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ПАРТИЗИРАНИ СТРУКТУРИ - ЗАПЛАШЕНИ
ГЛАСАЧИ - РАСПРОСТРАНЕТА КОРУПЦИЈА
- ПАРТИСКИ ВРАБОТУВАЊА...

Цитати од Извештајот на Европската комисија за 2013 година
ИЗБОРИ

ВЛАДА

`` Има потреба од поголемо разграничување
меѓу политичките партии и државните
структури.

`` Заплашувањето на гласачите и
злоупотребата на државните ресурси се
случуваше во текот на целата кампања
АНТИКОРУПЦИЈА
`` Корупцијата при јавните набавки
и сè уште не е јасно оддвојувањето на
продолжува да биде сериозна грижа.
државата од политичката партија.
Иако постојат бројни извештаи за
`` Корупцијата останува распространета
`` Не се земени предвид претходните
повреда на законите за јавни набавки
во многу области и продолжува да
препораки за износите на
и корупција, не постои надлежна
биде сериозен проблем што укажува
донациите во кампањата, како
институција која обезбедува ефикасна
дека имплементацијата на постоечката
и за процедурите за жалби
и навремена контрола и супервизија
легислатива допрва треба да има
и поплаки и аранжманите за
на јавните набавки (вклучувајќи
конкретно влијание, како и дека
гласање на дијаспората.
ги и концесиите, јавно-приватните
ефективноста на постоечките мерки
`` Не е добра практика менувањето на
партнерства и извршување на
треба да се подобри.
Изборниот законик блиску до изборите.
договорите).
`` Примената на антикорупциските
`` Останува загриженоста околу
политики остана невидлива за
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
транспарентноста, доверливоста и
јавноста.
правичноста на електронските аукции.
`` Општиот капацитет на судовите за
`` Потребни се значителни напори за
Некои од критериумите вклучувајќи ги
справување со случаи на корупција,
да се гарантира професионализам и
и сумите за договорите во рамките на
а особено со корупција на високо
независност на јавната администрација
Скопје 2014 беа постојано менувани.
ниво, мора да биде подобрен, а
и правичната застапеност.
загриженоста околу селективноста на `` Недоволни се транспарентноста и
`` Сè уште нема официјални бројки за
отчетноста на јавните институции и
правдата мора да биде адресирана.
бројот на вработените во јавниот сектор
претпријатија и на трошењето јавни
`` Општиот капацитет на судовите за
(ниту за редовни, ниту за времено
пари.
справување со случаите на корупција,
вработените) поради што тешко се мери
`` Остануваат загрижувачки
особено оние од високо ниво,
напредокот.
нетранспарентноста и неотчетноста
останува слаб, а постапките се долги и
`` Вработувањето на државните и јавните
на политичките партии за законските
неефикасни.
службеници мора да биде законско,
прекршувања за финансирањето на
`` Отсуството на регистер на избрани и
транспарентно и отчетно и да се базира
политичките партии.
именувани функционери и понатаму
на заслуги.
ја попречува ефективната контрола на `` Непристрасноста на ДКСК беше
`` Сè уште има случаи на „наменски“
доведена во прашање со тоа што на
имотот и конфликтот на интереси на
вработувања и неправилно
неколку дена пред изборите беше
функционерите.
вработување.
објавена неправилност во имотните
`` На корупцијата во јавните набавки
`` Некои вработувања повеќе наликуваат
листови на еден опозициски кандидат
и финансирањето на политичките
на социјални мерки отколку на одговор
за градоначалник.
партии треба да се обрне особено
на потребите на институцијата.
внимание.
`` Принципот „молчењето е одобрување“
се применува неконзистентно и
СОСТОЈБА ВО ЗАТВОРИТЕ
предизвикува големи задоцнувања за
граѓаните.
`` Обвинувањата за насилство врз затворениците од затворските
`` Транспарентноста и пристапот до јавни
стражари сè уште постојат (12 случаи од 88 претставки се
информации и натаму се ниски.
однесуваат на тортура).
`` Се зголемува бројот на
`` Потребни се дополнителни напори за подобрување на материјалите услови
жалбите за носителите
за притворените лица бидејќи деградирачките услови се сè уште широко
на информации кои не
распространети во притворските единици.
одговараат на барањата.
`` Не постои систематско спроведување на соодветна медицинска помош, а
`` Сè уште нема доволно реакција на
нечовечките материјални услови постојат во некои затворски институции
наодите во извештаите на Државниот
(вклучувајќи ги притворските единици и затворите за малолетници).
завод за ревизија.
`` Потребно е да се води грижа новите затворски простории да не бидат само
изградени туку и целосно опремени,
СОБРАНИЕ
добро менаџирани и долгорочно
одржувани.
`` Собранието без опозиција донесе 10
нови закони и ревидираше околу 80
други, што зборува за неинклузивниот
процес.

