
Thirrje për Reformë Elektorale Gjithpërfshirëse

Tiranë, 21.01.2016. Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme e për Demokraci të

Qendrueshme (KZLN) po monitoron në mënyrë aktive veprimet më të fundit për nisjen e

reformës zgjedhore në Shqipëri.

KZLN mirëpret dhe përgëzon vendimin e Kuvendit për ngritjen e komisionit të

posaçëm për reformën zgjedhore. Pavarësisht natyrës bi-partizane të këtij komisioni, ne

bashkë me aktorë të tjerë kombëtar dhe ndërkombëtar presim funksionimin e paanshëm të

këtij komisioni për të përpiluar një reformë që i tejkalon interesat specifike të palëve. Për këtë

arsye ftojmë dy partitë më të mëdha në vend që të luajnë një rol konstruktiv përgjatë gjithë

procesit.

KZLN nxit intensifikimin e përpjekjeve për fillimin sa më të shpejtë të punës për

reformën zgjedhore, në mënyrë që të shmanget përshtatja e reformës ndaj nevojave specifike

të palëve për zgjedhjet e përgjithshme 2017. Deri më tani, çdo proces zgjedhor në Shqipëri

është paraprirë nga ndryshime formale ose substanciale në Kodin Zgjedhor, duke ulur

ndjeshëm besueshmërinë e qytetarëve në qëndrueshmërinë dhe paanësinë e rregullave

zgjedhore në vend. Ndryshimet që do të propozojë kjo reformë duhet të aprovohen e të hynë

në fuqi, në bazë të standardeve ndërkombëtare, një vit përpara zgjedhjeve të ardhshme,

ndryshe nga çfarë ndodhi me ndyshimet e fundit në Kodin Zgjedhor, që hynë në fuqi në 1

Prill 2015, më pak se 3 muaj para datës së zgjedhjeve të 21 qershorit 2015.

KZLN fton komisionin e posaçëm për refomën zgjedhore, partitë politike si dhe të

gjitha palët e interesuara në mbarëvajtjen e reformës që të konsultojnë raportet e

OSBE/ODIHR, rekomandimet e Komisionit të Venecias, raportet e KZLN-së për zgjedhjet e

përgjithshme 2013 dhe zgjedhjet lokale 2015 dhe rekomandimet respektive, si dhe sugjerimet

e organizatave të tjera të shoqërisë civile në lidhje me ligjin zgjedhor.

Në përpilimin e reformës, KZLN fton komisionin e posaçëm të marrë në konsideratë

listën e mëposhtme të çështjeve, e cila nuk është shteruese, por nënvizon disa nga

problematikat më urgjente që janë hasur me proceset zgjedhore në Shqipëri:



 Depolitizimin e organeve administruese të zgjedhjeve, duke filluar nga KQZ, si mjet

për të rritur efikasitetin, pavarësinë, paanësinë dhe cilësinë e punës së tyre para, gjatë

dhe pas ditës së zgjedhjeve;

 Rregullimin e mëtejshëm të periudhës parazgjedhore, fushatës elektorale, të drejtave

dhe detyrimeve të palëve, si dhe theksimin e masave ndëshkuese për kundravajtjet;

 Shtimin e masave ligjore mbi financimin e fushatës elektorale, transparencën e

burimeve të financimit të partitë politike si dhe monitorimin e përdorimit të fondeve

publike në këtë kontekst;

 Garantimin e së drejtës së votës për kategori që deri më sot kanë qenë indirekt të

privuara nga kjo e drejtë si: personat me aftësi të kufizuara, komuniteti Rom dhe

Egjiptian, emigrantët shqiptarë në botë si dhe për të huajt rezident në Shqipëri të cilët

përmbushin kushte të caktuara;

 Rritjen e pjesëmarrjes së grave si zgjedhëse dhe të zgjedhura duke përmirësuar

cilësimet mbi kuotat gjinore si dhe duke sanksionuar me ligj pjesëmarrjen e grave në

organet administruese të zgjedhjeve;

 Reflektimin mbi metodën e përdorur për procesin e numërimit, që përbën një prej

pengesave më të mëdha në nxjerrjen e rezultateve zgjedhore në përputhje me

parashikimet kohore të Kodit Zgjedhor dhe brenda një afati kohor të përshtatshëm për

të evituar zvarritjen e procesit përtej çdo norme.

Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme e për Demokraci të Qendrueshme (KZLN) është një

organizatë e pavarur, jopartiake, e krijuar me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në votime

dhe sigurimin e demokracisë së qendrueshme. KZLN u kushton vëmendje të veçantë të drejtave të

njeriut para ligjit, çështjeve që ndikojnë tek votuesit me aftësi të kufizuara si dhe çështjeve të barazisë

gjinore. KZLN përbëhet nga 30 organizata partnere dhe nga qindra vullnetarë në të gjithë Shqipërinë

që kanë punuar në mbështetje të KZLNQD-së që prejvitit 2013.

Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni faqen www.kzln.org.al dhe/ose kontaktoni me e-mail:

kzln@kzln.org.al


