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Z.Ilir Aliaj: Po filloj unë i pari, si anëtar i Shoqërsië Civile dhe dua të them dy fjalë para se të 

filloj ky takim. Unë kam 9 vjet fiks, që në muajin Mars të vitit 2009, që kam filluar të japë 

kontributin tim pranë MSG-së të AlbEITI-it dhe uroj që ky kontribut të ketë qenë i mirë. Por si 

çdo gjë që ka një fillim ka dhe një fund dhe unë dua t‟ju njoftoj që për arsye personale 

tërhiqem nga ky grup dhe kjo është mbledhja ime e fundit. Duke ju uruar suksese dhe punë 

të mbarë në vazhdimësi të punës suaj dhe shumë faleminderit për bashkëpunimin dhe 

marrëdhënien e deri tanishëm dhe për çdo gjë që kemi bërë bashkë. Faleminderit! 

Z. Ardit Kamberi: Do dëshiroja që për proçedurë të kishte tjetër njoftim por është e drejtë 

ajo që çdo gjë ka ciklin e saj dhe e rëndësishëm është që ky cikël ndarjesh, vlerash, 

kontributesh të jetë i arrirë dhe unë besoj që realisht ja ka arritur qëllimit. 

Z.Ilir Aliaj: Shpresoj! 

Z. Ardit Kamberi: Por besoj se do jeni present, jo formalisht por do të jeni prezent me 

kontributin në vijim. 

Z.Ilir Aliaj: Sigurisht, që do të vazhdoj të kem kontributet e mia në Shoqërinë Civile dhe 

lidhur me temën e EITI-t, pasi dhe siç e thashë kam filluar 9 vite më parë dhe do apo nuk do 

njeriu bëhet pjesë. Por për momentin unë e kam të pamundur që të ndjek ritmin tuaj dhe 

është më mirë që të largohem sesa të bëhem pengesë e punës suaj dhe të gjitha 

kontributeve që do të japi ky grup në AlbEITI.  

Z. Enis Aliko: Unë e vlerësoj, pavarësisht se na vjen keq që një antar i MSG-së largohet por e 

vlerësoj sepse është më mirë dhe shumë më e ndershme një tërheqje e tillë sesa një mos 

paraqitje kur bëhen mbledhjet që krijon edhe vonesa dhe situata jo të këndëshme. Ju 

falenderoj edhe për punën që keni bërë, megjithë versionet paraardhëse ku unë nuk kam 

qënë pasi vetëm një mbledhje kemi bërë dhe ju falenderoj dhe për atë. 

Z.Ilir Aliaj: Shumë faleminderit edhe njëherë dhe suksese. Ditën e mirë! Nëse ju duhet gjë 

nga pikëpamja formale ju lutem më thoni. 

Z. Enis Aliko: Nuk do të qëndroni në mbledhjen e sotme? 

 

 

 



Z.Ilir Aliaj: Nuk mundem! Shumë faleminderit! 

Z. Enis Aliko: Në rregull, faleminderit që erdhët dhe na i thatë. Atëhere fillojmë dhe ju 

falenderoj të gjithëve që erdhët. Kjo është mbledhja e dytë që bëjmë bashkë dhe 

mbledhja e parë për këtë vit. Është bërë një rend dite, që e keni marrë të gjithë besoj dhe 

kemi parashikuar që të diskutohen veprimet korrigjuese që kanë rekomanduar në raportin e 

Validimit, të diskutohet dhe miratohet, Plani i Punës për vitin 2018-2019, të diskutohen 

rekomandimet e Raportit Final EITI (të një viti më përpara) dhe fillimin e proçedurave për 

Raportin e ri të 2017 dhe në fund një përditësim për statusin e projektit pilot të Commodity 

Trading. Një gjë që mendoj se duhet ta arrijmë patjetër sivjet, që është mbledhja e të gjitha 

të dhënave që duhen për Raportin e vitit 2017, të arrijmë ta bëjmë brënda afateve dhe 

mundësisht para afateve që të mos e bëjmë si vitin e kaluar kur Raporti u përfundua në 

shkurt apo në mars. Të kemi mundësi ta përfundojmë brënda 2018, ndryshe ai raport 

humbet vlerën sa më shumë vonohet, pra e kuptoj që kjo është punë goxha e madhe dhe 

që nuk varet vetëm nga MSG-ja dhe ka shumë aktorë që duhet të japin këto të dhëna por 

ne duhet të bëjmë maksimumin e mundshëm që të arrijmë që kjo punë të kryhet në afate 

sa më të shkurtra të mundëshme.  

Z. Ardit Kamberi: Ju falenderoj z. Aliko për kontributin tuaj dhe si Kryetar i MSG-së. Të gjithë 

problematikat që EITI në funksion të sfidave dhe të aktualizimit të prioriteteve ka, po ashtu 

falenderoj dhe kontributin e të gjithë antarëve të MSG-së, që ndihet që është prezent dhe 

jam i sigurt që do të ketë një impakt edhe më aktiv dhe më konkret dhe më kualitativ në 

periudhën në vazhdim dhe rezultatet e impelmentimit fillojnë dhe marrin materializim dhe 

bëhen më konkrete. Në funksion të axhendës të ditës së sotme do të doja të parashtroja në 

mënyrë shumë sintetike ose në mënyrë telegrafike, vetëm aktivitetet kryesore që janë 

zhvilluar nga Sekretariati në periudhën Shkurt-Mars 2018, për axhornimin tuaj për të ditur ku 

ka konsistuar puna konkrete e Sekretariatit gjatë kësaj periudhe. Siç përmendi Zv. Ministri, 

është përfunduar Raporti EITI 2016 në 15 shkurt formalisht, me Executive Summary që është 

shpërndarë dhe do të doja të bëja një parantezë. Me kërkesë të Sekretariatit 

Ndërkombëtar në Oslo është kërkuar që brënda raportit, konkretisht të këtij viti, pra të 2016, 

të përfshihen të gjithë elementët që u konstatuan nga proçesi i Validimit, pra të gjitha 

Corrective Actions që proçesi i Validimit konstatoi në vlerësimin e tij. Marrë në konsideratë 

që raporti i Validimit është zyrtarizuar në datën 13 shkurt 2018 dhe për pasojë dhe Corrective 

Actions janë zyrtarizuar në 13 shkurt, formalizimi i versionit përfundimtar të Raportit, ishte e 

pamundur që të bëhej  përpara kësaj date. Aktualisht kjo ka të bëj dhe me axhendën e 



ditës së sotme. Aktualisht të gjithë Corrective Actions, të cilat na u kaluan në datën 20 nga 

Sekretariati në Oslo, janë përpunuar nga Administratori i Pavarur, janë përfshirë në Raportin 

2016, siç e kërkonte Standarti EITI dhe pritet miratimi përfundimtar nga Oslo për këtë version 

përfundimtar të Raportit që është dërguar. Normalidht në ditën e sotme, ne presim 

konfirmimin përfundimtar të versionit zyrtar të raportit. Pra dua ta theksoj edhe njëherë, 

sensibilizimin dhe jo justifikimin tuajin dhe tonin kryesisht por për të qënë koherent me 

kërkesat e standartit dhe me kërkesat e Sekretariatit Ndërkombëtar në Oslo që në Raportin 

e 2016-ës ishte parakusht futja e Corrective Actions të dala nga proçesi Validimit. Në këtë 

kontekst, pika e tretë lidhur me diskutimet e Raportit përfundimtar, unë do të sygjeroja, ne e 

kemi versionin të përpunuar por jo të konfirmuar nga Oslo, i cili e ritheksoj pritet ditën e 

sotme të kemi një rikonfirmim, ta lëmë për mbledhjen e ardhëshme të MSG, pikën e tretë të 

rendit të ditës. Pra besoj se azhornimi është në një farë mase shterues, duhet theksuar që 

çdo raport, ka formulën, vit +1. Ne të gjithë do të dëshironim, ta kishim shumë të aktualizuar 

në shifrat që dalin por standarti parashikon, vit +1, pra efektivisht ne jemi në kushtet dhe në 

përputhshmëri me standartin në përgatitjen e raportit. Do të përpiqemi, natyrisht dhe jam i 

bindur dhe me ndihmën e MSG-së që këtë vit ti paraprijmë dhe të jemi më të shpejtë duke 

marrë në konsideratë që nuk jemi dhe në proçes Validimi. Natyrisht, për të vënë edhe 

njëherë në vëmëndjen tuaj rezultati i Validimit ishte shumë pozitiv për Shqipërinë. Në datën 

13 Shkurt, u anonçua zyrtarisht dhe u komplimentua që Shqipëria ka bërë progres të 

qenësishëm në zbatim të Standartit EITI. Është shumë e rëndësishme kur shikohet se vëndet e 

tjera kanë bërë regres në pikëzim të Sekretariati Ndërkombëtar dhe Shqipëria konsiderohet 

vënd me ecuri shumë pozitive. Të gjitha këto pak a shumë dhe u përmblodhën në 

Konferencën e datës 28 Shkurt ku shumë prej jush kontribuan me prezencën dhe fjalën  ë 

tyre. Po ashtu Sekretariati ka zhvilluar takime dhe me partnerë ndërkombëtare gjatë 

periudhës Shkurt--Mars. Janë zhvilluar takime me përfaqësues të Ambasadës Zviceriane dhe 

të SECO-s për të shikuar mundësinë e bashkëpunimit dhe të financimit në kuadrin e 

prioriteteve të aktiviteteve EITI. Është gjetur interesi i plotë i shtetit Zvicerian për të mbështetur 

punën dhe aktivitetin e Sekretariatit. Po ashtu është zhvilluar një takim me bordin e FIAA-s 

për të anunçuar kompozimin e ri për antarët e grupit të biznesit nga FIAA. Kemi kënaqësinë 

që shtohen në MSG, antarë dhe përfaqësues nga kompania Statkraft që është një sektor i 

hidroenergjisë që nuk përfaqësohej më përpara në MSG dhe është një vlerë e shtuar për 

MSG-në në radhë të parë por dhe një kontribut për ne si Sekretariat. Doja t‟ju informoja se 

në datën 9 mars, unë kam zhvilluar një takim me Komisionin e Minierave dhe Mineraleve të 



Kosovës dhe me titullarët e bordit të këtij komisioni për të parë dhe finalizuar proçesin e 

antarësimit të Kosovës në EITI. Është me shumë interes që të dy vendet tona të paraqiten, jo 

vetëm si dy tregje të përbashkëta por natyrisht edhe për të potencuar interesin e Shqipërisë 

në përfaqësimin në Sekretariat. Është bërë nga ana e Shqipërisë një koordinim me zyrën 

anti- korrupsion dhe transparencë në Kryeministri dhe shumë shpejt do të matrializohet një 

platformë e përbashkët Sekretariat, plus zyra anti-korrupsion në Kryeministri për anunçimin, 

nxjerrjen e të dhënave lidhur me aktivitetet natyrisht që mbulon Sekretariati. Po ashtu është 

marrë një takim me përfaqësuesit e Ambasadës Amerikane që kanë shprehur interesin për 

mbështetjen e aktivitetit për transparencën sektoriale të EITI dhe besoj se shumë shpejt do 

të ketë një aktivitet në bashkëpunim me Departamentin e Shtetit. Për të kaluar tek pika e 

parë  e axhendës. 

Z. Enis Aliko: Një pyetje kisha unë, kjo e Kosovës, do të organizohet një Sekretariat EITI i 

veçantë për Kosovën. 

Z. Ardit Kamberi: Normalisht këtu është synuar dhe është shkuar drejt zyrtarizimit të proçesit. 

Hapi parë është shprehje interesi nga qeveria e Kosovës, nga Presidenti, ky është formati i 

adresuar si letër interesi pranë Sekretariatit EITI. 

Z. Enis Aliko: Dhe pse nuk është bërë? 

Z. Ardit Kamberi: Ka mbetur për arësye të zhvillimit të zgjedhjeve të disa konjukturave 

politike në Kosovë. Proçesi ka evuluar deri në atë pikë/nivel në Kosovë sa janë shumë pranë 

dërgimit të letrës së interesit pranë Sekretariatit EITI dhe natyrisht është interesi Shqipërisë 

është interes i përbashkët për të bërë një sinergji me Kosovën në këtë fushë. Ne kemi në 

proçes ndjekje dhe koordinimi, qoftë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, qoftë me komisionin 

e pavarur dhe besoj shumë shpejt do të ketë një produkt konkret. 

Z. Enis Aliko: Do kenë Sekretariatin e tyre dhe raportet e tyre? 

Z. Ardit Kamberi: Kjo është mundësia dhe ata do të përfaqësohen si shtet më vete. 

Z. Mehmet Hansalami: Ka eksperienca apo shtet të tjera? 

Z. Ardit Kamberi: Në ç‟kuptim? 

Z. Mehmet Hansalami: Deri sa është shtet më vete dhe a ka eksperienca të tjera EITI 

Ndërkombëtar që mund ta … 



Z. Ardit Kamberi: Jo nuk do të jemi të unifikuar, Kosova do të aplikojë si shtet. Ne po 

asistojmë pranë Sekretariati Ndërkombëtar me eksperiencën tonë lidhur me hapat që ata 

do të ndjekin. Mua realisht më erdhi shumë pozitiv informacioni që ata dejuro nuk janë 

pjesë e këtij formati por defacto i gjithë publikimi që bëhet në Kosovë për sektorët e 

ndryshëm është shumë koherent dhe shumë i plotë dhe gati gati i përputhshëm me 

standartin EITI. Por të kalojmë në pikën e parë të axhendës për ditën e sotme, veprimet 

korrigjuese dhe siç e thamë rezultatet e Validimit të EITI Ndërkombëtar u finalizuan dhe u 

zyrtarizuan në 13 shkurt 2018 nga Bordi ku Shqipëria u vlerësua me progres meaningfull 

progress që supozon që është i qënësishëm. Në 55% të kapitujve ka ecuri shumë të 

kënaqshme,45 ecuri domethënëse dhe vetëm 5% janë vlerësuar si 

Z. Enis Aliko: Një pyetje ju lutem, nga raporti I Validimit që patëm ne që në fund të vitit të 

kaluar dhe deri te ky version final ka ndonjë ndryshim? 

Z. Ardit Kamberi: Jo, gjëra të vogla por versioni final është ai zyrtari . 

Z. Enis Aliko: Nga ajo që kishim këtu, nuk ka ndryshim? 

Z. Ardit Kamberi: Jo. Kuptohet që bordi EITI në një letër zyrtare që ka adresuar për Ministrin 

Gjiknuri dhe natyrisht për Zv/Ministrin Aliko dhe për Sekretariatin Kombëtar, vlerëson në 

mënyrë shumë domethënëse qeverinë Shqiptare dhe MSG-në për implementimin e EITI-t në 

Shqipëri për të promovuar transparencën dhe besueshmërinë në sektorin e industrisë 

nxjerrëse. Për ta përdorur këtë proçes për adresimin e problematikave në impaktet sociale si 

dhe në mënyrë të veçantë theksojnë faktin që është shtrirë dhe në sektrorin elekroenergjitik. 

Bordi konstaton progresin e Shqipërisë në radhë të parë në përmirësimin e kuadrit ligjor, 

veprimet konkrete të Shqipërisë dhe pjesëmarrje në projektin pilot të Commodity Trading, 

Raportin EITI e vlerëson si proçes të realizuar pozitivisht, po ashtu bordi mbështet përpjekjet e 

mëtejshme për transparencë, e para për të ardhurat që nuk kalojnë në buxhetin e shtetit 

por adresohen në pushtete vendore dhe e dyta për raportin e transaksioneve për shoqëri 

me kapital publik. Bordi i ka vendosur Shqipërisë një periudhë 12 mujore pra deri në 13 shkurt 

2019 për të bërë një validim të dytë për të ndërmarrë Corrective Actions, ku janë përfshirë 

pikat që shikohen prioritare për tu korrigjuar. Si pika kanë evidentuar përfshirjen dhe 

aktivizimin e shoqërisë civile, e dyta angazhimin e MSG-së, e treta alokimin e liçensave, 

regjistrin e liçensave, politikat e qeverisë për transparencën e kontratave, përfshirjen e 

qeverisë, pagesat lokale, cilësinë e të dhënave, shpërndarjen e të ardhurave, shpenzimet 

sociale, shpenzimet në impaktin direkt social dhe ndjekjen e rekomandimeve. Kuptohet që 



më problematike janë zërat që kanë të bëjnë me kontributin social-ekonomik, për 

shpenzimet e detyrueshme sociale me progres jo të mjaftueshëm,  është e cilësuar edhe në 

Validim dhe shpenzimet sociale dhe ekonomike gjysëm thuajse fiskale që janë efektivisht pa 

progres. Por të detajojmë Corrective Actios të evidentuara, e para, shoqëria civile kërkohet 

që specifikisht të sigurojë që të jetë e aftë dhe të ketë kapacitet e duhura për të kontribuar 

në proçesin EITI. Kështu rezulton nga proçesi i Validimit. Në këtë konteks, shoqërisë civile i 

është lënë detyrë që të hartoj brënda tre muajsh nga data e daljes së raportit të Validimit, 

pra deri në 13 maj 2018, një plan pune për të adresuar të gjitha inefiçencat e konstatuara. 

Efektivikisht është një pjesë e MSG që i përket shoqërisë civile që do të detajoj një plan pune 

për të evidentuar ato çka ajo i sheh si të rëndësishme, si dhe për të korrigjuar gjithë këtë 

inefiçensë relative që konstatohet në proçesin e Validimit. Sekretariati Ndërkombëtar ka 

adresuar pranë Sekretariatit Kombëtar edhe një kërkesë dhe një interes të shprehur për ta 

mbështetur shoqërinë civile në këtë lloj formati për të rritur performancën e saj. E dyta, unë 

po i listoj si Corrective Actions dhe më pas besoj gjithësecili mund të ketë komentet dhe 

vlerësimet dhe sygjerimet e tyre.  

Z. Enis Aliko: Besoj të gjithë i kanë? 

Z. Ardit Kamberi: Po i kanë dhe i kanë marrë dhe në rrugë elektronike. I marrim edhe me 

radhë, në përputhje me kërkesat e standartit EITI pika e dytë e Corrective Actions, MSG-ja 

duhet të siguroj që proçedurat për zgjedhjen e përfaqësuesve të secilit grup interesash të 

jenë transparente dhe publike. Pra që të garantojnë të drejtën e zgjedhjes nga secili grup 

interesi.  Prapë e ritheksoj që është me vlerë që Shqipëria e rriti nivelin e përfaqësimit duke 

përfshirë dhe sektorin elektroenergjitik, si pjesë të MSG nga grupi i Biznesit. Një formë 

alternative do të ishte publikimi në faqen e Sekretariatit i proçedurave që secili grup interesi 

ka. Për qeverinë është e thjeshtë dhe përgjithësisht adresohet tek sektorët ose te personat 

që mbulojnë dhe kanë kompetencat për të mbuluar sektorët e duhur. Kurse për biznesin 

FIAA ka proçedurat e saj, sesi përzgjedh antarët por edhe për shoqërinë civile të 

anunçohen në faqen zyrtare të Sekretariatit. Në një afat relativisht të shpejt mbase në 

mbledhjen e ardhshme ne mund të diskutojmë edhe këto propozime ose këto plane pune 

për ti kaluar për ta sjellë zyrtarisht në faqen e sekretariatit.  

Z. Enis Aliko: Mendoj që një mbledhje duhet bërë para datës 13 që është. 

Z. Ardit Kamberi: Patjetër në atë kuptim e thashë. 



Z. Enis Aliko: Dhe kisha një pyetje lidhur me pikën dy. Çfarë kanë vënë re ata si negative 

apo jo të mirë që ne duhet ta përmirësojmë, me ato proçedura që ka MSG për të ndjekur? 

Z. Ardit Kamberi: Duhet të kuptojmë një gjë, prononcimi zyrtar është ky. Nuk do të 

konsideroja për efekt subjektivizmi por për efekt impresioni që ka dalë nga proçesi i 

validimit, pra ka dalë një impresion që proçedurat, pa dashur të bëj avokatin e validuesve, 

por proçedurat që janë ndjekur nga grupet e ndryshme të interesit duhet të jenë më 

publike. Ka relativizim dhe unë e kuptoj që këto publike janë se psh. FIAA mund të thotë unë 

publikie i kam mënyrën si e zgjedh por e rëndësishme është të anunçohen. 

Znj. Anila Hajnaj: Në rastin tonë, psh. ne na mungon një faqe web ku ne mund të fusim të 

gjitha proçedurat tona dhe neve këtë po kërkojmë për mbështetje, për ndërtim 

kapacitetesh, që ne të kemi mundësi të kemi një faqe tonën, website, dhe këto takime që 

ne bëjmë dhe çfarë flasim këtu në MSG, ne të kemi mundësi ti bëjmë publike dmth gjithçka 

të jetë transparente dhe kush do të bashkohet me grupin e koalicionit tonë të di proçedurat 

se si të bashkohet me koalicionin. Ne i kemi të gjitha të qarta sepse ne kemi kodin e sjelljes, 

kemi statutin por ama është e nevojshme që ti publikojmë. 

Z. Ardit Kamberi: Në terma afatshkurtër, mundet të proçedojmë që pikërisht kjo praktikë 

mund të publikohet për momentin në faqen e Sekretariatit por kjo ka të bëjë me ose një 

parantezë të vogël, se jemi në kushtet ku po presim prap zyrtarizimin nga Banka Botërore 

për 2018 dhe akoma Banka Botërore nuk ka dhënë dritën jeshile për fondet e 2018. Është 

një proçedurë që mesa duket edhe Washingtonit i merr një lloj kohe. Ne na interesonte dhe 

realisht kemi bërë presionin e duhur institucional qoftë në Ministrinë tonë të Financave dhe 

qoftë dhe në Bankën Botërore për të përshpejtuar proçesin por jemi në kushtet ku aktualisht 

fondet nuk janë të zyrtarizuara. Se në funksion të fondeve vimë dhe tek ajo pjesa ku mund 

të asistojmë edhe për website për shoqërinë civile. Është një pjesë tjetër e komenteve në 

Corrective Actions, për kompanitë me kapital shtetëror ku natyrisht flitet për Albpetrolin dhe 

besoj Dritani do të na bashkohet shpejt si përfaqësues i MSG-së i Albpetrolit. Duhet që 

përfaqësuesit të jenë në nivele vendimarrëse dhe ka sens pra ai antar i MSG-së përfaqësues 

i kompanisë Albpetrol konkretisht duhet të ketë autoritetin e duhur që të gjithë komentet 

dhe detyrat që i lihen nga MSG të adresohen në një formë vendimarrëse për Albpetrolin. 

 

 Z. Enis Aliko: Qartë! Kur është bërë ky koment kush ka qënë përfaqësues i Albpetrolit? 



Z. Ardit Kamberi: Duhet të saktësojmë diçka lidhur me Albpetrolin. Albpetroli ka Dritan 

Spahiun antar të MSG pa të drejtë vote, i tillë ka qënë kompozimi dhe zyrtarizimi në Urdhërin 

e Kryeministrit për krijimin e MSG-së. Një nga propozimet që unë e kisha shkruar në fakt është 

mundësisht, kjo është në kompetencën tuaj, të shikohet mundësisht rikompozimi i Urdhërit të 

Kryeministrit.  

Z. Enis Aliko: Çfarë ndërron kjo? 

Z. Ardit Kamberi: Një antar me të drejtë vote në MSG do të ishte mirë nga Albpetrol. Ai ka 

qënë në nivelin e përfaqësimit.  

Z. Enis Aliko: Unë them çfarë ndërron në këtë kontekst? 

Z. Ardit Kamberi: Në kushte konkrete nuk ndërron gjë por në afatgjatë një antar me të 

drejtë vote e ndjen veten më të përgjegjshëm dhe më të familjarizuar me problematikën 

dhe e transmeton dhe problematikën edhe më me autoritet brënda kompanisë. Kjo është 

nën autoritetin dhe legjislacionin tuaj, e vendosni Ju këtë pjesë. 

Z. Enis Aliko: Sigurisht, unë nisem gjithmonë nga qëllimi jonë këtu është që të gjitha këto 

vërejtjet ose rekomandime që ka bërë Validuesi ne duhet ti reflektojmë që në 2019 mos të 

përsëriten  të njëjtat rekomandime apo të njëjtat vërejtje. Kështu që për ti reflektruar ne 

duhet ti kuptojmë, kështu personalisht përshembull duke qënë se unë kam hyrë pak si vonë 

unë dua të kuptoj në rastin e Albpetrolit, cili ka qënë personi, përse është bërë ky koment 

përshembull, duhet dikush me përgjegjësi më të lartë se antari që kemi i Albpetrolit, se sa 

Dritani, që në fund të fundit është drejtor, në atë rast pastaj duhet të vij CEO/Administratori  i 

Albpetrolit? 

Z. Ardit Kamberi: Në këtë pikë unë do ta shikoja në një kënd ndryshe, pra nëse ne do ta 

kalojmë një antar me të drejtë vote përfaqësuesin e Albpetrolit, që për mua është 

mjaftueshmërisht kompetent në atë pozicion që ka, por unë them që do jetë një hap në 

përgjigje të Corrective Actions. 

 

 

 



Z. Enis Aliko: Unë nuk e shoh kështu prandaj për ta kuptuar kthehem prap të pyetja cili ishte 

në atë moment antar? 

Z. Ardit Kamberi: Gjithmonë Dritani. 

Z. Enis Alik:  Gjithmonë ai ka qënë, deri në maj ishte i Ministrisë? 

Znj. Emiliana Kola: Mund ta sqaroj ju lutem?  

Z. Enis Aliko: Po. 

Znj. Emiliana Kola: Urdhëri i Kryeministrit për MSG-në parashikon pozicionet dhe institucionet 

që duhet të jenë antare të MSG-së dhe praktikisht Albpetrol nuk është aktualisht si anëtar. 

Thjesht e kemi thirrur ne, në gjykimin tonë që të jetë/të bëhet pjesë e proçesit, por në fakt në 

listën zyrtare të përcaktuar me urdhërin e Kryeministrit nuk është. Ata i referohen listës 

zyrtare. Kështu që zgjidhja siç e tha edhe drejtori duhet të ishte zyrtarizimi i Albpetrol si 

anëtar i MSG-së. 

Z. Enis Aliko: Problemi është ky që Albpetroli në urdhërin e Kryeministrit nuk ishte i përfshirë? 

Znj. Emiliana Kola: Do ishte mirë ndoshta të ndryshonte rikompozimi i MSG-së i cili aktualisht 

është i vitit 2009 dhe tani ka humbur edhe koherenca e gjërave ndoshta mund të shtohen 

antarë apo institucione si përshembull në këtë rast Albpetroli apo Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave që është pjesë shumë e rëndësishme e proçesit. 

Znj. Anila Hajnaj: Një pyetje, ne a kemi pasur problem të raportimit nga Albpetroli? 

Z. Ardit Kamberi: Po kemi pasur. 

Znj. Anila Hajnaj: Atëhere ata këtu janë bazuar. Një institucion kaq i rëndësishëm, i cili ka 

pasur probleme raportimi do të thotë që duhet një përfaqësues më i lartë dhe më me 

autoritet që të mund të urdhëroj vartësit të raportojnë si duhet.  

Z. Enis Aliko: Kthehem prapë te pyetja, kur është bërë ky raport apo ky Validim? 

Znj. Emiliana Kola: Validimi ka filluar në prill të 2017 dhe ka vazhduar gjatë gjithë vitit. 

 

 

 



Z. Enis Aliko: Këtu është ai momenti që Dritani deri në muajin maj ishte përfaqësues i 

Ministrisë dhe në qershor ka kaluar te Albpetrol, pra kjo vërejte është bërë në momenti që ai 

ishte përfaqësues i Ministrisë apo përfaqësues i Albpetrolit? 

Znj. Emiliana Kola: EITI Ndërkombëtar ka marrë informacione për të gjitha pikat e 

mëpërparshme deri në momentin kur erdhën në Shqipëri dhe e kanë marrë emërimin e 

Dritan Spahiut, se i kam dërguar unë materialet, si përfaqësues i Albpetrolit dhe madje 

Dritani ka qënë dhe në takim, mos gabohem në takimet që janë bërë me Validuesit, por 

është e sigurt që kjo që tha Drejtori dhe po them edhe unë, e kanë fjalën për futjen e 

Albpetrolit në listën e MSG-së pra me Urdhërin e Kryeministrit sepse e kemi sqaruar me 

Country Manager në Oslo në një Skype call. 

Z. Enis Aliko: Megjithatë këtu ka dy momente, duke parë atë çfarë kanë shkruar këtu, dhe 

këtu thotë “giving gaps and our state participation” që është kjo që thoni ju, “and their level 

of seniority is….” këtu flitet edhe për përfaqësimin por edhe për nivelin e sinioritetit, dmth e 

konsiderojnë këtë si jo … 

Znj. Anila Hajnaj: Kush është çështja që na ka shqetësuar ne, raporti që ka qënë i vonuar, 

shkaku pse raporti ka qënë i vonuar, vonesë në raportime dhe ata kërkojnë një nivel më të 

lartë që ti japi urdhëra stafit të më poshtëm që të raportojnë në kohën e duhur dhe ky është 

problemi jonë nuk është te individi.  

Z. Muhamet Hasanlami: Niveli më i lartë ka qënë ish ZV/Ministri që është marrë me këtë 

punë dhe me shkresa. 

Znj. Anila Hajnaj: Është ndryshe kur titullari i institucionit të urdhëron sepse e di unë që ish 

Zv/Ministri e ka bërë atë punë por unë them edhe këtë tjetrën që ne të çojmë kërkesë 

Kryeministrit që Kryeministri të urdhëroj.  

Z. Muhamet Hasanlami: Nuk është këtu probemi, është te përgjegjësia që ka çdo lloj 

institucioni për të dhënë ato të dhëna që i përcakton ligji. 

Z. Lluka Gjergo: Pse po zgjatemi, normalisht Validimi u bë mbi Raportin EITI 2015 dhe fryma 

e Albpetrolit për sa i takon EITI nuk ka qënë në atë nivel, ka patur probleme në raportim, ka 

patur debate dhe janë sqaruar. Dhe përsa i përket Raportit EITI 2016 Albpetrol ka qënë i 

gatshëm për të gjitha gjërat, me shumë pak vonesë por ka qënë i gatshëm. Problemi që ka 

qënë për Raportin EITI 2015 është kapërcyer. Prezenca e Dritanit nuk ka qënë e lidhur me 



Albpetrolin por ka qënë e lidhur me Ministrinë dhe mendimi im, prezenca e Dritan Spahiut 

në MSG besoj është e mjaftueshme për të kapërcyer problemet. 

Z. Enis Aliko:  Edhe unë këtë them, se i referohem kësaj pikës tjetër që të shkojmë deri te 

Administratori më duket pak… 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Ardit Kamberi: Vijojmë, një nga pjesët e tjera, unë besoj se do të jetë pjesë e vlerësimit 

të MSG-së për të involvuar në mënyrë më konkrete përfaqësimin e Albpetrolit në MSG. Se si 

do të gjendet forma nëpërmjet një rishikimi apo të një urdhëri të dytë për përfaqësimin në 

MSG kjo është një pjesë që mund ta diskutojmë dhe ndoshta të draftojmë edhe ne një 

version. 

Z. Muhamet Hasanlami: Po të ecim kështu, atëhere duhet të kesh edhe një përfaqësues të 

KESH etj. 

Z. Ardit Kamberi: Mehmet duhet të kuptojmë një gjë që jo më kot kompanitë me kapital 

shtetëroj janë një sektor …jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën lidhur me 

transaksionet që bëjnë. Për shumë arsye, ka edhe influencë politike ndonjëherë etj. pra jo 

më kot Sekretariati e ngre në parim këtë, dhe nuk e ka për Shqipërinë dhe kur bën 

Commodity Trading, commodity trading është për Albpetrolin, e gjitha kjo që ne do të 

diskutojmë në pikën katër, po ta shtrydhësh është për zotin Dritan Spahiu. 

Në këtë moment hyn përfaqësuesi i Albpetrol, z. Dritan Spahiu 

Z. Ardit Kamberi: Dritan është theksuar që për kompanitë me kapital shtetëror si Albpetroli 

niveli i përfaqësimit duhet të rritet, është lënë detyrë tek Corrective Actions nga Validimi, 

duhet të rritet në nivele të tilla vendimarrëse për të përçuar qoftë zërin e Albpetrolit, 

problematikave të Albpetrolit në MSG, qoftë rezulatet detyrat që lë MSG-ja për Albpetrolin 

dhe u diskutua  me të drejtë, aktualisht me Urdhërin e Kryeministrit në kompozimin e MSG-së 

Albpetroli nuk është pjesë dhe në përfundim të kësaj po ridiskutohet se cili është mekanizmi  

për ta përfshirë Albpetrolin e para në një nivel vendimarrës dhe e dyta të ketë një nivel 

konsistence bashkëpunimi më të dukshëm/më evident për të mos u bërë pengesë në 

rezultatet e raportimit. 

Z. Muhamet Hasanlami: Të shtoj diçka, a ka të drejtë Albpetroli që të detyroj kompanitë e 

naftës sepse siç e the unë e kuptova dhe është shumë i drejtë shqetësimi juaj sepse ka të 



bëjë me komanitë që veprojnë, po a ka autoritet Albpetrol që ti detyroj këto kompani që 

veprojnë, ushtrojnë aktivitet që të japin të dhënat? Unë nuk e besoj. 

Z. Ardit Kamberi: Autoriteti është në marrëveshjen kontraktuale që ka. 

Z. Muhamet Hasanlami: Më fal ne duhet të gjejmë atë mekanizëm që të zbuloj dhe 

evidentoj të gjithë transaksionin për zbatimin e marrëveshjeve në të kundërt ne Albpetrolin 

këtu e kemi dhe ja marrim brënda ditës. 

Z. Enis Aliko: Unë e lexoj ndryshe këtë dhe këtu thotë…….me një fjalë flitet për entet 

shtetërore, nuk flitet për kompanitë private të naftës. 

Z. Muhamet Hasanlami: Pse nuk flitet? 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Lluka Gjergo: Me kompani private, Bankers apo të tjera lidhemi ne EITI. Albpetroli ka 

pjesën e vet për të raportuar ndërsa me kompanitë e tjera lidhemi ne siç jemi lidhur 

nëpërmjet AKBN-së, nuk ka punë Albpetroli. 

Z. Enis Aliko: Dhe rekomandimi i Validuesit është për kompanitë shtetërore dhe është e 

shprehur qartë dhe kur kur flitet për Albpetrolin thuhet si Albpetroli. 

Z. Dritan Spahiu: Kam përshtypje se Albpetroli ka qënë konsisten në dhënien e 

informacioneve dhe ka pasur një konsulencë të vazhdueshme me Sekretariatin. Normalisht 

kërkohen gjithmonë sa më shumë të dhëna dhe ne jemi pro kësaj sepse vetë fryma e 

Sekretariati është për Transparencën. Nëse kërkoni të bëni ndryshime të VKM, besoj kjo 

është çështje e juaja por ju siguroj që Albpetrol do të vazhdoj të raportoj dhe mbështes 

nismën. 

Znj. Orkida Dragoti: Nëse do më lejohet një koment i vogël, të paktë unë e shoh nga 

pikëpamja juridike duke qënë juriste dhe interpretimi që do ti bëja kësaj fjalie, unë shikoj që 

më tepër theks i jepet përfshirja në MSG të Albpetrolit dhe nuk vë theksin në mendimin tim 

gjithmonë, nuk vë theksin mbi antarin, mjafton që antari gjithmonë të ketë nivelin e duhur të 

vendimarrjes me qëllim qe të përcjellë atë informacion që duhet nga pjesëmarrja në 

raportim. Pra kjo është mënyra si e shikoj unë fjalinë. 

Z. Enis Aliko: Kemi një drejtor nga Albpetroli që është niveli më i lartë i mundshëm. 



Z. Ardit Kamberi: Por vetëm duhet zyrtarizuar pasi në kushtet ku është … Po ecim në 

mënyrë pak më të shpejt tani pasi këto ishin problematika më të ndjeshme. MSG-ja duhet të 

organizoj aktivite përfshirë dhe ato mediatike për të sensibilizuar dhe rolin e shoqërisë civile 

dhe të biznesit në këtë proçes. 

Z. Enis Aliko: Si do ti bëjmë këto? 

Z. Ardit Kamberi: I kalojmë njëherë si Corrective Actions të gjitha dhe pastaj shohim. Këtu 

ka një moment për të cilën kërkoj dhe vëmendjen e Kryetarit. MSG-ja duhet të përgatisi një 

sistem vlerësimi për secilin antar dhe përfaqësues të grupeve të interesit, që ka të bëjë me 

dy element, me kontributin dhe me pjesëmarrjen. Sa kontribut jep dhe sa është niveli 

pjesëmarrjes  sepse ndonjëherë konstatohet që ka institucione që megjithëse e kanë emrin 

në urdhërin e KM por praktikisht nuk marrin pjesë në mbledhje të MSG-së. Dhe ky është 

realisht një problem esencial, nëse ai nuk ka nevojë apo interest të përfaqësohet duhet 

parë. 

Znj. Anila Hajnaj: Më falni kjo ishte pikë e corrective actions? 

Z. Enis Aliko:  Po tek pika dy, e fundit. 

Z. Ardit Kamberi: Po është e shkruar MSG-ja duhet të përgatisi një sistem vlerësimi për 

secilin antar pra presupozohet kryetari i MSG-së. 

Znj. Anila Hajnaj: Jo e di pse, sepse ne e kemi kundërshtuar gjithmonë këtë gjë dhe kemi 

diskutuar edhe me Sekretariatin atje dhe ata kanë qënë dakort dhe prandaj më vjen çudi 

që e kanë shkruar. 

Z. Ardit Kamberi: Kjo është e shkruar, unë po citoj. 

Znj. Sabina Cenumeri: Ju lutem më lejoni të prezantohem është hera e parë që vij në këtë 

mbledhje. Unë jam Sabina Cenumeri, specialiste pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit  

dhe nuk kam qënë njohur më parë me këtë grup pune dhe hera e parë që kam dëgjuar 

ishte Konferenca që u bë te Sheraton Hotel dhe kam ardhur në pamundësi të Drejtorit të 

Përgjithshëm z. Athanas Karaj. Në lidhje me çfarë u tha, dua të kuptoj cili është roli i Ministrisë 

së Mjedisit të paktën në listë prezencë ishte kontribues i përhershëm të proçeseve EITI dhe 

unë nuk e di nëse më parë ka qënë kontribues por nga urdhëri që lexova në faqen tuaj të 

website dhe është faqe me shumë informacion, Ministria e Mjedisit në atë kohë nuk ka qënë 

antare e përhershme ose me drejtë vote siç thoni juve. Pra çfarë mund t‟ju jap unë juve që 



unë të raportoj te eprori im dhe të përgatisim një lloj pune por ta dime çfarë detyrime kemi 

ndaj jush? 

Z. Muhamet Hasanlami: Më fal pak ti je antare apo është ai tjetri antar dhe ti ke ardhur për 

ta zëvendësuar. 

Znj. Sabina Cenumeri: Drejtori me tha shko në takim dhe më bëj një raportim që të jetë në 

dijeni për çfarë u diskutua. 

Z. Ardit Kamberi: Atëhere do i thuash z. Karaj, që bën mirë në mbledhjen e ardhshme të 

jetë vetë dhe unë kam kënaqësinë që kemi prezencën e përfaqësuesit nga Ministria e 

Mjedisit. Në proçesin EITI duhet theksuar që komponenti mjedis nuk është taksativ për të 

marrë dhe për të qënë pjesë e raportimit por një nga orientimet e Sekretariatit 

Ndërkombëtar është që të shikohet me përparësi impakti në mjedis i sektorit të industrisë 

nxjerrëse. 

Z. Enis Aliko: Dhe ka një impakt shumë të madh. 

Z. Ardit Kamberi: Që supozon që unë e shoh jo vetëm formalisht prezencën tuaj të 

rëndësishme por e shoh shumë të materializuar dhe shumë të rëndësishme prezencën bile 

thashe në nivele sa më të larta vendimmarrëse. Sepse me gjithë atë sensibilitet që ka në 

Shqipëri nga opinion publik, nga shoqëria civile për këta sektorë, ai kryesisht adresohet nga 

mjedisi. Pra ç‟ndodh me miniera, me hidrokarburet, ç‟impakt jep dhe ne në këtë kuadër  e 

kemi future si shtesë dhe kemi kërkuar dhe fonde në takimin me Zvicrën dhe ne e adresuam 

si problematik që të shikohet mundësia meqënëse nuk është përfshirë në fondet e bankës 

botërore, u konceptua njëherë, sepse dhe ne jemi mbi bazën e faktit të kryer do ta shohim 

tek plani i punës këtë element që janë pjesë e vazhdueshmërisë së Miratimit nga Banka 

Botërore të zërave të fondeve. Pra është Banka Botërore ajo që ka vendour për prioritetet 

megjithëse neve kësaj radhe insistuam që të fusnim edhe mjedisin dhe impaktin ekonomik 

lokal si punësimi etj, nuk u miratuar nga banka botërore me idenë që ky është një plan pune 

në vijimësi dhe efektivisht nuk mund të bëhen ndryshime pasi janë bërë disa herë por unë e 

ritheksoj se Sekretariati EITI e sheh me shumë interes përfshirjen e komponentëve mjedisor në 

aktivitet. Pra roli juaj pastaj si dhe sa formalizohet unë them fillon jo nga ana subjektive por 

nga ana objektive. Prezenca juaj është garanci që Ministria e Mjedisit do të jetë prezent 

dhe kontribuese për gjithë këtë proçes. Realisht edhe ju edhe Drejtori jeni të mirëpritur dhe e 

faktorizoj prezencën tuaj. Vazhdojmë duke qënë se me të drejtë u hap një koment nga 



shoqëria civile dhe thuhet që ne kemi kundërshtuar këtë pjesë dhe megjithatë vazhdon të 

jetë në Corrective Actions. 

Znj. Anila Hajnaj: Jo nuk është tamam ashtu, faktikisht këtu thotë ….,ne kemi qënë dakort 

që të jepet pjesëmarrja sepse ne kemi pasur antarë që nuk flasin dretpërdrejt edhe pse e 

kemi diskutuar sëbashku dhe ky person që nuk ka folur asnjëherë nuk mund të marri një 

vlerësim negative që nuk ka folur pavarësisht ai/ajo që ka qënë prezent. Unë them në tërësi 

grupi i shoqërisë civile ka qënë aktiv po apo jo dhe për këtë jemi dhe jo kokë më kokë. 

Z. Ardit Kamberi: Kjo vlen pastaj për tu dikutuar ndërmjet jush sesi do të konfigurohet 

proçesi i vlerësimit. 

Z. Enis Aliko: Unë e lexoj kështu dhe nuk e di se si e lexoni juve por kjo e shqipëruar është 

“rekomandohet që MSG-ja të rishikoj proçedurën e rivlerësimit të antarëve, pra të gjithë 

antarëve dhe nuk thotë të grupeve për të cilën do të bien dakort të gjithë ata që e bëjnë. 

Pra nuk thotë që do të jetë për një grup por është për të gjithë, por për këtë gjë do të biem 

të gjithë dakort. Nuk thotë që është në dëshirën tonë nëse duam a nuk duam do ta bëjmë 

dhe nëse nuk duam nuk do ta bëjmë. Është që ne duhet të bëjmë një proçedurë vlerësimi 

në të cilën duhet të parashikojmë dhe për të cilën duhet të gjithë të biem dakort dhe kjo 

është. 

Znj. Anila Hajnaj: Dikur ka qënë që Kryetari do të bënte një vlerësim personal për çdo 

anëtar dhe prandaj ne e kemi kundërshtuar. 

Z. Enis Aliko: Ajo është tjetër gjë. Është proçedura që duhet dakortësuar nga të gjithë dhe 

vlerësimin duhet ta bëj Kryetari besoj. 

Znj. Emiliana Kola: Proçedura ekziston aktualisht dhe është në rregulloren e MSG-së e 

miratuar dhe vlerësohet pjesëmarrja dhe se sa aktivë janë antarët e MSG dhe sigurisht që 

dikush do e firmosi në fund. 

Znj. Anila Hajnaj: Dakort nuk flasim tek firma por ne e kemi diskutuar përpara dhe kur kemi 

bërë termat e referencës ka qënë diskutim shumë i gjatë për këtë punë dhe bile ne më pas 

kemi diskutuar edhe me Sekretariatin në Oslo dhe përgjigjja që kemi marrë ka qënë që 

është e vërtet nuk mund të bësh një biografi personale të çdo personi se ka njerëz që nuk 

flasin dhe ne si grup kemi pasur dhe një zë të përbashkët, kush ka dashur ka folur por mund 



të jetë dikush që nuk është aktiv me të folur dhe nuk duhet gjykuar si negative se nuk ka 

folur  

Z. Ardit Kamberi: Kjo mund të interpretohet them unë. 

Z. Muhamet Hasanlami: Ai person që përfaqëson një grup duhet të mbajë përgjegjësi 

ndërsa ai që nuk di të flasë ka dhe punë të tjera se përshembull Antea Cement janë shumë 

korrekt sjellin informacionin e saktë dhe ska nevojë të flasin.  

Znj. Anila Hajnaj: Ne si shoqëri civile kemi proçedura të miratuara dhe kur flasim në MSG 

duhet të jemi një zë i përbashkët, një person që do të jetë negative dhe do të flas kundra 

grupit ai atëhere flet në emër të vet dhe jo në emrin tonë. 

Z. Lluka Gjergo: Kontributi nuk është vetëm në mbledhje, por kontributi i shoqërisë civile 

është atje në terren kështuqë ai antar që nuk flet në mbledhje por ka kontribuar atje ka 

bërë shumë mirë punën.  

Z. Enis Aliko: Në mbledhjen e ardhshme ti marrim të gjitha këto proçedura dhe të biem 

dakort me këto dhe ti bëjmë sa më të thjeshta dhe më të zbatueshme. Dakort jemi, 

vazhdojmë. 

Z. Ardit Kamberi: Po ashtu lihen dhe detyra që kanë të bëjnë me MSG-në lidhur me 

raportimin vjetor për kontratat në miniera dhe hidrokarbure duke vënë theksin kryesisht në 

kriteret fianciare dhe teknike, po ashtu për datat e aplikimeve që kanë të bëjnë me 

liçensat, kontraktimet dhe përfundimin e këtyre kontratave të jetë sa më transparente; të 

përfshihen në raportet EITI politikat e qeverisë Shqiptare për transparencën e kontratave; 

MSG duhet të ofroj relatim lidhur me përfitimet social ekonomike që vinë dhe përfitohen 

edhe nga palë të treta, jo vetëm nga shoqëri apo institucione publike por edhe nga palë të 

treta dhe të ketë sa më shumë transparencë nga këto përfitime që vinë nga sektorët 

respektivë; përfshirja në raportet EITI të dividentëve të Albpetrolit; pagesat e biznesit për 

qeverisjen lokale; një pikë më vete është auditimi ti nënshtrohen pagesat dhe të ardhurat 

një auditimi të besueshëm mbi bazën e standarteve ndërkombëtare; po ashtu ka dhe 

kërkesa edhe për Administratorin e Pavarur për të siguruar një standart dhe një ekzigjencë 

të lartë në raportimin e të dhënave, po ashtu ndan dhe pjesën e shpenzimeve taksative 

sociale të detyrueshme dhe ato vullnetare duke vënë theksin dhe konditën që grupi parë, 

pra këto që janë shpenzime sociale të detyrueshme të përfshihen detyrimisht në raportin 

EITI. Pak a shumë kjo ishte një sintezë e Corrective Actions, këto janë dhe ju i keni përpara 



dhe besoj për ato që janë specifike dhe për ato detyra të lëna konkretisht duke ju rikthyer 

edhe njëherë planit të punës dhe të shoqërisë civile të datës së përcaktuar në Corrective 

Actions disa element të tjerë që prapë ishin konkret dhe specifik. Besoj që në mbledhjen e 

ardhshme mund të kemi një material që neve do të preferonim që në përgjigje të detyrave 

të lëna një plan pune për Corrective Actions t‟ia adresojmë për përgjigje dhe Sekretariatit 

EITI. 

Z. Enis Aliko: Pasi të bihem dakort. 

Z. Ardit Kamberi: Natyrisht. 

Z. Muhamet Hasanlami: Më falni tek një pikë tek ajo pjesa e rishpërndarjes të ardhurave 

nga zonat që kanë rentën minerare, pavarësisht se sot shifra nga 25% u ul në 5%, ne si MSG 

kemi mundësinë që të përpilojmë një Vendim Qeveria që të shkoj përsëri te 25%. 

Z. Enis Aliko: Nuk e bën MSG-ja këtë, MSG bën një propozim. Cili është mekanizmi që ju 

propozoni për këtë? 

Z. Muhamet Hasanlami: Mekanizmi është përshembull që MSG të propozoj që referuar  

çfarë kemi parë dhe realizuar nga raporti dhe proçesi i validimit, automatikisht është e 

nevojshme që vlera për rishpërndarje në zonat ku zhvillohet aktiviteti minerar të rishikohet  

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko: Propozimi është për sasinë? 

Z. Ardit Kamberi: Mehmeti tha mbase dhe me të drejtë që ta përdorim edhe si artificë që 

qëndron pra është argumenti . 

Z. Enis Aliko: Qëndron dhe unë jam plotësisht dakort me të por është puna që sa më shumë 

ti referohemi kësaj dhe ne mund ta bëjmë këtë por jo duke u mbështetur tek kjo dhe ajo që 

mund të themi dhe ti e di shumë mire që unë jam shumë dakort pasi e kemi diskutuar 

bashkë, ajo që mund të themi duke u bazuar tek këto rekomandime qeveria të bëj një plan 

të rritjes së transparencës së përdorimit të këtyre, të pjesës së rentës minerare që u kalon 

NGU. 

Z. Muhamet Hasanlami: Jo të rritjes së transparencës mos ta ngatërrojmë.  

Z. Enis Aliko: E thotë kjo.  



Z. Muhamet Hasanlami: Le ta thotë ajo ne skemi pse të jemi dakort me atë që thotë ajo. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko: E di si është puna, Mehmeti tha ka qënë 25% dhe vajti 5% pse vajti 5 %, por jo se 

nuk është ashtu sepse të gjithë e thonë se kur i merrte pushteti lokal të gjithë 25% i bënte 

çfarë të donte  

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

 

Z. Përparim Alikaj: Zoti Mehmet e tha shumë mirë, ne kemi shumë probleme të mëdha në 

terren, ne kemi probleme me servitytin ju e dini shumë mirë, ne kemi probleme me fshatarët, 

nga 100-150 euro që duhen për një …, tani duan 500euro. Pse sepse ata nuk shohin asnjë 

përfitim tjetër nga …..mora kaq nga ky… 

Z. Ardit Kamberi: Mora dhe rrugë . 

Z. Muhamet Hasanlami: Se unë përshembull jam i padisiplinuar mos merr në qafë edhe ata 

të tjerët. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Dritan Spahiu: 25% i rentës ka qënë i kushtëzuar. 

Z. Muhamet Hasanlami: Dhe tani është 5. 

Z. Dritan Spahiu: Dhe duke qënë se ato bashki nuk realizojnë performancën fiskale... 

Z. Muhamet Hasanlami: Atëhere kryetari bashkisë mund ta përdor sipas qejfin, kushtëzoje 

dhe rrit transparencën. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko: Atëhere është një grup ndërministror që po merret/ngrihet për të shqyrtuar 

pikërisht këtë problem, pra një nga problemet që do të shqyrtoj është ky dmth dhe synimi 

do të jetë të rritet ai 5 % madje të bëhet dhe më tepër se 25%. Ajo që do të ndihmoj këtë 

grup nga ana e MSG-së është rekomandimi që ajo pagesë që do të jepet të bëhet 

transaparente dhe jo vetëm kaq. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 



Z. Enis Aliko: Vetëm të themi Transparente nuk mjafton se zëre se skemi thënë asgjë. Duhet 

të themi që si dhe çfarë duhet të bëhet nga pushtetet lokale me këto para në mënyrë 

transparente. 

Znj. Anila Hjanaj:  Gjithçka duhet ta bëhet me propozim që të jetë e qartë… 

Z. Enis Aliko: Dhe të jepen me kusht që do të bëhen këto dhe ti jepet atyre pushteteve 

lokale që kanë projekte konkrete në këtë drejtim dhe të bëjmë një propozim të tillë që ta 

miratojmë. 

Z. Dritan Spahiu: Sekretariati mund të komunikoj edhe me Oslon dhe të marri si …si 

ndahen këto në shtete të ndryshme? 

Z. Ardit Kamberi: Kjo do të ishte trajektore e gjatë se çdo vend ka specifikat e veta. 

Z. Enis Aliko: Dritan unë mendoj se kjo zgjidhet brënda për brënda këtu. 

Z. Përparim Alikaj: Sekretariati andej nuk do të të thotë ndonjë gjë të madhe, se pse e rrite .. 

Znj. Orkida Dragoti: Ka shumë mënyra dhe mjete për ta rritur jo te rritja e vlerës por te 

rritja e standartit që do të thotë mund të ndjekësh një mekanizëm i cili përcakton disa 

mënyra dhe proçedura duke ofruar jo vetëm rritjen nga 5 deri në 25% duke qënë se nuk 

vjen as si rekomandim por si të bëjmë transaprente si të jemi në atë ndihmën sociale, jo 

vetëm tek njësitë administrative por edhe tek komuniteti aty, pra ka shumë mënyra . 

Z. Muhamet Hasanlami: …ne do ta bëjmë. 

Znj. Anila Hajnaj: Deri sa renta është kërkesë e standartit, renta duhet shkuar aty ku …e 

kushtëzuar është shumë e saktë dhe kërkesa për të qënë transparente, ky buxhet i 

kushtëzuar mua më duket se është shumë normale. 

Z. Enis Aliko: Jo vetëm aq por dhe si, e mira është të vimë dhe me një rekomandim se si. 

Okay secili të bëj ato rekomandimet e veta dhe i ballafaqojmë këtu.  

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko: Jo vetëm ajo por i tregojmë dhe Sekretariatit Ndërkombëtar që MSG po bën 

vërtet diçka interesante. 

Znj. Anila Hajnaj: Çfarë kemi konstatuar neve që kompanitë bënin një rrugë në shërbim të 

tyre dhe e deklaronin si investim dhe nga ana tjetër kur vinte puna thonin ne e ndërtuam 



rrugën për komunitetin. Tani si e ke ndërtuar ti, e ke ndërtuar për nevojat e tua dhe e ke 

deklaruar si investim apo për komunitetin? Sepse për komunitetin ti duhet të kesh një buxhet 

të caktuar sepse ai e ndërtonte deri afër fshatit dhe nuk e çonte deri në qëndër të fshatit,se 

deri aty i interesonte atij dhe deklaron se e kemi ndërtuar por kjo nuk është e vërtet, realiteti 

ka qënë tjetër. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Znj. Anila Hajnaj: Ne e diskutojmë në rrethet e shoqërisë civile ku do në botë dhe dihet që 

ne do të jemi anvangard më pas. 

Z. Enis Aliko: Por ka një gjë, renta është vetëm pjesa e shtetit ajo pjesa që përmendët për 

rrugën është tjetër gjë. 

Znj. Anila Hajnaj:.. duhet të jenë dhe pjesëmarrës të shoqërisë civile të zonave, të jetë një 

grup i caktuar ku janë nevojat kryesore.  

Z. Dritan Dervishaj … 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Përparim Alikaj: Renta është për zonën ku ushtrohet aktiviteti minerar. 

Z. Enis Aliko: Prandaj është mirë që jemi kaq shumë dhe e diskutojmë që secili të vrasë 

mëndjen dhe të sjellë propozime. 

Z. Dritan Dervishaj:  Vetëm me një propozim ligjor bëhet.  

Z. Enis Aliko: Edhe MSG-ja vetëm propozim mund të bëjë dhe do ja bëj propozimin Ministrisë  

e cila do ta ngrej dhe do ta shikoj se si mund ta kthej në ligj. 

Z. Dritan Dervishaj:  Kemi raste konkrete që ne paguajmë taksat lokale dhe janë shumë të 

larta shkojnë dhe mund të jenë më tepër se renta…. 

Z. Enis Aliko: Kjo është gjë shumë e mirë që ju e dini. 

Z. Muhamet Hasanlami: … 

Z. Dritan Dervishaj: Ne e dime. 

Z. Enis Aliko: Prandaj Mehmet duhet të vini dhe me propozim që mos të ndodh më.  



Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko: Unë them që ta mbyllim këtu këtë pjesën e rekomandimeve, të gjithë i keni 

dhe i keni marrë në formë elektronike, shikojini dhe jo vetëm këto që folëm këtu por ka edhe 

të tjera që nuk i përmendëm të gjitha dhe sillni të gjithë rekomandimet tuaja, ti diskutojmë 

një nga një dhe ta mbyllim implementimin e tyre. Dërgojani Sekretariatit dhe i diskutojmë në 

mbledhjen e rradhës. 

Z. Dritan Spahiu:  … Përsa i përket shpenzimeve të komunitetit socio ekonomike ….Albpetroli 

bashkë me AKBN miratojnë planin vjetor …….me ardhjen e Administratorit të ri në fakt është 

për tu vlerësuar që ky lloj takimi tre palsëh, Albpetrol,Bankers dhe …. Dhe kemi rënë dakort 

të paguajmë projekte konkrete dhe jo kurse anglishteje por shkolla, spitale te zonat e 

prekura……… 

Z. Enis Aliko: Okay dhe e njëjta gjë mund të bëhet edhe me lejet minerare të cilat 

miratohen në AKBN.  

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Enis Aliko: Diskutova me kolegun punën për lejet minerare që mund të bëhet e njëjta gjë, 

dhe ngriti vërejtjen që në lejet minerare me ligj konçensionari ka të drejtë të paguaj vetëm 

rentën, lejen dhe garancinë e mjedisit por edhe në naftë është e njëjta gjë. 

Z. Dritan Spahiu: … 

Z. Enis Aliko: Veçoria e naftës është që ato shpenzime që bën ai janë sikur i ka bërë shteti se 

në fund i paguan shteti, kurse te konçensionari i lejes minerare...i paguan shteti në naftë. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Përparim Alikaj: Ne kemi bërë këtë, kemi marrë fëmijët dhe i kemi çuar çdo ditë nga 

Bubthi me shpenzimet e kompanisë. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Znj. Anila Hajnaj: Themi i EITI-t….dhe thuhet të gjithë vëndet e pasura me minerale janë më 

të varfëra dhe prandaj thuhet se pasuritë minerale janë pasuri e popullit dhe populli do 

diçka…….  

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  



Znj. Orkida Dragoti: Do kisha një koment duke ju referuar asaj pjesës 5 deri në 25 %. 

Nëse këto 25% do të shkojnë tek njësia administrative, kjo njësi sipas buxhetit të saj, 

detyrimisht do të bëj diçka për komunitetin, infrastrukturën dhe çdo gjë. Atëhere pse mos të 

propozonim një ndarje të këtillë që mund të rrisnim një 5% me detyrimin që ky 5% do të shkoj 

për komunitetin në një formë të përcaktuar.  

Z. Muhamet Hasanlami: Zv/Ministri e tha shumë qartë të përcaktojmë një hulli, ku ai kryetari 

bashkisë apo administrator të mos ketë mundësi të dali jashtë hullisë. 

Z. Enis Aliko:  Bëni të gjithë propozime për herës që vjen. Vazhdojmë me pikën e dytë. 

Z. Ardit Kamberi: Kemi një avantazh që pikën e tretë e lamë për ta diskutuar në mbledhjen 

e ardhshme dhe ka të bëjë me konkluzionin e raportit pasi të kemi marrë komentet 

përfundimtare nga Oslo. Për të kaluar tek pika e dytë, diskutimi dhe miratimi i Planit të Punës 

të përditësuar për vitin 2018-2019. Pa kaluar tek kjo dhe në mbështetje të komenteve të 

mëparshme se rishtas u vu fokusi dhe theksi mbi aktivitetin e Albpetrolit përsëri më vjen mirë 

që në progres raportin e 2018 të Sekretariatit Ndërkombëtar, Shqipëria citohet në tre vënde 

që kanë bërë progres real lidhur me informacionin e publikuar për proçesin që ndiqet nga 

qeveria Shqiptare për përcaktimin e blerësve të naftës nga pjesë e kapitalit shtetëror si dhe 

të ardhurat që burojnë nga këto shifra. Dmth, Shqipëria merret si shembull pozitiv për 

transparencën e qeverisë lidhur me nën produktet e naftës dhe kjo është e rëndësishme të 

theksohet. Realisht dhe unë them se është roli i Sekretariatit t`jua vë juve në vëmendje, por 

dhe natyrisht është roli i MSG-së të anunçoj sa më shumë atje ku Shqipëria ka progres dhe 

vlerësohet nga ndërkombëtarët se këto janë sektorë që efektivisht japin impakt shumë të 

lartë në ekonominë e vendit dhe natyrisht japin edhe materializimin e politikave dhe 

strategjisë së qeverisë për mirë menaxhimin e burimeve natyrore. Në përfundim të 

komenteve për Corrective Actions Shqipëria dy herë në këtë progres raport është 

përmendur pozitivisht dhe progres raporti është publik dhe është në faqen e EITI-t 

Ndërkombëtar. Lidhur me Panin e Punës kuptohet që prioritetet kryesore të Sekretariatit 

Kombëtar duke filluar që nga transparenca për BO-në, për përfituesit dhe pronarët realë 

me synimin e rishikimit e kuadrit ligjor deri në 2020 që çdo kompani me aktivitet në industri 

nxjerrëse të publikojnë identitetin e plotë të pronarëve real, duke vazhduar me 

transparencën që folëm për të ardhurat lokale dhe përfitimin e komuniteteve, prioriteti 

kryesor i Sekretariatit ka qënë zhvillimi dhe performanca e projektit pilot Commodity Trading  

natyrisht dhe përdorimi i të dhënave të hapura dhe krijimi i informacionit sa më të gjerë dhe 



kalimi nga ajo fazë e parë e informimit në fazën mundësisht më të avancuar të aktivitetit që 

është faza e përdorimit të të dhënave dhe që është shumë e rëndësishme elementi i 

përdorimit të të dhënave. E theksojmë atë që transparenca është vetëm hapi parë, pra të 

jesh transparent do të thotë të publikosh një informacion, publikut i duhet informacion dhe 

natyrisht që një qeverisje e mirë synon hapjen, pra sa më shumë të thith pjesëmarrjen nga 

grupet e interesit dhe ti ketë në proçeset vendimmarrëse kjo është mbyllja e plotë  e ciklit të 

transparencës sepse transaprenca është hapi parë, por nëse ti nuk je pjesë, që me të 

drejtën që ngrihet nga shoqëria civile qoftë dhe nga biznesi, nuk je pjesë e proçeseve 

vendimarrëse kjo transparencë mbetet teori. Që të kthehemi te Plani i Punës 2018-2019 dua 

të theksoj që plani i punës është i kondicionuar edhe me fondet e grantit që jep Banka 

Botërore dhe Banka Botërore ka një projekt i cili që natyrisht është parë dhe më përpara në 

MSG që ka të bëjë me vazhdimësinë deri në vitin 2019 filluar nga 2016 deri në 2019 dhe i 

qëndron me një lloj konsistence atyre fondeve, atyre zërave që janë miratuar në këtë 

segment kohor. Ne natyrisht kemi bërë spostimin dhe publikimin e aktiviteteve të mbyllura të 

realizuara dhe për pjesën që mbetet nga fondet dhe nga aktivitetet por gjithmonë në 

konformitet nga çfarë është përfshirë në Grant Agreement midis qeverisë Shqiptare dhe 

Bankës Botërore me ato zëra se ato janë deri diku të parashikuara janë inkorporuar si pjesë 

e Planit të Punës, ne për veç këtyre zërave që mbulohen nga financimi i Bankës Botërore 

kemi futur në Planin e Punës edhe disa aktivitete që i kemi quajtur financime për tu vlerësuar 

apo financime potenciale, financime jo të garantuara por që në kuadrin e këtyre që 

parathamë, në kontakt me donatorët dhe përfaqësues të shteteve të tjera  parashikohet 

mundësia e mbulimit. Janë përfshirë në Plan Pune këto zëra dhe këto aktivitete dhe mbetet 

në gjykimin tuaj fianlizimi i këtij plani pune lidhur me zërat. Ju thashë për vlerat jemi të 

detyruar për pjesën që mbulohet nga Banka Botërore ti qëndrojmë atij standarti që kërkon 

Banka Botërore që janë në Draft Agreement. Ne kërkuam të bënim dy ndryshime dhe nuk u 

pranua për impaktin social dhe impaktin në mjedis, na thanë që kemi rënë dakort dhe 

është shumë e vështirë të rishifen nga e para. 

Z. Enis Aliko: Ju keni folur me Zvicrën, apo jo? 

Z. Ardit Kamberi: Po, me Zvicrën folëm mundësisht që të mbështen nga Zvicra këto dhe në 

parim kemi marrë një miratim nga SECO dhe po presim konfirmimin. Natyrisht qëndra e 

aktiviteteve në Planin e Punës është prodhimi dhe publikimi i Raportit EITI në formatin, vit +1  

e theksojmë këtë për të qënë dhe ju të familjarizuar me idenë që kohë vonesa duket e 



madhe por standarti EITI kërkon më shumë preçizion dhe gjithëpërfshirje, gjë e cila në 

kushtet ku jemi natyrisht merr këtë kohë vit +1. 

Z. Enis Aliko: Unë dua të them një gjë që raporti që po përgatitet sivjet është për 2017 +1 

bën 2018? 

Z. Ardit Kamberi: Po po, me atë synim jemi. Këtë vit e ritheksoj që u kondicionuam nga fakti 

se Sekretariati kërkoi përfshirjen në raport të Corrective Actions.  

Z. Enis Aliko: Për të qënë të sinqertë deri në fund të gjithë me njëri tjetrin, ishim vonë edhe  

pa atë, me grumbullimin e të dhënave sepse bashkë kemi folur disa herë. 

Z. Ardit Kamberi: Ishim vonë por dhe nëse do ishim shpejt prap do të ishim të detyruar të 

prisnim. 

Z. Enis Aliko: Po jam dakort me këtë sepse ajo akoma po vonohet për më tutje prej kësaj 

dhe jam dakort por unë marr shkas nga ato vonesa që janë bërë deri në nëntor të vitit të 

kaluar për grumbullimin e të dhënave që nuk kishin dërguar kompanitë private kryesisht, deri 

në nëntor asnjë të dhënë dhe këtu duhet ndihma edhe e shoqërisë civile për të ndikuar 

edhe ju tek kompanitë private për të dhënat që duhen për raportin EITI të jepen në kohë sa 

më të shkurtër, sepse po thoja vjet deri në nëntor kemi dërguar akoma shkresa nga Ministria 

dhe nuk janë marrë të dhëna. 

Z. Dritan Spahiu: ...të përfshihen penalitete 

Z. Ardit Kamberi: Janë përfshirë. 

Z. Dritan Spahiu ……. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Sami Neza: …Ligjin e Transparencës e menaxhon Sekretariati? Se për çdo ligj është një 

institucion përgjegjës që e monitoron. 

Z. Ardit Kamberi: Po po është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Sekretariati, dhe 

draftimi është bërë natyrisht nga Sekretariati. 

Z. Sami Neza: Sepse dikush do ta vëj gjobën përshembull. 

Z. Enis Aliko: Nuk e bën EITI. 



Z. Sami Neza: Kush e vë gjobën atëhere? 

Z. Ardit Kamberi: Ligji parashikon që EITI propozon gjobë dhe mblidhet konkretisht nga AKBN. 

Ai prandaj është draft se do kaloj në filtrin e diskutimit me grupet e interesit dhe e 

rëndësishme është që është konceptuar dhe inicuar ky shqetësim, që po nuk u penalizua ai 

që nuk raporton sipas standartit atëhere ne kot mblidhemi këtu dhe humbasim kohë. 

Z. Sami Neza ……………….. 

Z. Ardit Kamberi: Ne po insistojmë dhe po marrim garancitë dhe nga Komisionet e Kuvendit 

që të shikohet me përparësi, natyrisht Ministria ka qënë shumë e angazhuar në një sërë 

aktivitetesh dhe është zgjeruar spektrii i punës shumë por edhe Ministria  ë ka në prioritet  e 

veta. Drejtoria Juridike po merret konkretisht, do të kaloj në pjesën ndërinstitucionale dhe 

natyrisht ne kemi vënë objektiv që natyrisht brënda këtij viti të miratohet. 

Z. Muhamet Hasanlami: Vetëm të bëhet një ligj i pranueshëm se mund të bëhet një ligj që 

shoqëria civile nuk është e interesuar përshembull. 

Z. Ardit Kamberi: Pse shoqëria civile nuk është e interesuar, ata shprehen të interesuar?! 

Z. Muhamet Hasanlami: Një subjekt është i detyruar të raportoj tek tatimet, tek doganat tek 

ministria, tek AKBN dhe nëse ai nuk raporton në një vend tjetër sepse ti ke kaq shumë 

institucione që brënda ditës po të duash mund të mbledhësh të dhënat. 

Z. Ardit Kamberi: Ka një specifik këtu që EITI është krijuar mbi bazën e cross exam-it,  pra 

nëse ti merr informacion nga AKBN-ja, ke interes ta krahasosh me informacionin që merr 

nga biznesi pra nuk vlen ai informacion që unë ja marr vetëm AKBN-së.  

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: Kohë për të bërë copy-paste për një raportim që ja bën AKBN-së, ai e ka 

kohën t‟ia bëj edhe EITI. 

Z. Muhamet Hasanlami: Andej nga anët tona ne themi, këta subjektet janë bërë si lisi para 

fargës,……….. nëse nuk raporton çdo tre muaj  atëhere ai merr gjobë ose heqje license apo 

etj. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  



Znj. Anila Hajnaj: Ju lutem të ndërhyj këtu, meqënëse gjithë kompanitë i raportojnë AKBN-së 

apo Ministrisë, atëhere AKBN-ja apo Ministria-ja ato pjesë që nuk i takojnë termat e 

referencës, që mund të jenë gjëra konfidenciale,  pjesën tjetër t‟ia dërgoj EITI dhe ti thonë ja 

ku e keni informacionin. 

Z. Muhamet Hasanlami: Kush t‟ia dërgoj informacionin? 

Znj. Anila Hajnaj : Ata që e marrin. 

Z. Muhamet Hasanlami: Në AKBN, po ku i marrim ne këto? 

Znj. Anila Hajnaj : Ata marrin çdo tre muaj informacion... 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Lluka Gjergo: EITI ka formularët e vetë që përcaktohen nga Sekretariati Ndërkombëtar 

dhe Ministria ka formularët e saj. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Enis Aliko: Ju lutem e ndërpresim këtë muhabet këtu sepse nuk shkojmë asgjëkundi. 

Shqipëria ka vendosur të futet në EITI dhe EITI ka disa Standarte dhe nuk jemi mbledhur këtu 

për të diskutuar nëse është e drejtë për të diskutuar standartin EITI apo jo. Kjo është e mbyllur 

e ka vendosur Qeveria. 

Z. Ardit Kamberi: Në shtojcë të kësaj që tha Zv/Ministri, nëse ne do të diskutojmë hallet e 

botës, sepse nëse themi pse biznesi duhet ti raportojë EITI dhe mos të penalizohet nga mos 

raportimi se i ka AKBN-ja/Ministria të dhënat atëhere i bie që EITI ska as funksion dhe as 

vlerë. 

Z. Muhamet Hasanlami: EITI do ti marrë këto të dhëna nga Ministria. 

Z. Ardit Kamberi: Po duhet edhe nga biznesi dhe me gjobë se ndryshe biznesi nuk të 

raporton. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Enis Aliko: Ju lutem e lëmë këtë muhabet sepse nuk do të arrijmë asgjëkundi me këtë, cili 

është synimi, ska asnjë objektiv, ky është standarti dhe ky do të zbatohet ose hajde ti 

propozojmë Kryeministrit të dalim nga EITI,  nuk fitojmë gjë. Vazhdojmë me Planin e Punës. 



Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Përparim Alikaj: Unë kam diçka në lidhje me Planin e Punës, burimet financiare të pa 

identifikuara, keni një shumë … 

Z. Enis Aliko: I marrim me radhë. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: E mira është që ti marrim me radhë dhe për transparencë i marrim zë për 

zë, Emiliana të lutem shpejt e shpejtë ti kalojmë. 

Znj. Emiliana Kola: Atëhere aktiviteti i parë tek tabela është Plani i Punës që jemi duke 

diskutuar tashmë, ku Sekretariati ka bërë planifikimin e aktiviteteve. 

Z. Enis Aliko: Më fal, jemi te tabela? Janë këto 9 pikat? 

Z. Ardit Kamberi: Ato janë por efektikisht kalojmë te tabela. 

Z. Enis Aliko: Kisha një vërejtje dhe prandaj po prisja të vinim, pikën 9 ta kalojmë si pikën 1 

ose 2, por pikën një më mirë. 

Z. Ardit Kamberi: Korrigjojmë çfarë ka. 

Z. Enis Aliko: Se për mua lufta kundërr korrupsionit është nga duhet të filloj, se duket sikur e 

kemi të fundit në axhendë dhe duhet të jetë e para në axhendë. 

Z. Ardit Kamberi: Është e drejtë. 

Znj. Anila Hajnaj : ...Cili është objektivi EITI lidhur me axhendën e Shoqërisë Civile...? 

Znj. Emiliana Kola: Ka qënë edhe më përpara Anila. 

Znj. Anila Hajnaj: ...ne të  them të drejtën të pavaruar jemi dhe e ndjejmë veten shumë të 

pavarur kështu që duhet të rregullohet pak. 

Z. Sami Neza: Të pavarur por të pa mbështetur... 

Znj. Anila Hajnaj: Mbështjetja po, por të pavarur jemi. 

Z. Ardit Kamberi Jam dakort, inkurajimi është një dimension në lëvizje, nuk ka dhënë një 

segment të mbyllur. Për rritjen e pavarësisë unë them vlen dhe mbështetja kështu që unë 

jam dakort por e shkruajmë dhe shtojmë elementin e mbështetjes. 



Z. Muhamet Hasanlami: Shoqëria civile është e pavarur. 

Z. Enis Aliko: Unë e lexoj kështu që shoqëria civile është aq e pavarur sa çka fondet, sa më 

shumë fonde aq më shumë e pavarur. 

Znj. Anila Hajnaj: …nëse shihet pavarësia ashtu…. 

Z. Enis Aliko: Se unë e kuptoj që një shoqëri civile, pa fonde duhet ti kërkoj diku, ku do ti gjej 

dhe atje ku i gjen bëhet e varur. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: Atëhere të shtohet mbështetja si term, të futet mbështetja. 

Znj. Anila Hajnaj: .. 

Z. Enis Aliko: Atëhere jo nxitjen por mbështetjen. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: Propozimi i Kryetarit është i drejtë, që po të ndryshojmë termin nxitja me 

mbështetje. 

 Znj. Anila Hajnaj:  …Unë mendoj  ë një mjedisi që mbështet pavarësinë e shoqërisë civile. 

Z. Ardit Kamberi: Jam dakort. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Znj. Marsida Grami: Përsa i përket pikës 9 lufta kundër korrupsioni, unë vij nga Ministria e 

Dretësisë jam antarë zëvendësues le të themi, dhe zëvendësoj Drejtoreshën e Tetis Lubonja. 

Për sa i përket luftës kundër korrupsionit me VKM-në e re përgjegjësia e Koordinatorit 

Kombëtar ndaj luftës kundër korrupsionit i ka kaluar Ministrisë së Drejtësisë ku janë ngritur dhe 

strukturat e posaçme dhe në këtë pike dhe nëse do jetë pika një mund të raportojmë 

masat e marra nga Ministria e Drejtësisë kundër luftës ndaj korrupsionit dhe këtu duhet të 

bëhet një sqarim le të themi ose të rregullohet „qarqet e …….përqëndrohen në tre drejtime 

që ishin dhe shtyllat kryesore që i përket transparencë dhe…….. dhe nga ish-Ministria e 

Çështjeve Vendore që tani po e zbatojmë ne le të themi, masa parandaluese, 

ndërgjegjësim dhe masa ndëshkuese ku më pas dhe ato ndahen pjesërisht të zbatueshme, 

të zbatueshme 



Znj. Emiliana Kola: Po këto kemi. 

Znj. Marsida Grami: Por jo shtylla kryesore është integriteti, transparenca dhe ….këto janë 

masat e ndërmarra dhe këtu Ministria e Drejtësisë mund t‟iu japi informacion dhe mund t‟ju 

raportoj…. 

Z. Ardit Kamberi: Shumë mirë. Do ju lutesha sygjerimet tuaja me shumë interes nëse do ti 

kaloni me email të paktën për këtë pike që është Ministria juaj. 

Znj. Marsida Grami: Patjetër. 

 

Z. Dritan Dervishaj: ….. 

Z. Ardit Kamberi: Tani ne po i marrim të mirëqëna dhe e rëndësishme është ti diskutojmë dhe 

të nxjerrim një produkt sa më me vlerë. 

Z. Ardit Kamberi: Sepse janë dokumente shumë të rëndësishme të miratuara dhe është mire 

që ne ti përditësojmë. 

Z. Ardit Kamberi: Unë ju falenderoj realisht, kështuqë Emiliana do të marri komentet që të 

bëjmë azhornimin përkatës. 

Z. Përparim Alikaj: Unë kam një vërejtje që ndoshta mund të shtohet këtu. 

Z. Ardit Kamberi: Po patjetër. 

Z. Përparim Alikaj: Inkurajimi i masave që duhen marrë nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjitikës, nga Qeveria për përmirësimin e ligjit minerar në kuadrin e përmirësimit të klimës 

së biznesit në Shqipëri. 

Z. Ardit Kamberi: Kam dy fjalë. Ne mund ta potencojmë këtë nxitje nëpërmjet shumë 

formave qoftë dhe zyrtarizimit po jo të futet në Planin e Punës sepse nuk është në objektivin 

kryesor të EITI-t. 

Z. Enis Aliko: Nuk jam kundër kësaj por kjo mund të bëhet edhe me një grup interesi që 

mund të jeni ju ose të tjerë,  sillni një propozim dhe silleni në Ministri dhe është e njëjta gjë, siç 

e bëni ju mund ta bëj EITI dhe siç e bën EITI mund ta bëni ju. 



Z. Mehmet Hasanlami: Që të jem shumë i sinqertë faji kryesor për atë që thotë Profesori e 

kam unë dhe profesori vetë dhe e mbyllim këtë muhabet sepse ne jemi fajtorët kryesorë që 

nuk e kemi çuar deri në fund atë projekt-ligj. Hajdeni nesër te zyra dhe thoni çfarë të bëjmë. 

Z. Enis Aliko: Bëni një propozim. 

Z. Ardit Kamberi: Ne do ju mbështesim si Sekretariat. 

Z. Përparim Alikaj: Unë e ngrita këtu meqë e pashë, ashtu siç e kam ngritur edhe në vënde 

të tjera. 

Z. Enis Aliko: Unë jam dakort që u ngrit si çështje por besoj se nuk është në objektin e EITI-t 

dhe një grupi interesi asgjë si mungon ta propozoj. 

Z. Përparim Alikaj: Unë kam hall të zgjidhet por forma le të jetë, si të jetë. 

Z. Enis Aliko: Propozoni! 

Z. Përparim Alikaj: Dakort. 

Z. Ardit Kamberi: Të vijojmë me leximin konkret të planit të punës, ti detajojmë zërat. 

Znj. Emiliana Kola: Siç po thonim Plani Punës, diskutimi dhe miratimi mbas komenteve që do 

të bëhen. Ne presim komentet tuaja, siç u thanë edhe këtu disa gjëra, dhe ne do ta 

përditësojmë Planin e Punës dhe më pas të meret miratimi juaj. 

Z. Ardit Kamberi: Që mund të kaloj edhe me një vendim qarkullues nga ana juaj, gjithësesi le 

ti marim me radhë. 

Znj. Emiliana Kola: Deri në qershor të këtij viti do të kemi, si çdo vit, dhe do të përgatisim 

raportin e progresit dhe ecurisë së aktiviteteve për vitin 2017, pra aktivitete që janë kryer 

dhe se si kanë shkuar…. 

Z. Enis Aliko: Të më falni, mua më duhet të largohem, kemi një takim në ora tre dhe ka 

ardhur personi dhe nuk e kisha planifikuar që do të zgjaste më shumë se dy orë. 

Znj. Emiliana Kola: Pra, thamë progres raportin e aktiviteteve për vitin 2017,  është menduar 

të mbaroj sipas afateve të miratuara nga EITI deri në qershor të vitit 2018, dhe kosto nuk ka si 

aktivitet. Antarët që kanë qënë më përpara e dinë si proçedurë dhe si proçes. Kemi një nga 

pikat që është riorganizmi i MSG që në fakt ka filluar që nga nëntori i vitit që shkoi me 

antarët e institucioneve, pra janë rikonfirmuar antarët e vjetër ose janë caktuar antarët e rinj 



nga institucionet shtetërore dhe gjithashtu nga FIAA është bërë një riorganizim për 

përfaqësuesit  e saj dhe siç u diskutua edhe më përpara, tani kemi përfaqësues Znj. Orkida 

Dragoti, Statkraft dhe Z. Pandeli Bombaj, Selenica Bitum. 

Z. Dritan Spahiu: Zoti Kamberi kam propozimin që secili nga ne ti shikoj personalisht dhe 

çfarë të kemi ti dërgojmë me email komentet. 

Z. Ardit Kamberi: Nëse ka unitet nga ju dakort, ju vendosni. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Përparim Alikaj: Zoti Kamberi unë kam diçka, burimet e financimit …. 

Z. Ardit Kamberi: Tingëllon shifër e lartë. 

Z. Përparim Alikaj: Si e mendoni, se kjo është thembra e Akilit dhe ne mund të bëjmë shumë 

gjëra këtu por... 

Z. Ardit Kamberi: Si burime të financuara të pa identifikuara, pra nuk mbështeten nga 

projekti Bankës Botërore. 

Z. Përparim Alikaj: Dhe si ndikon kjo, dhe zbatimi i tyre, realizohen apo jo? 

Z. Ardit Kamberi Unë ju dhashë një shpjegim paraprak dhe kur ju përmenda aktivitetet e EITI-

t gjatë kësaj periudhe, përmënda edhe faktin që janë kontaktuar disa donator përfshirë 

Ambasadën Amerikane, Ambasadën Zviceriane për të mobilizuar fonde në funksion të 

prioriteteve dhe të disa objektivave që ne i konsiderojmë të rëndësishme pa hyrë te vlera. 

Nëse qëndrojnë objektivat, se ato janë për tu diskutuar më pas, do të kemi mundësi të 

mbledhim 100.000 apo 50.000 se Ambasada Zviceriane mund të thotë që unë kam vetëm 

30.000 dhe ju do të tkurreni dhe do të hiqni treçerekun e këtij aktiviteti dhe për ne është e 

rëndësishme të miratojmë aktivitetin. Është bërë një vlerësim paraprak dhe një diskutim 

paraprak dhe mbi atë bazë është vënë në plan pune. 

Z. Përparim Alikaj: Pra është me kondita në një farë mënyre? 

Z. Ardit Kamberi: Është i kondicionuar. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: ...ndërsa plani i Bankës Botërore është i përcaktuar strikt sipas Agreements 

që qeveria Shqiptare ka me Bankën Botërore. 



Z. Sami Neza: … 

Z. Ardit Kamberi: Ata 1 milion e kanë në total, pra kanë dhënë 400.000 që janë përfunduar 

dhe diferenca po negociohet nga Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Financave për 600.000 

për ti kaluar në 2018 dhe pak mbulim për disa fonde të 2017. Ne i kërkuam të shtrihet edhe 

për gjysmën e 2019 për efet kohorë, por nuk e morrëm miratimin dhe thanë të mbyllet 

brënda 2018.  

Z. Sami Neza: Po nga buxheti shtetit sa merrni? 

Z. Ardit Kamberi: Ne nuk marrim nga buxheti shtetit përveç pagave dhe pagesës së zyrave. 

Z. Sami Neza: Po, shpenzimet administrative. 

Z. Ardit Kamberi: Që tani janë shumë pak si vlerë megjithatë në mbledhjen e ardhëshme do 

tju sjellim një tablë të tre komponentëve se ka dhe një fond të vogël nga donator që është 

dhënë përpara dhe është një vlerë simbolike. Çfarë parashikon buxheti shtetit, çfarë 

parashikon granti ri, pra këto janë financime të garantuara dhe ato që ne mendojmë se 

janë prioritete por që nuk kemi financime. 

Z. Sami Neza: Nuk është se është një praktik por më përpara EITI ka pasur …. 

Z. Ardit Kamberi: Pikërisht për ca donatorë  

Z. Sami Neza …. 

Z. Ardit Kamberi: Në eksperiencën ndërkombëtare është shumë frekuente dhe pikërisht në 

aktivitetin EITI janë kompanitë e mëdha kontributorët më të mëdhenj. 

Z. Sami Neza …. 

Z. Ardit Kamberi: Është shumë i drejtë konstatimi jua, madje unë do të preferoja që 

bashkëpunojmë. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Znj. Anila Hajnaj : ... 

Z. Ardit Kamberi: Është konsulecë që mund të kontraktohet ky lloj shërbimi, është shërbim që 

kontraktohet pra kur ska kapacitet ta bëj vetë Sekretariati e kontrakton siç është dhe 

Administratori i Pavarur përshembull. 



Znj. Anila Hajnaj: Sepse kontraktohet një konsulent, kur ne e dime shumë mire brënda vetes 

si bëhet dhe se çfarë nevojash kemi. 

Z. Mehmet Hasanlami: Ti ke shumë të drejtë sepse të gjithë që kanë emrin konsulent, të 

gjithë punojnë me specialist të vendit edhe Deloitte përshembull, duhet të kemi shumë 

kujdes në zgjedhje … 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: Vetëm një sekond ju lutem, e biseduam  që mbledhjen e ardhshme mund 

ta bëjmë në form tripi, në Durrës është një mendim, që edhe juve t‟ju krijohet pak më shumë 

hapësirë. Pikë e fundit e rendit të ditës, ka të bëje me Commodity Trading dhe është e 

rëndësishme që Dritani si ai që e përfaqëson këtë pikë dhe unë do t‟ju bëj vetëm një 

azhornim për fazat ku ndodhet projekti. Është e rëndësishme të dihet që për Commodity 

Trading e gjithë proçedura është zhvilluar nga Sekretariati Ndërkombëtar në Oslo, ju është 

shpërndarë informacioni dhe keni dhënë komentet tuaja, ata që kanë dhënë, dhe është 

negociuar nga Sekretariati në Oslo me kompaninë Deloitte sipas një proçedure 

përzgjedhjeje, u zgjodhën ata dhe Sekretariati Kombëtar natyrisht nuk ka marrë pjesë as në 

negociata dhe as në përzgjedhje. 

Z. Dritan Spahiu: ... 

Z. Ardit Kamberi: Projekti ka filluar formalisht në 19.03.2018 dhe duhet të përfundoj në 

15.06.2018. Ideja është që në javën e parë ata do të merren me rishikimin e kuadrit ligjor, në 

javën e dytë pra në fillim të Prillit duhet të bëjnë takim me Albpetrolin dhe kompanitë e 

naftës. 

Z. Dritan Spahiu: Në Fier? 

Z. Ardit Kamberi: Nuk ka rëndësi kjo pjesë, vendoseni ju por duhet të mbyllet brënda tre 

muajsh. Në javën e pestë, MSG-ja duhet të miratoj, është pjesë e detyrës së MSG, formularët 

model për deklarimin që kanë të bëjnë me Commodity Trading dhe po ashtu në javën e 

fundit të Prillit do të organizohet një workshop për MSG-në në Tiranë, për të thënë ku 

konsiston discloser për commodity trading dhe ku konsiston …prandaj javën e fundit të prillit 

mund të merrni në konsideratë që në funksion të axhendës të merrni pjesë në workshop, 

workshop-i është vetëm një ditë. Në javën e fundit të Majit do i dërgohet MSG-së, draft 

Raporti dhe draft konkluzioni për komente dhe në mes të qershorit do të bëhet një anunçim 



publik. Do të bëhet një aktivitet zyrtar për të gjithë projektin dhe do të sygjeroja që Albpetrol 

të jetë në coherence. 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Dritan Spahiu: Ne do të bashkëpunojmë shumë ngushtë që të mos kemi dhe atë surprizën 

të video mesazhit që patëm në Konferencë... 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë  

Z. Ardit Kamberi: E mbyllim mbledhjen dhe faleminderit të gjithëve! 
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