparë në mënyrë të mjegullt një paragraf  
që thotë se “Komisioni relevant mund të rekomandojë masa në përputhje me ligjet ekzistuese”.105 Ky 
rregullim i mjegullt kërkon sqarime shtesë në mënyrë që të sigurohet një mbikëqyrje më efektive e 
agjencive të pavarura. Përderisa mbikëqyrja parlamentare e institucioneve të pavarura mbetet një temë 
e nxehtë diskutimi në Kosovë, Rregulloret e Punës nga rastet studimore nuk kanë nene të veçanta që 
vendosin mbi rolin e Parlamentit në mbikëqyrjen e institucioneve e pavarura. 

Në përputhje me legjislacionin aktual dhe Rregulloren e Punës, nuk ka sanksione që Kuvendi do 
të mund të përdorte kundër anëtarëve të Bordeve të Agjencive të Pavarura. Mekanizmat e qartë të 
sanksioneve janë të rëndësisë jetike për pasjen e institucioneve publike që funksionojnë mirë. Për të 
fuqizuar mbikëqyrjen, Rregullorja e Punës do të duhej të përfshinte dy aspekte. 

100 Në gusht të vitit 2016, portali Insajderi kishte publikuar një seri të incizimeve të rrjedhura të quajtur “Dosja e shefave”. Incizimet 
dëshmuan korrupsionin prapa zgjedhjes së anëtarëve të bordeve të agjencive të pavarura. Për më shumë informacione, shih në http://www.
insajderi.com/tag/dosja-e-shefave/
101 Unioni Parlamentar Ndërkombëtar, Parlamenti dhe Demokracia në Shekullin 21: Një udhëzues i praktikave të mira, 2006
102 Unioni Parlamentar Ndërkombëtar, Parlamenti dhe Demokracia në Shekullin 21: Një udhëzues i praktikave të mira, 2006
103 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 72
104 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 88
105 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 88 (3)
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Organi mbikëqyrës përgjegjës për vendosjen e mekanizmave sanksionues përcaktohet nga roli i 
agjencisë së pavarur. Nëse agjencia e pavarur është drejtpërdrejt llogaridhënëse ndaj Kuvendit dhe 
nëse raporti i saj vjetor i punës nuk miratohet, atëherë Kuvendi duhet të iniciojë direkt sanksione ndaj 
autoritetit apo Bordit (për shembull duke e shkarkuar).

 Në anën tjetër, nëse agjencia e pavarur i jep llogari Qeverisë së Kosovës, atëherë Kuvendi do të duhej 
të këshillonte Qeverinë për hapat e nevojshëm dhe për masat sanksionuese që duhet të ndërmerren 
ndaj bordit. Në dë dy rastet, mekanizmat sanksionues ndaj bordeve të agjencive të pavarura janë kyçe 
për sigurimin e një mbikëqyrjeje efektive legjislative. 

3.3. Pyetjet parlamentare 

Pyetjet parlamentare janë një instrument i rëndësishëm demokratik për të fuqizuar balancimin dhe 
kontrollimin e pushteteve në mes të degëve legjislative e ekzekutive. Debati parlamentar në Kosovë 
ka qenë gjithmonë subjekt i një kulture joefikase të pazareve politike. Seancat plenare vazhdimisht 
janë përcjellë me një retorikë politike në vend të diskutimeve për proceset ligjbërëse. Kjo kulturë e 
paaftë e debatit e ka mbytur efikasitetin e mekanizmave mbikëqyrës siç janë edhe pyetjet parlamentare. 
Ministrat që u përgjigjen PP-ve zakonisht e bëjnë këtë me një gjuhë të mjegullt dhe me përgjigje 
indirekte. PP në Kuvend nuk përdoren si një mekanizëm i mirë për kontrollimin e Qeverisë nga ana e 
Parlamentit. Pyetjet parlamentare shpeshherë janë refuzuar apo kanë marrë përgjigje në kohën kur më 
nuk kishin rendësi, dhe kjo zakonisht pasë që ligjet tashmë kishin kaluar. 

Në të në kaluarën, në praktikë shpeshherë PP-të janë përdorur nga deputetët e partive në pushtet për 
tu dhënë mundësinë ministra që të promovojnë punën e tyre apo planet që ata kanë për të ardhmen.106 
Pyetjet e tyre shpesh i ngjajnë komplimente të mëdha, përderisa pyetjet e opozitës marrin vetëm 
përgjigje sipërfaqësore.107 Megjithëse Rregullorja aktuale ka një pjesë që flet për pyetjet parlamentare, 
ajo dështon të adresojë dy çështje shumë të rëndësishme siç u përmendën edhe më lartë: 1) të sigurojnë 
relevancën e pyetjeve dhe 2) të ndëshkojnë anëtarët e qeverisë që nuk përgjigjen. Sipas Rregullores 
aktuale, nenet që flasin për fushëveprimin e PP-ve fokusohen vetëm në aspektet teknike siç janë afatet 
kohore apo numrin e PP-ve për një deputet.108 Rregullorja në vend që të adresojë çështjet kyçe, ka 
vendosur të merret me dispozita që kanë të bëjnë me mungesën e ministrave.109 Megjithëse përfshirja 
e neneve që adresojnë mungesën e ministrave përmes masave disiplinore është për tu përshëndetur, 
dispozitat e reja propozojnë vetëm masa të lehta që u kërkojnë ministrave vetëm që të njoftojnë 
paraprakisht për mungesën e tyre e që pastaj përcillet me një qortim publik nga ana e Kryetarit/es së 
Kuvendit.110

Dispozitat e Rregullores së Punës përkitazi me PP-të në Gjermani, Slloveni dhe Shqipëri ofrojnë më 
shumë sqarime që do të mund të përmirësonin draftin aktual të Rregullores së Kuvendit të Kosovës. 

106 Intervistë e Grupit Ballkanik me deputetin nga radhët e PDK-së, shtator 2017 
107 BIEPAG, Kriza e Demokracive në Ballkanin Perëndimor, mars 2017
108 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 45
109 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 82 
110 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 82 paragrafët 8 dhe 9
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Megjithëse aspektet e marra nga Rregullore të ndryshme nuk fokusohen në vetëm një çështje të PP-
ve, ato ofrojnë një mori alternativash që do të mund të zbatoheshin në draftin aktual, në mënyrë që 
të përmirësohet korniza rregullative. Në rastin e Bundestagut Gjerman, Rregullorja e Punës adreson 
shumë mirë çështjen e relevancës së pyetjeve. Ajo vendos që pyetjet duhet të lidhen me çështje që janë 
përgjegjësi direkte ose indirekte e Qeverisë Federale”.111 Rregullorja e Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë 
jo vetëm që e specifikon që në rast se deputet janë të pakënaqur me përgjigjen e dhënë, ata kanë të drejtë 
të kërkojnë plotësim të përgjigje, por jep mundësinë që vetë Kuvendi Kombëtar të vendosë të mbajë 
një debat në lidhje me përgjigjen e dhënë nga Qeveria apo kushdo tjetër.112 Parlamenti i Shqipërisë 
adreson çështjen e PP në mënyrë të drejtpërdrejtë duke kërkuar nga Qeveria dhe duke i obliguar ata 
që të përgjigjen në seancë plenare brenda 3 jave nga data e parashtrimit të pyetjes.113 Shembujt e marrë 
nga rastet studimore, adresojnë aspekte të ndryshme se si mund të rregullohen pyetjet parlamentare 
por edhe ofrojnë mundësi të ndryshme që do të mund të adaptoheshin nga Kuvendi i Kosovës. 

Duke pasur parasysh që PP-të nuk janë instrumente për të cilat mund të vendosen sanksione për shkak 
të keqpërdorimit, Rregullorja duhet të azhurnohet sipas kritereve të tjera. Rregullorja duhet të vendosë 
qartazi fushë veprimtarinë e PP-ve, duhet t’u ndalojnë deputetëve që të shprehin mendime, dhe ti 
kufizojë ata vetëm në bërjen e pyetjeve relevante. Tutje, duhet të ekzistojnë dispozita që obligojnë 
ministrat që tu përgjigjen pyetjeve të deputetëve e mos t’i injorojnë ato, çoftë edhe nëse duhet të 
përgjigjen në seancën plenare të radhës. Më e rëndësishmja, siç edhe është rasti në Slloveni, deputetët 
duhet ta kenë mundësinë që ti shoshitin përgjigjet e Qeverisë, përderisa ata janë në gjendje të ofrojnë 
arsyetimet e nevojshme për këtë dhe përderisa pyetjen i janë adresuar institucionit/personit përgjegjës. 
Drafti i Rregullores kështu siç është tani, nuk adreson mungesën e efikasitetit që është krijuar si 
rezultat i mungesës së rregullimit adekuat. Kështu që, nëse PP-të do të jenë një instrument i mirëfilltë 
mbikëqyrës i legjislativit, nenet e draft rregullores duhet të amendamentohen dhe të respektohen. 

3.4. Interpelancat

Ngjashëm edhe me PP-të, interpelancat janë një tjetër mekanizëm mbikëqyrës i Kuvendit mbi Qeverinë. 
Ato sigurohen që zyrtarët qeveritar mbahen përgjegjës dhe janë subjekt i mbikëqyrës legjislative. Në 
thelb, diskutimet mbi interpelancat janë ngushtë të lidhura me llogaridhënien e Qeverisë. Meqenëse 
ato janë instrument direkt i mbikëqyrjes dhe kërkesës për llogaridhënie për punën e ministrave 
dhe të kryeministrit, Rregullorja e Punës duhet të ofrojnë sqarime të detajuara mbi mekanizmat e 
interpelancës në mënyrë që të maksimizohet efikasiteti i tyre. Qeveria e Ramush Haradinaj 2017-
2019, ka shënuar trend pozitiv sa i përket prezencës së zyrtarëve qeveritar në interpelancat e thirrura 
nga Kuvendi. Krahasuar me vitet e kaluara, kjo lëvizje pozitive mund të lidhet me gatishmërinë e 
zyrtarëve qeveritar për të marrë pjesë në interpelanca; megjithatë kjo është vetëm një pjesë e medaljes. 
Nga 13 interpelancat e thirrura nga grupet parlamentare, 11 sosh kanë qenë për Kryeministrin (dhe 
vetëm 2 sosh kanë ftuar ministrat).114 Në të kaluarën, interpelancat që nuk kishin marrë përgjigje 
kishin qenë kryesisht për ministrat në mënyrë që të diskutohen çështjet që lidhen me punën në fushat 

111 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Aneks 4
112 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 240 dhe Neni 246
113 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 91(2)
114 Raporti i KDI-së, Raporti për Monitorimin e Punës së Kuvendit të Kosovës për vitin 2018, mars 2019
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specifike të përgjegjësisë së tyre.115 Përkundër këtij trendi pozitiv gjatë këtij mandati, dispozitat rreth 
interpelancave në Rregullore duhet të ofrojnë mekanizma më të fuqishëm kontrolli që do të siguronin 
llogaridhënien e zyrtarëve qeveritar.

Në draftin e Rregullores nuk është bërë asnjë ndryshim në nenin për interpelanca krahasuar me 
Rregulloren aktuale në fuqi. Edhe Rregullorja në fuqi por edhe drafti i vitit 2018 shpjegojnë pak 
rregullat për interpelancat dhe mekanizmat e mbikëqyrjes parlamentare. 12 paragrafët rreth interpelanca 
përcaktojnë aspektet teknike që kanë të bëjnë me afatet kohore të debateve dhe me përmbajtjen 
e mocionit për interpelancë.116 Një aspekt i rëndësishëm që lidhet me mekanizmat rregullues për 
të siguruar efikasitetin e interpelancave janë të specifikuara në paragrafin 8 (të nenit aktual), duke 
vendosur që Kryeministri apo Ministri që është ftuar në interpelancë është i obliguar të paraqesë 
opinonin e vetë rreth mocionit.117Megjithëse ky paragraf  mëton të rregullojë fuqinë e interpelancës, 
kjo nuk i ka ndalur ministrat në të kaluarën që të injorojnë mocionet e tilla. Duke e pasur parasysh 
jo efikasitetin e këtij paragrafi në sanksionimin e zyrtarëve qeveritar, Draft-Rregullorja do të duhej 
të ishte përpunohej për të adresuar këtë zbrazëtirë. Në vend të kësaj, Draft-Rregullorja ka ruajtur të 
njëjtën qasje përkitazi me interpelancat, pa bërë përpjekje për të adresuar çështjet që janë ngritur gjatë 
legjislaturave të kaluara. 

Megjithëse Rregulloret e rasteve studimore nuk dallojnë shumë nga Kosova, ato ofrojnë pak inspirim 
për sa i përket rregullimit më të mirë të interpelancave ashtu që qeveria të mbahet më llogaridhënëse. 
Në të njëjtën linjë me Kuvendin e Kosovës,, nenet rreth interpelancave në Rregulloret e Punës së 
Bundestagut dhe të Parlamentit të Shqipërisë fokusohen vetëm në aspektet teknike për të drejtat 
e deputetëve për të iniciuar mocionin si dhe afatet kohore për debatin e interpelancës.118 Kuvendi 
Kombëtar i Sllovenisë ka një qasje më të detajuar duke vendosur kështu disa mekanizma rregullaitv 
që mëtojnë të ndëshkojnë zyrtarët qeveritar. Kështu, pas diskutimeve në interpelancë. Rregullorja e 
Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë u jep të drejtën ekskluzive deputetëve që të iniciojnë dy mekanizma 
rregullues: 1) nxjerrjen e një vendimi për të vlerësuar punën e Qeverisë në një fushë të caktuar dhe 2) 
mocionin e mosbesimit për Kryeministrin/en apo Ministrin/en, subjekt i interpelancës.119 

Si një instrument që ka për qëllim mbikëqyrjen direkte të qeverisë, dispozitat që rregullojnë çështjen e 
interpelancave duhet të ngërthejnë edhe mekanizma për ndëshkim që mund të përdoren nga Kuvendi. 
Nëse interpelancat nuk mbështeten edhe nga masat konkrete (si në rastin e Sllovenisë), ato nuk do të 
kenë ndikim të drejtpërdrejtë në adresimin e dështimit të qeverisë për të përmbushur detyrat e veta. 
E në këtë pikë ka dështuar drafti i vitit 2018. Rregullativa ligjore për votën e mosbesimit mund të 
vendoset përmes Ligjit për Qeverinë. Përderisa Rregullorja ka vendosur kornizat teknike të rregullimit 
të interpelancave,  ajo ka dështuar që ti ofrojë Kuvendit mekanizma për të ndëshkuar ministrat që nuk 
shkojnë në Kuvend kur të ftohen, apo që dështojnë në arritjen e caqeve të politikave specifike. 

115 Shih raportet e kaluara të KDI mbi punën e Kuvendit të Kosovës, veçanërisht për vitet 2015 dhe 2016
116 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 44 dhe Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 85
117 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 44 (8)
118 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 100 dhe Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 96
119 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 253
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4. Llogaridhënia e Anëtarëve të Kuvendit 

Ngjashëm me mbikëqyrjen e qeverisë, 
edhe mbikëqyrja e deputetëve është 
një çështje që duhet rregulluar nga 
ana e Rregullores. Nëse mjetet e 
mbikëqyrjes së qeverisë janë jetike, 
Kuvendi duhet po ashtu të ketë 
deputetë kompetent që të ushtrojnë 
rolin e tyre në mënyrë të kujdesshme. 
Polarizimi politik që ka qenë evident 
në legjislaturat e kaluara ka krijuar 
një kulturë të bojkotit dhe armiqësisë 
në mesin e deputetëve, e që ka 
reflektuar edhe me mungesën e tyre 
në seanca plenare apo me përdorimin 
e gjuhës jo parlamentare. Vetëm gjatë 
vitit të kaluar kanë qenë mbi 900 mungesa në seanca plenare: duke përfshirë këtu edhe bojkotin nga 
ana e opozitës por edhe nga ana e partive në pushtet.120 Rregullorja aktuale ka paraparë disa masa 
që rregullojnë sjelljen e deputetëve për të siguruar performancë produktive në procesin legjislativ, 
megjithatë, ato janë anashkaluar për shkak të mosmarrëveshjeve politike. 

4.1. Kodi i Mirësjelljes 

Kodi i Mirësjelljes për Deputetët përmban dispozitat themelore që definojnë parimet dhe vlerat që 
duhet të ruhen e rrespektohen gjatë ushtrimit mandatit të deputetëve. Për të pasur një rregull që 
funksionon mirë, parakushtet që duhen plotësuar janë pasja e dispozitave të qarta për parimet dhe 
veprimet të shoqëruara me sanksione dhe masa disiplinore. Kodi aktual që është vendosur si një aneks 
i Rregullores së Punës, ka dështuar që të adresojë cilëndo nga këto çështje. Si rezultat i përmbajtjes së 
mjegullt, Kuvendi i Kosovës ka qenë rregullisht subjekt i sulmeve verbale në mes të deputetëve. Kodi 
aktual vetëm sa identifikon vlerat e përgjithshme të cilat duhet t’u përmbahen deputetët, mirëpo pa 
dispozita të elaboruara apo të qarta që do të rregullonin normat e pranueshme të sjelljes.121 Për më 
shumë, Aneksi fokusohet kryesisht në aspektet e sjelljes së mirë karshi gjërave materiale, si konfliktit 
të interesit, lobimit e avokimit të paguar apo votimit për çështje që reflektojnë në përfitimet financiare 
të deputetëve.122 

Aneksi i propozuar në draftin e vitit 2018 ka vendosur një rregullim më të avancuar. Nga perspektiva 
e rasteve studimore, Kodi i azhurnuar i Mirësjelljes është po aq i zhvilluar sa i Bundestagut Gjermani, 
përderisa parlamentet e Sllovenisë dhe të Shqipërisë nuk kanë dispozita specifike për kodin e mirësjelljes. 
Kjo e fundit është inkurajuar vazhdimisht nga komuniteti ndërkombëtar që të azhurnojnë Rregulloret 

120 KDI, Raporti për Monitorimin e Punës së Kuvendit të Kosovës për vitin 2018, mars 2019
121 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Aneksi 3
122 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Aneksi 3
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e tyre të punës për të përfshirë nene (ose anekse) specifike që rregullojnë kodin e mirësjelljes së 
deputetëve (ndërsa vetëm Shqipëria është duke punuar në zbatimin e rekomandimit të BE-së).123 Në 
rastin e Kosovës, aneksi i azhurnuar mbulon një mori çështjesh të rëndësishme, si dhe ka shtuar edhe 
pjesën për masat ndëshkimore e që ka sjellë një rregullim më të mirë ligjor. Aneksi 1 i azhurnuar, ka 
shtuar edhe dy nene specifike që detajojnë rregullat e mirësjelljes brenda Kuvendit, përveç dispozitave 
për parimet e përgjithshme dhe konfliktin e interesit.124 Këto dy nene i identifikojnë në mënyrë të qartë 
se cilat janë shkeljet e kodit të mirësjelljes dhe cilat veprime konsiderohen shkelje e këtyre rregullave. 
Çështë me rëndësi, aneksi i azhurnuar ka vendosur edhe një mori masash ndëshkuese për deputetët 
që nuk respektojnë Kodin, si dhe ka vendosur autoritetin që do të jetë përgjegjës për zbatimin e Kodit 
të Mirësjelljes. Neni 13 shpjegon që do të jenë tri masa të mundshme disiplinore për deputetët në rast 
se ata i shkelin rregullat: 1) raporti që jep detajet e shkeljes 2) sanksione financiare që varirojnë prej 
10 deri në 30% të pagës si dhe 3) kufizime për të marrë pjesë në delegacionet që udhëtojnë jashtë 
Kosovës.125 Nën komisioni për Mandate, Imunitete dhe Rregullore të Punës së Asamblesë është caktuar 
si organi me autoritetin për të zbatuar këtë kod.126 Në rast se draft-Rregullorja apo ndonjë dokument 
i ngjashëm do të miratohej nga Kuvendi, ndryshimet e dispozitave që kanë të bëjnë me sjelljen e 
deputetëve do të përbënin disa nga amendamentet më substanciale që janë vendosur në draftin aktual. 
Në teori, dispozitat e azhurnuara ofrojnë hapësirë për një qasje më të integruar të rregullimit të 
kodit të mirësjelljes; megjithatë, në praktikë kjo kërkon që Nën komisioni për Mandate, Imunitete 
dhe Rregullore të Punës të jetë vigjilent në rolin e vet të autoritetit zbatues të sanksioneve dhe që 
të sigurohet se deputetët po u përmbahen rregullave. Përkundër këtyre vështirësive, sistematizimi 
i detyrave, obligimeve, shkelja e disiplinës dhe vendosja e sanksioneve ka qenë një zhvillim shumë 
pozitiv e çfarëdo drafti i ri do të duhej të ruante një strukturë të tillë të qartë edhe në të ardhmen. 

4.2. Mungesa e deputetëve në seanca plenare

Mungesa e deputetëve në seanca plenare dhe në votim ka qenë një nga pengesat më të mëdha e që kanë 
penguar punën e Kuvendit të Kosovës. Mungesat kanë qenë një problem i vazhdueshëm për shumicën 
e legjislaturave, por që është përkeqësuar seriozisht sidomos gjatë dy mandateve të fundit. Shpeshherë, 
ka pasur raste të mungesave në Kuvend për më shumë se tri seanca plenare. Shumë herë seancat 
plenare kanë dështuar të zhvillohet si rezultat i mungesës së kuorumit. Për më shumë, ka ndodhur që 
në fillim të seancës plenare mbi gjysma e deputetëve kanë qenë prezent por më vonë gjatë mbajtjes 
së seancës, numri është zvogëluar. Një nga arsyet kryesore të kësaj është që deputetët marrin pjesë në 
seanca vetëm në fillim sa për tu nënshkruar në lista për të fituar të drejtën e mëditjeve. 

Rregullorja aktuale e Punës ka rregulluar në mënyrë të dobët çështjet e tilla, por vetëm ka vendosur 
mekanizma ndëshkues për deputetët që mungojnë gjatë seancave plenare. 

123 Grupi i Shteteve Kundër Korrupsionit Shtetëror (GRECO), Raundi i katërt i vlerësimeve: Parandalimi i korrupsionit përkitazi me 
deputetët e parlamentit, gjykatësit dhe prokurorët, Këshilli i Evropës, shkurt 2017, në https://rm.coe.int/16806f333e
124 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Aneksi 1, Neni 7 dhe Neni 9
125 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Aneksi 1, Neni 13
126 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Aneksi 1, Neni 11
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E vetmja dispozitë që flet në detaje për çështjen e prezencës së deputetëve në seanca dhe në komisione 
është aneksi për mëditjet e që specifikon se cilat kushte duhen plotësuar në mënyrë që një deputet 
të fitojë të drejtën e pagesës shtesë.127 .Përderisa aneksi ka përcaktuar që pagesa shtesë mund të 
aplikohet vetëm në rast të punës në komisionet përkatëse, aty nuk ka ndonjë mekanizëm ndëshkues 
për mungesën në seanca plenare.128 Drafti i vitit 2018 nuk ka pësuar ndonjë ndryshim në këtë aspekt, 
dhe ende mungojnë dispozitat që detajojnë se si do të rregullohej çështja e mungesave në seanca 
plenare dhe në votim me Rregullore të Punës. Edhe pse sanksionet financiare janë pjesë e draft-
Rregullores, ato kufizohen vetëm në shkeljet e Kodit të Mirësjelljes (ku mungesa në seanca plenare 
nuk është e përfshirë). 

Bundestagu Gjerman dhe Kuvendi Kombëtar i Sllovenisë përdorin sanksionet financiare si mekanizma 
të monitorimit të mungesës së deputetëve (Parlamenti i Shqipërisë nuk ka ndonjë dispozitë specifike për 
këtë çështje). Në rastin e Gjermanisë, të drejtat dhe obligimet e deputetëve përfshihen në “Rregullorja 
Për Statusin Ligjor të Anëtarëve të Bundestagut Gjerman”. Sipas seksionit 14, anëtarët që dështojnë të 
“regjistrojnë emrin e tyre dhe të marrin pjesë në votim përmes kartelave që mbajnë emrin e tyre” janë 
subjekt i uljes së shpenzime të alokuara për ta si rezultat i mungesës.129 Kuvendi Kombëtar i Sllovenisë 
po ashtu ka paraparë sanksione kundër deputetëve që nuk kanë arsyetuar mungesat e tyre në seanca 
plenare dhe e bëjnë këtë përmes uljes së pagave dhe mëditjeve.130 Një zingjir i zbatimit dhe rishikimit 
e që funksionon mirë është parakusht për pasjen e një kornize rregullative që bazohet në sanksioneve. 
Kuvendi duhet të sigurohet që sistemi i ndëshkimit të funksionojë në mënyrë të paanshme dhe si 
pasojë e kësaj duhet pasur një organ autoritar që inicion uljet me një qasje sistemike. 

Në mënyrë që mungesa e deputetëve të rregullohet në aspekt më gjithëpërfshirës, Rregullores së Punës 
duhet ti bëhen disa shtesa. Ashtu si edhe Gjermania, Kosova ka një ligj të veçantë për të drejtat dhe 
përgjegjësitë e deputetëve e që i vendos standardet e punës brenda Kuvendit.131 Gjatë përshkrimit të 
një sërë parimesh dhe veprimesh, Ligji  përmban një nen të veçantë që ka të bëjë me “kufizimet në 
kompensim”.132 Ky nen parasheh që deputetëve nuk u takon kompensimi financiar në rast mungesa e 
tyre nuk është arsyetuar, e në veçanti  shpenzimet mujore dhe mëditjet për pjesëmarrje në seanca plenare 
dhe komisione.133 Megjithatë, Ligji nuk është i qartë në specifikimin e zingjitrit të vendimmarrjes në 
vendosjen e sanksioneve për deputetët që mungojnë në seanca. Siç shihet edhe në rastet e Gjermanisë 
dhe Sllovenisë, Kuvendi do të duhej të vendoste një mekanizëm zbatues që të sigurohet që deputetët 
do të sanksionohen siç parashihet me Ligj. Sa i përket funksionimit të përgjithshëm të udhëzimeve, 
Rregullorja mund të japë specifika rreth teknikaliteteve të neneve të parapara në Ligj. Duke e pasur 
parasysh që mekanizmi i ndëshkimit është paraparë në Ligj, Rregullorja e Punës duhet të detajojë 
kriteret dhe kushtet që duhen aplikuar për kompensime financiare. Përndryshe pa pasur dispozita të 

127 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Aneksi 4, Rregulla 3
128 Deputetët kompensohen për pjesëmarrje në dy seanca plenare brenda muajit në shumën prej rreth 250 eurove për seancë. Prandaj, ka 
incentive për mos të marrë pjesë në më shumë se dy seanca brenda muajit, ngase pjesëmarrja në to nuk kompensohet përderisa sistemi i 
sanksioneve është shumë i dobët. Kjo rregullativë duhet të rishikohet për tu siguruar që mospjesëmarrja nuk do të shpërblehet. 
129 Ligji për Statusin Ligjor të Anëtarëve të Bundestagut në Gjermani, Seksioni 14
130 Rregullorja e Punës së Kuvendit Kombëtar të Sllovenisë, Neni 97
131 Ligji Nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetëve
132 Ligji Nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetëve, Neni 19
133 Ligji Nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetëve, Neni 19
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qarta në Rregullore, zbatimi i ligjit do të vazhdojë të injorohet si pasojë e mungesës së mekanizmave 
të kontrollit. 

4.3. Gjuha jo parlamentare

Përdorimi i gjuhës adekuate parlamentare është aspekt shumë i rëndësishm në promovimin e një 
debati legjitim në Kuvend. Në Kuvendin e Kosovës është bërë tani më zakon që të përdoren fjalë dhe 
shprehje që mund të konsiderohen fyese dhe jo parlamentare.134 Publiku ka qenë dëshmitar i fyerjeve 
në baza gjinore e etnike, veçanërisht kur deputetët i janë drejtuar njëri-tjetrit me gjuhë nënçmuese. 
Eskalimi i tensioneve dhe sharjet shpesh kanë quar debatin parlamentar nga një garë në mes të partive 
politike në akuza verbale që u janë drejtuar njëri-tjetrit. Kështu, mospasja e dispozitave të qarta që 
rregullojnë përdorimin e gjuhës jo-parlamentare, diskutimet në seanca plenare janë subjekt i gjuhës 
fyese e ofenduese. 

Rregullorja aktuale e Punës ka adresuar çështjen e gjuhës jo parlamentare në aspekt të përgjithshëm, 
por nuk ka arritur që të vendosë masa të veçanta që do ti kontribuonin eliminimit të këtij fenomeni. 
Ajo parasheh që në rastet e përdorimit të gjuhës jo parlamentare siç janë fyerjet, kërcënimet ose 
promovimi i dhunës gjatë fjalimeve në Kuvend, atëherë Kryetari/ja e Kuvendit duhet ta përjashtojë 
deputetin nga seanca plenare për aq kohë sa ai/ajo e konsideron të nevojshme.135 Drafti i vitit 2018, 
megjithatë ka shtuar dy mekanizma që adresojnë çështjen e përdorimit të gjuhës në Parlament. Pika 
e parë është përjashtmi i deputetit/es në rast se ai/jo është paralajmëruar më shumë se dy herë për 
përdorimin e gjuhës jo parlamentare.136 Së dyti, bazuar në Kodin e Mirësjelljes që gjithashtu përmban 
një rregull për gjuhën nënçmuese, është vendosur një masë ndëshuese financiare për deputetët që 
përdorin sharjet e fyerjet në Kuvend.137 Mekanizmat e azhurnuar në draftin e vitit 2018 shënojnë një 
përmirësim të konsiderueshëm në krahasim me Rregulloren aktuale. Kështu, deputetët do të ishin 
subjekt të masave disiplinore në rast të përdorimit të gjuhës së papranueshme. 

Gjuha që nuk përkon me parlamentin është një komponentë e rëndësishme e Rregulloreve nga rastet 
studimore. Në të tri rastet studimore, Rregulloret kanë paraparë masa disiplinore për përdorimin e 
gjuhës jo parlamentare duke filluar nga suspendimi e deri ta sanksionet financiare apo një kombinim 
i të dyjave. Në rastin e Bundestagut Gjerman dhe të Parlamentit të Shqipërisë, në rast se deputetët 
shihet që po përdorin gjuhë jo parlamentare, atëherë Kryetari/ja kanë të drejtë që ti suspendojnë për 
një periudhë të caktuar kohore.138 Në anën tjetër, Kuvendi Kombëtar i Sllovenisë, përveç përjashtimit/
suspendimit nga pjesëmarrja në seancë, për shkak të përdorimit të gjuhës jo parlamentare, vendos 
edhe sanksione financiare të barabarta me një ditë të pagës.139 

134 Gazeta Express, Legjislatura e gjashte, e sharjeve dhe fyrjeve, shtator 2017, në http://www.gazetaexpress.com/lajme/legjislatura-e-gjashte-
legjislature-e-sharjeve-dhe-fyerjeve-435427/?archive=1 
135 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës, Neni 41
136 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Neni 57
137 Draft-Rregullorja e Punës, 2018, Aneks 3, Neni 13
138 Rregullorja e Punës së Bundestagut në Gjermani, Rregulla 38; dhe Rregullorja e Punës së Parlamentit të Shqipërisë, Neni 64 dhe Neni 65
139 Rregullorja e Punës së Asamblesë Nacioale të Sllovenisë, Neni 65



45

KUVENDI I KOSOVËS: PËRMIRËSIMI I PERFORMANCËS KËRKON RISHIKIMIN E RREGULLORES SË PUNËS

Gjuha jo parlamentare mund të eliminohet apo adresohet vetëm kur të vendosen në Rregullore 
politika dhe masa ndëshkimore. Draft i vitit  2018 është përmirësuar shumë nga Rregullorja aktuale, 
ngase ka përfshirë mekanizma specifik që e rregullojnë këtë në formë të masave disiplinore për të 
adresuar gjuhën parlamentare. Megjithatë, një çështje që ishte propozuar gjatë diskutimeve në grupin 
punuar do të mund të merrej në konsideratë si një amendament i mundshëm. Atëbotë ishte propozuar 
bashkëpunimi me Institutin e Albanologjisë për të krijuar një listë të fjalëve dhe shprehjeve të ndaluara, 
e që mund të përfshihej si një Aneks në Rregulloren e Re të Punës.140 Kjo ishte refuzuar fuqishëm nga 
disa individë që pretendonin se një listë e tillë nuk përkon me Rregulloren e Punës, dhe që sipas tyre 
kjo ishte një tendencë për të minuar rëndësinë e Kryetarit/es së Kuvendit. Kjo do të duhej të merrej në 
konsideratë nga ana e Kuvendit në diskutimet e mëtutjeshme në mënyrë që të hiqet mundësia e animit 
politik  kur deputetët nuk sanksionohen. 

PËRFUNDIME

Rregullorja aktuale e Kuvendit të Republikës së Kosovës e miratuar në vitin 2010, i shërbeu qëllimit 
të saj për të definuar  rregullat fillestare për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit dhe organeve 
të tij. Megjithatë dhjetë vite pas zbatimit të saj janë identifikuar shumë mangësi ndërsa kanë zënë vend 
praktika të reja. Ajo që është e qartë është që azhurnimi i Rregullores së Punës është një parakusht për 
pasjen e procedurave legjislative që funksionojnë më mirë. Me qëllim të shmangies së mosrespektimit 
të procedurave dhe ikjes nga Rregullorja, është nevojë emergjente që një dokument i reformuar të 
miratohet së shpejti. Drafti i paraqitur në vitin 2018 ishte një tentative për të bërë pikërisht këtë.

Megjithëse edhe ky draft vazhdon të ketë mungesa të një numri mekanizmash rregullativ, ai është një 
përmirësim i konsiderueshëm krahasuar me Rregulloren aktuale. Sa i përket strukturës së Kryesisë, 
zgjedhja e Kryetarit/es së Kuvendit duhet të përmbyllet gjatë një seance konstituive, duke kufizuar 
kështu partitë politike të shkaktojnë vonesa. Propozimi për krijimin e Konferencën e Kryetarëve sjell 
së paku dy përparësi: 1) siguron një përfaqësim më të balancuar politik në mes dy trupave, Kryesisë 
dhe KK-së, dhe 2) Shpërndanë kompetencat. Këto aspekte të draftin mund të shihen si një përmirësim 
i konsiderueshëm në krahasim me Rregullohen aktuale edhe në aspekt të uljes së gjasave për një 
tjetër ngërç si pasojë e zgjedhjes së Kryetarit/es por edhe adresimin e pushtetit të centralizuar dhe 
përfaqësim të kufizuar. 

Tutje, drafti paraqet edhe reformën më substanciale të procedurës legjislative. Vendosja e kritereve për 
procedurën e përshpejtuar (e që mungojnë në Rregulloren aktuale të Punës), vendosja e procedurës 
së rregullt për Ligjin për Buxhetin, adresimi i mangësive në lidhje me procedurat e tërheqjes së ligjeve 
dhe amendamentimeve  gjatë seancës plenare, vendosja e sqarimeve për definimin e kuorumit, të 
gjitha këto janë aspekte të rëndësisë jetike e që i ka rregulluar drafti i ri. Megjithëse nenet specifike 
për secilën nga këto çështje do të mund të rregulloheshin edhe më shumë e më mirë për të pasur një 
kornizë rregullative optimale. Përjashtimi i vetëm në këtë aspekt është lënia e zbrazëtirës te fusha e 
‘çështjeve të hapura’, e që ka mundësi të hapë diskutimeve të reja për statusin e Project-ligjeve apo 
punëve të tjera të mbetura pezull nga legjislatura paraprake. 

140 Diskutimi i bërë në Grupin Punues, shkurt 2018
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Një çështje kyçe tematike që vazhdon të përballet me sfida janë edhe mekanizmat e mbikëqyrjes 
parlamentare që vlerësojnë punën e Qeverisë. Komisionet vazhdojnë të jenë të rregulluar në mënyrë jë 
të mirë edhe në draft-Rregullore, ku nuk përmendet fare e drejta e opozitës për të kryesuar komisionet 
kryesore të mbikëqyrjes së qeverisë. Rregullimi i mbikëqyrjes së agjencive të pavarura është edhe 
një problem tjetër kyç i identifikuar në debate publike, për të cilët vazhdojnë të mungojnë mjete 
apo instrumente të mira të mbikëqyrjes dhe ndëshkimit nga ana e Kuvendit. Ngjashëm PP-të dhe 
interpelancat si instrumentet kryesore parlamentare për vlerësimin e llogaridhënies qeveritare, kanë 
mbetur relativisht të pandryshuara, duke lënë kështu hapësirën e njëjtë për manipulime që vërehet 
edhe aktualisht. 

Në mënyrë që deputetët të mbahen përgjegjës dhe llogaridhënës karshi detyrave të tyre, draft-
Rregullorja ka propozuar një seri reformash të thella përmes azhurnimit të kodit të mirësjelljes. Në 
draft-Rregullore, Kodi i Mirësjelljes më nuk e rregullon vetëm konfliktin e interesit dhe aspektet e tjera 
të përfitimit financiar por ka vënë edhe mekanizma specifik për ndëshkimin e shkeljeve të deputetëve 
e që janë detajuar në kodin etik. Megjithatë, drafti nuk ka arritur që të adresojë mekanizmat shtesë 
për sanksionim që janë identifikuar në Ligjin për të Drejtat dhe Detyrimet e Deputetëve, me qëllim të 
harmonizimit në mes të dy dokumenteve obligative ligjore. 

Marrë parasysh që Rregullorja është një dokument i gjallë që mund të amendamentohet nga Kuvendi 
sa herë që ky i fundit ta sheh të arsyeshme, ky punim insiston që versioni i fundit i draftit të vitit 2018 
të merret në konsideratë duke përfshirë amendamentet për të cilat ishte arritur dakordimi. Megjithëse 
ende mbesin një sërë zbrazëtirash edhe në këtë draft. Ai adreson disa nga çështjet më kritike që kanë 
karakterizuar funksionimin e legjislativit në Kosovë. Miratimi i Rregullores së re e që është një avancim 
i konsiderueshëm kur krahasohet me këtë aktualen të miratuar në vitin 2010, ai lejon mundësinë që 
legjislaturat e ardhshme të Kuvendit të punojnë tutje mbi këtë version për të rregulluar dispozitat që 
mungojnë e që tashmë janë identifikuar në këtë punim. 



SHTOJCA 1: TABELA KRAHASUESE– RRP-JA E KUVENDIT TË KOSOVËS (2010 DHE 2018), BUNDESTAGUT 
GJERMAN, KUVENDIT TË SHQIPËRISË DHE ASAMBLESË NACIONALE TË SLOVENISË

Çështja Kuvendi i Kosovës 
RrP 2010

Kuvendi i Kosovës Drafti 
2018

Bundestagu 
Gjerman 

Kuvendi i Sllovenisë Kuvendi i Shqipërisë 

Zgjedhja e Kryetarit/es 
së Kuvendit 

Kryesia e Kuvendit dhe 
Konferenca e Kryetarëve 

Përgjegjësitë e Kryesisë 
dhe të Konferencës së 
Kryetarëve

1. Zgjedhja, Kompetenca dhe Struktura e Kryesisë 

Definim i paqartë se çka 

nënkupton 'grupi më i 

madh parlamentar (Neni 

12)

Seanca konstituive nuk mund 

të mbyllet pa zgjedhjen e 

Kryetarit/es. Dështon të 

adresojë/përfshijë vendimin e 

Gjykatës Kushtetuese për të 

drejtat për të zgjedhur 

Kryetarin. (Neni 11)  

Zgjedhja me balotazh me 

numër të shumëfishtë të 

kandidatëve dhe tri raunde. 

Kur shumica nuk arrihet në 

raundin e parë, kandidatët 

propozohen deri sa shumica 

fiton në raundin e tretë. (Neni 

2.2)

Nuk ka nen të qartë që i detajizon 

të drejtat dhe procedurat për 

zgjedhjen e Kryetarin të Kuvendit. 

Thjeshtë thekson që Kuvendi 

mbledhet për të zgjedhur 

Kryetarin/en. (Neni 14)

Disa kandidatë, ku e drejta për 

propozim mund të iniciohet 

nga së paku 15 deputetë. Nëse 

nuk sigurohet shumica, 

kalohet në raundin e dytë ku 

votohet për dy kandidatët me 

më së shumti vota. (Neni 6)

Një organ i përbërë nga gjashtë 

(6) anëtarë duke i dhënë 

prioritet grupeve më të mëdha 

parlamentare/koalicioneve 

Partitë më të vogla zgjedhin 

Nën-kryetarët. (Neni 13)

Dy organe, njëra me përbërje të 

njëjtë sikurse Kryesia aktuale si 

dhe një organ i ri – Konferenca 

e Kryetarëve, me përbërje të 

njëjtë sikurse Kryesia por duke 

përfshirë edhe Kryetarët e 

Grupeve Parlamentare. (Neni 

21) 

Dy organe, Kryesia dhe 

Këshilli i Pleqëve. Kryesia 

përbëhet nga Kryetari dhe 

Nënkryetarët, përderisa, 

Këshilli i Pleqëve përbëhet 

nga Kryetari, Nën-Kryetarët 

dhe 23 anëtarët e grupeve 

parlamentare. (Neni 5 dhe 

Neni 6)

Vetëm një organ, Këshilli i 

Kryetarëve të Kuvendit që 

përbëhet nga Kryetari, Nën-

Kryetarët dhe 23 anëtarët tjerë 

që emërohen nga grupet 

parlamentare. (Neni 21)

Dy organe, Byroja e 

Kuvendit që përbëhet nga 

Kryetari i Kuvendit, Nën-

Kryetarët, 2 sekretarë të 

buxhetit dhe 4 sekretarë 

tjerë, the Konferenca e 

Kryetarëve që përbëhet nga 

Kryetari dhe Kryetarët e 

Grupeve parlamentare. 

(Neni 8 dhe Neni 12)

Kryesia I ka të gjitha 

kompetencat administrative e 

burokratike, përfshirë, 

propozimin pë numrin dhe 

përmberjen e komisioneve 

parlamentare, agjendën e punës 

së Kuvendit,  Administratën, 

përfshirë buxhetin për 

Kuvendin, burokracinë dhe 

mardhëniet me jashtë. (Neni 

15)

Decentralizimi i autoritetit ku 

Kryesia ka të drejtë mbi çështjet 

administrative dhe burokratike 

(projekt ligji për buxhetin, 

financat, etj) dhe Konferenca e 

Kryetarëve që merret me 

aspektet politike të vendosjes së 

agjendës dhe diskutimeve 

(Neni 19 dhe Neni 21)

Këshilli i të Moshuarëve nuk 

ka kompetenca vendimarrëse 

të domosdoshme, - 

përqendrohet në ndërtimin 

dhe ruajtjen e konsensusit. 

Kryesia është është organi 

qendror vendim-marrës që 

merret me çështjet me të 

rëndësishme brenda 

Parlamentit. (Neni 6.2) dhe 

Neni 6.3). 

Këshilli i Kryetarëve të Kuvendit 

ka autoritetin edhe për aspektet 

politike dhe administrative të 

punës së Kuvendit. (Neni 21.6)

Byroja vendos vetëm për 

buxhetin e Kuvendit 

bazuar në raportet nga 

sekretariatet e buxhetit, 

përderisa Konferenca e 

Kryetarëve ka  autoritetin 

mbi çështjet me të 

rëndësishme dhe 

procedurat vendimarrëse. 

(Neni 11 dhe Neni 12)



Procedura e përshpejtuar  
dhe Shmangia nga RrP -ja

Procedura e legjislative 
për Ligjin për Buxhetin 

Tërheqja e 
projektligjeve gjatë 
seancës plenare 

2. Procedurat Legjislative

Nuk ka provizione mbi 

procedurën e përshpejtuar, 

sidoqoftë, me 2/3 e votave 

deputetët mund të vendosin 

për shmangie nga RrP-ja, duke 

injoruar të gjitha mekanzimat 

procedural. (Neni 84)

I vë kornizat kohore për 

shqyrtimin e projektligjeve 

sipas procedures së 

përshpejtuar dhe vendos 

kritere për ligje të fushave 

specifike që mund të 

kualifikohen për procedurë të 

përshpejtuar. (Neni 46) 

Nuk ka ndonjë rregull të qartë 

për procedurën e përshpejtuar, 

sidoqoftë, ka një rregull për  

shmangie prej RrP-së, që 

mund të vendoset me 

shumicën e 2/3 në Parlament. 

(Neni 126)

Kritere specifike sipas përmbajtjes 

(kushtet që duhet t'i përmbahen) 

për ligjet që i plotësojnë kriteret 

për miratim me procedurë të 

përshpejtuar. Përveç kësaj, ka një 

nen të veçantë për çështjet 

urgjente që po ashtu mund të 

kërkojnë procedurë të 

përshpejtuar (Neni 142 dhe 143)

Kornizë kohore strikte për 

shqyrtim të ligjeve në 

komisionet përkatëse dhe 

seanca plenare, por po ashtu e 

kufizon se sa herë një deputet 

mund të inicioj procedurën e 

përshpejtuar në kuadër të 

planit të punës së Parlamentit. 

(Neni 28)

Nuk ka nen që përcakton një 

procedure standarde për ligjin 

për buxhetin.

Kërkon procedurë standarde 

për Ligjin për Buxhetin me dy 

shqyrtime të detyrueshme, 

rregullon procesin e paraqitjes 

së amendamenteve, 

rshqyrtimin e tyre në 

komisioine dhe përfshirjen e 

palëve të interesit. (Neni 72-74)

Procedura standarde për ligjet 

buxhetore dhe financiare që 

kërkojnë dy shqyrtime të 

obligueshme si dhe përshirje e 

vazhdueshme Komisionit për 

Buxheti. (Neni 95 dhe Neni 

96)

Procedurë standarde për ligjin 

për buxhetin me shqyrtime të 

detyrueshme dhe përfshirje të 

komisioneve dhe akterëve 

tjerë. Përveë kësaj, ka një afat 

se deri në çfarë date mund të 

paraqitet projektligji për 

buxhetin për vitin vijues. 

(Neni 158)

Procedurë standarde sikurse 

të tjerët, sidoqoftë, shton 

edhe një nivel tjetër të 

shqyrtimit duke i kërkuar 

Komisionit për Ekonomi 

dhe Financa (komision i 

përhershëm) që të shqyrtoj 

draftin e buxhetit nen për 

nen. (Neni 83)

Sponzorizuesi mund të tërheq 

një projektligj gjatë procesit të 

shqyrtimit në Kuvend para 

votimit në shqyrtimin e dytë. 

(Neni 56)

Njëjtë sikurse rregullorja 

aktuale, sponzorizuesi mund të 

tërheqë projektligjin deri para 

votimit në shqyrtim të dytë. 

(Neni 67)

Nuk përmendet drejtpërdrejtë 

në RrP.

Projektligjet mund të tërhiqen 

deri në mbledhjen e Kuvendit për 

leximin e parë. (Neni 118)

Iniciuesi mund të tërheq 

një projektligj deri në 

momentin kur nuk votohet 

në parim në seancë plenare 

(shqyrtimi i parë). (Neni 

72)

Amendamentimi i 
projektligjeve gjatë 
seancës plenare 

Amendamentet mund të 

propozohen në seancë plenare 

deri në shqyrtim të tretë. (Neni 

59)

Deputetët nuk mund të 

propozojnë ndonjë 

amendament gjatë shqyrtimit të 

dytë të projektligjeve në seancë 

plenare. (Neni 70)

Të gjitha amendamentet e 

propozuara gjatë seancave 

plenare kthehen prapa tek 

komisionet funksionale për 

shqyrtim. (Rregulli 82)

Paraqitja e ideve për 

amendamente gjatë seancës 

plenare kthehen prapa tek 

organet punuese. (Neni 130)

Nuk mund të 

propozohen/kalohen 

amendamente gjatë 

diskutimit në parim 

(seancë plenare). (Neni 74)

Definimi i kuorumit Kuorumi ekziston kur më 

shumë se gjysma e numrit të 

përgjithshëm të deputetëve janë 

të pranishëm. Prania e 

deputetëve verifikohet përmes 

sistemit elektronik të votimit, 

me ngritje të dorës ose me 

thirrje të emrit (Neni 51) 

Kuromi ekziston kur më shumë 

se gjysma e të gjithë deputetëve 

janë pranishëm. Prania e 

deputetëve verifikohet me prani 

fizike në seancë plenare. (Neni 

55)

Kuorumi vendoset kur më 

shumë se gjysma e deputetëve 

janë të pranishëm në 

Parlament. Nuk përcakton një 

metodë apo procedurë për të 

vlerësuar nëse kuorumi është 

arritur. (Neni 45)

Prania në një seancë 

(kuorumi) krijohet me votë, 

nëse nuk ka kuorum në 

votimin e parë, votimi mund 

të përsëritet edhe dy herë me 

një pauzë prej 10 minutash për 

secilën herë. (Neni 83)

Kuorumi për procedurat e 

votimit janë të caktuara kur 

më shumë se gjysma e të 

gjithë deputetëve janë të 

pranishëm dhe kanë votuar 

në favour të një iniciative 

apo vendimi specifik. 

(Neni 55)

Punët e papërfunduara Në fund të mandatit çdo punë 

që është në process duhet të 

konsiderohet e papërfunduar, 

përveç peticioneve dhe 

çështjeve që nuk kërkojnë 

votim. (Neni 86)

Nuk përshkruhet. Të gjitha çështjet që janë në 

process gjatë procesit zgjedhor 

konsiderohen të 

papërfunduara, përveç për 

peticione dhe çështje që nuk 

kërkojnë vendim. (Rregulli 

125)

Procedurat legjislative, sikurse 

edhe procedurat tjera 

vendimmarrëse ndalohen me 

mbarimin e mandatit të 

legjislaturës, me përjashtim të 

peticioneve nga votuesit apo 

nga Këshilli Kombëtar. (Neni 

154)

Nuk përcaktohet.  Praktika 

parlamentare është që 

punët që nuk janë 

përfunduara mbesin në 

agjendë për legjislaturën e 

radhës, në pajtim me 

rregullat për punën 

tremujore të vendosur nga 

Kuvendi. Neni 27.7)
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Komisionet e caktuara për 
opozitën 

Mekanzimat mbikëqyrës 
për Agjencitë e Pavarura 

3. Mbikëqyrja e Qeverisë

Përbërja e komisioneve 

përcaktohet bazuar në 

konsultimet brenda në Kryesi 

sipas proporcionit të forcave 

parlamentare në Kuvend. 

(Neni 63)

Përbërja vendoset sipas 

diskutimeve në Konferencën e 

Kryetarëve duke reflektuar 

numrin e ulëseve në Kuvend. 

(Neni 28)

Marrëveshja arrihet ndërmjet 

grupeve parlamentare në 

Këshillin e të Moshuarëve. 

Pozitat udhëheqëse dhe 

shumica e ulëseve në 

Komisionin për Mbikëqyrjen e 

Financave si dhe për 

Mbikëqyrjen e Shërbimeve të 

Intelegjencës dhe Sigurisë 

udhëhiqen nga grupet e 

deputetëve të opozitës (Neni 

33.4)

Komisionet zgjedhen 

përmes një procedure të 

votimit të hapur me 

propozim të Kryetarit të 

Kuvendit, sipas listës së 

krijuar në pajtim me 

kryetarët e grupeve 

parlamentare. (Neni 21)

Komisionet funksionale vetëm 

shqyrtojnë raportet e Agjencive 

të Pavarura dhe rekomandimet 

apo vleresimet e tyre ia 

paraqesin Kuvendit. (Neni 72)

Rekomandimet e Komisionit 

duhet të ndjekin kritere specifike 

për raportet e Agjencioneve të 

Pavarura. Për më tepër, komisioni 

funksional mund të rekomandoj 

masa në përputhje me ligjet në 

fuqi. (Neni 88)

Nuk ka rregull që detajizon 

rolin e Parlamentiti në 

ushtrimin e mbikëqyrjes mbi 

Agjencitë e Pavarura.

Nuk ka nene që e detaizojnë 

rolin e Parlamentit në 

ushtrimin e mbikëqyrjes së 

Agjencive të Pavarura.

Nuk ka nene që e 

detaizojnë rolin e Kuvendit 

në ushtrimin e mbikëqyrjes 

për Agjencive të Pavarura.

Pyetjet Parlamentare Aspekte teknike të fushë-

veprimit dhe procedurës së 

pyetjeve parlamentare. Nuk ka 

mekanizma sanksiones sa i 

përket relevancës së pyetjeve. 

(Neni 45)

Nuk ka ndryshime thelbësore 

nga dispozitat e vitit 2010 sa i 

përket pyetjeve parlamentare. 

Ka disa masa të buta që u 

kërkojnë ministrave të 

deklarojnë mungesën e tyre 

gjatë seancave të pyetjeve 

parlamentare (Neni 82)

Pyetjet parlamentare duhet që 

drejtpërdrejtë të jenë të lidhura 

me çështje që janë përgjegjësi e 

drejtpërdrejtë ose indirekte e 

Qeverisë Federale. Nuk 

adresohen masat për zyrtarët 

qeveritar që nuk u përgjigjen 

pyetjeve parlamentare. (Shtojca 4)

Deputetët mund të insistojnë që 

përgjigjet në pyetje parlamentare 

të zgjerohen edhe më shumë. 

Përveç kësaj, Parlamenti  mund 

të vendos që të mbahet një debat 

për përgjigjet e ofruara nga 

Qeveria apo kushdo tjetër. (Neni 

240 dhe Neni 246)

Zyrtarët qeveritar dhe 

individët tjerë të cilëve u janë 

drejtuar pyetjet parlamentare 

u kërkohet dhe janë të 

obliguar që të përgjigjen 

pyetjeve në një afat prej tri 

javësh maksimalisht, nga dita 

e dorëzimit të tyre. (Neni 91.2)

Interpelancat Përcakton aspektet teknike siç 

është korniza kohore dhe 

përmbajtja e interpelancave. 

(Neni 44)

Nuk ka ndryshime nga RrP-ja e 

vitit 2010. (Neni 85)

Nëse Qeveria Federale refuzon 

të përgjigjet në interpelanca të 

karakterit të  rëndësisë së 

madhe në një periudhë prej tri 

javëve, Kuvendi mund të 

vendos të diskutoj pa Qeverinë 

Federale nëse së paku 5% e 

deputetëve pajtohen.  (Neni 

102)

Dy mekanzima rregullues që 

pasojnë debatin për 

interpelancën: 1) Kuvendi 

mund të marrë një vendim 

formal për të vlerësuar punën 

e qeverisë apo të një ministri, 

dhe 2) së paku 10 deputetë 

mund të iniciojnë votën e 

mosbesimit për kryeministrin 

apo të ndonjë ministri, puna e 

të cilit është vlerësuar. (Article 

253)

Vendos aspektet teknike 

për për interpelancë dhe të 

drejtat për të iniciuar 

interpelancë. Bën dallimin 

ndërmjet interpelancave 

dhe interpelancave 

urgjente. (Neni 96 dhe 97)
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Kodi i Mirësjelljes

Mungesa e deputetëve në 
seanca plenare 

4. Llogaridhënia e deputetëve 

Shtojcë e paqartë për Kodin e 

Mirësjelljes, e cila  vë theksin 

vetëm në çeshjtet e konfliktit të 

interesit dhe dispozitat për 

interesat materiale. (Shtojca 3)

Shtojca e re për Kodin e 

Mirësjelljes me një theks të 

veçantë mbi masat diciplinore 

nëse deputeti nuk i përmbahet 

parimeve të përgjithshme të 

etikës. Masat përfshijnë 

publikimin e raporteve që 

detaizojnë shkeljen, sanksionet 

financiare nga 10% deri në 30% 

të pagës dhe kufizimeve për të 

marrë pjesë në delegacione 

ndërkombëtare. (Shtojca 1)

Një Shtojcë e qartë mbi Kodin 

e Mirësjelljes me dispozita të 

veçanta mbi atë se çfarë sjellje 

etike dhe norma duhet t'i 

përmbahen dhe respektojnë, 

krahas gjobave të fuqishme 

nëse deputetët apo Kryesia e 

shkelin Kodin e Mirësjelljes.

(Shtojca 1)

Nuk ka pjesë për Kod të 

Mirësjelljes. 

Kodi I mirësjelljes vendos 

dispozitat dhe rregullat për 

sjelljet e deputetëve në 

Kuvend. Rregullon qështjet 

dhe mënyrat e parandalimit 

të përdorimit të gjuhës jo 

parlamentare dhe 

diskriminimit. Natyra e 

shkeljeve sanksionohet në 

nenet 64 dhe 65 të 

Rregullores.  

Nuk ka dispozitë të qartë për 

mekanzimat sanksionues për 

mungesë në seanca plenare. 

Diskutim i paqartë mbi atë se 

kur deputetëve iu takon 

kompenzimi, nuk ka 

mekanizma të qartë 

sanksionues të identifikuar për 

mungesa. (Shtojca 3)

RrP-ja nuk përfshinë referencë 

në nenet në Ligjin për të Drejtat 

dhe Detyrimet e Deputetëve që 

e rregullojnë çështjen e 

mungëses së deputetëve.

Akoma nuk ka dispozita të qarta 

për ndëshkimin e deputetëve që 

mungojnë gjatë seancave plenare 

dhe procedurave të votimit. Edhe 

pse dispozitat në Shtojcën 3 

sjellin mekanizma sanksionues 

për sjelljen e deputetëve, kjo 

bëhet vetpm në aspekt të shkeljes 

së Kodit të Mirësjelljes.

Akoma nuk arrinë të inkorporoj 

dhe detaizoj mekanzimat 

sanksionues dhe organet 

autoritative që zbatojnë vendimet 

nga Ligji për të Drejtat dhe 

Përgjegjësitë e Deputetit.

Ligji për Statusin Ligjor të 

Deputetëve të Kuvendit, në 

pjesën e 14, përcaktonm se 

deputetët që dështojnë të 

regjistrojnë emrin e tyre dhe të 

marrin pjesë në votime, i 

nënshtrohen një zvogëlimi (në 

rritje) të meditjeve të tyre 

varësisht nga mungesat. (Ligji 

për Statusin Ligjor të 

Deputetëve të Parlamentit, 

Pjesa 14)

Deputetët që nuk e arsyetojnë 

mungesën e tyre në seanca u 

nënshtrohen sanksioneve me 

zvogëlim të pagave dhe 

meditjeve. (Neni 97)

Kodi i Mirësjelljes 

përcakton masat 

diciplinore tëdetjuara 

nërregulloren e punës. 

Përjashtimi nga seancat 

dhe sanksionet financiare 

përcaktohen si masa 

kundër shkeljeve të Kodit. 

Gjuha jo parlamentare Në rastet kur përdoret gjuha jo 

parlamentare (ofendime, 

kërcënime ose promovim të 

dhunës), Kryetari i Kuvendit 

mund të ndërpresë seancën 

apo të përjashtojë deputetin 

nga seanca. (Neni 41)

Deputetët që përdorin gjuhë jo 

të duhur mund të përjashtohen 

nga seanca nëse u është 

tërhequr vërejtja më shumë se 

dy. Përveç kësaj, gjuha jo 

parlamentare është përfshirë 

edhe në kodin e mirësjelljes 

me mekanizma të veçantë 

sanksionues. (Neni 57 dhe 

Shtojca 3)

Në rastet kur një shkelje jo e 

vogël ndodhë apo dështiim në 

respektim të dinjitetit të 

Kuvendit, Kryesia mund të 

vendos një gjobë prej 1000 Eur 

për një anëtar apo edhe mund 

të marrë masën e suspendimit. 

(Neni 37 dhe Neni 38)

Kryesuesi mund të marrë 

masat në vijim nëse prishet 

rendi gjatë seancës: 1) jap një 

vërejtje, 2) ndërprejë fjalimin, 

3) Përjashtoi deputetin nga 

seanca (Neni 76) (Shih po 

ashtu nennet 77-80)

Masat disiplinore 

përfshijnë: thirrja për rend, 

vërejtjet, përjashtimet nga 

seanca, përjashtimet nga 

pjesëmarrja në komisione 

dhe seanca plenare për deri 

në 21 ditë. (Neni 63) (Shih 

po ashtu Nenet 64-67)
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Ky raport është mbështetur nga:

Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim 
(SDC) dhe nga Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe i menaxhuar nga Fondacioni 
Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e Grupit për Hulumtim 
të Politikave në Ballkan dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SDC-së, DANIDA-
së apo KCSF-së.

dhe

Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë.
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