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Z. Enis Aliko Jemi mbledhur për disa shqetësimet që ka Arditi për mbledhjen e të 

dhënave me institucionet në përgjithësi. Meqënëse jemi të kësaj Ministrie fillojmë me 

tonën. Të mbledhim të dhënat ose të shikojmë se çfarë problemesh ka me 

grumbullimin e të dhënave dhe se si mund ti kalojmë nëse ka probleme.                   

Cilat janë ato vështirësi që ju keni hasur Ardit?  

Z. Ardit Kamberi Unë do preferoja që ta fillonim me një prezantim të shkurtër të 

gjithësecilit. Po e filloj unë nga pjesa ime. Unë jam Arditi, aktualisht jam Drejtor në 

Sekretariatin Kombëtar për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse dhe Këshilltar i 

Ministrit Damian Gjiknurit. Siç tha edhe Zv.Ministri, kishte ardhur momenti të bënim një 

takimi të përbashkët jashtë formalitetit tonë, natyrisht edhe shkresor dhe në dijen 

time dhe komunimimit në rrugë elektronike por u kthye në domosdoshmëri  

emergjenca e treguesve, shifrave dhe të dhënave  që merren nga institucionet  në 

funsksion të Raportit EITI. Raporti EITI është raport që natyrisht deri vonë edhe nga 

detyrimet që Sekretariati ka edhe ndaj Vendimit të Këshillit të Ministrave dhe nga 

pozicioni i aktivitetit që ka, që raporton në mënyrë të dyfisht dhe në nivel kombëtar 

dhe në nivel ndërkombëtar dhe pranë Sekretariatit Oslo. Thashë një vitrin e 

përgjithshme e industrisë dhe burimeve natyrore, shfrytëzim të implementimit e të 

ardhura për Shqipërin. Kjo ka të bëjë drejtpërdrejt me popullin, për mendimin tim, si 

dhe me situatën e thithjeve të investimeve qoftë të brëndëshme qoftë të huaja. 

Kështuqë duke e parë këtë në mënyrë specifike dhe natyrisht afatet shumë të 

ngushta, bile të kaluara për përgatitjen e Raportit EITI. Një Administrator i Pavarur që 

është Deloitte Audit Albania ka rolin e kontraktorit për mbylljen e raportit. Kanë patur 

shumë mangësi, jo më shumë sa i përket kualitetit, se sa i përket___të dhënave me 

institucionet respektive që të dy ligjet por edhe Vendimi i Këshillit të Ministrave i 

detyron të japin informacion pranëAdministratorit të Pavarur.                                        

Po   vazhdojmë prezantimin me përfaqësuesit e Deloitte. 

 

 

 



 

Znj. Jonida Vesiu Unë jam Jonida Vesiu dhe jam Manaxhere Përgjegjëse për këtë 

shërbimi.  ____kemi përfunduar me sukses Raportin EITI 2012,2013,2014, 2015 dhe sot 

jemi duke përfunduar Raportin EITI 2016. Ka pasur një periudhë pak sa të vështirë 

përgjatë këtij viti për shkak edhe të disa ndryshimeve në institucione, që kanë krijuar 

vështirësi edhe në vendosjen e pikave të kontaktit. Tashmë jemi këtu në këtë tavolin 

dhe me ndihmën e Sekretariatit kemi dërguar edhe njëherë __të gjitha kërkesat që 

kishin ngelur pa përgjigje për përilimin e Raportit 2016 dhe shpresojmë të kemi një 

reagim të shpejt në vijim.  

Z.Ardit Kamberi Përpara se të hyjmë në detaje të bëjmë një prezantim dhe të 

azhornojmë të gjitha institucionet që janë pjesëmarrëse. 

Z.Elvis Ziu Unë quhem Elvis Ziu, Partner Përgjegjës për Shërbimet për Konsulencë në 

Deloitte për Shqipëri dhe Kosovë. Kam qënë dhe Përgjegjës i këtij projekti, para 

katër-pesë vitesh që kemi filluar për herë të parë me Sekretariatin. Shkurt, situata nuk 

është situatë e re për ne. Në çdo vitë që ne fillojmë raportin me shumë institucione 

dhe shumë palë, është e vështirë që të mbledhësh informacione dhe të angazhosh 

të gjitha palët, kështuqë, e rëndësishme është siç tha dhe Jonida, vendosja e 

kontakteve të drejtëpërdrejta_____ 

Z.Stavri Dhima Stavri Dhima, Përgjegjës Sektori për Çështjet e Gazit 

Z.Ilia Gjermani Ilia Gjemarni, Sektori Projekteve dhe Programeve Hidrokarbure 

Z.Enis Aliko Specialist i naftës 

Z.Ilia Gjermani Përgjejgjës Sektori 

Z.Enis AlikoThem me background 

Z.Ilia Gjermani Me background kam punuar si ___kam punuar në Albpetrol 

Z.Admir Kasa Admir Kasa, Specialist te Drejtoria e Hidrokarbureve pranë AKBN-së 

Z.Enis Aliko Çfarë background keni juve, meqënëse është hera e parë që takohemi 

Z.Admir Kasa Unë kam mbaruar GjeoFizik __ 

 



 

Z.Përparim Hoxha Kam mbaruar studimet në vitin ‘92 dhe kam punuar si Inxhinier 

Minierave. 

Z.Enis Aliko Inxhinier i Minierave, shumë mirë! 

Z.Bilal Koçi Bilal Koçi dhe jam Përgjejgjës Sektori në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar. 

Kam mbaruar Gjeologjikun në ‘91 

Z.Lluka Gjergo Lluka Gjerko, koordinatore pranë Sekretariatit Kombëtar EITI Albania. 

Në profesion Inxhinier Miniera.  

Znj.Emiliana Kola Emiliana Kola, koordinatore pranë Sekretariatit Nisma për 

Transparencë. Kam mbaruar për gjuhë të huaja por gjithmonë kam punuar në këtë 

Ministri. 

Z.Enis Aliko Unë jam Enis Aliko, këto dy muaj Zv. Ministër, kam mbaruar për Inxhinier 

Nafte në ‘88, një gjysëm inxhinier mekanik deri në ’93, përgjithësisht eksperiencë në 

naftë.  

Atëhere fillojmë me Deloitte, nga eksperienca juaj cilat kanë qënë problemet, çfarë 

keni vënë re ju? 

Z.Elvis Ziu Të bëjmë një qasje kontekstuale, te EITI ka dy elemente kyresore, një është 

elementi i manaxhimit të shifrave dmth nga të ardhurat _____shteti dhe kjo varet nga 

deklarimi që bëjnë kompanitë dhe nga krahu që merren nga institucionet _____ Dhe 

aspekti tjetër që është bërë edhe më insikativ është aspekti kontekstual i analizësh 

dhe deklarimit të një sërë të dhënash ______për të kuptuar dretëpërdrejt se si janë 

zhfrytëzuar burimet natyrore. Në pjesën e parë ne kemi hasur vështirësi nga të dyja 

krahët, faktikisht edhe nga kompanitë që nuk e shohin këtë detyrim si pjesë e tyre, e 

shohin si hangari dhe pas shumë presionesh duke ardhur dhe në kufijtë e vendosjes 

së gjobave,atëhere ato kanë deklaruar. 

Z.Enis Aliko Flitet për bisneset 

Z.Elvis Ziu Po, edhe sot që flasim pas shumë presioneve dhe pas letrave të fundit që 

janë dërguar, akoma 



 

Znj. Jonida Vesiu janë 50 subjekte minerare që nuk kanë raportuar nga 120 

Z.Enis Aliko Janë 50 subjekte minerare që nuk kanë raportuar, nuk komunikojnë fare, 

nuk përgjigjen fare? 

Znj. Jonida Vesiu Kanë nga ata që nuk përgjigjen fare, _____ 

Z.Enis AlikoPo kjo është diçka që e keni vënë re çdo vit 

Znj. Jonida Vesiu Po 

Z.Përparim Hoxha A mund të ndërhyj ju lutem  

Z.Enis Aliko Po, ju lutem 

Z.Përparim Hoxha Kjo shifër që thoni ju nuk është e vërtet që nga 120, 50 nuk kanë 

raportuar, nuk është e vërtet. Nga 628 subjekte që kanë liçensë për shrytëzim minerar 

metalor dhe jo metalor janë 54 që nuk kanë raportuar. 

Z.Lluka Gjergo T’ju sqaroj, nga 628 subjekte ne kemi përzgjedhur 120 subjekte 

minerare për të raportuar në EITI. Jo të gjitha subjektet që kanë aktivitet dhe nga 

këta 120 subjekte minerare është shifra 50 që nuk kanë sjell informacion për EITI. 

Z.Përparim Hoxha Ok! 

Z.Enis Aliko Atëhere, pyetja ime është çfarë vështirësish keni patur vitet e kaluara, 

kanë qënë njësoj si këto sot dhe si i keni zgjidhur, çfarë rekomandoni. 

Z.Elvis Ziu Të njëjtat vështirësi janë pak a shumë vit për vit  

Z.Enis Aliko Vit për vit?  

Z.Elvis Ziu Si vjet ndoshta, që e përmendi dhe Jonida, janë shtuar vështirësitë që ka 

pasur njerëz të rinj që kanë ardhur në detyrë 

Z.Enis Aliko Në detyrë ku?  

Z.Elvis Ziu Në disa institucione 

Z.Enis Aliko Flitet për qeverinë apo për bisnesin  



 

Z.Ardit Kamberi A jemi duke folur për bisnesin pse kalojmë te institucioni 

Z.Elvis Ziu Po ndikon se është nga presionet që bëhen______ 

Z.Enis Aliko se me sa kuptoj unë këto presionet janë bërë dhe vitet e tjera dhe 

rezultatet kanë qënë të ngjashme 

Znj. Jonida Vesiu Deri në momentin e fundit I kemi plotësuar edhe numrin e 

raportimeve, ka qënë një nga objektivat kryesore të Sekretariatit___ 

Z.Enis Aliko Megjithatë unë nuk mendoj se duhet të arrijmë në fund të vitit dhe të 

shikojmë çfarë presioni do tu bëjmë subjekteve që të raportojnë, pasi nuk më duket 

mënyrë pune e pranueshme. Hajde të vrasim mëndjen si ta bëjmë këtë gjë, që 

bisnesi ta ndiej veten të detyruar pa i bërë neve presion tjetër në fund të vitit që të 

japë këto shifra. Çfarë mund të bëjmë? 

Z. Elvis Ziu Kjo është një temë më e gjërë dhe faktikisht vit për vit ka pasur diskutime 

me përfaqësuesit e MSG dhe kjo çështje është shtruar dhe në aspektin ligjor nëse 

mund të shtohen kërkesat 

Z.Enis Aliko Dhe nuk është arritur në rezultat? 

Z.Elvis Ziu Këtu nuk është mënyra se si termi ligjor ekziston por kjo sepse ky detyrim 

ligjor nuk perceptohet si shumë madhor apo i rëndësishëm nga bisnesi dhe që ta 

ndiejnë veten të raportojnë njësoj siç raportojnë në tatime apo institucione të tjera. 

Pjesa tjetër është se ka elemente sidomos në subjektet minerare që nuk janë shumë 

kompani të mëdhaja dhe të strukturuara që kanë dhe vështirësi ndoshta që të 

zgjedhin të raportojnë këtu po atje dhe ky është një element tjetër që ne e kemi 

ngritur kur diskutohet lista, që në listë të piketohen ato bisnese që____  

Z.Ardit Kamberi Në situatën aktuale, po flasim çfarë janë emergjencat dhe 

shperndarja e detyrave dhe bashkëpunimi që pritet 

Znj. Jonida Vesiu Në këtë pike, ku janë rreth 50 subjekte që nuk kanë raportuar 

kundrejt Sekretariati dhe Admistratorit të krijohen kontakte të drejtëpërdrejta___ 

 



 

Z.Përparim Hoxha Kur bëhet përzgjedhja e litës e mira është ta kemi dhe ne këtë listë 

që ju keni përzgjedhur që të bëjmë një njoftim mbase dhe zyrtar 

Z.Lluka Gjergo Një status aktual në të cilat janë subjektet që nuk kanë raportuar dhe 

me përvojën e viteve të kaluara me ndërhyrjen e AKBN dhe Drejtorisë Minerare këtu, 

që arriti në tre katër subjekte minerare që nuk raportuan 

Z.Enis Aliko- Aq besoj janë pranueshme 

Z.Lluka Gjergo Po të pranueshme janë.  

Z.Përparim Hoxha __________ 

Z.Përparim Hoxha Për të sqaruar, normalisht standarti i EITI kërkon të përfshihen të 

gjitha subjekte. Ne përfshijmë 100% naftën dhe përzgjedhim nga Hidroenergjia 12 

subjekte, kishim 18, Hidroenergjinë e propozoi Shqipëria për ta përfshirë në Standartin 

EITI sepse nuk është në Standart ndërkombëtar dhe nuk është i detyrueshëm për 

hidroenergjinë. Prandaj marrim naftën 100% dhe meqënëse kompanitë minerare 

janë rreth 628 subjekte ne përzgjedhim në bazë të informacionit që marrim nga 

AKBN-ja, subjektet me treguesin ekonomik më të mire, duke filluar më të mirët dhe 

duke zbritur, duke përfshirë dhe gjithë gamën e mineraleve kryesore. Kjo është dhe 

normalisht praktika dhe numri i subjekteve është rritur duke pasur parasysh objektivat 

e standartit.  

Z.Enis Aliko T’ju bëj një pyetje, nformacioni që i kërkohet subjekteve është i njëjtë vit 

për vit, i njëti formular vit për vit? 

Z.Lluka Gjergo Ka plotësime të vogla por formularët në fund fare janë ata. Nga viti i 

kaluar me si vjet është i njëjti formular. 

Z.Elvis Ziu- ___ne çdo vit bëjmë një takim informues ku prezantohet formulari dhe 

kërkesat etj dhe nuk e besoj se kanë justifikime subjektet__është diskutuar në 

mbledhje të MSG goxha gjatë që formularët të bëhen pjesë e një udhëzimi apo 

pjesë e një vazhdimësie të ligjit që ne ta bëjmë të detyrueshëm formularin në 

tërësinë e vet.  

 



 

Z.Enis Aliko Dhe si u la? 

Z.Elvis Ziu U la që nuk u bë formularI pjesë____sepse formulari ndryshon vit pas viti nga 

kërkesat në evolim i standarteve EITI____ 

Z.Enis Aliko Për kuriozitet pse ndërrohen vit për vit? 

Z.Elvis Ziu Ndryshon Standarti EITI 

Z.Lluka Gjergo Kërkon tregues më tepër. Deri para tre-katër vitesh nuk përfshiheshin 

të ardhurat për punësimin që bënte kompania në total, u shtua kjo. Një kërkesë e re 

që ka dale tani është për pronarët e vërtet. Është aktuale e 2017 

Z.Enis Aliko Dhe këtë jua kërkojmë bisneseve ne? 

Z.Lluka Gjergo Kjo kërkohet në kompleks edhe nga strukturat shtetërore, po që është 

një kërkes e standartit 

Z.Enis Aliko Kjo puna e pronarëve të vërtet, se ai që deklarohet se është pronari, ai 

është pronari sepse që dikush që do të fshihet nuk do të vij të ta thotë  

Z.Lluka Gjergo Struktura qëndrore në Oslo ka lënë një afat deri në 2020 për ta trajtuar 

si problem. Dhe bëhet fjalë për kompani të naftës 

Z.Ardit Kamberi 2020 është afati final për të zbardhur situatën ___ Ju lutem të 

kthehemi ku kemi probleme reale?  

Z.Admir Kasa Ju lutem një ndërhyrje, çfarë keni për AKBN na i listoni  

Znj. Jonida Vesiu Do propozoja që gjatë këtij takimi të mbajm shënim edhe adresat 

tuaja të email në mënyrë që të kemi mundësinë të rivendosim kontakte të 

drejtëpërdrejtë dhe menjëherë sot të gjitha kërkesat që janë në formë shkesore t’jua 

komunikojmë edhe me email dhe ne jemi të gatshëm dhe për të biseduar me 

telefon dhe për tju takuar dhe të diskutojmë rreth problematikave 

Z.Ardit Kamberi Po, kjo është e drejtë, ju lutem të shënoj gjithësecili kontaktet në një 

letër. 

 



 

Znj. Jonida Vesiu Është e rëndësishme që AKBN të bëj publike të ardhurat që merr 

nga sektorët që mbikqyrë, të bëj publike pasqyrat financiare që ka qënë një nga 

kërkesat kryesore edhe të Sekretariatit sepse deri vonë AKBN ka qënë institucion jo 

buxhetor dhe për shkak të ristrukturimit ka qënë e nevojshme të bëheshin të qarta, 

publike të dhënat financiare qoftë të mbledhura por edhe të shpenzuara në 

programet e institucionit. Është e rëndësishme që të bëhen publike aspektet që kanë 

të bëjnë me monitorimin e subjekteve. Një kërkesë që ka ardhur e re për vitin 2016 ka 

qënë përmbledhja e botimeve dhe informacionit për kontraktorët e naftës. Ka 

ardhur si sygjerim nga Sekretriati Ndërkombëtar që Raporti EITI të përfshinte 

informacion për volumet e punës që kontaktohen nga të liçensuarit në sektorin e 

naftës nëpërmjet kontraktorëve. Dhe sigurisht AKBN për shkak të pozicionit që ka 

është në gjëndje të prodhojë këtë informacion dhe të na ndihmoj në prezantimin e 

informacionit 

Z.Enis Aliko E keni ju këtë informacion? 

Z.Admir Kasa Nuk e di nga AKBN-ja sepse une jam te Sektori Marrëveshjeve. Fluksin e 

madhë e ka sektori i liçensave, ai ka informacion dhe normalisht ai duhet të vinte sot 

por nuk kishte mundësi dhe unë thjesht e zëvendësova por ai duhet ta di shumë mirë 

përgjigjen për këtë pikën që foli zonja. 

Z.Lluka Gjergo Ta sqaroj unë këtë pikë. Praktikisht për nën-kontraktorët në kompanitë 

e naftës janë bërë zyrtarisht dy kërkesa por do të ketë qënë periudha e ndërrimit të 

Drejtuesve. Njëra është bërë në filllim të korrikut dhe është përsëritur më pas në fillim 

të shtatorit. Është dhënë pjesërisht një listë me nënkontraktorët që veprojnë, te Shell 

kryesisht dhe jo e plotë 

Z.Ilia Gjermani Po nga e kupton ti që nuk është e plotë? 

Z.Lluka Gjergo Ma ka thënë ai kur ma ka sjellë me email, thotë janë nënkotraktorët e 

Shell, ndërkohë unë di që janë dhe disa kompani të tjera nja gjatë apo shtatë të 

tjera dhe nuk më thotë të Bankers por thotë Shell. Atje ka qënë një drejtori tjetër që 

merrej me kontraktorët me sa di unë.  

Z.Admir Kasa Ka qënë Drejtoria e Proçedurave. 



 

Z.Lluka Gjergo Ok, dhe kjo drejtori ka kthyer përgjigjen që unë fola. 

Znj. Jonida Vesiu E rëndësishme është të gjendet një formë që të ketë bashkëpunim 

dhe pikat e kontaktit të kenë autoritetin e duhur për të dhënë informacione dhe 

bashkëpunuar me ne. Në të kaluarën ne kemi pasur kontakt me ata që kanë qënë 

Drejtorët e Drejtorive për sektorët hidrokarbur, minerar dhe hidroenergjik në AKBN por 

dhe në Ministri. 

Z.Ardit Kamberi ______neve do të anonçojm dhe do ju delegojmë ju personat që 

natyrisht kanë dhe kopetencat dhe kontaktet. Dmth kjo___vetmi prokupim i imi është 

të krijojmë kontakt real dhe mos humbasim në kohë. 

Z.Elvis Ziu ___________ 

Z.Ardit Kamberi Më fal, ju më mirë listojini problematikat. Përfaqësuesi i AKBN është 

këtu dhe do të marrë shënim ato tema, ato probleme apo ato nivele informacioni 

Z.Admir Kasa Ju lutem dërgojini me email 

Znj. Jonida Vesiu Këto janë kërkesa që janë nisur në rrugë shkresore me asistencën e 

Sekretariatit edhe në periudhën gusht kur filloi proçesi i raportimit edhe në nëntor. 

Z.Ardit Kamberi Kush është më akute, e listojmë dhe vendosim një priorite për të cilën 

ju jeni prokupuar më shumë dhe proçedojmë. E shpërndajmë këtë informacion në 

mënyrë telegafike, ju lutem, 123-7 probleme, do i mbajmë shënim ndërkohë që ju do 

ja nisni të detajuar me email. 

Z.Admir Kasa Ka ndonjë afat për këtë? 

Znj. Jonida Vesiu Afati është shumë i shpejt 

Z.Ardit Kamberi – Kur? 

Znj. Jonida Vesiu _____të marrim të paktën informacionin disa ditë më parë në 

mënyrë që të kemi mundësinë ta analizojmë. 

Z.Ardit Kamberi Atëhere afati është, data? 

 



 

Znj. Jonida Vesiu Po le të themi 11-12 Dhjetor 

Z.Përparim Hoxha Është e pamundur 

Z.Ardit Kamberi Ne i kemi kaluar afatet, duhet të jemi koshient të gjithë. Ne madje 

mund të mos kemi shumë predentim apo instrumenta në dorë për ti bërë___ne të 

paktën në këtë tavolin por informacioni që vjen nga institucionet është i 

prapambetur si kohë 

Z.Përparim Hoxha Janë disa kërkesa që ____ 

Z.Enis Aliko Unë nuk shoh vend për justifikim sepse këto janë infomacione që janë 

kërkuar që kur? 

Znj. Jonida Vesiu Janë nisur në gusht 

Z.Enis Aliko Flasim nga gushti deri tani, kanë kaluar disa muaj. Nuk e di a kanë ardhur 

personalisht tek ju dhe mbase nuk kanë ardhur por në AKBN kanë vajtur. 

Z.Ardit Kamberi Është bërë një shkresë nga ana jonë që i është kujtuar afati 

Z.Përparim Hoxha ______ne jemi drejtori teknike 

Z.Lluka Gjergo Nuk është tek ty ajo, e ka Drejtoria Ekonomike në AKBN që e ka atë 

informacion.  

Z.Ardit Kamberi Unë kam folur me Drejtorin e AKBN dhe më tha që do jenë në 

dispozicion maksimal të gjitha Drejtoritë në funksion për tu arritur ky objektiv, të lutem 

ti ndaji informacionet dhe kaloja dhe Drejtorit edhe ai mbase e delegon aty ku është 

dhe drejtoria konkrete. 

Znj.Jonida Vesiu nëse ka transaksione shitje –blerje qoftë në përqindje___të liçensave 

apo të shoqërive__ 

Z.Admir Kasa Si the ju lutem? 

Znj. Jonida Vesiu Transferimet e pronësisë apo transferimin e liçensave 

 



 

Z.Mehmet Hasanlami Ka katër vjet, që ju vini këtu dhe thoni nuk ka kohë në 

momentet e fundit, ku ndërkohë ka pasur kohë tre muaj përpara sepse ta di Shef 

Enisi edhe Ju, në raport vendosen të dhënat që kemi dhënë Ne, AKBN dhe ju nuk 

keni tentuar të merrni asnjë të dhënë nga subjektet vetë dhe bëni një raport, ku 

gjithashtu nxirrni një konkluzion dhe e mbyllni. I kërkoni tani gjërat shpejt kur ju këtë 

punë kishit për ta bërë më përpara, ku kishit dhe kohë dhe të komunikoni edhe në 

mënyrë të drejtë për drejtë siç është kërkuar që kjo punë mos të shkoj më kështu. Ju 

keni kohë/afat për këtë punë. 

Znj. Jonida Vesiu Ne i kemi nisur kërkesat tek ju me email siç kemi bërë çdo vit 

Z.Mehmet Hasanlami Ndryshoni nivelin e raportit sepse ne kemi berë disa debate.  

Znj. Jonida Vesiu _______ka zërin e vetë në përcaktimin e kërkesave 

Z.Mehmet Hasanlami Në 100 faqe janë vetëm të dhënat e AKBN dhe vetëm në 5 

faqe janë konkluzionet tuaja. Shpresoj ta ndryshoni ku dhe të dhënat të dalin të 

sakta. 

Z.Ardit Kamberi Këtu duhet të ndajmë diçka, ______ mesa po kuptoj unë, Zoti 

Hasanlami ka vrejte lidhur me formën. Vërejtja konsiston që nuk merret informacioni i 

duhur nga subjektet, me sa kuptova unë. 

Z.Mehmet Hasanlami ________ 

Z.Ardit Kamberi Kjo është parimore dhe unë nuk dua ta pranoj që ky të jetë realiteti  

Z.Elvis Ziu Përshembull_______ 

Z.Mehmet Hasanlami ______ 

Z.Ardit Kamberi Pa debat ju lutem, dhe e dyta është që informacioni kërkohet 

koherent dhe këtu ka një element objektiv dhe një element subjektiv. Elementi 

objektiv është detyrimi që kanë institucionet në bazë të ligjit dhe në bazë të VKM-së 

për të raportuar. Kërkojnë apo nuk kërkojnë këta, ne e kemi detryim të raportojmë 

brënda një periudhe brënda tre mujorit të tretë në ___pasi raporti duhet të ishte 

mbyllur në fund të nëntorit. Ne kemi kërkuar ____ dhe bonsensin e Bankës Botërore  



 

dhe Sekretariatit për shtyrje afati pasi nuk e kanë realizuar për shkaqe objektive, 

subjektive apo dhe mund të kenë mungesë organizative kemi dhe ne pjesën tonë 

dhe detyrimin. 

Z.Mehmet Hasanlami Natyrisht që edhe neve kemi. 

Z.Ardit Kamberi Pjesa që unë them që vlen ta diskutojmë për kualitetin e raportit por 

kjo është komplet një çështje tjetër ku ne dhe shumë shpejt do mbledhim MSG dhe 

ku të diskutojmë çfarë përmban raporti. 

Z.Enis Aliko Edhe mënyra e shtypjes së Raportit sepse po shikoja Raportin e 2015 dhe 

faqet ishin shtypur me kokë poshtë. Kam parë një kopje në zyrën e znj. Çinari. 

Z.Ardit Kamberi Mbase znj. Çinari e mban për syrin e keq. 

Z.Elvis Ziu Të shpjegohem në lidhje me përmbajtjen e raportit, përmbajtja e raportit 

bazohet te standarti EITI nuk e përcakton as Deloitte e as___dhe mënyra se si 

përfundon informacioni në raport ka një ligj që është i rregulluar goxha qartë.  Ne 

nuk do bëjmë krijimtari se nga ku i marrim informacionet. Informacioni është i 

detyruar që të jetë i verifikuar dhe nga ana tjetër____entet shtetërore janë ato që 

kanë informacionin e kontrolluar _____të përmbajtes të raportit. Për përmbajtjen e 

raportit e diskutojmë  sa të doni. Raporti faktikisht ka marrë vlerësime dhe nga Banka 

Botërore dhe nga Validuesit. 

Z.Ardit Kamberi Atëhere këtë po e lëmë për mbledhjen e ardhshme 

Z.Elvis Ziu Ju lutem, kur jepni komente ne kemi qënë në mbledhjet e MSG dhe kemi 

qënë totalisht të hapur ti adresojmë. Është në interesin e të gjitha palëve që raporti 

të dali mirë. Te pjesa e të dhënave për ne do ishte shumë mirë që të ekzistonin___ku 

ne thjesht të çonim kërkesën për të dhënat, do merrnim të dhënat dhe ne do bënim 

përpunimin e të dhënave siç parashikohet në këtë projekt. _________Ne pretendojmë 

se me dërgimin e shkresave zyrtare ne mendojmë se e kemi dhënë atë informacion 

që duhet dhe e kemi bërë atë kërkesë që duhet në vendin që duhet që institucionet 

të reagojnë dhe të kthejnë përgjigje me diçka që është e përsëritur. Deri tani këtu, 

vonë jo për fajin tonë do kishim mundësi ta bënim raportin që në shtator. 



 

Z.Enis Aliko Ne nuk duam të gjejmë fajin dhe të tregojmë fajtorin me gisht po duam 

të zgjidhim punën sidomos për vitin tjetër se ky vit u bë. Ky vit ishte dhe pak vitë i 

veçantë sepse ishte periudhe zgjedhjeve, ndërrimi i institucioneve dhe vetë 

institucionet u reformuan brënda dhe jo për justifikim por janë shkaqe objektive që 

sidoqoftë e vonuan, se unë do isha i pari që do thoja pse kjo mbledhje bëhet sot dhe 

jo para dy muajsh, shkaqet pse nuk u bë kjo mbledhje. Tani çfarë kemi mundësi të 

përshpetojmë, sot deri në datë 15. Kjo u tha për AKBN, tjetër? 

Z.Ardit Kamberi Nga drejtoritë në MIE? 

Znj. Jonida Vesiu Nga Drejtoritë në MIE ____________________kërkesat zyrtare që ne 

kemi nisur, kemi vendosur të gjitha elementët që përmban standarti. Standarti e ka 

të qartë ose të publikohen në faqen zyrtare në MIE ose të përfshihen në raport në 

gjithë elementët e tij. Nga MIE është kërkuar të bëhen publike të gjitha praktikat e 

liçensave gjatë vitit në raportim_________është kërkuar të ketë infomacion mbi rolin e 

shoqërive me pronësi shtetërore ______________për pjesën e Albpetrol është kërkuar 

edhe më tej që të bëhen publike komplet praktika e tenderimit të kontratave të 

naftës_________,të ketë  informacion për përdorimin e naftës, të ketë informacion 

_____ që mblidhet nafta nga shoqëritë konçensionare. Megjithatë nëse ka pyetje 

apo kërkesa edhe mund ti diskutojmë me email. Ka shumë pyetje që duhet të marrin 

përgjigje në këtë raport. 

Z.Ardit Kamberi _______ do ju lutesha riformulojeni edhe njëherë dhe niseni në 

adresat që do jenë pikat e kontaktit drejtuar secilit institucion, çfarë informacioni 

pritet dhe afatet.  

Z.Mehmet Hasanlami ____ I gjithë informacioni që kërkohet këtu gjendet online në 

QKB dhe në të gjitha_______ju doni që këtë punë ta bëjmë ne. I keni të publikuar 

transferimet, lejet minerare, transaksionet të gjitha këto pa përjashtim janë të 

publikuara. _________________  

 

 

 



 

Z.Enis Aliko Të mbahemi te tema që jemi mbledhur te grumbullimi i të dhënave se na 

erdhi data për ti dorëzuar të gjitha. Unë jam me Mehmetin se nëqoftëse ka të dhëna 

që institucionet shtetërore i kanë bërë të dhënat publike në website, gazeta zyrtare 

dhe në çfarë do lloj forme është detyra juaj ti gjeni. Mos të vini ti rikërkoni përsëri dhe 

prandaj janë bërë publike se po të ishte ashtu I mbanim të mbyllura këtu dhe do vinit 

të na i kërkonit këtu. Puna që është bërë njëherë nuk ka pse ribëhet dhe në këtë 

drejtim jam me Mehmetin 

Znj. Jonida Vesiu _______ 

Z.Enis Aliko Hajdeni vetëm për ato që nuk janë bërë publike. 

Znj. Jonida Vesiu _____por nëse ka publikime që janë risi gjatë vitit sepse ky është një 

proçes që evulon ne jemi të hapur për të marrë informacion se ku janë të publikuara 

Z.Mehmet Hasanlami Janë publike, këta e duan gati 

Flasin në të njëjtën kohë, nuk dëgjohet ‘42:50-’43:16 

Z.Enis Aliko Cili standart e kërkon? 

Znj. Jonida Vesiu Standarti i EITI 

Z.Ardit Kamberi Atëhere çfarë nuk është publike, listojeni duke bërë dhe një koment 

që informacioni i marrë nga x është marrë në faqen e institucionit, zyrtare. Në rast se 

ka ndryshime, komente, update-ime, ju lutem na azhornoni.  

Flasin në të njëjtën kohë, nuk dëgjohet ‘43:55-’44:42 

Z.Ardit Kamberi Dhe është shumë i rëndësishëm ky moment që ngre. ____I njëjti 

shqetësim që kemi diskutuar çbëhet me pjesën __________ Të paktën për ne është 

shumë e rëndësishme dhe para dy ditëve i kam thënë dhe dy koordinatorëve kemi 

detyrimin që ne të nxjerrim një raport se çbëhet me ________vetë Kryeministria ka 

lënë një detyrë imediate për tu zgjidhur sa më shpejt i gjithë ky antikap. 

Këtë do ta diskutojmë edhe në takimn e MSG që do bëhet shumë shpejt dhe ky 

është prioritet edhe për EITI dhe për Ministrin_____do përdoret Raporti EITI. 

 



 

Znj. Jonida Vesiu Te pjesa_____ 

Z.Ardit Kamberi E diskutojmë në një fazë të dytë, mbyllim njëherë emergjencat. Për 

informacionet që ju akoma nuk i keni nga gjithë institucionet. 

Znj. Jonida Vesiu Do ta qarkulloj sot menjëherë 

Z.Mehmet Hasanlami  Çfarë do qakurlloj? 

Z.Ardit Kamberi Do qarkulloj informacionin që ____dhe i paplotësuar. 

Z.Mehmet Hasanlami _________ 

Z.Enis Aliko- Dhe mënyra e kryerjes së këtyre detyrave nuk ka qënë e përshtatshme 

do mundohemi të gjejmë një mënyrë tjetër që matja e detyrave të jetë më e saktë. 

Z.Mehmet Hasanlami _______ 

Z.Enis Aliko _______ 

Znj. Jonida Vesiu _______ 

Z.Mehmet Hasanlami _____ 

Z.Ardit Kamberi ___dhe raporti ka funksion rekomandues është debat shumë i gjerë 

dhe do mbetemi në nivel subjektiv.  

Z.Elvis Ziu Kjo do qarkullohet sot por do ishte mirë që institucionet përkatëse të 

merrnin përgjegjësitë dhe të ketë një coordinator se shoh që te AKBN ka një 

shpërndarje. 

Z.Enis Aliko AKBN pati një riorganizmit dhe ndoshta prej riorganizmit ndoshta është 

edhe kjo mungesë e koordinimit të momentit. Ju lutem i kërkoni drejtorit të caktojë 

një Koordinator si pikë kontakti për EITI (I drejtohet Z.Admir Kasa) 

Z.Admir Kasa Është i caktuar, Mënyr Sinanaj dhe duhet ti ketë kontaktet, nuk jam i 

sigurt 

Flasin në të njëjtën kohë, nuk dëgjohet ‘48:15-’49:45 

 



 

Z.Ardit Kamberi Ka ndonjë koment nga ana jonë, çfarë duhet bërë, kërkesë apo 

sygjerim?  

Z.Përparim Hoxha Ju lutem kur të dërgoni materialin, i lini AKBN-së ato që i takojnë. 

Përshembull, ne jua japim rentën minerare në rrugë shoqërore, por është shuma __  

Z.Lluka Gjergo Mos u lodhni me rentën  

Z.Enis Aliko Juve nga e merrni informacionin 

Z.Përparim Hoxha Nga vetë deklarimet e subjekteve ______  

Z.Enis Aliko Po kjo me sa kutoj unë, ky është edhe njëri nga funskionet e Raportit EITI 

që të bëjë një kryqëzim të të dhënave, si nga subjektet private nga Drejtoria e 

Tatimeve apo AKBN-ja. __nëse këto të treja përputhen ok, nëse ka diçka që del 

ndryshe atëhere aty edhe mund të hetohet 

Z.Elvis Ziu ____ 

Znj. Jonida Vesiu Nuk e kemi kërkuar rentën 

Z.Lluka Gjergo Te Drejtoria e Përgjithshme e Doganave që e kemi marrë 

informacionin të plotë dhe te Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Dhe asnjë 

instutucion tjetër nuk mund ta ketë më mirë se këto dy institucione sepse këto janë 

administruesit e saj.  

Z.Ardit Kamberi Lluka të jemi në sinkrom______ 

Z.Lluka Gjergo Është e njëjta gjë   

Z.Ardit Kamberi Ka ndonjë gjë tjetër? 

Z.Lluka Gjergo Te Ministria e Financave, nëse do bëhet ndonjë takim nesër apo 

pasnesër nuk e di se si do vej. Edhe në kuadër të shperndarjes së rentës se çfarë merr 

pushteti vendor 

Flasin në të njëjtën kohë, nuk dëgjohet ’52:24-’53:38 

Z.Ardit Kamberi Pjesa e kontratave minerare ose e lejeve minerare janë publike 



 

Znj. Jonida Vesiu Pjesa e lejeve minerare që flitet për vendodhjen, informacion për 

termat  

Z.Lluka Gjergo Ta sqarojmë dhe këtë pike,  normalisht Ministria ka publikuar emrin e 

subjektit edhe deri te sipërfaqja vete. Meqënëse kërkesa e Standartit EITI ,ishte që të 

plotësohej me koordinata dhe të gjitha këto Sekretariati para një viti e ka plotësuar 

regjistrin e lejeve minerare, kuptohet duke marrë informacion nga Ministria dhe AKBN 

me të gjithë kërkesat siç i do standarti dhe është në faqen EITI deri në 30 Qershor të 

2017. Dhe në fund të vitit rifreskohet  

Znj. Jonida Vesiu A mban përgjithësi EITI për të dhënat e këtij regjistri? 

Z.Lluka Gjergo Padiskutim është e marrë nga institucionet 

Z.Ardit Kamberi Ajo që publikohet, automatikisht prezumohet që mban përgjegjësi 

institucioni që e publikon 

Z.Lluka Gjergo Është i njëjti informacion që ka Ministria dhe AKBN 

Z.Ardit Kamberi Ju në raport, mbas të të dhënave do ti referoheni informacion i 

marrë nga x. Me sap o krijoj dhe unë një përshtypje, duhet të jeni pak më specifik se 

çfarë mungon, jo se çfarë duhet në përgjithësi. Se ajo çfarë duhet në përgjithësi jemi 

dakort të gjithë në parim. Por se çfarë mungon dhe e mira dhe të shpërndahet ky 

informacion, në çfarë konkretisht nuk është e mundur të aksesohet nga të dhënat. 

Ok? 

Z.Enis Aliko Përmëndët marrëveshjen e hidrokarbureve më duket  

Znj. Jonida Vesiu Po marrëveshjen e hidrokarbureve. Nëse nuk bëhen publike 

marrëveshjet e hidrokarbureve, Standarti sygjeron që të bëhen publike elementet 

statistikor që të themi kush është ___apo drejtoritë shtetërore në nivel të 

përgjithshëm___pa përmendur emrat 

Z.Ardit Kamberi Emrat janë! Më fal Ilia si qëndron kjo punë? 

 

 



 

Z.Ilia Gjermani Të them të drejtën nuk po arrij të kuptoj se çfarë kërkohet kur në 

website të Ministrisë, AKBN, Albpetrol të gjitha kompanive ka detaje. Tani nëse këto 

detaje na takon neve për detyrë ti mbledhim dhe t’jua japim gati 

Z.Enis Aliko Jo jo, ne kemi për detyrë ti bëjmë publike 

Z.Ilia Gjermani Por në dijeninë time ka detaje për proçedurat që ndiqen që nga 

mënyra si llidhet marrëveshja hidrokarbure, janë të detajuara të gjitha dhe të 

publikuara të gjitha proçedurat që ndiqen për të lidhur një marrëveshje 

hidrokarbure, janë të detajuara njoftimet që bën institucioni që organizon atë 

proçedurë për lidhjet e marrëveshjes së hidrokarbureve, është publikuar rezultati i 

tyre dhe në fund të ditës është publikuar në faqet e internetit, vendimi i qeverisë që 

ka miratuar një marrëveshje hidrokarbure.  

Z.Enis Aliko Më duket se zonja pyet për vetë marrëveshjen? 

Znj. Jonida Vesiu Po, për vetë marrëveshjen 

Z.Ilia Gjermani Jemi në një debat të hershëm e kemi bërë disa here këtë debat dhe 

midis të tjerash aty ka një klauzol që marrëveshja e hidrokarbureve____ që të dhënat 

që lidhen me këtë marrëveshje hidrokarbure dhe që krijohen nga kjo marrëveshje 

hidrokarbure janë të karakterit_____Kurse përsa i përket përmbajtes themelore të një 

marrëveshje hidrokarbureve ato janë të përshkruara në ligjë se çfarë permban. Bile 

është publikuar në faqet e internetit të Ministrisë MIE, AKBN Albpetrolit edhe parimet 

bazë të atyre që quhen ____çfarë ka më tej pastaj janë konfidenciale. 

Z.Enis Aliko Puna e marrëveshjes është shumë delikate sepse puna e marrëveshjeve 

hidrokarbure janë marrëveshje _____ midis dy palëvë nga një anë është një bisnes që 

ka një marrëveshje ______ me shtetin dhe që është në konkurrenc me bisneset e tjera 

dhe kush është ajo që pranon të bëj publike pjesën _______ të një marrëveshje 

ndërkohë që ai është konkurent. Nuk është shtet me shtet është privat 

Znj. Jonida Vesiu Debate është tepër më i gjerë dhe Standarti kërkon që shteti të 

bëjë publike kush ______ 

 



 

Z.Enis Aliko Shumë e thjeshtë kontratat parashikojnë që për 25 vjet ruhet 

konfidencialiteti. Është kështu Ilia? 

Z.Ilia Gjermani ____ ajo thotë edhe kur përfundon marrëveshja e hidrokarbureve, 5 

vjet pasi përfundon të dhënat e kësaj marrëveshje janë _____ 

Znj. Dorina Çinari Nuk kërkohet zbardhja e të dhënave konfidenciale por e të 

dhënave, si formulohen ato? 

Z.Enis Aliko U fol për marrëveshjen hidrokarbure 

Znj.Dorina Çinari ______ 

Z.Enis Aliko – nuk ka marrëveshje ____ 

Z.Ardit Kamberi Ajo është e prezumuar se çfarë është konfidenciale është 

konfidenciale dhe ju në raportin tuaj e keni përmndur me të drejtë se nuk ka një vijë 

ndarëse sidomos te marrëveshjet hidrokarbure ndërmjet detyrimit për informim dhe 

detyrimit që ka shteti______ Megjithatë unë them mos fokusohemi te kjo pjesë 

sepse______ 

Znj. Jonida Vesiu Kjo është një detyrë që ne e kemi ta bëjmë çdo vit edhe standarti e 

kërkon 

Z.Elvis Ziu ______ 

Znj.Dorina Çinari Për sqarim EITI kërkon nga ana e saj ____qëllimii EITI është të bëj sa 

më shumë zbardhje, zbardhje të të dhënave, zbardhje të marrëveshjeve dhe nga 

ana tjetër janë edhe palët e bsnesit që kërkojnë të ruajnë informacionin por EITI nga 

ana e saj maksimumin e zbardhjes së informacionit sepse atëhere___një sektor të 

rëndësishëm për transparencë. Pra ky është vizioni EITI. Nëse flasim për palët e 

interesit, ministrinë,___etj etj. Ky është dhe qëllimi i raportimit EITI. ________ 

Z.Ardit Kamberi Prandaj u bë dhe kjo mbledhje këtu sot 

 

 



 

 

Znj.Dorina Çinari E dyta me sa kam diskutuar unë me shumë ekspertë eshtë e drejta 

________________sot që flasim politika është e tillë e konfirmon. 

Z.Elvis Ziu_______________  

Z.Ilia Gjermani Qeveria deri sa ka dalë me një vendim i ka dhënë________ 

Z. Elvis Ziu _______ 

Z.Admir Kasa Marrëveshjet janë 7 vjet se ashtu është ligji,______ 

Flasin në të njëjtën kohë, nuk dëgjohet ’1:02:20-’1:03:46 

Z.Ardit Kamberi Atëherë, të lutem që të kthehemi në sinkromë. Edhe njëherë listoni 

ato çfarë janë mungesë nga raportimi i deri tanishëm, duke e parë edhe juve edhe 

njëherë me vëmëndje se çfarë është zyrtarizuar në publikimin online. 

Znj.Dorina Çinari E keni verifikuar çfarë mungon? 

Znj. Jonida Vesiu _______ 

Z.Ardit Kamberi ____ 

Znj. Jonida Vesiu _____ato informacione që janë të karakterit proçedurial dhe janë të 

përfshira në raport dhe një ndër kryepikat e Validimit Ndërkombëtar ka që ky 

informacion është i vakët dhe i referohet vetëm proçedurave____nuk ka informacion 

për praktikat aktuale. Dhe ne prandaj po vimë këtu tek ju për ta diskutuar____ 

Z.Ardit Kamberi Jo tek ne, se ne të dy jemi palë, ju flisni në emër të EITI. 

Z.Enis Aliko Atëhere ajo që mendoj unë që do të duhet është edhe ajo çfarë ju keni, 

jo vetëm çfarë ju mungon por edhe çfarë ju keni që ne të shikojmë atë që keni ju 

mos ka diçka tjetër që është online dhe ju mund ta merrni dhe që po na i kërkoni 

këtu.  

 

 



 

Z.Ardit Kamberi Shikojeni edhe njëherë informacionin që ju keni nga drejtoritë 

respektive që është i publikuar. Në rast se ka pika të errta apo pika të 

interpretueshme ose të ____atëhere na i evidentoni. Unë besoj se 80% e asaj çfarë po 

diskutojmë këtu është në materialin që ju e keni nxjerrë. Por ribëjini edhe njëherë një 

verifikim dhe e qarkullojmë brënda ditës_____ Jo më kot e thërritëm këtë takim se 

mund të hyjmë në debate dhe për çështje që janë të vogla. Çështja madhore është 

raportimi, afati, kualiteti. Por është afati që ne kemi tejkaluar dhe jemi jashtë kohe. 

Nuk është çështje prefenciale apo dëshirë është detyrim ligjor që institucioni ka. 

Z.Lluka Gjergo Një diçka që ka qënë produktive kanë qënë takimet. Komunikimi me 

emaili është shumë i mirë po ja që ne nuk e perceptojmë ashtu siç duhet. Takimet 

konkrete ne këtu në Tiranë i kemi. Një takim në AKBN besoj do ti jepte shumë shtytje 

proçesit.  

Z.Ardit Kamberi Le të fiksohet një takim që nesër ose  

Z.Lluka Gjergo Përvoja e mëparshme kjo ka qënë, kemi shkuar në AKBN, kemi takuar 

Drejtorin e Minierave, Hidrokarbureve, janë diskutuar problemet. Është thënë 

konkretisht këtë nuk e kemi. Këtë e kemi do ta marrësh pasnesër. Kjo formë ka qënë 

më produktivja për mendimin tim se sa me email sepse dikush ka ngarkesën e punës 

vetë dhe pastaj thotë do mbyll njëherë ato që kam mbi kurriz pastaj do shikoj të 

tjerat.  

Z.Elvis Ziu_____këto ti çojmë më përpara 

Flasin në të njëjtën kohë 

Z.Admir Kasa Ne jemi duke u reformuar, ska mbaruar reformimi 

Z.Lluka Gjergo Drejtoria ekonomike besoj vazhdon  

Znj.Dorina Çinari Çfarë pozicioni keni? 

Z.Admir Kasa Specialist i thjeshtë 

 

 



 

 

Znj.Dorina Çinari Te miniera apo nafta 

Z.Admir Kasa Tek Sektori i Marrëveshjeve 

Znj.Dorina Çinari Keni kopetencë që jeni ulur këtu 

Z.Admir Kasa Për një pjesë po. Vetëm një gjë informacioni nga AKBN është i ndarë 

me puse merr këtu merr aty.  

Znj.Dorina Çinari Keni nevoje për ndihmë? (I drrjtohet përfaqësuesve nga Deloitte 

Audit Albania) 

Flasin në të njëjtën kohë 

Z.Ardit Kamberi Mirë apo keq jemi të gjithë në një varkë dhe janë detyrime të shumë 

institucioneve bashkë për të nxjerrë një product. Kështuqë këtu nuk mund të themi 

ka problem ky institucion apo ai tjetri, pasi rezultati është i njëjtë për të gjithë.  

 

Faleminderit! 

 

 

 

 

 

 

 

Mbledhja zgjati ‘1:11:39 

 

 


