
Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar

afati  02.06.2015    -    E zbatuar në 02.06.2015 afati 05.09.2015     -    E zbatuar në  04.09.2015

Komisioni do të �llojë me punë, me shqyrtimin e mangësive në 
mbikëqyrjen demokratike mbi shërbimet e zbulimit. Komisioni Special 
Anketues për skandalin me bisedat e përgjuara do të paraqes raport 
preliminar deri në muajin nëntor të vitit 2015

afati  30.11.2015   E pa zbatuar

Komisioni do të �llojë me punë, me shqyrtimin e mangësive në 
mbikëqyrjen demokratike mbi shërbimet e zbulimit. Komisioni për 
mbikqyrje mbi shërbimet e inteligjencës do të dorëzojë raport �llestar 
deri në nëntor të vitit 2015.

afati  30.11.2015     E pa zbatuar

All OSCE/ODIHR recommendations shall be implemented, including revision of the 
voter's list according to a new and agreed methodology. 

afati 30.9.2015    E pa zbatuar

Në periudhën midis muajit qershor dhe gusht, BE do ta lehtësojë dialogun 
ndërpartiak për arritjen e marrëveshjes në lidhje me çështjet e reformave struktu-
rore. Marrëveshja ka të bëjë me reformat të cilat duhet të ndërmerren në fushat e 
kapitujve 23 dhe 24, prezantimin dhe funksionimin e pavarur të organeve 
shtetërore relevante, lirinë më të madhe mediatike dhe harmonizimin e plotë me 
rekomandimet dhe mendimin e Komisionit të Venedikut

afati 31.8.2015   E pa zbatuar

Deri më 10 qershor partitë politike do të bien dakord sa i përket 
organizimit të saktë të Qeverisë e cila do t'i organizojë zgjedhjet

afati 10.06.2015  -  E zbatuar në 15.07.2015 Vonesë 35 days

afati 15.09.2015    -   E zbatuar në  09.11.2015 Vonesë 53 days

Partitë ranë dakord që t'i zbatojnë të gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian 
në lidhje me çështjet sistematike nga sundimi i së drejtës. Zbatimi do të jetë objekt 
shqyrtimi në kontekstin e dialogut aderues në nivel të lartë, duke i përfshirë të 
gjitha partitë kryesore politike dhe shoqërinë civile para publikimit të Raportit të 
KE për progresin e RM për vitin 2015
afati  30.9.2015    E pa zbatuar

Vonesë  31  ditë

      Vonesë  76 ditë

Pas kthimit të LSDM në Kuvend të gjitha materialet që i posedon 
LSDM ose kushdo qoftë tjetër do të dorëzohen në Prokurorinë 
Publike Speciale për procedim të mëtutjeshëm.  

afati  15.12.2015  - E zbatuar në  30.12.2015 Vonesë  15 ditë

Ministri i ri i Punëve të Brendshme do të emërohet me propozim të LSDM dhe në 
konsultim me VMRO-DPMNE dhe BDI. Ky ministër do të jetë ministër teknik.

afati 20.10.2015     -    E zbatuar në -  11.11.2015 Vonesë   22 ditë

Zëvendësministrat do të emërohen për ministritë si vijojnë:
a. Ministria e Punëve të Brendshme, me propozim të VMRO-DPMNE 
b. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me propozim të VMRO-DPMNE
c. Ministria e Financave, me propozim të LSDM
ç. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me propozim të LSDM
d. Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, me propozim të LSDM
Këta zëvendësministra do të kenë të drejtën e plotë të kontrollit dhe vetos për të gjitha 
çështjet juridike, �nanciare dhe personale që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve 

afati  20.10.2015     -   E zbatuar në -  11.11.2015 Vonesë   22ditë

Do të emërohet ministër i ri për Punë dhe Politikë Sociale, me propozim të LSDM.

afati  20.10.2015     -    E zbatuar në -  11.11.2015 Vonesë   22 ditë
Qeveria aktuale në kohë do ta paraqes dorëheqjen zyrtare në 
Kuvend, në mënyrë që të mundësojë inaugurimin e Qeverisë së re 
më datë 15 janar të vitit 2016, 100 ditë para zgjedhjeve parlamen-
tare, të cilat do të mbahen në 24 prill të vitit 2016. Në krye të 
Qeverisë do të jetë kryeministri i ri i nominuar nga ana e 
VMRO/DPMNE. Në këtë Qeveri do të qëndrojnë ministrat dhe 
zëvendësministrat e emëruar paraprakisht. Programi i Qeverisë do 
të ku�zohet në organizimin e zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare.

 рок  14.1.2015

afati  15.09.2015     -    E zbatuar në  16.09.2015 Vonesë   1 ditë

Vonesë  31 ditë

Vonesë  122 ditë

Vonesë 92 ditë

Deri më 31 korrik të vitit 2015, do të revidohet dhe ndryshohet përbërja e 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.  

afati 31.07.2015     -    E zbatuar në 15.12.2015 Vonesë 137 ditë

Deri më 30 shtator përbërjes së re të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do t'u 
delegohen kompetenca të zgjeruara në mënyrë që të sigurojnë zgjedhje të lira dhe 
të ndershme dhe ambient të barabartë për të gjitha partitë, duke i përfshirë edhe 
kompetencat e zgjeruara për mbikëqyrje.
afati  30.9.2015    -   E zbatuar në  09.11.2015 Vonesë  40 ditë

Rregullat e lartpërmendura se Qeveria do të paraqes dorëheqje në kohë, në 
mënyrë që ta lëshojë funskionin 100 ditë para zgjedhjeve të ardhshme dhe se do të 
emërohet qeveri e re, do të zbatohet në zgjedhjet të cilat do të mbahen në muajin 
prillt 2016, si dhe në të gjitha zgjedhjet e ardhshme, pas ndryshimeve të 
domosdoshme ligjore të cilat do të bëhen sa më shpejtë të jetë e mundur.

afati  30.9.2015    -    E zbatuar në  09.11.2015 Vonesë  40 ditë

afati  14.1.2015

Para zgjedhjeve të ardhshme, Qeveria do të kërkojë monitorim të shtuar 
afatgjatë dhe afatshkurtër të zgjedhjeve nga ana e OSBE/ODIHR.

 рок  14.1.2015afati  24.03.2016

Legjendë E zbatuar me vonesë E pa zbatuar Afati skadon Vonesë deri në 31 DhjetorE zbatuar në kohë 

Me efekt të drejtpërdrejt, nuk do të ketë publikim të materialeve të 
tjera në lidhje me bisedat e përgjuara.

Në 1 shtator LSDM do të kthehet në Kuvend.
afati  01.09.2015  -  E zbatuar në 01.09.2015

LSDM do të kryesojë me Komisionin për Mbikëqyrje mbi Shërbimet 
e Zbulimit. 

Deri më 15 shtator të vitit 2015 do të ketë prokuror special të ri me autonomi të plotë për ta zhvilluar hetimin lidhur me ndjekjen e komunikimeve. 
Ky prokuror special emërohet me marrëveshje të palëve të nënshkruara më poshtë.

LSDM do të kryesojë me Komisioni Apecial Anketues për shqyrtimin e skandalit me 
bisedat e përgjuara. 



Pasqyrë e realizimit të Marrëveshjes politike nga muaji qershor/korrik të vitit 2015 
(Parimet e Marrëveshjes)

 Infografiku është i përbërë në bazë të ndiekjes të shqyrtimit të 
rishikimit të realizimit të Marrëveshtjes politike të qershorit/korrikut të vitit 2015

në të cilën morën pjesë antarët e Rrjetit në vijim:

PROJEKTI ËSHTË I FINANSUAR NGA MBRETËRIA E HOLLANDËS

Partitë ranë dakord që në vend të parë të vendosen interesat e shtetit dhe e kon�rmojnë përkushtimin e tyre 
ndaj proceseve euroatlantike dhe parimeve demokratike.
    
Në interes të të gjithë qytetarëve dhe të gjitha bashkësive në vend, partitë ranë dakord në lidhje me hapat për 
tejkalimin e krizës aktuale. Ato përkushtohen në drejtim të sigurimit të përfshirjes në realizimin e kësaj 
Marrëveshje përmes konsultimeve dhe koordinimit me partitë më të mëdha në vend.

Partitë obligohen që t'i respektojnë parimet demokratike të përgjegjësisë politike në zgjidhjen e s�dave 
kryesore me të cilat ballafaqohet vendi.

Në këtë kohë s�duese për vendin, partitë ranë dakord për atë se ato duke vepruar në interes të qytetarëve, 
doemos duhet t'i zgjidhin s�dat kritike me të cilat ballafaqohet shteti,  të cilat janë pa precedent -  të konsolido-
het zhvillimi ekonomik dhe demokratik, të përforcohen marrëdhëniet ndëretnike, të sigurohet implementimi i 
plotë i Marrëveshjes së Ohrit, të përforcohen marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe reputacioni ndërkombëtar, 
dhe me këtë vendi të vendoset në rrugën euroatlantike.

Së këtejmi, partitë ranë dakord  të vendoset "periudhë tranzicioni" duke �lluar menjëherë,  dhe duke përfun-
duar me zgjedhje të lira dhe demokratike në përputhje të plotë me standardet evropiane deri në fund të muajit 
prill të vitit  2016.


