MARREVESHJA KORNIZE E OHRIT

Pikat në tekstin e ardhshëm i japin kornizën e harmonizuar për sigurimin e
ardhmërisë demokracisë në Maqedoni dhe mundësimin e zhvillimit të
marrëdhënieve më të afërta dhe më të integruara ndërmjet Republikës së
Maqedonisë dhe Bashkësisë Euro - atlantike. Kjo marrëveshje kornizë do ta
promovojë zhvillimin e qetë dhe harmonik të shoqërisë qytetare, duke
respektuar njëkohësisht identitetin etnik dhe interesat e të gjithë qytetarëve të
Maqedonisë.
1. Parimet themelore
1. Tërësisht dhe pa kusht hedhet poshtë përdorimi i dhunës për
realizimin e qëllimeve politike. Vetëm zgjidhjet paqësore politike
mund ta garantojnë stabilitetin dhe ardhmërinë demokratike të
Maqedonisë.
2. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Maqedonisë dhe karakteri
unitar i shtetit janë të pashkelshëm dhe duhet të rruhen. Nuk
ekzistojnë zgjidhje territoriale për çështjet etnike.
3. Karakteri shumetnik i shoqërisë maqedonase duhet të rruhet
dhe të gjejë shprehjen e vet në jetën publike.
4. Një shtet bashkëkohor demokratik, në rrjedhën natyrore të
zhvillimit dhe krijimit të vet, duhet vazhdimisht të sigurojë
Kushtetutën e tij që tërësisht t'i plotësojë nevojat e të gjithë
qytetarëve të saj, në pajtim me standardet më të larta
ndërkombëtare si dhe vet të zhvillohen vazhdimisht.
5. Zhvillimi i pushtetit vendor është me rëndësi thelbësore për
nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në jetën demokratike dhe
për përparimin e respektimit të identitetit të bashkësive.
2. Ndërprerja e armiqësive
1. Palët e theksojnë rëndësinë e angazhimeve të 5 korrikut 2001.
Do të ketë ndërprerje të tërësishme të armiqësive, çarmatimin e
tërësishëm vullnetar të grupeve të armatosura etnike shqiptare,
dhe shpërndarjen e tyre të tërësishme vullnetare. Ata e pranojnë
faktin se për marrjen e Vendimit nga ana e NATO-s që të
ndihmojë në këtë kontekst do të nevojitet vendosja e ndërprerjes
së përgjithshme, pa kushte dhe të pakufizuar të zjarrit, pëlqimin
për zgjidhjen politike të problemeve të këtij vendi, angazhimin e
qartë të grupeve të armatosura që vullnetarisht të çarmatosen,
dhe pranimin e të gjitha palëve kontraktuese për kushtet dhe
kufizimet, në kuadër të të cilëve do të veprojnë forcat e NATO-s.
3. Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar
1. Do të miratohet Ligji i reviduar i pushtetit lokal, me të cilin do të
forcohen autorizimet e përfaqësuesve të zgjedhur vendor dhe
dukshëm do të rriten kompetencat e tyre në pajtim me
Kushtetutën (sikurse janë ndryshimet në pajtim me Aneksin A)
dhe Kartën evropiane të pushtetit lokal, me ç'rast do të shprehet
parimi i organizimit vertikal, i cili momentalisht është në fuqi në
Bashkimin Evropian. Kompetencat e shtuara, para së gjithash

kanë të bëjnë me sferat e shërbimeve publike, urbanistike dhe
planifikimin rural, me mbrojtjen e ambientit të jetesës, zhvillimin
ekonomik lokal, kulturën, financat lokale, arsimimin, mbrojtjen
sociale dhe shëndetësore. Do të miratohet Ligji për financimin e
pushtetit vendor me qëllim që të sigurohet sistemi përkatës i
financimit, për t'iu mundësuar autoriteteve vendore t'i plotësojnë
të gjitha kompetencat e tyre.
2. Brenda një viti pas përfundimit të regjistrimit të ri, i cili nën
mbikëqyrjen ndërkombëtare do të zbatohet deri në mbarim të
vitit 2001, do të revidohen kufijtë komunal. Revidimi i kufijve
komunal do të zbatohet nga autoritetet lokale dhe nacionale, me
pjesëmarrjen ndërkombëtare.
3. Me qëllim që të sigurohet se policia është e vetëdijshme dhe
përgjegjëse për nevojat dhe interesat e popullatës lokale, krye
shefat lokal të policisë do t'i zgjedhin këshilltarët e komunave
nga lista e kandidatëve, të propozuar nga Ministria e Punëve të
Brendshme dhe të njëjtit rregullisht do të komunikojnë me
këshillat. Ministria e Punëve të Brendshme do ta mbajë
autorizimin për shkarkimin e krye shefave lokal të policisë në
pajtim me ligjin.
4. Mos diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë
1. Tërësisht do të respektohet parimi i mos diskriminimit dhe
trajtimit të barabartë të të gjithë personave para ligjit. Ky parim
do të aplikohet sidomos në raport me punësimet në
administratën publike dhe në ndërmarrje publike, si dhe te qasja
deri te financimi publik për zhvillimin e aktiviteteve afariste.
2. Në ligjet me të cilët rregullohen punësimet në administratën
publike do të përmbahen masat me të cilat do të sigurohet
përfaqësimi i drejtë i bashkësive në të gjitha organet qendrore
dhe lokale publike dhe në të gjitha nivelet e punësimit në këto
organe, duke respektuar njëkohësisht rregullat e kompetencës
dhe integritetit, me të cilët udhëhiqet administrata publike.
Autoritetet do të ndërmarrin aktivitet për ta korrigjuar mos
ekuilibrin ekzistues në përbërjen e administratës publike,
sidomos përmes punësimit të pjesëtarëve të bashkësive me
përfaqësim të pamjaftueshëm. Një vëmendje e posaçme do t'i
kushtohet faktit që të sigurohet sa është e mundshme më
shpejtë që shërbimet policore në përgjithësi ta shprehin
përbërjen dhe shpërndarjen e popullatës së Maqedonisë,
sikurse është theksuar në Aneksin C.
3. Për Gjykatën Kushtetuese 1/3 e gjykatësve do të zgjidhet nga
kuvendi me shumicën e numrit të përgjithshëm të deputetëve që
do të përmbajë shumicën e numrit të përgjithshëm të deputetëve
të cilët pohojnë se i takojnë bashkësive që nuk janë popullatë
shumicë në Maqedoni. Kjo procedurë do të aplikohet edhe gjatë
zgjedhjes së Avokatit Popullor dhe tre anëtarëve të këshillit
gjyqësor.
5. Procedurat e posaçme kuvendore
1. Në nivelin qendror, amendamentet kushtetuese dhe Ligji i
Pushtetit Lokal, nuk do të mund të miratohen pa shumicën

kualifikuese të 2/3 të votave, në kuadër të asaj që duhet të ketë
shumicën e votave të deputetëve të cilët pohojnë se iu takojnë
bashkësive të cilët nuk janë popullatë shumicë në Maqedoni.
2. Për nxjerrjen e ligjeve që drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me
kulturën, përdorimin e gjuhës, arsimit, dokumenteve personale
dhe përdorimit të simboleve, si dhe të ligjeve për financim lokal,
zgjedhjet vendore, për qytetin e Shkupit dhe për kufijtë komunal
do të duhet të ekzistojë shumica e votave në kuadër të saj që
duhet të ketë shumicën e votave të deputetëve të cilët pohojnë
se iu takojnë bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në
Maqedoni.
6. Arsimimi dhe përdorimi i gjuhëve
1. Lidhur me shkollimin fillor dhe të mesëm, mësimi do të zhvillohet
në gjuhën amtare të nxënësve, e njëkohësisht në mbarë
Maqedoninë do të aplikohen standardet e unifikuara për
programet akademike.
2. Financimi nga shteti do të sigurohet për arsimimin sipëror në
gjuhët të cilën e flasin të paktën 20 për qind e popullatës në
Maqedoni, e në bazë të marrëveshjeve të posaçme.
3. Gjatë regjistrimit në universitetet shtetërore të studentëve të rinj
të cilët iu takojnë bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në
Maqedoni do të aplikohet parimi i diskriminimit pozitiv, gjithnjë
derisa regjistrimi nuk e shpreh si duhet përbërjen e popullatës
në Maqedoni.
4. Në tërë Republikën e Maqedonisë dhe në marrëdhëniet
ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase.
5. Cilado gjuhë tjetër të cilën e flasin të paktën 20 për qind e
popullatës, po ashtu është gjuhë zyrtare, sikurse është
arsyetuar këtu. Në organet e Republikës së Maqedonisë, cilado
gjuhë zyrtare tjetër nga maqedonishtja mund të përdoret në
pajtim me ligjin, sikurse është elaboruar më tej në aneksin B.
Cilido person që jeton në njësinë e pushtetit vendor në të cilin të
paktën 20 për qind e popullatës flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga
maqedonishtja mund të përdorë cilëndo gjuhë zyrtare për të
komunikuar me zyrën rajonale të pushtetit qendror, kompetent
për këtë komunë; zyra e tillë do të përgjigjet në atë gjuhë në
mënyrë plotësuese në maqedonishte. Cilido person mund ta
përdor cilëndo gjuhë zyrtare për të komunikuar me zyrën
kryesore të pushtetit qendror, e cila do t'i përgjigjet në atë gjuhë,
në mënyrë plotësuese në maqedonisht.
6. Lidhur me pushtetin vendor në komunat ku bashkësia e caktuar
përbën të paktën 20 për qind e popullatës së komunës, gjuha e
asaj bashkësie do të përdoret si gjuhë zyrtare, në mënyrë
plotësuese maqedonishtja. Në raport me gjuhët, të cilët flasin të
paktën 20 për qind të popullatës së komunës autoritetit lokale në
mënyrë demokratike do të vendosin për përdorimin e saj në
organet publike.
7. Në procedurat penale dhe qytetare gjyqësore të cilitdo nivel,
personi i akuzuar ose cilado palë do të ketë të drejtë të
përkthimit në shpenzim të shtetit të të gjitha procedurave, si dhe

të dokumenteve në pajtim me dokumentet përkatëse të Këshillit
të Evropës.
8. Cilat do dokumente personale të qytetarëve që flasin gjuhën
zyrtare ndryshe nga maqedonishtja po ashtu do të lëshohen në
atë gjuhë, në mënyrë plotësuese në gjuhën maqedonase në
pajtim me ligjin.
7. Shprehja e identitetit
1. Lidhur me simbolet, pranë simbolit të Republikës së
Maqedonisë, autoritetet vendore do ta kenë lirinë që në anën e
parë të objekteve publike vendore të vendosin simbolet me të
cilët shënohet identiteti i bashkësisë e cila është në shumicë në
komunë, me respektimin e rregullave dhe zbatimeve
ndërkombëtare.
8. Implementimi
1. Amendamentet kushtetuese të propozuara në Aneksin A,
menjëherë do të prezantohen para kuvendit. Palët do t'i
ndërmarrin të gjitha masat për ta siguruar miratimin e këtyre
amendamenteve në periudhën prej 45 ditë pas nënshkrimit të
kësaj Marrëveshje Kornizë.
2. Miratimi i ndryshimeve në legjislacion, të përcaktuara në
Aneksin B, do të jenë në pajtim me dinamikën e theksuar atje.
3. Palët i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar, që sa më shpejt ta
thirrin konferencën e donatorëve në të cilën sidomos do të
bisedohet për ndihmën makro financiare; përkrahjen e financimit
të masave që do të ndërmerren për nevojat e implementimit të
kësaj marrëveshje kornizë, duke përfshirë edhe masat e forcimit
të pushtetit vendor; dhe revitalizimin dhe ndërtimin e rajoneve të
goditura nga luftimet.
9. Anekset
Anekset vijuese janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshje Kornizë.
A.Amendamentet kushtetuese
B.Ndryshimet në legjislacion
C.Implementimi dhe masat e ndërtimit të besimit
10. Dispozitat përfundimtare
1. Kjo marrëveshje hyn në fuqi me nënshkrimin e saj.
2. Versioni në gjuhën angleze i kësaj marrëveshje është versioni i
vetëm autentik.
3. Kjo marrëveshje u zhvillua nën patronazhin e kryetarit Boris
Trajkovski.
Nënshkruar në Shkup - Maqedoni, më 13 gusht 2001 në gjuhën angleze.
Pasojnë nënshkrimet e:
•
•
•
•
•

Boris Trajkovski - kryetar i Republikës së Maqedonisë
Lubço Georgievski - kryetar i qeverisë së RM dhe kryetar i VMRODPMNE
Arbën Xhaferi - kryetar i PDSH-së
Branko Cërvenkovski - kryetar i LSDM-së
Imer Imeri - kryetar i PPD-së

Dëshmitarë:
•
•

Fransoa Leotar - përfaqësues i posaçëm i BE
Xhejms Perdju - përfaqësues i posaçëm i SHBA

ANEKSI "A"
Preambula e tashme të zëvendësohet bazuar në konceptin e të drejtave
individuale dhe të shoqërisë civile siç pason më poshtë:
Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, duke marrë përsipër përgjegjësinë
për të tashmen dhe ardhmërinë e atdheut të tyre, të vetëdijshëm dhe
mirënjohës ndaj paraardhësve të tyre për viktimat dhe me përkushtim ndaj
angazhimit dhe luftës së tyre për krijimin e shtetit të pavarur dhe sovran të
Maqedonisë, por edhe përgjegjës para brezave që vijnë për ruajtjen dhe
zhvillimin e gjithë asaj që është e vlefshme për trashëgiminë dhe begatinë
kulturore dhe për bashkëjetesën në Maqedoni, të barabartë në të drejtat por
edhe obligimet e tyre ndaj të mirës së përbashkët - Republikës së
Maqedonisë - në pajtim me traditat e Republikës së Krushevës dhe vendimet
e KAÇKM-së, dhe në Referendumin e 8 shtatorit të vitit 1991, kanë vendosur
që ta konstituojnë Republikën e Maqedonisë si shtet të pavarur, sovran, me
qëllim që të aplikohet dhe të forcohet sundimi i së drejtës, që të garantohen të
drejtat e njeriut dhe liritë qytetare dhe të sigurohet paqeja dhe bashkëjetesa,
drejtësia sociale, mirëqenia ekonomike dhe përparimi i jetës individuale e
kolektive, përmes përfaqësuesve të tyre në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, të zgjedhur lirisht e në zgjedhje demokratike, të cilët
miratojnë. . .
Neni 7
(1) Në mbarë Republikën e Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj
ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuhën maqedonase dhe shkrimi i saj
cirilik.
(2) Cilado gjuhë tjetër të cilën e flasin së paku 20% të popullatës, gjithashtu
është gjuhë zyrtare, si dhe shkrimi i saj, ashtu siç është përcaktuar më
poshtë.
(3) Cilët do dokumente personale të qytetarëve që flasin gjuhën zyrtare të
ndryshme me gjuhën maqedonase, gjithashtu do të lëshohen në atë gjuhë, në
mënyrë plotësuese edhe në gjuhën maqedonase, në përputhje me ligjin.
(4) Cilido person që jeton në njësinë e pushtetit lokal në të cilën së paku 20%
e popullatës e flasin gjuhën zyrtare të ndryshme me gjuhën maqedonase,
mund të shfrytëzojë cilëndo gjuhë zyrtare për komunikim me zyrat rajonale të
pushtetit qendror, kompetente për atë komunë; Zyra e tillë do t'i përgjigjet në
atë gjuhë dhe në mënyrë plotësuese në gjuhën maqedonase. Cilido person
mund të shfrytëzojë cilëndo gjuhë zyrtare që të komunikojë me pushtetin
qendror, i cili do të përgjigjet në atë gjuhë dhe në mënyrë plotësuese në
gjuhën maqedonase.
(5) Në organet e Republikës së Maqedonisë, cilado gjuhë zyrtare e ndryshme
me gjuhën maqedonase, mund të përdoret në përputhje me ligjin.
(6) Në njësitë e pushtetit lokal ku së paku 20% të popullatës flasin gjuhën e
caktuar, ajo gjuhë dhe shkrimi i saj do të përdoren si gjuhë zyrtare dhe në

mënyrë plotësuese do të përdoret edhe gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj.
Sa u përket gjuhëve në të cilat flasin më pak se 20% e popullatës në njësitë e
pushtetit lokal, pushteti lokal do të vendosë për përdorimin e tyre në organet
publike.
Neni 8
(1) Vlerat themelore të rregullimit kushtetues të Republikës së Maqedonisë
janë:
- Liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe të qytetarëve të njohura sipas të
drejtës ndërkombëtare dhe të përcaktuara me Kushtetutë;
- Përfaqësimi proporcional i personave që u takojnë të gjitha bashkësive në
organet publike, në të gjitha nivelet dhe në objekte të tjera të jetës publike;
Neni 19
(1) Garantohet liria e besimit.
(2) Garantohet shprehja e besimit të lirë dhe publik, individual apo në
bashkësi dhe shprehja tjetër e besimit fetar.
(3) Kisha Ortodokse Maqedonase, Bashkësia Islame në Maqedoni, Kisha
katolike dhe bashkësitë e tjera fetare dhe grupet religjioze janë të lira që të
themelojnë shkolla fetare dhe institucione bamirëse e sociale, sipas
procedurës së paraparë me ligj.
Neni 48
(1) Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë që lirisht dhe publikisht të shprehin,
të kultivojnë dhe të zhvillojnë identitetin dhe veçantitë e bashkësive të tyre,
dhe të përdorin simbolet e bashkësive të tyre.
(2) Republika ua garanton të gjitha bashkësive mbrojtjen e identitetit të tyre
etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar.
(3) Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të themelojnë institucionet e tyre
kulturore-artistike, shkencore e arsimore, si dhe shoqatat e veta shkencore e
të tjera,në mënyrë që të shprehin, të kultivojnë dhe të zhvillojnë identitetin e
tyre.
(4) Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë për mësim në gjuhën e tyre në
shkollat fillore dhe të mesme, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Në
shkollat në të cilat mësimi zhvillohet në një gjuhë tjetër, mësohet edhe gjuha
maqedonase.
Neni 56
(2) Republika garanton mbrojtjen, përparimin dhe begatimin e thesarit historik
dhe artistik të Maqedonisë dhe të të gjitha bashkësive që jetojnë në
Maqedoni, por edhe të të mirave që e përbëjnë atë, pavarësisht regjimit të
tyre juridik.
Me ligj rregullohen edhe mënyra dhe kushtet sipas të cilave të mira të
caktuara e me interes për Republikën,mund të lihen për shfrytëzim.
Neni 69
(2)Me ligje me të cilat drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me kulturën, përdorimin e
gjuhëve, arsimin, dokumentet personale dhe shfrytëzimin e simboleve,
Kuvendi sjell vendime shumicën e votave të deputetëve që janë të pranishëm,
në kuadër të së cilës duhet të jenë të pranishme edhe votat e shumicës së
deputetëve që deklarohen se i përkasin bashkësive që nuk janë shumicë e
popullatës në Maqedoni. Në rast të kontestit, në kuadër të Kuvendit, kjo do të
zgjidhet në Komitetin për marrëdhënie midis bashkësive.
Neni 77
(1) Kuvendi zgjedh Avokatin Popullor me shumicën e votave të numrit të

përgjithshëm të deputetëve, në kuadër të së cilës duhet të jenë edhe shumica
e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve që deklarohen se i takojnë
bashkësive që nuk janë shumicë e popullatës në Maqedoni.
(2) Avokati Popullor mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve kur
ato u shkilen nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet e
organizatat e tjera që kanë kompetenca publike. Avokati Popullor vëmendje të
posaçme do t'i përkushtojë mbrojtjes së parimeve të mos diskriminimit dhe të
përfaqësimit proporcional të bashkësive në të gjitha nivelet e organeve
publike dhe në fushat e tjera të jetës publike.
Neni 78
(1) Kuvendi do të themelojë Komitetin për Marrëdhënie midis Bashkësive.
(2) Komitetin e përbëjnë nga 7 anëtarë nga radhët e maqedonasve dhe të
shqiptarëve dhe 5 anëtarë që janë nga një nga radhët e turqve, vllehëve,
romëve dhe të dy bashkësive të tjera. Secili nga këta pesë anëtarë të fundit
do të jenë nga bashkësi të ndryshme; Nëse në Parlament janë të përfaqësuar
më pak se 5 bashkësi të tjera, Avokati Popullor, në konsultim me liderët e
bashkësive relevante, do të propozojë vetë anëtarët e tjerë jashtë përbërjes
së Parlamentit.
(3) Kuvendi zgjedh anëtarët e Komitetit
(4) Komiteti shqyrton çështjet e marrëdhënieve midis bashkësive në
Republikë dhe sjell mendime e propozime për zgjidhjen e tyre.
(5) Kuvendi është i obliguar që të shqyrtojë mendimet dhe propozimet e
Komitetit dhe të marrë vendime lidhur me to.
(6) Në rast të kontestit midis deputetëve të Kuvendit lidhur me zbatimin e
procedurës për votim të përcaktuar me nenin 69 (2), Komiteti me shumicë
votash do të vendos se a do të zbatohet procedura.
Neni 84
Kryetari i Republikës së Maqedonisë i propozon anëtarët e Këshillit për
Marrëdhënie ndërnacionale;
Neni 86
(1) Kryetari i Republikës është edhe Kryetar i Këshillit të Sigurisë të
Republikës së Maqedonisë.
(2) Këshilli i Sigurisë i Republikës përbëhet nga kryetari i Republikës, Kryetari
i Kuvendit,
Kryetari i Qeverisë, ministrat që udhëheqin organet e administratës shtetërore
nga fusha e sigurisë, mbrojtjes, e të punëve të jashtme dhe tre anëtarë të
tjerë të cilët i emëron kryetari i Republikës. Me rastin e emërimit të tre
anëtarëve, kryetari do të sigurojë që Këshilli i Sigurimit si tërësi të përmbajë
në mënyrë të drejtë dhe të shprehë edhe përbërjen e popullatës së
Maqedonisë.
(3) Këshilli shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mbrojtjen e
Republikës dhe u jep propozime Kuvendit dhe Qeverisë.
Neni 104
(1) Këshillin Gjyqësor republikan e përbëjnë 7 anëtarë.
(2) Kuvendi zgjedh anëtarët e Këshillit. Tre anëtarë do të jenë të zgjedhur me
shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve, nga të cilët duhet të
ketë shumicë votash edhe të numrit të përgjithshëm të deputetëve që
deklarohen se i takojnë bashkësisë që nuk është popullatë shumicë në
Maqedoni.
Neni 109

(1) Gjykatën Kushtetuese të Maqedonisë e përbëjnë 9 gjykatës.
(2) Kuvendi 6 gjykatës të Gjykatës Kushtetuese i zgjedh me shumicën e
votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve. Kuvendi zgjedh edhe tre
gjykatës me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve, ku
duhet të jetë edhe shumica e votave të deputetëve që deklarohen se i takojnë
bashkësisë e cila nuk është shumicë e popullatës në Maqedoni.
Neni 114
Pushteti lokal rregullohet me ligjin i cili sillet me shumicën e votave prej dy të
tretave të numrit të përgjithshëm të deputetëve, ku duhet të jetë edhe shumica
e votave të deputetëve që deklarohen se i takojnë bashkësisë e cila nuk është
shumicë e popullatës në Maqedoni. Ligjet për financimin lokal, për zgjedhjet
lokale, për kufijtë komunal dhe për qytetin e Shkupit, sillen me shumicë të
votave të deputetëve të pranishëm, ku duhet të jetë edhe shumica e votave të
deputetëve të pranishëm të cilët deklarohen se i takojnë bashkësisë e cila nuk
është shumicë e popullatës në Maqedoni. Neni 115
(1) Në njësitë e pushtetit lokal, qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe
përmes përfaqësuesve marrin pjesë në vendosjen për çështjet me rëndësi
lokale dhe veçmas për fushat e shërbimeve publike, të urbanizmit dhe të
planifikimit rural, të zhvillimit ekonomik lokal, me financat lokale, veprimtaritë
kulturore, kulturën, sportin, mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, arsimin,
mbrojtjen shëndetësore dhe fushat e tjera të përcaktuara me ligj.
Neni 131
(1) Vendimin për t'u hyrë ndryshimeve në Kushtetutë e merr Kuvendi me
shumicën prej dy të tretave të votave e prej numrit të përgjithshëm të
deputetëve.
(2) Projektin për ndryshimin e Kushtetutës e përcakton Kuvendi me shumicën
e votave të numrit të përgjitshëm të deputetëve dhe atë e vë në dikskutim
publik.
(3) Vendimin për ndryshimin e Kushtetutës e sjell Kuvendi me dy të tretat e
votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve.
(4) Për vendimin për ndryshim të Preambulës, të neneve për administratën
lokale, të nenit 131, cilado dispozitë që ka të bëjë me të drejtat e pjesëtarëve
të bashkësive etnike, duke përfshirë këtu nenet 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 86,
104 dhe 109 si dhe për vendimet për plotësime të cilësdo dispozitë të re që ka
të bëjë me materien e atyre dispozitave dhe të atyre neneve, do të jetë e
nevojshme që të votohet me shumicën prej dy të tretave të votave të numrit të
përgjithshëm të deputetëve, ku duhet të jetë edhe shumica e votava të numrit
të përgjitshëm të deputetëve që pohojnë që i takoojnë bashkësisë e cila nuk
është shumicë e popullatës në Maqedoni.
(5) Ndryshimin e Kushtetutës e shpall Kuvendi.

ANEKSI "B"
Ndryshime në legjislacion
Palët do të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme që të sigurojnë
miratimin e ndryshimeve të lartëpërmendura edhe në legjislaturë edhe atë në
brenda periudhave të caktura kohore.
1. Ligji për pushtetin lokal

Kuvendi në afat prej 45 ditësh nga nënshkrimi i marrëveshjes kornizë do ta
miratojë ligjin e reviduar për pushtetin lokal. Ndryshimi i këtij ligji në asnjë
aspekt nuk do të jetë më i pavolitshëm për njësitë e pushtetit lokal dhe
autonominë e tyre, në krahasim me propozim-ligjin e propozuar nga qeveria e
Republikës së Maqedonisë në mars të vitit 2001. Ligji do të përfshijë
kompetencat lidhur me çështjet e përmendura në pjesën 3. 1. Të
marrëveshjes kornizë, si dhe kompetencat plotësuese të pavarura të njësive
të pushtetit lokal dhe do të jetë në përputhje në pjesën 6.6. Të marrëveshjes
kornizë. Krahas kësaj, ligji do të parasheh edhe atë se cilado procedurë
standarde apo procedurë shtetërore të aplikuara me cilindo ligj tjetër që ka të
bëjë edhe me fushat në të cilat komunat kanë kompetencat e tyre të pavarura,
do të përkufizohen në ato të cilat nuk do të mund të jenë efikase sa i përket
aplikimit në nivel lokal; ligjet e tilla do ta përparojnë edhe më tutje ekzekutimin
e pavarur të kompetencave të komunave.
2. Ligji për financim lokal
Kuvendi deri në fund të mandatit të kësaj përbërjeje parlamentare do të
miratojë Ligjin për financim të pushtetit lokal që të sigurohet se njësitë e
pushtetit lokal kanë resurse të mjaftueshme për kryerjen e detyrave të tyre,
sipas ligjit të ndryshuar për pushtetin lokal. Ligji veçmas do të parasheh edhe
këto:
-do t'u mundësojë dhe do t'i ngarkojë me përgjegjësi njësitë e pushtetit lokal
që të grumbullojnë shuma të konsiderueshëm të të ardhurave dhe të
tatimeve;
-do të mundësojë transferin e një pjese të tatimeve të grumbullura nga
administrata qendrore në administratën lokale të cilat korrespondojnë me
funskionet e pushtetit lokal duke patur parasysh grumbullimin e tatimeve në
territorin e tyre;
- dhe do të sigurojë autonominë dhe përgjegjësinë buxhetore të njësive të
pushtetit lokal në fushat e kompetencave të tyre.
3. Ligji për kufijtë e komunave
Kuvendi deri në fund të vitit 2002 do të miratojë Ligjin për kufijt e komunave,
duke patur parasysh rezultatet e regjistrimit dhe udhëzimet relevante të dhëna
me Ligjin për pushtetin lokal. 4. Ligjet që kanë të bëjnë me policinë e
vendosur nëpër komuna
Para përfundimit të mandatit të përbërjes së Kuvendit të tanishëm, Kuvendi
do të miratojë edhe këto dispozita;
- se secili kryeshef lokal i policisë është zgjedhur nga Këshilli i komunës së
caktuar nga lista që nuk përmban më pak se tre kandidatë të propozuar nga
Ministria e Punëve të Brendshme ndër të cilët njëri kandidat duhet t'i përket
bashkësisë që është shumicë në atë komunë. Në rast se këshilli i komunës
nuk e zgjedh asnjërin nga kandidatët e propozuar brenda afatit prej 15 ditëve
MPB-ja do të propozojë listën e dytë që nuk përmban më pak se tre kandidatë
të rinjë, ndër të cilët madje njëri prej tyre duhet t'i përket bashkësisë që është
shumicë në komunë. Nëse këshilli i komunës sërish nuk zgjedh cilindo nga
kandidatët e propozuar në afat prej 15 ditëve atëherë MPB-ja, në konsultim
me Qeverinë do ta zgjedh kryesdhefin lokal të policisë nga kandidatët e dy
listave të propozuara nga MPB-ja dhe nga kandidatët plotësues të propozuar
nga këshilli i komunës.
- Që secili kryeshef lokal i policisë duhet ta informojë rregullisht edhe me
kërkesë këshillin e komunës së caktuar.

- se këshilli i komunës mund t'iu jap rekomandime kryshefit lokal të policisë në
fushat që kanë të bëjnë në sigurinë publike dhe në sigurinë e trafikut
- se këshilli i komunës mund të miratojë raport vjetor lidhur me sigurinë
publike, i cili do t'i dorëzohet MPB-së dhe avokatit popullor (ombudsmanit)
5. Ligjet për nëpunësit shtetëror dhe administratën publike
Kuvendi para se të përfundojë mandatin e tanishëm parlamentar do të
miratojë ndryshimet në ligjet për nëpunësit shetëror dhe administratën publike
në mënyrë që të sigurohet përfaqësim i barabrtë i bashkësive në përputhje
me pjesën 4. 2 të marrëveshjes kornizë.
6. Ligji për njësitë zgjedhore
Kuvendi deri në fund të vitit 2002 do ta miratojë ligjin për njësitë zgjedhore,
duke patur parasysh rezultatet e regjistrimit dhe parimet e paraparë në ligjet
për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
7. Rregullat për Kuvendin
Kuvendi para përfundimit të mandatit të kësaj përbërje parlamentare do të
ndryshojë Rregulloren që të mundësojë përdorimin e gjuhës shqipe në
përputhje me pjesën 6.5 të Marrëveshjes kornizë, paragrafi 8 i mëposhtëm
dhe amandamentet relevante në Kushtetutë të paraparë me Aneksin A. 8.
Ligjet që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve
Kuvendi deri në përfundim të mandatit të kësaj përbërje parlamentare do të
miratojë legjislaturën e re që rregullon përdorimin e gjuhëve në organet e
Republikës së Maqedonisë. Kjo legjislaturë duhet të sigurojë këto:
- që në mbldhjet plenare edhe në punët e organeve të Kuvendit, deputetët të
mund të flasin në gjuhët e përmendura në nenin 7, alineja 1 dhe 2 të
Kushtetutës (ashti siç shtë ndryshuar në pajtim me Aneksin A);
- ligjet do të shpallen në gjuhët e përmendura të nenit 7, alineja 1 dhe 2 e
Kushtetutës (ashtu siç është ndryshuar në pajtim me Aneksin A)
-të gjithë nëpunësit publikë emrin e tyre mund ta shkruajnë me shkrimet e
cilësdo gjuhë të përmendur në nenin 7, alineja 1 dhe 2 të Kushtetutës (ashti
siç është ndryshuar në pajtim me Aneksin A) dhe cilindo dokument zyrtar.
Kuvendi deri në fund të mandatit të përbërjes së tanishëm parlamentare duhet
të ndryshojë legjislaturën për lëshimin e dokumentëve personale. Deri në fund
të përbërjes së tanishme parlamentare, Kuvendi duhet të ndryshojë të gjitha
ligjet relevante me qëllim që dispozitat për përdorimin e gjuhëve të jenë në
përputhje të plotë me pjesën 6 të marrëveshjes kornizë. 9. Ligji për Prokurorin
Publik
-Kuvendi deri në fund të vitit 2002 duhet ta ndryshojë ligjin për Prokurorin
Publik si dhe ligje të tjera relevante në mënyrë që të sigurojë:
- se Prokurori Publik do të ndërmerr veprime për mbrojtje të parimeve të
mosdiskriminimit dhe të përfaqësimit të drejtë të bashkësive në organet
publike në të gjitha nivelet dhe në fushat e tjera të jetës publike dhe se ka
resurse e personel adekuat në shërbimin e tij që do t'i siguronin kryerjen e
funksioneve të tij;
- se Prokurori Publik do të foromojë zyre të decentralizuar;
- se Kuvendi veçmas do ta votojë buxhetin për Prokurorin Publik;
- se Prokurori Publik do të dal me raport vjetor para Kuvendit dhe aty ku
mendohet se është e përshtatshme, ndërsa me kërkesë mund të jap raporte
edhe para këshillave të komunave ku janë formuar zyre të decentralizuara;
dhe
- se autorizimet e Prokurorit Publik shtrihen në mënyrë që:

- t'i mundësohen qasje dhe mundësi që të kontrollojë të gjitha dokumentet
zyrtare dhe nga kjo nënkuptohet se Prokurori Publik dhe personeli i tij nuk do
të zbulojnë informatat sekrete;
- që t'i mundësohet Prokurorit Publik të suspendojë ekzekutimin në akte
juridike të vendimeve të sjellura nga ana e gjykatave kompetente, nëse ai
përcakton se aktet e tilla mund të krijojnë dëme të papërmirësueshme për të
drejtat e personit të interesuar; dhe
- Prokurorit Publik i jepet e drejta që para Gjykatës Kushtetuese të kontestojë
pajtueshmërinë për ligjet kushtetuese.
10. Ligjet e tjera
Kuvendi do të ligjësojë të gjitha dispozitat ligjore që mund të jenë të
domosdoshme për t'i dhënë efekt të plotë marrëveshjes kornizë dhe do të
ndryshojë ose suprimojë të gjitha dispozitat që nuk janë në pajtim me
marrëveshjen kornizë.

ANEKSI "C"
IMPLEMENTIMI DHE MASAT PËR NDËRTIM TË MIRËBESIMIT
1. Mbështetja ndërkombëtare
1. 1. Palët i bëjnë bashkësisë ndërkombëtare që të lehtësojë, që të mbikqyrë
dhe të ndihmoj implementimin e dispozitave të marrëveshjes kornizë dhe të
anekseve të saj dhe kërkojnë që përpjekjet e tilla të koordinohen nga BE-ja,
në bashkëpunim me Këshillim për Stabilizim dhe Asocim.
2. Regjistrimi dhe zgjedhjet
3. 1. Palët konfirmojnë kërkesën për mbikqyrje ndërkombëtare nga Këshilli
Evropian dhe Komisioni
Evropian të regjistrimit që duhet të mbahet në tetor të vitit 2001.
3. 2. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen deri më 27 janar të vitit 2002.
Organizmat ndërkombëtarë, duke përfshirë edhe OSBE-në do të ftohen që t'i
mbikqyrin këto zgjedhje.
3. Kthimi i refugjatëve, ripërtritja dhe rindërtimi
4. 1. Të gjitha palët do të punojnë për kthim në shtëpitë e veta të të gjithë
refugjatëve, të cilët janë qytetarë të Maqedonisë ose kanë qëndrim të ligjshëm
në Maqedoni, si dhe të gjithë personave të zhvendosur në afat sa më të
shkurtër kohor dhe i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, veçmas
UNHCR-së që të ndihmojë në këto përpjekje.
4. 2. Qeveria, me pjesëmarrje të palëve, 30 ditë pas nënshkrimit të
marrëveshjes kornizë do ta përcaktojë planin askional për ripërtritjen dhe
rindërtimin e rajoneve të goditura nga armiqësitë. Palët i bëjnë thirrje
bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë në formulimin dhe implementimin
e këtij plani.
3. 3. Palët i bëjnë thirrje Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore, që pasi
Kuvendi t'i miratojë amandamentet kushtetuese, të përmendura në Aneksin A,
dhe ligjin e ndryshuar për pushtetin lokal, të konvokojnë sa më shpejtë një
konferencë donatorësh ndërkombëtare për mbështetje të financimit të
masave të duhet të ndërmerren për implementim të marrëveshjes kornizë dhe
të anekseve të saj, duke përfshirë këtu edhe masat për forcimin e pushtetit

lokal dhe reformat në shërbimet policore, për të mbështetur ndihmën
makrofinanciare për Republikën e Maqedonisë dhe për të mbështetur masat
për ripërtritje dhe rindërtim të përcaktuara me planin askional nga pika 3. 2.
4 Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar
4. 1. Palët i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë në
procesin e forcimit të pushtetit lokal. Bashkësia ndërkombëtare veçmas duhet
të ndihmojë në përgatitjen e ndryshimeve të domosdoshme ligjore që kanë të
bëjnë me mekanizmat e financimit, me qëllim të forcimit të bazës financiare të
komunave dhe të krijimit të aftësive për menaxhment financiar si dhe për
ndryshimet në ligjin për kufijtë e komunave.
5 Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi proporcional
5. 1. Duke marrë parasysh veç të tjerash edhe rekomandimet e komisionit
tanimë të formuar qeveritar, palët do të ndërmarrin aktivitete konkrete për
shtimin e përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë shumicë në
Maqedoni në administratën shtetërore, në ushtri dhe në ndërmarrjet publiek si
dhe në përmirësimin e pjesëmarrjes së tyre në financimin publik për zhvillimin
e aktiviteteve afariste.
5. 2. Palët obligohen të sigurojnë se deri në vitin 2004 shërbimet policore
përgjithësisht do të shprehin përbërjen e përkatësisë së popullatës në
Maqedoni. Si hap fillestar për arritjen e kësaj, palët obligohen të sigurojnë se
500 policë të rinjë nga bashkësitë që nuk janë shumicë në Maqedoni do të
angazhohen dhe aftësohen deri në korrik të vitit 2002 dhe se këta policë do të
caktohen të punojnë në rajonet ku punojnë bashkësitë e tyre. Palët gjithashtu
obligohen se edhe 500 policë të tjerë të tillë do të angazhohen dhe aftësohen
deri në korrik të vitit 2003 dhe se ata policë do të caktohen të punojnë sipas
pëparësisë së nevojshme në rajonet e tërë Maqedonisë ku jetojnë bashkësitë
e tilla. Palët i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mbështesë dhe
ndohmojë implementimin e këtyre obligimeve, veçmas përmes verifikimit dhe
selektimit të kandidatëve por edhe aftësimit të tyre. Palët i bëjnë thirrje OSBEsë, BE-së dhe SHBA-ve që t'i dërgojnë sa më shpejtë që të jetë e mundshme
një ekip ekspertësh me qëllim që të vlerësojnë sa më mirë realizimin e këtyre
qëllimeve.
5. 3. Palët gjithashtu i bëjnë thirrje OSBE-së, BE-së dhe SHBA-ve që të
shtojnë aftësimin dhe programet për ndihmë të policisë, duke përfshirë edhe:
- aftësimin profesional, aftësimin për të drejtat e njëriut dhe aftësimeve të
tjera;
- ndihmën teknike për reformat në polici, duke përfshirë edhe ndihmën për
verifikim, seleksionim dhe përparim të proceseve;
- zhvillimin e kodeksit të sjelljes së policisë;
- bashkëpunimin në pikëpamje të planifikimit të tranzicionit për angazhim dhe
caktim të policëve nga bashkësitë që nuk janë shumicë në Maqedoni., dhe
- caktimin sa ma të shpejtë të vëzhguesve dhe të këshilltarëve policorë
ndërkombëtarë për fushat më të ndieshme përmes aranzhmaneve adekuate,
bashkë me pushtetin relevant.
5. 4. Palët i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojnë në
aftësimin e komandantëve, gjykatësve dhe të prokurorëve, pjesëtarë të
bashkësive që nuk paraqesin popullatën shumicë në Maqedoni, me qëllim që
të shtohet pjesëmarrja e tyre në sistemin gjyqësor.
6 Kultura, arsimi dhe përdorimi i gjuhëve
6. 1. Palët i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, duke përfshirë edhe

OSBE-në që të shtojë ndihmat për projektet nga fusha e mediave, me qëllim
të përforcimit të mëtejshëm të mediave elektronike, radio e TV dhe të
mediave të shkruara, duke përfshirë edhe mediat në gjuhën shqipe dhe
mediat shumëkombëshe. Palët gjithashtu i bëjnë thirrje bashkësisë
ndërkombëtare që të shtojnë programet për aftësim profesinal për mediat e
pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në Maqedoni. Palët
gjithashtu i bëjnë thirrje OSBE-së që të vazhdojë përpjekjet në projektet e
destinuara për përmirësim të marrëdhënieve ndëretnike.
6. 2. Palët i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të sigurojë ndihma për
implementimin e Marrëveshjes Kornizë në fushën e arsimit sipëror

