
 

 

ENEMO ka vendosur Misionin e saj Ndërkombëtar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve per Zgjedhjet 

Parlamentare në Shqipëri. 

 

Tiranë, 7 Prill, 2021 Rrjeti Evropian i Organizatave të Monitorimit të Zgjedhjeve (ENEMO) ka 

akredituar ekipin e tij të ekspertëve ndërkombëtarë të zgjedhjeve për Zgjedhjet e ardhshme Parlamentare, 

të cilat do të mbahen më 25 Prill, 2021 në Shqipëri. Kjo u deklarua gjatë konferencës për shtyp të mbajtur 

në Hotel Rogner Tirana. 

Misioni u akreditua në 29 Mars dhe përbëhet nga një ekip drejtues me qendër në Tiranë. 

Dr. Gianluca Passarelli, Shefi i Misionit deklaroi: “ENEMO është një rrjet ndërkombëtar i organizatave 

të shoqërisë civile, i cili kohët e fundit ka vëzhguar zgjedhjet në vendet e tjera të Ballkanit, përfshirë 

Serbinë dhe Malin e Zi në vitin 2020. ENEMO operon në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare 

për vëzhgimin e zgjedhjeve. Objektiviteti, paanësia dhe besueshmëria e informacionit të mbledhur nga 

ekspertët tanë janë përparësitë kryesore të misionit ”. Ai shtoi: “ENEMO do të vëzhgojë, vlerësojë dhe 

raportojë mbi gjetjet kryesore në lidhje me monitorimin e procesit të përgjithshëm zgjedhor, duke 

përfshirë respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe demokratike, por edhe sjelljen e organeve të 

menaxhimit të zgjedhjeve, fushatën nga partitë politike dhe financimin e fushatës, barazinë gjinore dhe të 

drejtat e pakicave kombëtare, ankesat dhe ankesat zgjedhore, etj. Misioni do të zhvillojë sa më shumë 

takime të jetë e mundur me aktorët kryesorë të zgjedhjeve, duke përfshirë partitë politike, përfaqësuesit e 

qeverisë, komisionet zgjedhore, organizatat e shoqërisë civile, përfaqësuesit e mediave, por edhe me 

përfaqësuesit e trupit diplomatik dhe bashkësisë ndërkombëtare ". 

Sistemi i ri zgjedhor i miratuar së fundmi nga Parlamenti i Shqipërisë dhe miratimi i tij i parë në 

zgjedhjet e 2021 do të japë gjithashtu mundësinë për të monitoruar efektet mbi votuesit, kandidatët dhe 

deputetët. ENEMO do t'i kushtojë vëmendje të madhe zbatimit korrekt të këtij ndryshimi zgjedhor. 

Në veçanti, për të monitoruar drejtësinë e procesit zgjedhor, ekspertët e ENEMO do të vendosen në disa 

qendra votimi ditën e zgjedhjeve. 

Për më tepër, ai tha se ENEMO është në dijeni të vështirësive të organizimit të zgjedhjeve në kontekstin e 

pandemisë COVID-19 në vazhdim. 

“Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen gjatë pandemisë COVID-19, e cila përfaqëson një 

sfidë të rëndësishme për të gjithë aktorët e përfshirë në këto zgjedhje. ENEMO shpreson që të gjithë palët 

e interesuara zgjedhore, përfshirë qytetarët shqiptarë, do të respektojnë të gjitha masat dhe do të 

kontribuojnë në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në mënyrë të sigurt, tha Passarelli. “ 

Z. Pierre Peytier, Zëvendës Shefi i Misionit njoftoi se misioni do të jetë në vend për një kohëzgjatje prej 

afërsisht dy muajsh.  

"ENEMO do të vlerësojë procesin zgjedhor në përputhje me të dy standardet ndërkombëtare për zgjedhjet 

demokratike dhe Kodin Zgjedhor të ndryshuar kohët e fundit të Shqipërisë. Ne kemi besim se misioni do 



 

 

të jetë shumë i suksesshëm, në përputhje me misionet e mëparshme të ENEMO."  

Përmes monitorimit dhe raportimit mbi aspektet thelbësore të këtyre zgjedhjeve, misioni i ENEMO synon 

të sigurojë respektimin e vullnetit të lirë të votuesve. Z. Peytier, shtoi: "Të gjitha raportet dhe 

konkluzionet e ENEMO që do t'i paraqiten publikut do të bazohen në prova përmes gjetjeve të ekspertit 

tonë, të cilat do të përqendrohen në të gjitha aspektet thelbësore të procesit zgjedhor. Misioni ynë do të 

lëshojë një Deklaratë të Gjetjeve dhe Konkluzioneve Paraprake pas Ditës së Zgjedhjeve, si dhe një raport 

përfundimtar në fund të misionit duke përfshirë një vlerësim të plotë dhe rekomandime për përmirësime të 

mundshme ". 

 Misioni Ndërkombëtar i Vëzhgimit të Zgjedhjeve të ENEMO në zgjedhjet parlamentare të 25 

Prillit 2021 në Shqipëri mbështetet financiarisht nga National Endowment for Democracy (NED). 

Në konferencën për shtyp, në emër të ENEMO ishin të pranishëm: Dr. Gianluca Passarelli, Shefi i 

Misionit; Z. Pierre Peytier, Zëvendës Shef i Misionit; Znj. Kristina Kostelac, Analiste e Administrimit të 

Zgjedhjeve / vëzhguese e KQZ-së; dhe Znj. Elene Nizharadze, Analiste Ligjore. 

 

Per informacone shtese, ju lutem kontaktoni: Pierre Peytier, Zëvendës Shefi i Misionit, Telefoni: +355 68 

566 20 85 ose e-mail: pierre.peytier@enemo.eu. 


