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Znj. Hajnaj njofton anëtarët e MSG, se në mungesë të fondeve për të ardhur në mbledhje, 

me konfirmimin dhe nga EITI Ndërkombëtar, si një praktikë prezence, z. Baki Bajraktari mori 

pjesë në takim në një lidhje direkte me video call.  

Z. Enis Aliko Mirëseerdhët dhe faleminderit për pjesëmarrjen! Rendin e ditës besoj e keni 

parë dhe ku i gjithë dokumentacioni ju është dërguar me email nga Sekretariati EITI. Sot 

kemi për diskutim tre pika, diskutimi i planit të veprimit të përgatitur nga shoqëria civile, 

diskutimi i planit të veprimit të përgatitur nga MSG dhe përditësimi i statusit të projektit pilot 

të Commodity Trading. Fillojmë me diskutimin e Planit të Veprimit të përgatitur nga shoqëria 

civile. 

Znj. Anila Hajnaj Një nga problemet tona kryesore, ka qënë mungesa e pjesëmarrjes, e disa 

anëtarëve në mbledhjen e MSG-së dhe pas largimit të njërit prej antarëve, nuk është 

zëvendësuar. Arësyeja kryesore ka qënë mungesa e fondeve, kjo sepse për shkak të të 

gjitha rregullave që janë vendosur bazuar mbi Standartet EITI, personi që duhet të marri 

pjesë si anëtar i MSG duhet të jetë i trajnuar dhe i pavarur nga institucionet dhe mbi të 

gjitha duhet të ketë njohuri për EITI që është dhe më kryesorja sepse të gjithë e dimë që 

proçesi EITI është i vështirë dhe ka përgjegjësitë e veta, ka angazhim dhe personat duhet të 

jenë të pavarur, duhet të jenë aktiv gjatë gjithë kohës duke komentuar për çështjet e 

shumta dhe në shumë raste dhe duke bërë oponencë. Ne jemi përpjekur që të hartojmë 

një Plan Veprimi sipas asaj që është kërkuar deri në datën 13 maj 2018. Jemi përpjekur që të 

kontaktojmë me kontributor të ndryshëm dhe për fat të mirë kemi gjetur mirëkuptimin e 

SECO-s, duke i shpjeguar gjithë problematikën tonë. Kemi hartuar një projekt për këtë gjë ku 

së shpejti pritet për një vendimin final, i detajuar me tre faza. Qëllimi dhe objektivi specifik i 

Planit të Veprimit është të fuqizojë dhe të rrisë kapacitetet e kualicionit EITI, si një kualicion 

efektiv dhe i gjërë që mbulon gjithë territorin e Shqipërisë duke siguruar një pjesëmarrje 

efektive të përfaqësuesve të shoqërisë civile edhe nga zonat ku zbulohen burimet natyrore, 

të cilët është shumë e nevojshme të sjellin zërin e tyre në proçesin EITI. Ndoshta edhe e keni 

lexuar, si fillim do të bëhet njëherë një assessment për të kuptuar EITI dhe gjithëçka që lidhet 

me të dhe detyrimet e saja nga shoqëria civile dhe nga stakeholders të tjerë në komunitet. 

Gjithashtu gjatë gjithë vizitave që ne do të bëjmë, duke prezantuar EITI-n do të ftohen 

antarë të shoqërisë civile dhe qoftë dhe individë që janë specialist që të bashkohen me ne 

dhe nëse duan të aplikojnë si kanditat të MSG-së. Sigurisht që është parashikuar dhe trajnimi 



i veçantë i gjithë këtyre kandidatëve që do të ofrohen dhe më pas do të bëhen zgjedhje 

dhe të gjithë ata që janë të trajnuar tashmë dhe që kanë aplikuar do të zgjidhen sipas të 

gjitha rregullave të brëndëshme që kemi ne dhe të vendosura sipas Standartit EITI në Kodin 

e Sjelljes. Antarët e shoqërisë civile në rrethe të ndryshme do të trajnohen që të kuptojnë 

çështë EITI dhe rolin e shoqërisë civile në EITI dhe të kuptojnë se çfarë përfitimesh ka nga kjo 

iniciativë. Ne këtë plan e kemi diskutuaar edhe me Publish What You Pay. 

Z. Enis Aliko Me kë të lutem? 

Znj. Anila Hajnaj Me Publish What You Pay, është një organizatë ombrellë që është një 

koalicion ndërkombëtar i shoqërive civile që merren me çështjet e EITI-t. Jemi konsultuar me 

një nga antarët nga kjo organizatë që është dhe antarë i Bordit Ndërkombëtar, i cili na  

ndihmoi të bënim dhe një takim me SOROS-in ku do të na mbështesin për vizibilitetin etj.,dhe 

nga çfarë ne i kemi dërguar ishin të kënaqur me veprimet që ne kemi ndërmarrë si 

corrective action. 

Z. Enis Aliko Ju lutem dua të informohem, me SECO-n çfarë keni rënë dakort konkretisht? 

Znj. Anila Hajnaj Me SECO-n kemi një projekt që ka tre faza. Faza e parë do të bëhet një 

assessment për të kuptuar se çfarë ndodhë në proçesin EITI, çfarë njohurie ka në lidhje me 

këtë iniciativë. 

Z. Enis Aliko Gjithmonë bëhet fjalë për shoqërinë civile 

Znj. Anila Hajnaj Po, për shoqërinë civile dhe SECO do na ndihmojë në këtë projekt. 

Z. Enis Aliko Është miratuar? 

Znj. Anila Hajnaj Jemi në pritje të miratimit përfundimtar, pasi është duke u parë në detaje 

dhe tematikat e trajnimit për grupet e ndryshme sepse janë parashikuar dy trajnime, një 

trajnim do të jetë për të gjithë ata që do të aplikojnë si antarë të MSG-së, të cilët do të kenë 

një trajnim shumë të thellë sepse do të trajnohem për të gjitha specifikat që ne trajtojmë 

këtu në Bord. Pra do të informohen rreth EITI, Bordit, Sekretariatit, legjislacioni etj. sepse pa 

informacion këtu nuk mund të marrësh pjesë. Ndërsa për shoqërinë civile do të jetë një 

trajnim më pak specific, për të ditur rolin e shoqërisë civile në EITI dhe benefitet që kanë ata 

nga renta minerare dhe se sa ata duhet të jenë aktiv me pushtetet lokale për të vendosur 

strategji dhe se si do të shpenzohen fondet në dobi të komunitetit. 



Z. Enis Aliko Projekti me SECO-n parashikon një trajnim të personave, po diçka tjetër 

parashikon? 

Znj. Anila Hajnaj Parashikon një assessment. 

Z. Enis Aliko Assessment të kujt? 

Znj. Anila Hajnaj Assessment të shoqërisë civile 

Z. Enis Aliko Assessment që do të bëhet nga SECO 

Znj. Anila Hajnaj Do ta bëjmë bashkë 

Z. Enis Aliko Bashkë, po kush? 

Znj. Anila Hajnaj Ne shoqëria civile bashkë me SECO-n 

Z. Enis Aliko Por çfarë assessment do të bëjnë? 

Znj. Anila Hajnaj Do të jetë një vëzhgim se sa njihet nëpër rrethe EITI. A dihet nga ata që ka 

burime natyrore, a dihet nga ata që ka përfitime nga këto burime natyrore, a e njohin ata 

që ligji ju jep të drejtën që përfitohen nga përqindja e rentës minerare 

Z. Enis Aliko Domethënë do të jetë me popullsinë ky assessment. 

Znj. Anila Hajnaj Po, do të jetë me shoqërinë civile, me popullsinë dhe pushtetin lokal 

Z. Enis Aliko Domethënë me shoqërinë civile nëpër rrethe? 

Znj. Anila Hajnaj Po, në rrethe dhe veçanërisht në pesë zonat kryesore që ofrojnë rentën më 

të madhe. 

Z. Enis Aliko Kjo është faza e parë dhe pas assessment çfarë vjen? 

Znj. Anila Hajnaj Më pas do të ftohen, kush ka dëshirë të regjitrohet në koalicionin tonë të 

shoqërisë civile, koalicion i cili është i formalizuar edhe në gjykatë dhe kodi jonë i sjelljes 

është i kredituar nga Publish What You Pay 

Z. Enis Aliko Regjistrimi në koalicion është falas? 

Znj. Anila Hajnaj Po, falas dhe është i mirëpritur kushdo që do të marri pjesë. Tjetra është që 

ne do të bëjmë një thirrje edhe në website, sepse ata do të na ndihmojnë të kemi dhe ne 



faqen tone të website, dhe do ju kërkonim që kjo thirrje të vendoset edhe në website e 

Sekretariatit që kush dëshiron të aplikoj si membership 

 Z. Enis Aliko Dhe këta do të ftohen në trajnim? 

Znj. Anila Hajnaj Ne kemi disa kritere në kodin tonë të sjelljes dhe kush i përmbush kriteret si 

edhe ata indivitë të cilët janë specialist dhe duan të japin kontributin e tyre dhe këta do të 

seleksionohen, diku te 20 persona mesatarisht dhe më pas ky grup do të trajnohet 

posaçërisht me tema të specifikuara për punën që bëhet këtu në MSG. 

Z. Enis Aliko Përzgjedhja e këtyre mbi çkritere do të bëhet? 

Znj. Anila Hajnaj Nuk e kam ketu listë por mund të jua dërgoj me email 

Z. Enis Aliko Apo i keni diskutuar me SECO-n këto? 

Znj. Anila Hajnaj Patjetër që po, kriteret janë të vendosura në Kodin e Sjelljes se si është 

zgjedhja,  sa kohë zgjat mandati,se sa herë mund të zgjidhesh, mënyra e votimit dhe nëse 

dëshironi ne jua dërgojmë por Sekretariatit ja kemi dërguar 

Znj. Emiliana Kola Po e kemi por do të na duhej e firmosur se kemi thjesht një dokument 

wordi 

Znj. Anila Hajnaj Patjetër! Dhe ç’është më e rëndësishmja aty janë të përcaktuara 

përshembull dhe pavarësia që duhet të kenë të gjithë anëtarët e shoqërisë civile, konflikti 

interesit, se kush bie në konflikt interesit, cilët persona mund të marrin pjesë dhe në çfarë 

pozicionesh janë, se nëse punojnë në Ministri dhe nëse janë në pozicione të larta 

vendimarrëse ata nuk mund të jenë në grupin e shoqërisë civile që të marrin pjesë në EITI, 

pra janë të gjitha kriteret e përcaktuara dhe në bazë të këtyre kritereve ne do të bëjmë 

thirrjen dhe ku gjithëçka do të jetë e hapur dhe transparente dhe në trajnimet tona do të 

ftohen dhe pjesëtar të Sekretariatit dhe po të duan dhe antarë të MSG, pasi do të ketë 

prezantime edhe për MSG dhe EITI Shqiptar.  

Z.Ardit Kamberi Ju lutem, dua të bëj një ndërhyrje të karakterit më shumë formal se sa të 

aspektit funksional që natyrisht do të detajohet dhe për ti qëndruar strikt një rregulloreje që 

është miratuar në datë 13 Dhjetor nga Ministri Gjiknuri, për organizimin e MSG dhe 

konkretisht në nenin 10 është preçizuar lidhur me pjesëmarrjen në MSG të përfaqësuesit të 

shoqërisë civile dhe përfaqësuesit të bisnesit, me synimin për një përfaqësimin me një bazë 



sa më të gjerë, bëhet ftesë e hapur publike nga kryetari i grupit të punës pra nga ana juaj z. 

Aliko. Lidhur me formalizimin e këtij proçesi, në këtë moment unë do të dëshiroja që ta 

theksonim që iniciohet me ftesë të hapur publike nga Kryetari i MSG. Për pjesën e të qënurit 

komform dhe strikt të rregullores që është në fuqi dhe e miratuar nga Ministri, e theksoj se 

duhet të iniciohet nëpërmjet kësaj thirrje publike dhe më pas natyrisht në rregullore 

preçezohet që secili nga grupimet duhet të bëj transparente proçeduren e përzgjedhjes së 

antarëve, sesi dokumentohet kjo lloj proçedure dhe natyrisht dhenatyrisht dhe proçesin e 

përzgjedhjes dhe mandatin e çdo antari. Ka dhe element të tjerë por kjo është e lidhur me 

fillimin e proçesit dhe është e rëndësishme që të iniciohet nga Kryetari dhe më pas natyrisht 

është pjesë e bashkëpunimit. 

Znj. Anila Hajnaj Sigurisht që është një pjesë e bashkëpunimit por faktikisht unë nuk e kam 

vërejtur këtë sepse në përgjithësi thirrja bëhet nga vetë grupimi por megjithatë nuk ka 

ndonjë problem sepse ne në fund të fundit i miratojmë gjerat sëbashku. 

Z.Ardit Kamberi Është një rregullore e miratuar  

Znj. Anila Hajnaj Nuk ka asnjë problem 

Z.Ardit Kamberi Për vijimin, natyrisht janë të shprehura në rregullore, ku dhe nga ana e 

Sekretariatiti do të ketë një mbështetje teknike për ftesë, po ashtu do të jetë një lloj vëzhgimi 

i proçesit 

Znj. Anila Hajnaj Patjetër! 

Z.Ardit Kamberi Dhe unë do të preferoja që për të qënë dhe antarët sa më familjar me 

konceptimin tuaj, është e mira që Plani i Punës që ju propozoni sot, ti kalohet online me 

email dhe antarëve të tjerë të MSG. 

Znj. Anila Hajnaj Patjetër, është këtu dhe e kam dërguar. 

Z.Ardit Kamberi Dakort, por është i preçezuar deri në fund edhe me formatin? 

Znj. Anila Hajnaj Jo, atë nuk mund ta shpërndaj sepse pres përgjigjen përfundimtare nga 

Ambasada dhe kjo është në vija të përgjithshme si plan veprimi me tre faza. 

Z. Enis Aliko Ju ndërkohë website nuk keni? 

Znj. Anila Hajnaj Jo, nuk kemi dhe presim të na mbështesin ato për ta krijuar 



Z. Enis Aliko E mira është që website të ndërtohet që në fazat e para 

Znj. Anila Hajnaj Që në momentin që do të firmoset kontrata, website është gjëja parë që 

do të nisi sepse ne aty do të vendosim të gjitha dokumentat tona, ku aty do të publikohet 

edhe thirrja publike dhe prandaj ju kemi kërkuar edhe juve të na ndihmoni sa më gjerë dhe 

që të publikohet edhe në faqen EITI  

Z.Ardit Kamberi Kjo është e mirëkuptuar dhe në interes reciprok 

Znj. Anila Hajnaj Soros, gjithashtu na tha që mund të na ndihmoj për të rritur views në faqen 

e facebook-ut dhe ne ndërkohë po e përgatisim faqen e facebook tani 

Z. Enis Aliko Besoj flisni me open society 

Znj. Anila Hajnaj Po! Një nga anëtarët e shoqërisë civile nga bordi ndërkombëtar na 

ndihmoi dhe krijoi mundësinë që të lidheshim me sorosin, dhe ku me të cilët zhvilluam dhe 

një takim 

Z Ardit Kamberi Nëse ka koment ndonjë nga anëtarët e MSG lidhur me pikën e parë, me 

planin e veprimit të përgatitur nga shoqëria civile. 

Z. Përparim Alikaj Unë kam një pyetje, se sa jeni të vendosur ju që ta dergoni deri në fund 

problemin e përcaktimit të përqindjes që fitojnë pushteti lokal me intresin nga royalty? Çfarë 

keni vendosur ju për këtë punë dhe si do ta realizoni ju këtë kontakt midis popullsisë dhe 

vendimarrësve, keni ndonjë gjë konkrete, pasi kjo po zvarritet shumë për mendimin tim dhe 

jemi të gjithnë lojë pasi kjo na pengon, keni gjë konkrete? 

Znj. Anila Hajnaj Po kemi dhe idetë i kemi shumë të qarta por faktikisht ky projekt është rritja 

e kapaciteteve të shoqërisë civile që merr pjesë në proçesin EITI. Do të thotë që ne duhet të 

gjejmë dhe faktikisht sorosi në 2010-2012 na ka ndihmuar dhe ne kemi krijuar rrjetin dhe kemi 

qënë gati 100 anëtare dhe me kalimin e kohës është parë që njerëzve i humbet interesi dhe 

shohin që nuk është fusha e veprimit të shoqatave të tyre dhe nuk i intereson më. Pra duhet 

të kesh kontakt të vazhdueshëm dhe ne jemi hasur me vështirësi në mungesë të mjeteve si 

website etj. Ju e dini që ne kemi kërkuar nga Banka Botërore që të na mbështesin për këtë 

dhe këto mjete kanë shpenzime, pra vezibiliteti jonë nuk ka qënë shumë i madhë dhe kjo 

është një nga difektet që ne kemi dhe dalim këtu sot dhe panvarësisht se ne kemi luftuar 

për këtë gjë për vite të tëra. Dhe pse ne duam të forcojmë shoqërinë civile nëpër rrethe 

sepse ne e dime që kush është ushqimi për tu informuar dhe ky është Raporti EITI dhe aty 



ata e marrin vesh se sa i kanë përqindjet e tyre. Në rregullore pushteti lokal duhet të dërgoj, 

të pyesi zyrën e taksave dhe doganave se sa ka qënë renta dhe ti dërgoj një kërkesë 

Ministrisë së Financave dhe Ministria e Financave mund të jua dërgoj atyre mujore rentën. 

Duke e pasur rentën mujore por dhe duke qënë dhe shoqëria civile e fortë mund të kërkoj 

llogari që këto projekte ashty siç e biseduam, se nëse do të vendoset që do të jepet e  

kushtëzuar renta për rritjen e mirëqënien e komunitetit , projektet sociale etj. atëhere dhe 

ata nuk do të guxojnë që ta përdorin ose për rroga apo çështje të tjera. Pandaj duhet 

njohur EITI dhe shoqëria civile atje, që më pas të ketë kërkes llogarie. Është parashikuar 

edhe një projekt tjetër për trajnimin e pushtetit lokal për të ditur edhe ata të gjithë 

proçedure sepse ka nga ata që nuk e dinë dhe mesa di unë ka qënë 3.5 në 2015 

shpërndarja e rentës nuk ka qënë 5, sipas raportit dhe kush ka qënë shkaku dhe ata vetë 

duhet të përpiqen të kontaktojnë Ministrinë e Financave dhe autoriteteve respektive për të 

marrë atë që ju takon. Kush do ti shtyj qytetarët për të marrë informacionin, padiskutim 

shoqëria civile dhe ne do të kërkojmë që shoqëria civile të jetë pjesë e projekteve dhe të 

informohet për prioritetet dhe këtu duhet të ketë një bashkëpunim. 

Z. Enis Aliko Dakort! 

Znj. Emiliana Kola Nga ana proçeduriale duke qënëse afati nga EITI për corrective actions 

ka qënë data 13 Maj, ne e kemi nisur paraprakisht dhe ata janë në dijeni të corrective plan 

që ju keni paraqitur por mendoj që  duke qënëse këtu u diskutua ana proçeduriale se si do 

të filloj proçedura e përzgjedhjes mendoj se duhet të dakortësojmë dhe të bëhet ndryshimi 

kështu siç u diskutua, që shpallja për shprehjen e interesit starton nga Kryetari i MSG, në 

mënyrë që të kemi corrective actions përfundimtar dhe të mund t’ia nisim Oslos të 

dakortësuar. 

Znj. Anila Hajnaj Dakort si proçedurë por datën nuk mund ta përcaktojmë. 

Znj. Emiliana Kola Thjesht si proçedurë  

Znj. Anila Hajnaj Atëhere duhet vendosur kjo pika 2 e nenit 10. Unë mendoj që ky është një 

bashkëpunim dhe jo imponim në këtë rast, është një lloj proçedure. Për mendimin tim kjo 

nuk ka rëndësi dhe përderisa ato i kërkojnë shoqërisë civile se çfarë do të bëni juve atëhere  

ne do të përcaktojmë se çfarë do të bëjmë dhe çfarë masash do të marrim që në shkurt të 

2019,  ne duhet të kemi plotësuar të gjitha detyrat se në fund të fundit kjo është shumë e 



rëndësishme për ne sepse ne kemi kontribuar që në fillim dhe do të na vijë ne keq nëse nuk 

dalim mire. 

Znj. Emiliana Kola Anila, patjetër dhe jo për të bërë debat dhe kuptohet që është puna juaj 

dhe plani juaj  

Znj. Anila Hajnaj Nëse duket nënvizuar kjo, dakort bëjeni 

Znj. Emiliana Kola duhet ta bëni ju dhe ne e publikojmë, kjo për të qënë në rregull të gjitha 

palët me një vendim të marrë 

Znj. Anila Hajnaj Ju thjesht doni të përcaktoni se sipas nenit 10 pika 2 ftesën e hapur publike 

Znj. Emiliana Kola  Po, ta bëj Kryetari i MSG, siç është konfront rregullores së brendëshme 

Znj. Anila Hajnaj Nuk është ky thelbi i asaj që kërkohet sepse ne në fund të fundit si Shqipëri 

kemi rregulat tona dhe do të zbatojmë rregullat tona dhe nuk kërkohet kjo por ajo çka ne si 

shoqëri civile do të bëjmë sepse përcaktimi mua nuk më duket ndonjë gjë e rëndësishme 

por dakort le ta bëjmë. 

Z. Enis Aliko Ky nuk është motiv diskutimi ose debati. Kjo është diçka që është në rregullore 

dhe do të zbatohet kështu siç është në rregullore. Juve në atë planin tuaj, unë ju sygjeroj që 

ju mund ta shprehni se mbasi Kryetari i MSG bën ftesën e radhës, ju do të bëni 1234 

Znj. Anila Hajnaj Patjetër, nuk na shqetëson kjo gjë. 

Z. Enis Aliko Kalojmë te pika e dytë! Pika e dytë është plani i veprimit i përgatitur nga MSG-ja 

vetë për adresimin e veprimeve korrigjuese të dala nga Raporti i Validimit. 

Z.Ardit Kamberi Lidhur me këtë pikë, të lutem Emiliana mund të bësh disa detajime dhe më 

pas  natyrisht secili nga antarët mund të japi referencat e tij 

Znj. Emiliana Kola Pas diskutimit të pikës së parë, është pjesa që flitet për mënyrën e 

përzgjedhjes dhe vlerësimit të antarëve të MSG. Në rregulloren aktuale është e miratuar dhe 

është përcaktuar dhe janë marrë parasysh mënyrat se si duhet të jetë mandati, 

zëvendësismi i antarëve etj. Nëse MSG bie dakort që këto pika të vazhdojnë kështu siç janë 

por të zbatohen sepse deri në momentin që flasim nuk janë zbatuar as vlerësimi i antarëve 

as paraqitja, mënyra e përzgjedhjes, mandate që kanë etj. dhe këtu bëhet fjalë gjithmonë 



për shoqërinë civile dhe grupet e interesit sepse dihet mënyra se si funksiononë numri i 

antarëve të  institucioneve që dihet që nuk janë nominale por janë në bazë  

Z.Ardit Kamberi Duhet theksuar që i referohemi gjithmonë rregullores së 30.12.2016 të 

miratuar nga Ministri Gjiknuri për organizimin e MSG. Pra kjo është referenca për të cilën po 

flet Emiliana. 

Znj. Emiliana Kola Dhe kjo rregullore siç antarët e vjetër e dine është diskutuar dhe ku është 

marrë dhe vendimi nga EITI Ndërkombëtar edhe në Bankë Botërore është dërguar për 

referencë ndërkohë që ka pasur kontenstime për pjesën e vlerësimit të antarëve që u 

përmend edhe në mbledhjen e shkuar. Ne nga corrective actions na kërkohet të biem 

dakort për një mënyrë se si do të përzgjidhen anëtarët dhe se si do të vlerësohen dhe të 

bëjmë publike mënyrën e përzgjedhjes nga secili grupim, shoqëri civile dhe grupe interesi.  

Z.Ardit Kamberi Dua të ritheksoj një gjë, që përveç natyrisht, të rëndësisë që kanë këto dy 

proçese për shoqërinë civile dhe bisnesit nuk është për tu anashkaluar edhe pjesëmarrja e 

institucioneve shtetërore në takimet konkrete dhe frekuenca, angazhimi dhe kontributi real i 

përfaqësueve të institucioneve. Pasi, ne efektivisht një nga elementët kryesorë është sa 

optimizohet dhe sa koordinohet në mënyrë institucionale proçesi EITI. Efektivisht ne e kemi 

mirëpritur kontributin e të gjithë institucioneve shtetërore si dhe institucioneve pavarura ose 

varësie si AKBN, SHGJSH etj por vlen të theksohet ose diskutohet edhe prezenca dhe 

kontributi në disa institucione, se sa ka qënë i koordinuar dhe sa ka qënë relevant me 

prioritetet dhe kërkesat e EITI. Dhe diçka tjetër që ka të bëjë po me institucionet shtetërore 

theksohet edhe njëherë pjesëmarrja në takime dhe natyrisht edhe statusi i përfaqësuesit të 

tyre. Ka disa vërejtje apo konstatime lidhur me nivelin e përfaqësimit real në mbledhjet dhe 

takimet e MSG, ka disa konstatime, kjo mbase vlen të diskutohet dhe nëse janë për një 

moment të dytë mund ti lëmë por gjithësesi kjo është pikë e parë. Konceptimi ishte që të 

shfrytëzonim rastin dhe të diskutonim pjesëmarrjen e disa institucioneve të tjera ose disa 

kompanive me kapital shtetëror, konkretisht Albpetroli si pjesë e MSG-së. Pra është draftuar 

një koncept-urdhër i Kryeministrit për rikonfigurimin e MSG dhe kjo ka rëndësi pasi disa 

institucione apo disa kompani, siç është Albpetroli, shihet e nevojshme të jenë pjesë e MSG 

dhe ky është mbase momenti për ta diskutuar dhe për të arritur në një lloj propozimi të 

matralizuar i cili natyrisht do ti kaloj instancave për miratim por gjithësesi mbase shfrytëzojmë 

momentin për të diskutuar konfigurimin e MSG-së në këtë mbledhje.  



Z. Enis Aliko Unë jam dakort ta diskutojmë. Besoj i keni lexuar pikat që janë te neni 11, 

mandati dhe zëvendësimi i antarëve të MSG. Ka ndonjë vërejtje për këto? 

Znj. Marsida Grami Një pyetje vetëm, po shoh që te urdhëri i ri që keni draftuar Ministria e 

Drejtësisë nuk është më pjesë e Grupit Ndërinstitucional të Punës. Do të vijohet me 

përbërjen e grupit të Urdhërit apo përfaqësia .. 

Z.Ardit Kamberi Ky është një draft përpara se ne ta propozonim, është ridiskutuar edhe në 

një mbledhje të më parshme të MSG dhe të shfrytëzojmë momentin ku secili përfaqësues i 

institucioneve bën komentet dhe reflekton mbi këtë draft që ka nevojë për disa korrigjime. 

Unë personalisht do isha që Minsitria e Drejtësisë të vazhdoj të jetë pjesë e proçesit. 

Znj. Anila Hajnaj Grupi i shoqërisë civile, duhet të bëhet 7 dhe jo 5 pasi duhet të jenë të 

barabarta. 

Z.Ardit Kamberi Ne në këtë mbledhje, minimalisht jemi në pozitën e vëzhguesit dhe natyrisht 

është vendimarrja juaj por nuk e di se si dhe sa mund të manaxhohet numri 7 nga shoqëria 

civile. 

Znj. Anila Hajnaj Në ç’kuptim? 

Z Ardit Kamberi Sygjestionuese është dhe nëse ju e gjeni me vend 7, 7 e vëmë. 

Z. Sami Neza Numri i antarëve nga të tre grupet është e përcaktuar qartë dhe të treja palët 

duhet të jenë të barabartë në MSG dhe nuk e ndryshojmë dot. 

Z. Enis Aliko Nëse shtohet një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, bëhen 8 antarë dhe do 

të duhen dhe 8 nga Bisnesi dhe 8 nga Shoqëria Civile. Bëhet e pa manaxhueshme dhe 

mendoj se më shumë sesa 5 veta nga secili grupim, mjafton. 

Z.Ardit Kamberi 5 bie në pozita goxha të rudhura dhe ne po e propozojmë por gjykoheni ju 

sepse siç e thashë ne jemi në pozita vëzhguese në këtë mbledhje 

Z. Sami Neza Numri 5 ka qënë shumë efikas 

Z. Enis Aliko 5 nga secili është e manaxhueshme 

Z Ardit Kamberi Po, ju lutem fjalën nga Ministria e Mjedisit 

Znj. Sabina Cenumeri Te përfaqësuesit e grupit të shoqërisë civile shoh që janë gazetarë, 

akademik, po ndonjë nga Mjedisi do ketë? 



Znj. Anila Hajnaj Po dhe kemi në konsideratë dhe është shumë e rëndësishme. Në fakt ka 

qënë një zonjë por që është larguar dhe ne duam patjetër që Mjedisi të përfshihet. 

Z. Dritan Spahiu Bordi MSG përcakton antarët dhe kontribuesit e përhershëm dhe 

rrjedhimisht disa nga institucionet mund të jenë te grupi i kontribuesve të përhershëm 

Z.Ardit Kamberi Një nga kushtet që vuri në Validim, Sekretariati Ndërkombëtar ishte 

pjesëmarrja e Albpetrolin në MSG. Për të rritur nivelin e kontributit është vepruar kështu dhe 

natyrisht duke qënë anëtar ke kopetencë dhe hapsirë më të madhe për të dhënë 

kontribut. 

Z. Enis Aliko Sido qoftë bëhet e pa manaxhueshme me 7 apo 8 antarë 

Znj. Anila Hajnaj Po ashtu është por nëse bëhet bisnesi 7 edhe ne të shoqërisë civile duhet 

të bëhemi po 7, pasi duhet të jemi në një numër të barabartë 

Z. Sami Neza nuk dëgjohet qartë 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Znj. Anila Hajnaj Duke qënë se Kryetari i MSG është nga Ministria e Transporteve dhe 

Energjisë do ju propozoja që anëtari tjetër i Ministrisë të jetë thjesht vëzhgues dhe jo anëtar. 

Z. Enis Aliko Po edhe ashtu e bëjmë. Ata e kanë bërë këtë vërejtje në kushtet që jemi tani, 

kur të gjithë këta janë pjesë e MSG dhe duke hequr ne një apo dy dhe duke e zëvendësuar, 

ata mund të na vinë dhe të na thonë ju rregulluat këtë por prishët këtë tjetrën dhe 

vendoseni përsëri 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Z.Ardit Kamberi Ministria e Drejtësisë dhe Mjedisin mbeten në statusin e vëzhguesit sepse 

Ministrinë e Finacave, Doganat, Tatimet, jemi të detyruar ti kemi pjesë 

Znj. Anila Hajnaj  Albpetrolin dhe AKBN i kemi të detyruar, gjithashtu. Dhe ju të bisnesit duhet 

të përcaktoni  

Z. Përparim Alikaj I kemi të përcaktuar 5 antarët  

Z. Enis Aliko Ju të bisnesit kriteret i keni të publikuara dhe transparent 

Z. Përparim Alikaj Po 



Z.Ardit Kamberi Ka disa vërejtje nga disa bisnese dhe besoj jua ka kaluar znj. Marinela. Duan 

dhe ata formën se si është dhe duhet mbase të publikohet duke theksuar që ka një sistem 

rotacioni duke u shprehur edhe në rregullore që kalohet nga një 3 vjeçar në tjetrin sepse ka 

bisnese që kanë adresuar vërejtje në Sekretariat që pse s’janë më ata anëtarë  por janë 

zëvendësuar. Do një transparencë se si është proçeduar. Ka bërë një përgjigje Marinela, 

FIAA por gjithësesi të theksohet sepse ne na intereson pjesa e transparencës duke theksuar 

që proçedura e përzgjedhjes së bisnesit është bërë duke marrë në konsideratë disa faktorë. 

Z. Përparim Alikaj Patjetër! 

Z.Ardit Kamberi Konkretisht Bankers dhe kanë adresuar vërejtjen që nuk janë informuar që 

pse janë zëvendësuar si anëtarë të MSG-së 

Z. Dritan Dervishaj Duhet patur parasysh që Bankers është zgjedhur që në fillim në Bordin EITI 

si një ndër kontributorët më të mëdhej në fushën e naftës dhe nuk vinin asnjëherë në 

mbledhje, MSG. 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Z. Enis Aliko Kjo na sjell tamam te kjo pjesa e vlerësimit të antarëve.  

Z. Përparim Alikaj Unë sot u kam dërguar sms antarëve nga bisnesi që pse nuk kanë ardhur 

Z. Enis Aliko Pika 2 e nenit 12 duhet parë dhe ku thuhet çdo anëtar i MSG duhet të sigurohet 

që të ketë një minimum me 50% pjesëmarrje, dhe kjo është në rregullore dhe nuk është 

zbatuar. Kjo është kryesore, ne list prezencën e kemi që e firmosim të gjithë këtu dhe pas 

kësaj pjesëmarrësit që kanë mbushur 50% dhe duke vënë dhe një afat 6 muaj apo 1vit që 

kush nuk ka plotësur një 50% pjesëmarrje të lajmërohet që është duke u përjashtuar. 

Znj. Anila Hajnaj Faktikisht ne, në kodin tonë të sjelljes dhe rregullores sonë të brëndëshme 

ne e kemi se nëse tre herë pa arëye, antarët e shoqërisë civile nuk marrin pjesë atëhere ata 

janë subjekt i përjashtimit. 

Z. Enis Aliko Unë jam të mbetemi te rregullorja e cila nuk thotë mungesë me arësye apo pa 

arësye por 50% dhe duke vendosur edhe video call si mundësi pjesëmarrjeje sepse z. Bakiu 

që po na ndjek sot me video call, për mua ky antarë sot është prezent.  

Z. Përparim Alikaj Vendosim kohën për një vit dhe jemi në rregull sepse është më statistikore. 



Znj. Anila Hajnaj Po kemi pasur përfaqësues Minsitrie të cilët pothuajse nuk kanë ardhur fare. 

Z.Ardit Kamberi Ka përmirësime 

Znj. Emiliana Kola Institucioneve i është nisur në fund të vitit dhe ka pasur një rast që është 

marrë një masë disiplinore kundrejt një antari të MSG nga institucioni. Ndërkohë kjo praktikë 

nuk është bërë ndaj përfaqësuesve të shoqërisë civile sepse titullarit të institucioneve i është 

dërguar vlerësimi në fund të çdo viti. 

Znj. Anila Hajnaj Shoqëria civile ka qënë më aktivja dhe prezente në mbledhje dhe nëse 

mund të kemi munguar në ndonjë mbledhje por 60% të kohës kemi qënë present 

Z. Enis Aliko Dhe e fundit është vlerësimi i performancës që dhe kjo është në rregullore dhe e 

gjeni dhe te dokumentat e shpërndarë, neni 11 pika 4 dhe 5, ku 30 % e vlerësimit të 

performacës vjen nga pjesëmarrja në takime, 30% nga angazhimi në proçeset konsultative 

dhe 40% nga angazhimi në proçeset EITI 

Z.Ardit Kamberi Që është shumë e rëndësishme komunikimi me terrenin dhe kjo duhet 

theksuar se ndoshta të gjithë kemi krijuar boshllëqet tona në komunikim me terrenin, me 

vatjen në bazë dhe me prezantimin, anonçimin dhe promovimin e aktivitetit EITI në terren, 

kontaktet me pushtetet lokale, kontaktet me subjektet. Kjo është shumë e rëndësishme 40%, 

është tamam sinteza dhe thelbi i aktivitetit EITI, pjesëmarrja në terren.  

Z. Enis Aliko Ndërkohë kemi ne ndonjë broshurë të EITI të cilën mund ta shpërndajmë nëpër 

rrethe. Do të kërkoja që broshura ti jepet të gjithë antarëve të MSG që kur të dalin në terren 

të mund ta shpërndajnë. 

Z.Ardit Kamberi Ti japim dhe një kopje të printuar të raportit dhe të programit 2016-2017 

Z. Enis Aliko Ndoshta nëpër rrethet kryesore, aty ku vepron më së shumti industria nxjerrëse, 

ne mund të lëmë një kopje të shtypur të Raportit në këto Bashki 

Z.Ardit Kamberi Patjetër, ne si Sekretariat e kemi bërë si praktikë por po flasim për MSG-në. 

Z. Enis Aliko Dhe ndoshta në një rang më të gjërë se sa bashkia, me subjektet dhe shoqërinë 

civile mund të lihet të paktën një brochure, pasi dhe raporti është online dhe ai që do mund 

ta gjej 



Z. Përparim Alikaj Megjithatë duhet një raport si hard copy sepse është më ndryshe kur 

bashkia, subjektet e prekin me dorë. 

Znj. Anila Hajnaj Po duhet lënë patjetër të paktën një broshurë informuese 

Z. Enis Aliko Promovohet më tepër edhe EITI por ndërgjegjësohen më shumë edhe ata që 

duan të marrin informacion sepse mund të ketë dhe që nuk e dinë që ekziston një nisëm e 

tillë. Ka ndonjë koment apo sygjerim më shumë për pikën e dytë? 

Z. Azbi Arapi Në fakt, dua të di a kemi ne ndonjë dokument se çfarë do ti parashtrojmë 

pushtetit lokal, pushtetit qëndror sepse e kuptoj që marrja e rentës, metodat metodat e 

liçensimit, transparenca në vetvete po shkojnë drejt një përmirësimi por ajo që më 

shqetëson më shumë nga të gjitha është ndikimi i investitorëve të mëdhenj dhe ndikimi 

negative që ata japin në mjedis dhe a do ta rrisim ne  pak taksën për të parandaluar dhe 

sikur sa do pak ndotjen?  Duke u bazuar  edhe në eksperiencën e shoqërisë civile, bisnesit 

nga takimet që janë zhvilluar në funksion të nismës  EITI, a ka ndonjë dokument, model për 

këtë pike? Saimir Mane përshembull, çfarë do bëj konkretisht për Bulqizën apo Antea 

Cement si do të ndikoj në Krujë. Kemi raste të shumta sëmundjesh dhe unë ngrej pyetjen a 

vinë këto sëmundje nga ndikimi negative që ka bisnesi në mjedis? Sepse vërtet nga 

punësimi në këto bisnese ulet varfëria por a vlen kjo më tepër se ndotja e mjedisit? Dhe a e 

ndihmojnë realisht komunitetin këto bisnese? Dhe mendoj se taksa vjetore që këto bisnese 

paguajnë është shumë e ulët. Ne si MSG duhet të draftojmë dhe rekomandojmë pika në 

lidhje me këtë çështje që unë po ngrej. 

Z. Dritan Dervishaj Nuk dëgjohet qartë 

Z. Azbi Arapi Vendimi i këshillit bashkiak ka vendosur që subjektet minerare të paguajnë 

taksë 150.000 ALL të reja në vit. 

Z. Enis Aliko Duhet ti  themi Bashkive që të lidhen me Bashkinë e Ballshit dhe të shikojmë se si 

ja kanë bërë taksën Albpetrolit 

Z. Dritan Spahiu Nuk dëgjohet qartë 

Z. Enis Aliko Ballshi si e ka bërë, që j’ua ka rritur taksën? 

Z. Dritan Dervishaj Ne fabrika e çimentos paguajmë Bashkisë rreth 500 milion ALL (të vjetra) 

taksë lokale në vit  



Znj. Anila Hajnaj Për mjedisin 

Z. Dritan Dervishaj Jo vetëm për mjedisin por edhe për ndiçimin, pastrimin 

Z. Enis Aliko Kjo është në bazë të të ardhurave? 

Z. Dritan Dervishaj Jo, e ka vendosur bashkia  

Z. Azbi Arapi Nuk dëgjohet qartë dhe demi që ka shkaktuar mund të jetë mbi 1miliard.  

Z. Dritan Dervishaj Çfarë ti bëjmë ne bashkisë? 

Z. Azbi Arapi Pushteti lokal duhet të kuptoj që është përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen, 

mirëqënien e një komuniteti  si për rrugët, ndriçimin, shkollat, anën sociale 

Z. Dritan Dervishaj Nuk dëgjohet qartë 

Znj. Anila Hajnaj  Çfarë veprime konkrete duhen dhe mendoj që duhet të kenë detyrim në 

kontratë 

Z. Enis Aliko EITI nuk besoj se ka njësi ligjore që të bëj veprime të tilla, ku ti thotë subjekteve 

bëni x gjë.  

Z. Azbi Arapi Ne të monitorojmë dhe rekomandojmë,këtë po them unë 

Z. Enis Aliko Ne mund të dalim me sygjerime dhe rekomandime për ligjvënësit dmth për 

pushtetin qëndror ose për pushtetin lokal, sipas rastit dhe në një mënyrë krijohet  mundësia 

për ndryshime në lig,j në një drejtim apo në tjetrin, ju këtu e kishit apo jo? 

Z. Azbi Arapi Po, bazuar në eksperiencat më të mira 

Z. Enis Aliko Dakort! 

Z. Azbi Arapi Sepse në shumë vënde investitorët e huaj serioz,  më përpara shohin 

komunitetin, sesa veten e tyre, duke ju ndërtuar infrastrukturën.  Ndërsa ne shkojmë te HEC-

et me polici  

Z. Enis Aliko Z. Azbi, jam mëse dakort që ti bëjmë këto gjëra dhe ndoshta jemi dhe në kohën 

e duhur tani sepse raporti sapo doli për 2016, ku secili sipas grupimeve të ndryshme mund të 

mendoj dhe ti diskutojmë në mbledhjen e MSG 

 



Z. Dritan Spahiu Politikat sociale i ka çdo kompani në politikat e brëndëshme dhe kuptohet 

…..dhe jam dakort që ne të ndikojmë nëpërmjet rekomandimeve te pushteti lokal ose 

pushteti qëndror 

Z. Azbi Arapi Që të kuptohemi qartë, MSG të japi rekomandime edhe për të vendosur 5 

stola në komunitet apo për të mbjellë 100 pemë, si politika të pushtetit lokal dhe bisnesit 

Znj. Anila Hajnaj Ju lutem, mund të ndërhyj sepse kjo është një gjë që ne e kemi kërkuar dhe 

nuk e dimë çfarë konkretisht ka kontrata për projektet sociale 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Z. Përparim Alikaj Normalisht kompanitë e huaja, duhet të bëjnë politika të tilla sociale dhe 

të mbështesin komunitetin 

Znj. Anila Hajnaj Bankers përshembull ka pasur një projekt për mësimin e gjuhës angleze të 

dhe unë nuk e di në kanë mësuar ata ndonjë gjë, në një kohë kur nuk paguanin dot 100.000 

ALL në muaj një personi që do të hapte kanalin për të hapur portën që të furnizoheshin me 

ujë fshatarët, për të vaditur tokat dhe ata këtë thonin që ne duam ujin dhe jo kursin e 

anglishtes. 

Z. Përparim Alikaj E di si bëhet kjo që komuniteti lokal duhet të ketë marrëdhënie shumë të 

mira me këto kompani dhe të ndërthuren dhe ata e bëjnë vet planin. Ne kështu e kemi 

bërë në Bubth, kemi paguar autobuzin për të shkuar në shkollë fëmijët apo kur ziheshin 

rrugët nga dëbora ne dërgonim dëborëpastrueset.  

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Z. Enis Aliko Dhe ju si shoqëri civile duhet të krijoni lidhjet tuaja që të influenconi në 

komunitet 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Znj. Sabina Cenumeri Grupi i MSG përveç sygjerimeve që i shkojnë Ministrive apo  bisnesit të 

madhë, të ketë sygjerime edhe për bisnesin e vogël, me pak punonjës sepse kemi parë që 

kompanitë e vogla shpesh herë kanë shkaktuar dëme më të mëdha. Komanitë e mëdha e 

kanë të planifikuar planin social dhe mjedisor ndërsa bisnesi i vogël bëhet më ndotës se i 

madhi dhe ajo fletushka apo sygjerimet ti përcillen edhe bisnesit të vogël. 



Znj. Anila Hajnaj Më fal por Ministria e Mjedisit më duket se e ka detyrim të shkoj të shohi dhe 

kontrolloj se çfarë problemesh ka, a marrin leje nga ju këta? 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë  

Znj. Sabina Cenumeri Inspektoriati ka një plan pune ku çdo vit planifikon që do shohi X 

subjekte por nëse ka ankesa nga shoqëria civile apo individë, shkon i detyruar nga ankesa 

për inspektim dhe masat që ai merr janë të kufizuara deri te gjoba që një bisnes i madhë 

atë gjobë e sheh si shpenzim të vogël. Raporti EITI, mendoj nuk duhet të mbetet vetëm i 

publikuar online, por duke ja çuar banorëve dhe duke ja shpjeguar se çfarë do të thotë.  

Z. Dritan Dervishi Kompanitë e huaja kanë një përgjegjësi sociale sepse janë të interesuara 

që të kenë një mjedis miqësor me komunitetin…janë dhënë donacione nga kompanitë por 

fondet manaxhohen nga drejtuesit e komunitetit dhe duhet të ketë më shumë përgjegjësi 

nga pushteti lokal në mirëmanaxhimin e këtyre fondeve. 

Znj. Anila Hajnaj E dini që shoqëria civile nuk është lejuar të kaloj në rrugën që ka ndërtuar 

Bankers? Pra ka pasur presione 

Z. Enis Aliko Në rast se ndodhin këto gjëra duhen ngritur në MSG 

Z. Dritan Dervishi Të shtoj diçka për mjedisin. Ne kemi fabrikën tonë dhe e kemi 

bashkëkohore dhe është e hapur për këdo që do të vij ta shohi por rreth nesh ka rreth 40 

furra gëlqereje të cilat djegin mbetje dhe që janë toksike 

Z. Azbi Arapi Kjo është detyrim kryesor i Ministrisë së Mjedisit, pasi taksapaguesit paguajnë 

për inspektorët e Mjedisit dhe pa i paragjykuar, që të dalin në terren dhe të inspektojnë dhe 

shoqëria civile duhet  të ngrej zërin dhe nga kjo MSG duhet të dali një dokument ku të 

parashtohen këto problematika pasi kemi detyrim ndaj këtij problemi. 

Z. Enis Aliko Ju lutem, në mbledhjen e radhës secili, sipas grupimeve të vij me rekomandimet 

e tyre në përgjigje të këtyre problemeve. 

Z. Ardit Kamberi Është e rëndësishme që ka sinergji për ato probleme që na shqetësojnë të 

gjithëve dhe që që secili anëtar sjell anën e institucionit apo grupimit të tij dhe është fat që 

këtu është spektri shumë i gjërë i përfaqësimit, si bisnesi, shoqëria civile dhe institucionet 

shtetërore dhe ky është një moment shumë i mirë, ku ne ti përmbledhim këto shqetësime 

ose forma zgjidhjeje 



Z. Enis Aliko Është gjë e mirë që flasim të gjithë për të njëjtën gjë dhe me të njëjtin passion 

dhe le të mbledhim të gjitha sygjerimet dhe dalim me diçka konkrete. Dhe do ju lutesha të 

vini me një propozim konkret. Do të kalojmë te pika e fundit. 

Z. Dritan Spahiu Për pikën e fundit duke qënë se është marrë konkretisht Albpetrol… 

Z. Ardit Kamberi Shumë mirë! Unë sapo fola dhe me Drejtorin tuaj dhe e lashë që të bëhet 

një mbledhje urgjente për këtë pikë brënda të enjtes dhe të lutem përveç atyre që janë 

thënë për commodity trading në mbledhjen e kaluar mund të kemi një azhornim të vogël? 

Z. Dritan Spahiu ….dukeqënëse kjo lidhet direkt me Albpetrolin është shumë e rëndësishme 

të bëjmë kujdes me….sepse duhet të kuptojmë i gjithë proçesi i shitjes së naftës bruto 

bazohet në…mjatë e detajuar…Nëse ka vënde për ta përmirësur jemi shumë dakort…  

Z. Ardit Kamberi  Ata nga pjesa juaj kanë ngelur shumë të kënaqur në kuptimin e 

prezantimit dhe sqarimit që i është bërë ndërsa në pjesën  financiare ka nevojë edhe për 

një filtër të dytë dhe është lënë dita e Enjtje për një takim 

Z. Dritan Spahiu …… 

Z. Ardit Kamberi Patjetër, pasi Shqipëria me atë Raport do të përfaqësohet  

Znj. Emiliana Kola Aktualisht është nisur stopping notes nga ana e Deloitte në EITI dhe 

aktualisht akoma nuk kanë marrë feedback nga EITI dhe parashikohet që do të zhvillohet 

një workshop për MSG dhe Sekretariatin nga ana e Deloitte në lidhje me Commodity 

Trading në fund të këtij muaji dhe sigurisht para se të shkoj në Oslo raporti përfundimtar do 

të kaloj në MSG 

Z. Ardit Kamberi Të dhënat që dalin nga ai raport janë shumë sensitive Dritan dhe sigurisht 

që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që jo vetëm të jenë reale por natyrisht të 

ezaurohen edhe ato pjesë që do të kenë komente duke kaluar  në  filter të domosdoshëm 

dhe të ndiqet në mënyrë të përbashkët edhe nga Albpetroli 

Z. Dritan Spahiu …… 

Z. Ardit Kamberi Dakort! 

Z. Enis Aliko Ka ndonjë gjë tjetër përveç tre pikave të rendit të ditës? 



Z. Përparim Alikaj Unë kam diçka të vogël, me AKBN për plotësimin dhe update-im e të 

dhënave dhe plotësimit të liçensave dhe nuk e di ku ngec kjo gjë? 

Z. Azbi Arapi Jam shumë krenar për faktin që të gjithë poseduesit e lejeve minerare në 

masën 98% deklarojnë online te Renison software që AKBN ka investuar dhe këto të dhëna 

ruhen dhe te AKEP-i 

 Z. Ardit Kamberi I ke të publikuara edhe te faqja e EITI 

Z. Azbi Arapi Po, janë dhe në EITI me koordinatat dhe niptin. 

Z. Përparim Alikaj Dakort dhe faleminderit! 

Flasin disa anëtarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko Mbledhja mbyllet dhe Ju faleminderit!  

 

Mbledhja zgjati ’01.17.37 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


