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PARATHËNIE 

Integrimi në Bashkimin Evropian (BE) nënkupton aktivitete dhe ndryshime gjatë zbatimit 
të të cilit është e domosdoshme përfshirja e një sërë të institucioneve shtetërore dhe 
palëve të interesuara. Suksesi dhe efikasiteti i procesit varet edhe nga komunikimi, 
koordinimi dhe bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë. Duke e pasur parasysh këtë fakt, në vitin 
2009 Qeveria e Republikës së Maqedonisë formoi grupe ndërinstitucionale të punës të 
ngarkuara për planifikimin e aktiviteteve dhe përcaktimin e prioriteteve për harmonizimin 
me të drejtën e BE-së. Gjithsej u formuan 36 grupe të punës, edhe atë për çdo kapitull të 
negociatave, si dhe për kriteret politike dhe ekonomike dhe për kapacitetet administrative 
për anëtarësim në BE.

Disa nga këto struktura në vete ngërthejnë përfaqësues nga mbi 25 institucione, gjë e cila 
e ilustron kompleksitetin e tyre dhe nevojën e ekzistimit të rregullave të formalizuara të 
punës. Vendimi për formimin e grupeve të punës imponoi që secili prej tyre të miratojë 
rregullore, ndërkaq u parashikua edhe përfshirja e përfaqësuesve të sektorit afarist 
dhe civil në punën e tyre, si dhe të personave të tjerë profesional jashtë administratës 
shtetërore. Kjo e fundit është me rëndësi kruciale jo vetëm për përfaqësimin dhe mbrojtjen 
e interesave të grupeve të ndryshme në shoqëri, por edhe për shfrytëzimin e të gjitha 
potencialeve shoqërore në procesin e përafrimit të Maqedonisë drejt BE-së.

Pikërisht, me këto objektiva – vendosja e rregullave dhe procedurave themelore për 
punë të suksesshme të grupit të punës për Kapitullin - Jurisprudenca dhe të drejtat 
fundamentale (Kapitulli 23), si dhe vendosja e bashkëpunimit me palët e interesuara në 
procesin e aderimit dhe negociatave, Ministria e Drejtësisë si bartëse e grupit të punës, 
në bashkëpunim me organet e tjera të përfshira në këtë grup dhe me Asociacionin për 
Iniciativa Zhvillimore “Zenit”, hartoi Rregullore për punën e grupit të punës. Procesi në të 
gjitha fazat kishte mbështetje nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe Agjencia Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Hartimi i Rregullores nënkuptonte konsultime të shumta me organet e përfshira në grupin 
e punës, shkëmbim të opinioneve me përfaqësuesit e sektorit civil dhe shfrytëzimin e 
përvojave nga procesi i eurointegrimit të Kroacisë dhe Malit të Zi. Ky është një shembull 
pionier për të gjitha grupet e tjera të punës, meqë për të parën herë rregullohet puna e 
njërit nga grupet e punës. Në mënyrë plotësuese, dokumenti mund të shërbejë edhe si 
model sipas së cilit do të rregullohet mënyra e punës së grupeve të tjera të punës. 

Në pjesën e parë të këtij publikimi u inkorporuan parimet e Rregullores të cilat mbështeten 
mbi “Platformën dhe parimet institucionale për zhvillimin e negociatave për aderimin e 
Republikës së Maqedonisë në BE”, të përpiluar nga Sekretariati për Çështje Evropiane 
pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Në pjesën e dytë të publikimit përfshihet 
Rregullorja për punën e grupit të punës - Jurisprudenca dhe të drejtat fundamentale. 
E njëjta e rregullon mënyrën e punës së grupit të punës, të drejtat dhe detyrimet e 
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PARIMET E RREGULLORES1

Transparenca

Procesi i aderimit në Bashkimin Evropian shpie në vendime politike, sociale dhe ekonomike, 
të cilat kanë ndikim të konsiderueshëm mbi jetën e të gjithë qytetarëve. Shumë nga këto 
vendime bartin me vete përfitime të përhershme. Së këtejmi, është me rëndësi që procesi 
i aderimit të jetë transparent, publiku të njoftohet tërësisht me vendimet, shkaqet e tyre, 
përfitimet dhe me koston që do të rezultojë nga të njëjtat. 

Pjesëmarrja e palëve të interesuara, si një nga parimet themelore të administrimit të mirë 
evropian, është orientuar drejt një transparence më të madhe të procesit dhe participimit 
më të madh të publikut. Vetëm procesi transparent do t’i inkurajojë qytetarët dhe faktorët 
e tjerë shoqëror të marrin pjesë aktive gjatë miratimit të vendimeve për çështje për të cilat 

janë drejtpërdrejtë të interesuar. 

Përgjegjësia dhe qëndrueshmëria

Aderimi i Republikës së Maqedonisë në BE paraqet një proces i cili duhet t’i bashkojë të 
gjithë subjektet në shtet. Sipas kësaj, përgjegjësia e subjekteve në domenet e tyre, si dhe 
përforcimi i vetëdijes (publike) për të drejtat dhe detyrimet e tyre, të cilat rezultojnë nga 
vet procesi, do ta bëjnë procesin të qëndrueshëm dhe të pakthyeshëm. 

Qëndrueshmëria e procesit të aderimit sigurohet me pjesëmarrjen e palëve të interesuara. 
Me kontributin e tyre në këtë proces, palët e interesuara në mënyrë transparente duhet 
t’i shpalosin interesat e tyre, përkatësisht interesat e palës së interesuar të cilën e 
përfaqësojnë. Së këtejmi, ata duhet të jenë të kujdesshëm për veprimet e tyre në mënyrë 

që të mos i cenojnë parimet themelore të negociatave ndërkombëtare.

Besueshmëria 

Një shoqëri e hapur dhe demokratike mbështetet mbi dialogun e vazhdueshëm ndërmjet 
të gjithë faktorëve shoqërorë. Realizimi i qëllimit të përbashkët për përmirësimin e cilësisë 
së jetës së qytetarëve, si dhe arritja e standardeve dhe vlerave evropiane drejt të cilave 
synojmë si shtet është i mundur vetëm nëse ndërtohet dhe ruhet besimi i ndërsjellë dhe 
respekti midis institucioneve të shtetit dhe palëve të interesuara.

1 Parimet mbështeten mbi Platformën institucionale dhe parimet për zhvillimin e negociatave për ade-
rimin e Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian të përpiluar nga Sekretariati për Çështje 
Evropiane.

udhëheqësit dhe anëtarëve të grupit të punës, pjesëmarrjen e palëve të interesuara në 
punën e grupit të punës, si dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën e grupit të 
punës.

Një nga karakteristikat themelore të shoqërisë bashkëkohore demokratike është ekzistimi 
i dialogut të hapur, bashkëpunimi dhe partneriteti ndërmjet palëve të interesuara dhe 
institucioneve të shtetit. Organet e shtetit, të përfshira në grupin e punës - Jurisprudenca 
dhe të drejtat fundamentale, përmes miratimit të Rregullores me dispozita të veçanta 
për bashkëpunim me palët e interesuara, krijojnë edhe një mekanizëm për konsultime 
me publikun në procesin e aderimit dhe miratimit të akteve normative, me qëllim të 
përmbushjes së kushteve për anëtarësim në BE. Shpresojmë se qytetarët dhe sektori 
civil tërësisht do ta shfrytëzojë mundësinë të cilën e ofron ky mekanizëm i ri institucional 
në drejtim të sigurimit të rolit aktiv në krijimin e politikave publike dhe në procesin e 
integrimit në BE. 

 

Katarina Shtoker

Zëvendës drejtoreshë e   
Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim 

Anja Çimek

Përfaqësuese zyrtare e Fondacionit,   
Konrad Adenauer në Maqedoni     

Aleksandar Nikollov

Drejtor ekzekutiv i
Asociacionit për Iniciativa Zhvillimore “Zenit” 
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Koordinimi 

Nevoja e harmonizimit të mesazheve të cilat dërgohen në emër të shtetit është e 
domosdoshme. Që të arrihet një shkallë e këtillë e lartë e harmonizimit, duhet të 
sigurohet një koordinim në kuadër të institucioneve, përkatësisht të proceseve të cilat 
çojnë kah përmbushja e kritereve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Konsistenca 
dhe harmonizimi i mesazheve dhe qëndrimeve të të gjitha subjekteve politike, si dhe 
mbështetja nga shoqëria civile, do të paraqesin edhe një argument të gatishmërisë së 

Republikës së Maqedonisë për anëtarësim me të drejta të plota.

Cilësia 

Suksesi i procesit të aderimit drejtpërdrejtë ndërlidhet me sigurimin e cilësisë në të gjitha 
fazat e përgatitjeve dhe zhvillimit të negociatave, me theks të veçantë mbi cilësinë e 
pozitave negociuese. Një cilësi më e madhe mund të sigurohet vetëm përmes përfshirjes 

dhe dialogut me palët e interesuara. 

Efektiviteti 

Sigurimi i parimeve të efektivitetit dhe efikasitetit mund të arrihet vetëm nëse palët e 
interesuara janë përfshirë që në fazën e hershme të krijimit të politikave me të cilat do 
të përmbushen kriteret e anëtarësimit. Së këtejmit, vazhdimisht duhet të mirëmbahet 
një balancë e pranueshme ndërmjet nevojës për negociata efikase dhe përmbushjes së 
kritereve për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe nevojës për një kontribut përkatës 
nga ana e palëve të interesuara.

Në bazë të nenit 10 të Vendimit për formimin e grupeve të punës për hartimin e Programit 
Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian dhe përgatitjen e pozitave 
negociuese për negociata për anëtarësim në Bashkimin Evropian (“Gazeta Zyrtare e RM”-
së nr. 137/09), Grupi i Punës për Kapitullin Jurisprudenca dhe të drejtat fundamentale, më 

datë 17.07.2013 miratoi: 

RREGULLORE 
PËR PUNËN E GRUPIT TË PUNËS 23 – JURISPRUDENCA DHE TË DREJTAT FUNDAMENTALE 

I. DISPOZITA E PËRGJITHSHME 

Neni 1

OBJEKTI 

Me këtë Rregullore rregullohet mënyra e punës së Grupit të Punës 23 – Jurisprudenca dhe 
të drejtat fundamentale (në tekstin në vijim: Grupi i Punës), përbërja e Grupit të Punës, 
fushat e punës dhe kompetencat e Grupit të Punës, të drejtat dhe detyrimet e udhëheqësit 
dhe anëtarëve të Grupit të Punës, pjesëmarrja e palëve të interesuara në punën e Grupit 

të Punës, si dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën e Grupit të Punës.

II. PËRBËRJA E GRUPIT TË PUNËS 

Neni 2

KOORDINIMI I GRUPIT PUNUES 

Institucioni bartës dhe koordinator i Grupit të Punës 23 Jurisprudenca dhe të drejtat 

fundamentale është Ministria e Drejtësisë. 

Neni 3

PËRBËRJA 

(1) Përbërja e Grupit të Punës përcaktohet në nenin 5 të Vendimit për formimin e grupeve 
të punës për hartimin e Programit Nacional për Miratimin e të Drejtës së BE-së dhe 
përgatitjen e pozitave negociuese për negociata për anëtarësim në BE (“Gazeta Zyrtare e 
RM”-së nr. 137/09).

(2) Grupi i Punës ka udhëheqës të Grupit të Punës dhe zëvendës të tij, sekretar dhe 
zëvendës të tij dhe anëtarë.

(3) Udhëheqësi i Grupit të Punës është udhëheqësi i Sektorit për Bashkimin Evropian, në 
Ministrinë e Drejtësisë
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(4) Anëtarët e Grupit të Punës caktohen me propozim të organeve kompetente të administratës 
shtetërore, autoriteteve dhe institucioneve të tjera, si dhe të organizatave të tjera të cilat 
kryejnë autorizime publike, në bashkëpunim me udhëheqësin e Grupit të Punës.

(5) Sipas nevojës, udhëheqësi i Grupit të Punës mund të vendos që në Grupin e Punës të 
përfshihen edhe përfaqësues të palëve të interesuara në përputhje me këtë Rregullore. 

Neni 4

NDRySHIMI I PËRBËRJES

(1) Nëse udhëheqësi i Grupit të Punës vlerëson se ekziston nevojë për ndryshimin e 
përbërjes së Grupit të Punës me qëllim të kryerjes më me sukses dhe në mënyrë më 
efikase të detyrave, ndërkaq në konsultim me anëtarët e tjerë të Grupit të Punës, mund 
t’i propozojë Zëvendësit të Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje 
Evropiane ndryshim të përbërjes së Grupit të Punës.

(2) Për propozimin e paragrafit 1 të këtij neni udhëheqësi i Grupit të Punës e njofton edhe 

krye-negociatorin.

III. FUSHAT E PUNËS DHE KOMPETENCAT E GRUPIT TË PUNËS 

Neni 5

FUSHAT E PUNËS

Fushat që bëjnë pjesë në fushëveprimin e punës së Grupit të Punës janë: jurisprudenca, 
politika anti-korrupsion, të drejtat fundamentale dhe të drejtat e qytetarëve të Bashkimit 

Evropian. 

Neni 6

KOMPETENCAT 

Grupi i Punës i ka kompetencat si vijojnë: 

»» i planifikon aktivitetet dhe i përcakton prioritetet e harmonizimit me të drejtën e BE-së; 

»» përcakton cila ministri, autoritet tjetër i administratës shtetërore, organ i jurisprudencës 
ose autoritet dhe institucion tjetër është kompetent për secilin akt të veçantë juridik 
të BE-së;

»» e përgatit pjesën e NPAA e cila ka të bëjë me Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të 
drejtat fundamentale dhe e harmonizon me pjesët e tjera të NPAA; 

»» bën vlerësimin e shpenzimeve dhe resurseve të nevojshme për ndërtimin e kapaciteteve 
për implementimin e legjislacionit; 

»» paraqet raporte për implementimin e Kapitullit 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat 
fundamentale nga Programi Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian 
deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë; 

»» jep rekomandime për propozim ligje dhe akte nënligjore, me të cilët bëhet harmonizimi 
me të drejtën e BE-së, që bëjnë pjesë në Kapitullin 23, të cilat ia adreson propozuesit 
dhe Komitetit të Punës për Integrime Evropiane;   

»» bën përgatitje dhe merr pjesë në procesin e monitorimit të harmonizimit të së drejtës 
nacionale me të drejtën e BE-së (screening); 

»» i përgatit pozitat negociuese të Republikës së Maqedonisë në procesin e negociatave 
me BE; 

»» kryen edhe punë të tjera të cilat rezultojnë nga hartimi i Programit Nacional për 
Miratimin e të Drejtës së BE-së dhe përgatitja e pozitave negociuese për negociata për 

anëtarësim në BE.

IV. TË DREJTAT DHE DETyRIMET E UDHËHEQËSIT DHE ANËTARËVE 
TË GRUPIT TË PUNËS 

Neni 7

UDHËHEQËSI I GRUPIT TË PUNËS 

(1) Udhëheqësi i Grupit të Punës (në tekstin në vijim: udhëheqës) është përgjegjës për 

punën e Grupit të Punës. Ai:

»» e përfaqëson dhe udhëheq me punën e Grupit të Punës;

»» thërret mbledhje të Grupit të Punës dhe kryeson me të njëjtat;

»» në përgjithësi e orienton veprimin e Grupit të Punës dhe të anëtarëve të vet sipas 

udhëzimeve të përcaktuara nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë, në 

përputhje me Programin Nacional për Miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA);

»» ka autorizim që në mënyrë të pavarur të komunikojë me institucionet e përfshira në 

Grupin e Punës;

»» siguron bashkërendim ndërmjet institucioneve të përfshira në Grupin e Punës;

»» realizon bashkëpunim dhe e zhvillon procesin konsultativ me palët e interesuara për 

tema që kanë të bëjnë me këtë Kapitull;

»» për punën e vet përgjigjet para Zëvendësit të Kryetarit të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë për Çështje Evropiane.

(2) Në rast të pengesës për ushtrimin e funksionit nga ana e udhëheqësit, zëvendës 

udhëheqësi i Grupit të Punës i kryen punët e udhëheqësit nga neni 9 të kësaj Rregullore.   

Neni 8

ANËTARËT E GRUPIT TË PUNËS 

(1) Anëtarët e Grupit të Punës:

»» marrin pjesë në punimet dhe vendimmarrjen për çështje të vendosura në rendin e ditës 

të mbledhjes së Grupit të Punës;

»» parashtrojnë iniciativa, propozime, mendime dhe qëndrime për çështjet që janë në 

kompetencë të Grupit të Punës;

»» e njoftojnë Grupin e Punës me qëndrimin e organeve të cilat i përfaqësojnë;

»» sigurojnë realizimin e konkluzioneve;
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»» në mënyrë të përgjegjshme, të ligjshme dhe të ndërgjegjshme i kryejnë punët në 

kompetencë të Grupit të Punës, dhe

»» e aplikojnë Rregulloren e Grupit të Punës.

(2) Anëtarët e kanë për detyrë të marrin pjesë në mbledhjet e Grupit të Punës.

(3) Anëtari, për shkaqe të arsyeshme, mund të mungojë nga mbledhja e Grupit të Punës 

dhe në këtë rast e ka për detyrë ta njoftojë udhëheqësin ose sekretarin e Grupit të Punës.

(4) Anëtari i cili, për shkaqe të arsyeshme një kohë më të gjatë, është i penguar të marr 

pjesë në mbledhjet e ka për detyrë ta njoftojë udhëheqësin dhe nga organi ose organizata, 

të cilën e përfaqëson në Grupin e Punës, të kërkojë të caktojë zëvendës të tij për periudhën 

derisa ai mungon. 

V. MËNyRA E PUNËS

Neni 9

MBLEDHJA E GRUPIT TË PUNËS

(1) Grupi i Punës punon në mbledhje në të cilat thërriten të gjithë anëtarët ose anëtarët 

kompetent për një fushë të caktuar. 

(2) Grupi i Punës mban mbledhje më së paku një herë në muaj. 

(3) Mbledhjet e Grupit të Punës i thërret dhe me të njëjtat kryeson udhëheqësi. 

(4) Mbledhja e Grupit të Punës mund të thërritet edhe me propozimin e një anëtari të 

Grupit të Punës. Propozimi i dërgohet udhëheqësit i cili vendos për nevojën e thirrjes së 

mbledhjes. 

(5) Thirrja për pjesëmarrje në mbledhjen e Grupit të Punës duhet ta përmbajë rendin 

e ditës, vendin dhe kohën e mbajtjes së mbledhjes, si dhe materialin shoqërues, nëse 

ekziston, të cilët dërgohen në formë elektronike.

Neni 10

RRJEDHA E MBLEDHJES SË GRUPIT TË PUNËS 

(1) Mbledhjen e hap udhëheqësi i Grupit të Punës, me ç’rast përcaktohet rendi i ditës dhe 

miratohet procesverbali nga mbledhja paraprake. 

(2) Pas përfundimit të diskutimit për secilën pikë të rendit të ditës, Grupi i Punës miraton 

konkluzione.

Neni 11

PROCESVERBAL  

(1) Për mbledhjen e Grupit të Punës mbahet procesverbal të cilin e përpilon sekretari i 

Grupit të Punës. 

(2) Procesverbali duhet të përmbajë: kohën dhe vendin e mbajtjes, anëtarët e pranishëm, 

rendin e ditës së mbledhjes, rrjedhën e mbledhjes, konkluzionet dhe të dhëna të tjera për 

mbledhjen e mbajtur.

(3) Procesverbalin e përpiluar, sekretari i Grupit të Punës ua dërgon të gjithë anëtarëve të 

Grupit të Punës të cilët kanë të drejtë t’i bëjnë vërejtje të njëjtit. 

(4) Procesverbali miratohet në mbledhjen e parë të radhës. Procesverbalin e miratuar e 

nënshkruan udhëheqësi dhe sekretari.

(5) Procesverbali i miratuar nga ana e udhëheqësit u dërgohet të gjithë anëtarëve të Grupit 

të Punës.

Neni 12

DëRgimi Dhe shKëmbimi i mAteRiAleve, inFoRmAtAve Dhe të DhënAve

(1) Dërgimi dhe shkëmbimi i materialeve, informatave dhe të dhënave ndërmjet anëtarëve 

të Grupit të Punës zhvillohet në formë elektronike ose në formë të shkruar.

(2) Komunikimi në formë elektronike do të konsiderohet si zyrtar.

(3) Anëtarët e Grupit të Punës e kanë për detyrë që t’i dërgojnë materialet e kërkuara nga 

udhëheqësi i Grupit të Punës, konform afatit të përcaktuar nga udhëheqësi. 

(4) Nëse anëtari i Grupit të Punës prej të cilit janë kërkuar materialet konstaton se nuk ka 

mundësi ta respektojë afatin nga paragrafi 3 të këtij neni, menjëherë e njofton udhëheqësin 

për shkaqet.

Neni 13

MËNyRA E KOMUNIKIMIT TË UDHËHEQËSIT 

(1) Udhëheqësi komunikon në mënyrë të drejtpërdrejtë me anëtarët e Grupit të Punës, 

ndërsa përmes tyre edhe me shërbimet përkatëse të organeve të përfshira në punën e 

Grupit të Punës. 

(2) Udhëheqësi sipas nevojës komunikon edhe me nëpunës dhe funksionarë të tjerë të 

organeve kompetente.

(3) Në rastet kur nga një institucion janë caktuar më shumë anëtarë në Grupin e Punës, 

institucioni njërin nga anëtarët e emëron si person për kontakt.

Neni 14

INFORMIMI DHE MBËSHTETJA NDËRINSTITUCIONALE 

(1) Grupi i Punës i kryen aktivitetet me mbështetje dhe në bashkërendim me Sekretariatin 

për Çështje Evropiane pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

(2) Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë dhe anëtarët e Grupit të Punës i 

ofrojnë mbështetje udhëheqësit të Grupit të Punës gjatë zbatimit të detyrave që kanë të 

bëjnë me procesin e aderimit dhe në kuadër të negociatave. 
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(3) Për punën e Grupit të Punës udhëheqësi rregullisht e informon Ministrin e Drejtësisë së 

Republikës së Maqedonisë, Zëvendësin e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

për Çështje Evropiane dhe krye-negociatorin.

(4) Udhëheqësi, gjatë ballafaqimit me çështje më komplekse kërkon mbështetje nga 

Ministri i Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë, nga Zëvendësi i Kryetarit të Republikës 

së Maqedonisë për Çështje Evropiane ose nga krye-negociatori.

(5) Në lidhje me paragrafin 2 të këtij neni, Ministri i Drejtësisë i Republikës së Maqedonisë 

bashkëpunon me ministra të tjerë, i njofton me sfidat dhe realizon aktivitete të tjera në 

lidhje me punën e Grupit të Punës. 

(6) Sipas nevojës, aktivitetet e paragrafit paraprak mund të orientohen edhe kah bartësit 

kryesorë të organeve të jurisprudencës dhe të organeve ose institucioneve të tjera në 

drejtim të sigurimit të mbështetjes së nevojshme në procesin e aderimit dhe negocimit.

VI. PJESËMARRJA E PALËVE TË INTERESUARA 

Neni 15

BASHKËPUNIMI ME PALËT E INTERESUARA

(1) Grupi i Punës sjell vendimin për bashkëpunim me palët e interesuara. 

(2) Si palë të interesuara, në përputhje me këtë Rregullore, konsiderohen shoqatat dhe 

fondacionet, organizatat profesionale dhe specialiste me autorizime publike, si dhe persona 

të tjerë juridikë dhe fizikë që mund të preken nga procesi i aderimit në Bashkimin Evropian. 

(3) Bashkëpunimi me palët e interesuara mund të zhvillohet përmes informimit, konsultimit, 

përfshirjes dhe partneritetit.

(4) Dispozitat e bashkëpunimit me palët e interesuara të kësaj Rregulloreje nuk e kufizojnë 

aplikimin e standardeve dhe formave tanimë ekzistuese për pjesëmarrjen e palëve të 

interesuara.

Neni 16

INFORMIMI DHE KONSULTIMI I PALËVE TË INTERESUARA 

(1) Grupi i Punës periodikisht mund t’i informon palët e interesuara për statusin e procesit të 

aderimit në Bashkimin Evropian dhe kujdeset që dokumentet relevante, të cilat miratohen 

me qëllim të përmbushjes së kushteve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, të jenë të 

arritshme për publikun.

(2) Me qëllim të realizimit të konsultimeve me palët e interesuara, Grupi i Punës me kohë 

do të dërgojë njoftim në të cilin do ta theksojë objektin, kohën dhe vendin e konsultimit.

(3) Njoftimet për konsultime me palët e interesuara, nga paragrafi 2 të këtij neni, duhet të 

jenë të qarta dhe koncize, si dhe t’i përmbajnë të gjitha informatat e nevojshme me qëllim 

të lehtësimit dhe udhëzimit të procesit konsultativ.

Neni 17

PËRFSHIRJA E PËRFAQËSUESVE TË PALËVE TË INTERESUARA

(1) Udhëheqësi i Grupit të Punës mund të përfshijë përfaqësues të palëve të interesuara si 

anëtarë të jashtëm të Grupit të Punës. 

(2) Udhëheqësi i Grupit të Punës, sipas nevojës, në mbledhje i thërret përfaqësuesit e 

palëve të interesuara nga paragrafi 1 të këtij neni.

(3) Përfaqësuesit e palëve të interesuara, nga paragrafi 1 të këtij neni, duhet të sigurojnë 

përfaqësim më të madh të interesave të grupeve të ndryshme të palëve të interesuara, si 

dhe të qytetarëve.

(4) Dokumentet e punës, të cilat rezultojnë nga Grupi i Punës, të cilat akoma nuk janë 

publikuar nga ana e Grupit të Punës, përfaqësuesit e palëve të interesuara nga paragrafi 1 

të këtij neni nuk guxojnë t’i publikojnë dhe përdorin për dedikime dhe qëllime jashtë Grupit 

të Punës.

(5) Sipas nevojës, udhëheqësi i Grupit të Punës mund të bëjë thirrje publike për përfshirjen e 

përfaqësuesve të palëve të interesuara, të publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë 

në bashkëpunim me Sekretariatin për Çështje Evropiane, me kritere të përcaktuara për 

pjesëmarrjen e përfaqësuesve të palëve të interesuara.

(6) Përzgjedhjen e përfaqësuesve të palëve të interesuara, që janë paraqitur në thirrjen 

publike nga paragrafi 5 të këtij neni, e bën udhëheqësi i Grupit të Punës në bashkëpunim 

me Sekretariatin për Çështje Evropiane.

Neni 18

INFORMIMI PËR PJESËMARRJEN E PALËVE TË INTERESUARA

(1) Udhëheqësi rregullisht e informon Ministrin e Drejtësisë, Zëvendësin e Kryetarit të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane dhe krye-negociatorin për 

masat dhe aktivitetet e zbatuara për pjesëmarrjen e palëve të interesuara, si dhe për 

rezultatet nga pjesëmarrja e tyre.

(2) Sekretari i Grupit të Punës mban evidencë për masat dhe aktivitetet e zbatuara për 

pjesëmarrjen e palëve të interesuara, si dhe për rezultatet nga të njëjtat dhe të njëjtën ia 

vë në dispozicion udhëheqësit.

VII. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 19

HyRJA NË FUQI

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj.
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