
 

  

 

 

 

MEETING MINUTES 
21 Qershor 2018 

ORA 12:00 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TË PRANISHMIT 

 _______________________________________________ 

 

Z. Enis Aliko Zv. Ministri i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 

Z. Ardit Kamberi Drejtues i Sekretariatit Kombëtar EITI 

Z. Azbi Arapi Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

Znj. Sabina Cenumeri Ministria e Mjedisit (zëvendësuesja i z. Athanas Karaja) 

Znj. Majlinda Hafizi Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Z. Bilal Koçi Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Z. Agim Nashi Enti Rregullator i Energjisë 

Znj. Anila Hajnaj Shoqëria Civile 

Z. Dritan Dervishaj Antea Cement 

Z.Lluka Gjergo EITI Albania 

Znj. Anisa Deda EITI Albania 

Znj. Emiliana Kola EITI Albania 

Znj. Arlinda Rumbullaku EITI Albania 

Znj. Alma Dega EITI Albania 

Z. Rei Meçani EITI Albania 

 

Në takimin e datës 21. 06. 2018 u diskutuan pikat sipas Agendës së Takimit të njoftuar më parë.  Çështjet e 

diskutuar janë si më poshtë: 

1. Termat e Referencës/ ToRs për Administratorin e Pavarur që do të përgatis Raportin EITI 2017. 

2. Termat e Referencës/ToRs për Paketën  e Komunikimit për vitin 2018-2019. 

3. Raportin e Progresit Vjetor të Aktiviteteve për vitin 2017. 

 

 

 

 



1. ToRs për Administratorin e Pavarur që do të përgatis Raportin EITI 2017 

- Propozim i MSG-së 

- Janë shtuar në ToRs prezenca e një stafi nga sektorët e minierave dhe hidrokarbureve pjesë e stafit të 

Administratorit. 

- Propozime të Kryetarit të MSG-së:  

- Përfshirja në ToRs i monitorimit të elementëve të sigurisë, sidomos në sektorin minerar. 

- Përfshirjen e dy workshop-eve të cilat të organizohen nga konsulenti që do të zgjidhet, para Inception Report 

apo para Draft Raportit dhe para se të kalojnë te Drafti Finali. 

- Propozim i Sekretariatit EITI: Administratori i Pavarur të ketë kapacitetin dhe stafin e mjaftueshëm për të 

qënë gjatë gjithë kohës në dispozicion të përgatitjes së raportit. 

- Propozim i Shoqërisë Civile: Të informohet MSG-ja nga ana e Administratorit nëse ka problem me marrjen e 

informacionit, në mënyrë që të merren masa nga ana e MSG-së. 

Vendimet e Marra: 

Kompanitë që do të raportojnë për  Raportin EITI 2017 do të jenë: 

- Të gjitha Kompanitë aktive të Hidrokarbureve (prodhimi dhe kërkimi) (10 kompani). 

- Përsa i përket sektorit të prodhimit të hidro-energjisë, 15 kompanitë më të mëdha që operojnë në këtë 

sektor (rreth 91% e prodhimit të energjisë) do të mbulohen nga Raporti EITI 2017.   

- Ndërsa për sektorin minerar,  do të raportojnë 138 kompani minerare të cilat mbulojnë përafërsisht 91% 

të prodhimit total . 

- Në mënyrë që të sigurohet një proces rakordimi i arsyeshëm, kompanitë e sektorit minerar që do të 

marrin pjesë në Raportin EITI 2017 do të jenë gjithë kompanitë me të ardhura vjetore > USD 150,000 

(xhiroja e tyre financiare dhe pagesat do të maten në raport me mesataren përkatëse të vitit 2017). Ato 

do të përfshihen nga Administratori i Pavaruar në Raportin EITI 2017.   

 Në total Raporti EITI 2017 do të mbulojë: 

 Të dhëna të marra nga 8 agjenci shtetërore;  

 15 lloje pagesash të bëra nga rreth  163 kompani dhe agjenci të tjera shtetërore ose 

qeverisje lokale;    

a. 10 kompani nga sektori hidrokarbur;  ( 100 %  e Sektorit),  

b. 15 kompani nga sektori i hidro-energjisë;    (91 %  e Sektorit), 

 

 

 



2. ToRs për Paketën  e Komunikimit për vitin 2018-2019 

- Propozim i Sekretariatit EITI:  

- Përfshirjen në paketën  e Komunikimit të realizimit të tre konferencave EITI.  

- Propozim i Kryetarit të MSG-së dhe MSG-së:  

- Të mbahen Spotet Publicitare ne Paketën  e Komunikimit, për transmetim në televizionet lokale dhe të 

kërkohet ofertë tek RTSH, e mbasi të jenë marrë ofertat të rishqyrtohen edhe një herë dhe të merret vendim 

nëse do transmetohen apo jo në TV lokale.  

- Propozim i Kryetarit të MSG-së:  

- Të biem dakort me të gjitha bashkitë me industri nxjerrëse duke përfshirë edhe Tiranën për rëndësinë që ka, 

që të paktën të vendosin në ambientet e tyre një poster/banner për EITI. Të parashikohet përgatitja e bannerave 

apo posterave, që të vendosen dhe në ambjentet hyrëse të bashkive. 

- Dhe fletpalosjet të përgatiten me një informacion të përgjithshëm prezantuese EITI dhe të mos ketë referencë 

viti . 

- Propozim i Shoqërisë Civile: 

- Të rritet numri i fletëpalosjeve. 

- Në vend të billboard të madh, të bëhen postera që do të vendosen në bashki apo fakultete ndërsa për 

imazhin/design agjencia duhet të sjelli disa propozime që MSG ti shoh e të vendos.  

- Në takimet që kryen Sekretariati EITI me Bashkitë të marr pjesë dhe Shoqëria Civile 

- Propozim i Kryetarit të MSG-së:  

- Mbasi të jenë dërguar çmimet e referencës për aktivitetet dhe të merret oferta nga RTSH  ti niset MSG-së. 

Vendimi do të merret me qarkore pa kaluar në mbledhje.  

3. Raporti i Progresit Vjetor të Aktiviteteve për vitin 2017 

Propozim i Sekretariatit EITI: Ti dërgohet MSG-së, detajimi sipas çdo kontrate se sa është likujduar dhe se sa 

ka mbetur për tu likujduar të aktiviteteve të financuara nga banka botërore 

Informim nga ana  e Sekretariatit për  Workshop-in që do të organizohet mbi Commodity Trading ditën 

e premte në datë 29 Qershor në ora 10:00. 

Shënim: Ky është një Variant i Përmbledhur i Minutave të Takimit të datës 21. 06. 2018, i cili përmban thelbin  e 

vendimeve të marra, sugjerimeve dhe komenteve të bëra.  


