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Z. Enis Aliko Mirëdita dhe faleminderit për pjesëmarrjen të gjithëve. Megjithëse
konditat sot janë pak të vështira, si nga koha dhe pengesat përpara Ministrisë por të
paktën nuk na ndalin për të vazhduar Nismën për Transaprencë. Për ju që nuk
njihemi, unë jam prej dy muajsh, Zëvendësministri i Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë dhe i caktuar dhe si kryetari i Grupit Ndërinstitucional të Punës. Është
mbledhja e parë e MSG që po organizojmë që kur unë jam zgjedhur si Kryetar dhe e
fundit për këtë vit. Shpresojmë që vitin që vjen ti bëjmë më të shpeshta dhe më të
rregullta këto mbledhje sepse po vë re që kemi disa vështirësi çdo vit, sidomos në
hartimin e raportit, në mbledhjen e të dhënave për hartimin e raportit. Shpresoj që të
përshpetojmë e para atë që ka mbetur nga kjo mbledhje për vitin 2016 edhe e dyta
për 2017 që do filloj besoj nga mars-prilli, që të kemi mundësi që ta mbyllim, jo si sivjet
por ta mbyllim mundësisht që në 6 mujorin e parë të vitit. Është një raport i cili
paraqitet mbi një vit pas mbylljes së vitit dhe në përgjithësi nuk ka ndonjë vlerë të
madhe se kanë ndryshuar gjërat në mënyrë rrënjësore brënda një viti. Prandaj dua
bashkëpunimin tuaj dhe angazhimin tuaj të plotë që të përshpejtohen të gjitha këto
proçese, sidomos nga ana edhe e institucioneve por edhe nga ana e kompanive.
Nuk e di sa kemi pjesëmarrës nga kompanitë këtu përveç Albpetrolit, Antea Cement
dhe FIAA. Të tjerë kemi në MSG përveç këtyre?
Znj. Emiliana Kola ……janë Bankers dhe Albchrome që nuk kanë dërguar konfirmim
Z. Enis Aliko Nga minierat përveç Albchromit kë kemi tjetër? Vetëm Albchromin,
okay! Do ja lë fjalën z. Kamberi që të vazhdoj fjalën me programin që kemi duke
filluar nga shqyrtimi i raportit të Validimit. Faleminderit!
Z. Ardit Kamberi Faleminderit zoti kryetar. Kjo është mbledhja e parë mbas
konfigurimit dhe natyrisht shumë prej jush kanë qënë antarë dhe përfaqësues.
Natyrisht shumë prej jush janë të familjarizuar me të gjithë shtrirjen kohore të aktivitetit
EITI. Qoftë në aspektin e punës që ka bërë Sekretariati Kombëtar por natyrisht edhe
të objektiva që ka Sekretariati Ndërkombëtar i cili e ka shtrirë aktivitetin e tij qoftë në
aspektin sasior duke e shtuar në … të cilët përmbushin kriteret e plotësimit monitorimit
dhe të raportimit EITI por po ashtu spektrin e aktivteteve që mbulon vet raportimi EITI.
Është fat ajo që kemi konstatuar se Shqipëria jo vetëm është e vetmja në rajon por
është ndër të pakta shtete që kanë pranuar të jenë pjesë e Iniciativës EITI në botë

dhe kjo është një shembull I vullnetit pozitiv natyrisht edhe i vullnetit të faktorëve të
tjerë, si të bisnesit dhe shoqërisë civile për tu bërë pjesë e një Nisme për
Transaparencë në nivel global dhe me një standartizim/çertifikim ndërkombëtar të
aktivtetit që ushtrohet në sektorin e industrive nxjerrëse dhe në përgjithësi të
burimeve natyrore. Pra është për tu vlerësuar që Shqipëria ka aplikuar edhe në
sektorin elektroenergjitik përveç dy sektorëve të tjerë. Dhe për këtë po ti referohemi
pikës së parë të axhendës së sotme, të shqyrtimit të raportit të Validimit. Raporti i
Validimit siç është theksuar ka filluar në datën 1 Prill 2017 dhe është bërë mbledhja e
të dhënave deri në fund të majit. Janë kërkuar informacion te grupet e interesit dhe
çështë e vërteta ka pasur disponilitet. Mund të ishte më i lartë në aktivizimin e sasisë
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mjaftueshëm prononcimi i grupeve të intresit. Në fillim të Qershorit ekipi validues ka
qënë edhe në Shqipëri. Ka marrë kontakte, takime me grupet e intresit dhe me
donatorët ndërkombëtar, trupit dipllomatik të akredituar në Tiranë. Mbas misionit të
validimi është përfunduar puna e misionit në shtator të 2017 dhe ku kanë nxjerrë draft
raportin fillestrar të validimit dhe draft raportin e validimin nga validuesi i pavaruar.
Natyrisht janë shpërndarë të dyja këto raporte për antarët e MSG. Janë nisur
komente nga përfaqësuesi i shoqërisë civile nga zoti Neza dhe po ashtu komente
eventuale për përmbajtjen e raporti nga Sekretariati, nga Administratori i Pavarur
dhe duhet theksuar që komentet e raportit e rëndisin Shqipërinë në një progres të
pëlqyeshëm në terma e Standartit ku nga 28 kapituj siç kemi thënë 18 janë shumë të
kënaqshme. 45 janë në progres të mjaftueshëm dhe vetëm 8 ku theksohet një nga
pikat e dobta që natyrisht konstatohet në raport është proçesi i verifikimit të
transparencës lidhur me fondet të cilat adresohen për interesat e komuniteteve dhe
veprimtarisë sociale. Ajo çka është një nga …e punës sonë përveç prioriteteve të
tjera që kemi është dhe adresimi në transparencë e fondeve të cilat drejtimi i tyre në
sasi shkon edhe në objet, sa realizohen dhe sa transparente janë

përfitimet, në

radhë të parë që merr komuniteti i zonave dhe vëndeve ku ka burime dhe
shfrytëzohen burimet nëntokësore. Natyrisht raporti është në fazën përmbyllëse në
marrjen e miratimit nga Bordi. Mendohej se do kishte një prezantim zyrtar pak më të
shpejt, jemi në pritje të vlerësimit përfundimtar për Shqipërinë. Bordi për arësye të tyre
teknike nuk është mbledhur por besojmë se brënda dhjetorit do të kemi rezulatin final
të akredituar nga bordi lidhur me pozicionin e shqipërisë. Këtë vit është fat që

proçesin i vlerësimit do të përdoret si stimul për vëndet të cilat adresojnë interesin e
tyre por edhe për ato vende që janë për tu ulur …deri në posibilitetin në rast se nuk
përmbushen kriteret e raportimit sipas Standartit EITI dhe ku mund të shikohet edhe
vet statusi i vëndit i cili është në shqyrtimin e Validimit. Natyrisht, kjo mbledhje u bë në
kushtet e mbase të një pamundësie për të pasur përfaqësuesit e të gjithë
institucioneve relevante që janë pjesë e grupit të MSG-së. Është e kuptueshme që
vet situata pas zgjedhore dhe rikonstiturimi i institucioneve krijoi një lloj hendeku kohor
për të përcaktuar personat të cilët do të përfaqësonin institucionet. Unë jam i bindur
që dispozita e institucioneve ka qënë e plotë dhe shumë shpejt do të kemi të plotë
dhe listën e antarëve. Personi i adresuar nga Ministria e Financave akoma nuk është
vendosur se cili do të përfaqësohet në MSG EITI por besoj se do ti jepet një zgjidhje
shumë e shpejt nga ana e atyre, po ashtu dhe me institucionet e tjera të cilat ju
nënshtuan një lloj rikonstrukturimi pas zgjedhjeve. Me plotësimin e MSG natyrisht unë
do ta shikoja si punën e MSG jo vetëm në aspektin e monitorimit që natyrisht është
detyrë funksionale monitorimit që i bën punësdhe aktivitetit të sekretariatit. Do ta
shikoja në radhë të parë, si një kontribut të përbashkët për të maksimizuar atë çka
është edhe objektiv i përbashkët. Ne kuptohet të gjithë në këtë tavolinë jemi në të
njëjtën anë të barikadës, të gjithë kemi të njëjtin synim dhe unë them që produkti i cili
del qoftë në kualitet dhe qoftë në kohë është ajo pjesës e kontributit të secilit prej
nesh për rezultatin final. Pra ajo çka konsiderohet si rezultat final është mbyllja e
raportit zyrtar natyrisht përfshirë edhe komponentët që janë pjesë përbërëse e këtij
raporti. Shqipëria këtë periudhë ka si Sekretariat dhe tre prioritete të saj, po i quajmë
specifike. E para, është mbyllja Ligjit të ri për Transparencën i cili është draftuar me
inicimin e Sekretariatit EITI. Ka kaluar në flirtin juridik të Ministrisë së linjës, Infrastrukturës
dhe Energjisë dhe shumë shpejt do të kaloj në diskutim me institucionet e tjera
natyrisht me grupet e interesit, shoqërinë civile. Ky ligj ka një rëndësi specifike. Një
nga vërejtjet që i janë adresuar Sekretariatit dhe punës në përgjithësi në aspektin
global të EITI ka qënë dhe mos patja e mjetit financiare, shtrënguese, detyruese për
mungesën e raportimit në kohë dhe në kualitet. Për hir të vërtetës kjo adresohet
nëpërmjet dy ligjeve të përmirësuara që e bëjnë taksativ raportimin pranë EITI sipas
Standartit EITI në sektorin hidrokarbur dhe në sektorin minerar. Por mjete të cila
analizojnë subjektet të cilat në kohë që nuk japin informacionin në kohë sipas
Standartit, deri tani ligji nuk ka parashikuar dhe në draftiligjin e ri që është future ky

koncept është përfshirë. Pra është i rëndësishëm pasja e një mjeti real për të ushtruar
atë detyrë dhe atë kompetencë që ligji ja parashikon institucioneve të veprimtarisë
EITI. Po kështu në këtë draft ligj është përfshirë edhe koncepti i ri i përfituesve realë.
Përfituesit real konsiston kryesisht në aspektin e personave të cilët janë të ekspozuar
politikisht dhe pëfshihen në një mënyrë apo në një tjetër në sektorin e industrisë
nxjerrëse. Pra bërja sa më prezente e pronësisë mbi kompanitë që ushtrojnë aktivitet,
cilët janë në ç’masë janë përfshirë pra përqindja si aksioner dhe kush realisht janë
këta aksioner. Do të tentohet nëpërmjet mekanizmave dhe metotologjisë të
standartit EITI, të implementohet deri në vitin 2020 në Shqipëri. Po ashtu do dali
natyrisht një list për pronarët real. Është një nisëm globale dhe Shqipëria është pjesë
dhe e ka të detyrueshme realizimin deri në vitin 2020. Gjithësesi kjo periudhë do të
shërbej si një periudhë tranzitive për të implementuar këtë detyrim të Standartit EITI.
Po ashtu dhe pjesa e raportimit që ka të bëjë me operatorë që janë me kapital
publik, shërbimet që ata kryejnë, transfertaT dhe shitjet që ata bëjnë. Konkretisht në
kushtet e Shqipërisë Albpetroli është ai që operon në fushën e hidrokarbureve. Pra
sad he si është destinimi i shitjes së produktit që Albpetroli ka dhe ky është një
element që do të realizohet nëpërmjet një projekti pilot. Shqipëria merr pjesë në këtë
projekt pilot dhe për këtë besoj jeni azhornuar dhe është kalur informacioni i
nevojshëm në atë masë që natyrisht është edhe faza e konceptimit të….për nxjerrjen
e… Në shkurt do të kemi filllimin e proçedurës të inspektimit pas përzgjedhjes që do
të ketë në EITI në Oslo. Natyrisht është një komponent edhe ky i rëndësishëm aspekti i
transparencës që ka delegimi pranë njësive të qeverisjes vendore i fondeve që
parashikohen me ligjë për zonat që kanë burime natyrore dhe kryesisht burime të
industrive nxjerrëse. Natyrisht puna është në proçes dhe jam i sigurt që nuk po
artikulojmë asgjë të re në raport me çka është ndjekur deri tani pro kualiteti i disa
standarteve që imponohen nga EITI Ndërkombëtar na detyron që natyrisht të
formulojmë dhe ne si Sekretariat disa nevoja të punës për ta përmirësuar në kohë
dhe në përmbajtje raportin. Konstantuar me të drejtë nga Zëvëndësministri që kemi
problem me afatin kohor të raportimit kryesisht nga bisneset. Ka qënë një kërkesë e
përsëritur e Administratorit të Pavaruar, Deloitte drejtuar bisneseve. Po ashtru ne në
rrugë institucionale kemi adresuar disa here shkresa zyrtare për raportim në kohë por
mesa duket unë duke i përmbledhur pak a shumë për mos t’ju marrë edhe kohë nga
dita juaj, lidhur me raportimet mbase është e nevojshme të diskutohet në MSG dhe

plotësimi me akte rregulluese i disa parametrave që janë të domosdoshme të futen
si pjesë raportimet EITI. Unë besoj që do ta ndihmonte punën e Sekretariatit dhe
punën tonë të përbashkët të MSG-së në radhë të parë, që natyrisht me draftimin
nga ana e Sekretariatit të përpilohen akte rregulluese/plotësuese që duhet të
trajtojnë dhe përfshijnë detyrimisht pagesat që përfshihen në raportim, që natyrisht
është, por koha është një faktor i rëndësishëm, ne në draft ligj e kemi futur idenë e
raportimit brënda muajit mars të vitit paraardhës. Por gjithësesi, ne nëse do të kemi
akte rregulluese të cilat dalin si produkt i MSG, që kanë të bëjnë me kohën formatin
e raportimit të liçensuar, kohën dhe raportimin e institucioneve publike dhe njësive të
qeverisjes vendose se dhe ato kanë probleme në kohë edhe në kualitet. Janë
evidente rekomandimet e gjetjet që janë bërë gjatë kohës së përpilimit të raporteve
që kanë mos përputhshmëri dhe mos standartizim të nivelit të të dhënave që vinë
sidomos nga njësitë e qeverisjes lokale në raport me ato që raporton bisnesi dhe
natyrisht edhe me institucionet e tjera qëndrore. Por krijimii një marrëdhënie më
interaktive me institucionet e qeversijes vendore dhe me të drejtë z. Hasanlami në
Konferencën e fundit që bëmë ngriti problemin e shkuarjes më dendur dhe në
mënyrë më frekuente por në terren për të kuptuar dhe njohjen e përfaqësuesve të
institucioneve lokale se çfarë kërkohet në ligjin e standartit EITI që natyrisht unë besoj
që vlen të theksohet edhe shkalla jo e plotë e formimit të stafeve që kanë këto njesi
të qeversijes vendore në raport me gjithë standartin. Po ashtu besoj që në rregullore
mund të jetë një format, mund të përfshij në disa formate rregullore akte rregulluese,
duhet të jetë dhe niveli i auditimit që ka çdo raportim. Niveli i auditimit që vjen nga
bisneset në përgjithësi, konstatoj që janë nivele, raportimi që vjen për sekretariatin EITI
nuk përfshin raportimin detyrues nga një auditues i liçensuar. Pra është një raportim
që natyrisht bëhet sipas kërkesave të Standartit por nuk shoqërohet i çertifikuar nga
një auditues në përgjithësi. Dhe nëse kjo do të futet në një nivel rregullues më të mirë,
rikonfirmimi ose riçertifikimi nga auditues i materialit që vjen, i raportit që vjen do të
ishte një ndihmë e mirë e efiçte për punën e Sekretariatit. Po ashtu, ka një progres
pozitiv lidhur me ndarjen e termave të konfidencialitetit dhe të drejtës së informimit.
Ka një progres në sektorin hidrokarbur, dhe … të direktivës Europiane gjatë këtij viti.
Bëhen detyrues disa element dhe prap rikujtoj dhe risjell në vëmëndjen e gjithë nesh
që është në interes publik komenti që bëri përfaqësuesja e shoqërisë civile gjatë
punimeve të Konferencës, i botimit, është e rëndësishme, të marrëveshjeve sidomos

hidrokarbure, atyre pjesëve që kanë impakt të drejtë përdrejtë social dhe çfarë
detyron konçensionarin apo bisnesin pjesë të marrëveshjes të raportoj lidhur me
impaktin social, pra sa transparent është ky komponent që shkon për interesin social
dhe natyrisht dhe mjedisor. Puna e Sekretariat EITI natyrisht nuk mund të ndahet në
proçesin e monitorimit dhe raportimit dhe nga komponenti i ndikimit në mjedis. Besoj
se gjatë këtij viti natyrshëm lind nevoja që të gjendet forma në të cilin bisneset të
kualifikojnë përmbushjen e standarteve, detyrimet e tyre kontraktuale, jo vetëm në
aspektin financiar por edhe në impaktin dhe ndikimin në mbjedis. Ajo çka u diskutua
me të drejtë nga përfaqësuesi i Antea Cement, që ka shembuj shumë pozitv të
bisneseve të cilat kontribojnë jo vetëm për të ardhurat që ka buxheti i shtetit por
natyrisht edhe për pjesën e aspektit dhe impaktit ambjental. Ka ardhur mbase koha
se disa element të standartit EITI të diskutohen dhe mund të jetë pjesë e ardhshme e
punës së përbashkët e grupit të MSG dhe Sekretaritatit, krijimit të disa standarteve
dhe portaleve elektronike të cilat domosdoshmërisht duhet të jenë pjesë e inicimit të
proçedurave, të proçedurave të liçensimit, kontraktimit, negocimit, duke e filluar në
gjenezë ..dhe të standartizur të aplikimit lehtësojnë shumë në proçes dhe marrin një
kualitet shumë real në kohë dhe në produkt, nëqoftëse standartizojmë një format të
shpejt, në përputhshmëri me standartin EITI. Natyrisht element për diskutim ka shumë,
unë do të vlerësoja pjesëmarrjen tuaj në Konferencë. Konferenca, po e quajmë
Ndërkombëtare të veprimtarisë EITI vuri edhe njëherë theksin në atë çka EITI ka …të
tij, transparencën në funksion të maksimizimit të të ardhurave në buxhetin e shtetit
nga aktiviteti në industrinë nxjerrëse. Besoj se të gjithë aktorët pjesë e kësaj
konferencë ishin në unison lidhur me vlerën e sekretariatit. Unë do ta shikoja punën e
sekretariatit të orientuar dhe të kuadratuar në raport me vendimin dhe kontributin
tuaj. Natyrisht nuk është aspekti formal çka secili nga anëtarët e MSG jep autoritetin
si përfaqësues i një institucionit, bisnesit apo organizmit të shoqërisë civile por është
një kontribut i juaji në radhë të parë si specialist profesionist për të sjellë një mentalitet
të ri të adresimit të asaj çka EITI përbën. Pra është avantazh real për Shqipërinë që ka
një mjet dhe unë do ta quaja shumë efikas me vlera polivalente për qeverinë, për të
orientuar drejt që nga politikat e buxhetit deri te të ardhurat..për të qënë sa më
korrekte dhe sa më politikisht komode duke ofruar transparencë publiku gjithmone e
pëlqen adresimin politik. Bisnesi i cili është i pari besoj që do të interesohej të kishte
një terren dhe një treg sa më kompetitiv, të largohej konkurrenca e pandershe dhe

të çertifikohej në mënyrë të unifikuar, standartizuar ndërkombëtarisht dhe e fundit
është publiku që merr informacionin e duhur adekuat në kohë në kualitet dhe hap
një dialog mes qeverisë dhe bisnesit për të ditur se si dhe ku shkojnë të ardhurat. Unë
e mendoj si një takim paraprak dhe nuk e di se çmendim keni dhe natyrisht dhe zotin
Alikaj lidhur me fillimin e punës së sezonit të ri të sekretariatit, po e quajmë sezon të ri
pasi ne kemi dy element që jemi në pritje në aspektin funksional. E para, është
miratimi nga Banka Botërore e shtesës së grandit prej 690.000$ të cilat pritet të merret
drita jeshile, pra të kaloj në mbledhjen e të premtes të qeverisë, miratimin sidomos
për autorizimin e Ministrit Ahmetaj të frimosjes së shtetsës së grandit propozuar nga
Banka Botërore. Proçesi është shtyrë për hir së të vërtetës. Ka dhënë një impakt jo
pozitiv pjesa post zgjedhore dhe ristrukturimi i Ministrisë së Financave e cila dy-tre
herë e ka adresuar si praktikë por mbase jo në rrugën më të mirë të mundshme dhe
praktikisht ka një lloj kohe që jemi munduar dhe me kontributin real të
Zëvendësministrit ta adresojmë në mënyrën e duhur dhe mundësisht të marrim
konfimimin dhe miratimin për fondin e vazhdimit të aktivitetit EITI 2018 brenda këtij viti.
Shpresojmë që në mbledhjen e nesërme të kaloj dhe të hapet drita jeshile për
shtesën e afatit kohor pra mbylljen e projektit deri në fund të 2018 po ashtu dhe
miratimin e fondeve shtesë. Në funskion të miratimit formal unë them dhe sygjeroj që
të organizojmë një mbledhje shumë të shpejtë në fillimin e muajit janar për të
diskutuar edhe mbi planin e punës që është draftuar dhe po themi është artikualuar
edhe në detaj por ne preferuam që ta konsideronim mbledhje me tematik të
përcaktuar pune mbledhjen e fillimit të muajit janar, mbasi të kishim miratimin zyrtar
të fondit. Pra për planin e punës dhe detajimit të ndarjes së fondeve ku do të
adresohen sipas prioriteteve. Besoj që kemi disponueshmërinë/mbështetjen e
institucioneve, unë e kam parë sensibilitetin ndaj sekretariatit, ka qënë i plotë dhe në
masën e duhur të titullarëve të institucioneve, kështuqë besoj rruga është e hapur
për një ecuri pozitive dhe të maksimizojmë bashkëpunimin tonë. Unë jam i bindur që
këtu në mënyrë reale, nëse secili prej jush do të japi atë kontribut që jam i bindur që
do të jetë me shumë vlerë, shpresoj të kemi arritje signifikative në punën e
Sekretariatit. Unë ju falenderoj realisht për çka është bërë deri tani nga ana juaj dhe
jam i bindur në mbështetjen tuaj dhe në vijim të proçesit, është një proçes i
rëndësishëm dhe është një sektor i vetëm ku Shqipëria ka një adresim kombëtar dhe
ndërkombëtar, nga sektorët e vetëm, dhe nuk besoj se ka sektor tjetër ku Shqipëria

monitoron dhe raporton në rrugë të dyfisht. Pra në një standart ndërkombëtar, por
qoftë në institucionet tona, qoftë në institucionet ndërkombëtare. Ju falenderoj
edhe njëherë dhe shpresoj në angazhimin tuaj të plotë. Unë ndoshta isha pak më
sintetik seç duhej por besoj secili prej jush mund të ketë shumë element për të
diskutuar.
Z. Enis Aliko E kanë marrë të gjithë këtë element?
Z. Ardit Kamberi Mbase jo, është në dosje?
Znj. Emiliana Kola Nuk e kanë të gjithë pasi kemi problem me fotokopjen dhe nuk
mund të bënim kopje por unë do jua nisë me email
Z. Sami Neza ……na dërgoni dhe palnin e punës
Z. Ardit Kamberi Patjetër
Znj. Emiliana Kola ……
Falsin në të njëjtën kohë

Z. Enis Aliko Kjo duhet të ishte shpërndarë që më përpara. Kjo është e rëndësishme.
Z. Ardit Kamberi Atëhere morrëm angazhimin që do t’ju kaloj e gjitha me email,
pjesa e materialit të sotçëm minimalisht. Pjesa sa të mbyllet version final i planit të
punës dhe besoj brënda javës së parë do ta kemi në dispozicion
Z. Enis Aliko Unë besoj se mund të dërgohen të gjitha me email dhe nuk besoj se
është nevoja të bëjmë fotokopje.
Z. Ilir Aliaj Përshëndetje, unë jam Ilir Aliaj pjesë e grupit të shoqërisë civile. Doja t’ju
falenderoja për ftesën dhe pse Drejtori tha ditët e fundit të vitit por është e
rëndësishme që të takohemi. Duhet të përgëzoj edhe Zëvendësministrin dhe që
është dhe kryetari i MSG dhe Z.Kamberi për dy shprehje që thatë dhe që më ngelën
në mëndje dhe dua ti them. Zoti kryetar i MSG tha që takimet tona duhet të jenë
shumë herë më të shpeshta seç ishin dhe zoti Kamberi tha që të maksimalizojmë
bashkëpunimin. Janë dy element shumë të rëndësishëm të këtij proçesi. Pse po i
theksoj këto, ne kemi folur për transparencën por transparencë nuk ka patur,që të
jemi të sinqertë ose kështu unë mendoj të paktën. Dhe po ta shikoni dhe frekuencën
e takimeve që janë bërë në MSG, kanë qënë shumë të largëta dhe ne na janë

paraqitur dokumenta që urdhëroni ja ku e keni, miratojeni mbasi ishte marrë vendimi.
Unë po flas për një proçedurë që duhet të jetë ndryshe dhe unë shpresoj mbas
fjalëve që ju thatë, që të jetë ndryshe. Nuk mund të quhet transparencë nëse ne
gjendemi para faktit të kryer. Një zonjë shumë e nderuar na ka cilësuar si ekspertët
më të mirë të fushës për EITI dhe nëse ne cilësohemi si të tillë, nuk e di a jemi a s’jemi,
ne duhet të konsultohemi paraprakisht për gjërat. Jam shumë i sigurt dhe ju duhet të
jeni shumë të sigurt që këto fjalë nuk shkojnë për asnjërin nga ju sepse ju sa e keni
marrë detyrën por po i them për proçedurë dhe po i them që ato fjalë që ju thatë në
fillim të bëhen realitet. Për ta konkretizuar më mirë këtë, zoti Kamberi përmendi një
draft ligj që po përgatitet. Mos do ishte më mirë që kjo më përpara të hidhej në
diskutim këtu. Jo sot e kuptoj, por mos do ishte më mirë të sillej përpara për diskutim
sepse këtu kemi njerëz që vinë nga fusha të ndryshme.
Z. Enis Aliko Çdo draft ligj dhe çdo VKM konsultohet
Z. Ilir Aliaj Këtu?
Z. Enis Aliko Me publikun.
Z. Ilir Aliaj Dakort me publikun se është ligji për konsultimin publik por para se të
shkojmë te publiku duhet diskutuar edhe këtu
Z. Enis Aliko të bëjmë dy konsultime publike
Z. Ilir Aliaj Kjo është një mbledhje e ngushtë
Znj. Emiliana Kola Ilir, mund të bëj unë një ndërhyrje. Draft ligji është konsultuar me
juve. Është kontraktuar vjet kompania Eurosupport, që ka përgatitur raportin e
përmbledhjes ligjore …..raporti në të cilin ka qënë bashkëngjitur edhe draft ligji. Është
bërë edhe në Tirana International dhe ndoshta Anila e mban mënd sepse juve keni
ardhur dhe keni ikur dhe aty është diskutuar draft ligji dhe gjithashtu është diskutuar
VKM-ja që ka propozuar kompania për rishikimin e grupit ndërinstitucional të punës.
Dhe pasi kemi dalë që aty ju është rinisur edhe njëherë me email dhe ku janë kërkuar
edhe komentet tuaja
Z. Enis Aliko I keni marrë këto mendime dhe komente
Znj. Emiliana Kola Jo nuk janë marrë

Z. Enis Aliko Kjo qënka mangësi nga ana juaj
Z. Sami Neza ……………
Z. Enis Aliko Rëndësi ka që të jemi të gatshëm për bashkëpunim.
Flasin në të njëjtën kohë.

Z. Ardit Kamberi Emiliana, të niset edhe njëherë. Z. Aliaj ne prandaj jemi mbledhur
këtu sot që ti diskutojmë sepse janë në funksion të një objektivi të vetë. Ky material
do ju niset edhe njëherë dhe ne do ta quajmë të ezauruar.
Z. Ilir Aliaj Mund të jetë edhe kështu siç e thotë Emiliana dhe nuk e vë në dyshim
këtë. Çështja nuk qëndron vetëm tek kjo pikë. Këtu, zotërinjtë që janë me vite këtu
dhe nuk po i përmend me emra, e dinë që në shumë raste, ne na është thënë
urdhëro ja ku është dhe mbylleni, duhet mbyllur sot. Nuk do ti hyjmë kësaj, ajo çfarë
kaloi-kaloi dhe unë uroj që këtë vit të filloj ndryshe.
Z. Enis Aliko Edhe unë uroj që të filloj ndryshe dhe të marrim mendime nga të gjithë
kur kërkohen
Z. Ilir Aliaj Shumë faleminderit!
Z. Enis Aliko Një vërejtje të vogël, unë nuk e di çfarë ka ndodhur nga fillimi. Unë di
çfarë ka ndodhur këto dy muajt e fundit. Dhe në këto dy muajt e fundit është kërkuar
mendim për diçka dhe i vetmi që ka dhënë mendim me sa di unë, ju lutem më
korrigjoni nëse gaboj, jam unë dhe asnjë tjetër në këtë tavolin nuk ka dhënë mendim
megjithëse është kërkuar mendim. Prandaj po ti lëmë ato që janë bërë përpara të
cilat nuk i di, jam unë ai që duhet të ngreh zërin i pari për këtë punë.
Z. Ilir Aliaj Unë mendoj që ta mbyllim këtë histori dhe ta mbyllim me këtë vit sepse
nëse i hyjmë nuk do dime ku do të dalim, në kuptimin se kush është përgjegjësi.
Z. Enis Aliko Unë dua ti hyj në kuptimin që duhet përmirësuar bashkëpunimi
Z. Ilir Aliaj Mjafton kaq.
Z. Enis Aliko Dhe këtë e pres nga të gjithë.
Z. Ardit Kamberi Të lutem profesor

Z. Përparim Alikaj Ju falenderoj për ftesën sot e cila është dhe mbledhja e parë.
Mendoj që të gjithë kanë bërë punë në të kaluarën duke filluar që nga viti 2009 e
këtej dhe kjo punë reflektohet ku ne jemi sot. A ka nevojë për rregullime, padiskutim
që ka shumë vend për rregullime. Ne jemi përpjekur të zbatojmë orientimet që kemi
pasur në përputhje me ato specifikime që ka pasur edhe Shqipëria dhe e kemi
zgjeruar sikurse tha edhe zoti Ardit në propocion me ato njohuri që ne kemi pasur. Ka
shumë vend për rregullime, si në aspektin e transparencës tonë këtu dhe është
shumë e drejtë ajo që thatë që duhet të ketë më shumë transparencë. Ne kemi
diskutuar dhe mund të ketë pasur ndonjë rast tjetër që mund të jetë kaluar më
shkarrazi…Unë do të fusja pak këtu me shumë preçedent punën e rentës minerare
për zonat lokale në të cilat zhvillohen aktivitetet nxjerrëse Ka një grumbullim, ka një
paqartësi këtu, shifra 5% e kësaj rentës, nuk ka transparence sa ka vajtur, si shkon, ku
qëndron kjo para, çfarë bëhet me këto pra duhet hyrë pak më thellë ku këto para
do të shkojnë dhe çfarë do të bëhet sepse ka qëlluar në të kaluarën, disa million
dollarë në Patos…… Kjo është një nga pikat e cila i vë vulën.
Flasin në të njëjtën kohë.

Z. Enis Aliko Ju përmëndët diçka tjetër. Investimi Bankersit dëgjova unë, jo rent
minerare.
Z. Përparim Alikaj Unë e di që ishte rent minerare 1.2 milion$.
Z. Ilir Aliaj Tha rent minerare 1.2 milion$.
Z. Enis Aliko E dëgjova tani që e thatë ju, investimi i Bankers, në e dëgjova unë
gabim.
Flasin në të njëjtën kohë.

Z. Përparim Alikaj Jo, jo, renta që është marrë nga Bashkia Patos. Bankersi ja ka
dhënë Patosit.
Flasin në të njëjtën kohë.

Z. Përparim Alikaj Bëhet fjalë që në vitin 2012 ky muhabet. Ministria e Financave
……Unë po them që nuk duhet të ndodhin kështu gjërash, të përcaktohen.

Flasin në të njëjtën kohë.

Z. Enis Aliko Ju lutem një sekond, ti bëjmë me rradhë diskutimet se nuk merremi vesh.
Kam një koment të vogël për këtë që për rentën minerare jemi duke diskutuar
brënda ministrisë dhe kemi mendime, kur ti pjekim këto mendime do ti diskutojmë
këtu tek ju. Po të jemi dakort me kë këtë, është duke u riparë.
Z. Përparim Alikaj Dakort, në është duke u riparë dhe shpresojmë të zgjidhet. Unë ju
uroj suksese në punën tuaj. Unë kaq kisha.
Z. Enis Aliko Çfarë janë këto që do të përfundojnë në muajin Janar?
Z. Përparim Alikaj Disa rregullime të ligjit minerar
Z. Mehmet Hasanlami ………
Flasin në të njëjtën kohë.
Z. Azbi Arapi Edhe unë dua t’ju falenderoj për ftesën dhe suksese në detyrën tuaj. Si
përfaqësues i institucionit të AKBN-së, dua të sqaroj diçka në lidhje me këto
kampanitë që marrin…. siç është Deloitte në rastin konkret ose të tjera. Ne shohim që
na kërkohen shumë informacione nga AKBN-ja, AKBN është strukturë përgjegjëse e
Ministrisë dhe nuk më duket shumë e drejtë që shumë materiale, që ne kemi
shpenzuar para për të, kohë reale, kalon tek këto kompani mbikëqyrëse si Deloitte
Audit Albania dhe të tjera…ndoshta këto të dhëna që ne kemi mund ti rakordojnë
me tonat dhe çfarë ato evidentojnë vet por jo ti marrin totalisht të gatshme nga ana
jonë pasi është lodhje. I keni dërguar AKBN-së për të plotësuar disa të dhëna dhe ne i
kemi plotësuar dhe jua kemi dërguar dje por ku shoh të dhëna të miat që bëhen
libera pa u ndryshuar dixhitura dhe as përmbajtja e excel-it. Për këto libra merren
para dhe nuk dua të paragjykoj asnjërin. Unë jam i detyruar sepse kam një Urdhër të
Ministrit që më ka ardhur, që thotë jep gjithçka kërkohet por do të doja që çfarë del
nga institucioni ynë, AKBN-ja të mirëpeshohet nga antarët e EITI-it.
Z. Ardit Kamberi Atëhere ka tre element në atë që thatë ju. EITI kontrakton sipas një
kërkese të standartit një administrator të autorizuar të pavaruar, të çertifikuar në
bazë të disa kritereve. EITI nuk mund të prodhoj vet si insititucion, për disa motive por
kryesorja është që ai çertifikim është bërë nga një ent ose subjekt i pavarur, merr një

vlerë në funsion të Standartit. Ky ent apo subjeket, apo kompani, në rastin konkret
Deloitte, respekton kriteret që parashikon standarti për të marrë informacion. Kjo
është e detyrueshme. Pra ne jemi të detyruar në bazë të formatit që ka veprimtaria
EITI të përzgjedhi dhe është tjetër proçedura e përzgjedhjes, a duhet Deloitte
Z. Azbi Arapi Unë thashë një nga ato, nuk kam lidhje fare
Z. Ardit Kamberi Jemi tek Deloitte, atëhere duke e marrë të mirëqënë këtë pjesë
Deloitte ka autoritetin që të mbledhi informacion në bazë të një Standarti dhe ato
kërkesa burojnë nga Standarti. Të vimë se çfarë ofron AKBN-ja. AKBN-ja ofron një
informacion që e detyron ligji si institucion shtetëror, i detyruar nga ligji për
funsksionimin e aktivitetit EITI të raportoj ato të dhëna që kërkohen. Pra nuk është në
subjektivizmin e Sekretariatit për të marrë autorësinë, punën intelektuale, pronën
intelektuale të një institucioni por është detyrim që buron nga ligji që institucionet
publike, njësitë e qeverisjes vendore, bisnesi të raportojnë atë material që kanë në
dispozicion dhe në atë format që dikton standartizimi EITI. Pra nuk është marrje dhe
botim për efekt të interesave të Deloitte por ky është një raport i cili unë e kam thënë
e konsideroj EITI-in si vitrinë për investitorët e huaj në Shqipëri, që në radhë të parë
mbas konkluzione të këtij raporti, qoftë në statistik, qoftë në rekomandim orienton jo
vetëm tregun dhe potencialet që ka Shqipëria për investimet e huaja duke i thithur,
duke i ofruar transparencë etj. por orienton edhe politikat shtetërore. Pra, ky është
një raporti i cili nuk publikohet në favor apo interes komercial të Deloitte apo të
çfarëdo lloj organizmi tjetër por është në funskion të publikut në radhë të parë,
institucioneve shtetërore ku ne të gjithë bëjmë pjesë dhe këtë ne nuk duhet ta vëmë
më në diskutim.
Z. Azbi Arapi Unë nuk e vë në dyshim këtë. Ne si institucion, AKBN-ja japim raport çdo
6 muaj, çdo vit pa ndërprerje…politikave përkatëse që është në MIE dhe përse jo ky
raport të mos kaloj i filtruar nga kjo drejtori por duhet të kaloj nga AKBN-ja?
Z. Ardit Kamberi Sepse është cilësuar në formën sesi bëhet dhe kush raporton. Sepse
mund të thotë me të drejtë edhe drejtoria e doganave dhe tatimeve që ne
raportojmë në Ministrinë e Financave dhe.…Pra jemi të detyruar në gjitha nivelet të
merret informacioni në kohë reale dhe formën e duhur. Pse e them këtë sepse po ta
kisha dëgjuar nga dikush tjetër në AKBN, mbase në mënyrë subjektive do ti kisha

dhënë të drejtë, po ju që keni qënë antar i MSG dhe ku vet MSG këtë produkt që
nxjerr duhet ta konsideroj pronë edhe intelektuale të vetën
Z. Azbi Arapi Jam dakort me këtë që thoni ju por kam edhe një problem tjetër. Në
katër vite çfarë na ka ofruar ne EITI, çfarë na ka përmirësuar si AKBN-së?
Z. Ardit Kamberi Për këtë unë preferoj të mos jap përgjigje dhe do ja adresoj zotit
zëvëndësministrit që ju ka caktuar juve antarë të MSG-së, kjo është pyetje tjetër, ka
natyrë tjetër, nuk është në kopetencën e sekretariatit.
Z. Mehmet Hasanlami Unë personalisht kam patur vëretje në lidhje me përgatitjen e
raportit nga Administratori i Pavarur. Ajo që tha Azbiu të them të drejtën më dhëmb
pak sepse dhe jua kam thënë disa herë atyre të Deloitte që nga raporti, 15 faqe janë
çfarë mund të kenë shkruar ata dhe 90 faqe janë kopje të materialeve të marra nga
ne. Këtu e kemi ne problemin te serioziteti i Administratorit të Pavarur që përzgjidhet.
Nëse ata marrim thjesht evidenca dhe i fotokopjojnë dhe përgatisin një raport, për
mua kjo është një punë që dhe vet ata nuk duhet ta ulin veten në këtë nivel.
Z. Enis Aliko Atëhere unë kam një pyetje për këtë. Çfarë është detyrë e
Administratorit të Pavarur të bëj? Se me sa po kuptoj unë, ai nuk po bën detyrën që
duhet të bëj por vetëm kopjon dhe nxjerr. Atëhere cila është detyra e tij?
Znj. Emiliana Kola …..
Z. Mehmet Hasanlami Rakordimin e bëjmë ne dhe ja japim ne…..
Z. Enis Aliko Nuk e kam fort të qartë historinë tani por nëse është
Z. Mehmet Hasanlami Administratori që merr përsipër të bëj raportin duhet ta bëjë në
mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur
Z. Enis Aliko Atëhere del që ne nuk kemi specifikuar siç duhet raportin
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Sami Neza …….

Z. Dritan Spahiu Kur të bëhen termat e referencës, unë kam propozuar që të shtohen
edhe ekspertë të fushës, një ekspert i hidrokarbureve, elektroenergjitikë dhe
minerare.
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Ardit Kamberi Zoti Hasanlami, nuk kemi konflikt interesi këtu asnjëri nga ne. Atëherë
le të flasim shumë lirshëm. Unë them jemi në një fazë të tejkaluar për të diskutuar këtë
pse, sepse ne e kemi përzgjedhur dhe ka një vit e pak që po punon. Unë do të
shpresoja që ju të mos i kishit këto komente. Si unë dhe zëvëndësministri kur i
dëgjojmë këto, nuk na vjen mire dhe e di pse e them
Z. Mehmet Hasanlami …
Z. Ardit Kamberi Por është e ezauruar kjo fazë. Unë do isha shumë dakort të
mblidhemi në mbledhjen e ardhshme dhe të diskutojmë për termat e referencës mbi
të cilat do të përzgjedhim Administratorin e ardhshëm. Por ama ta diskutojmë sot
dhe në mungesë nuk është korrekte nga ana jonë.
Z. Enis Aliko Nëse ne do të përmirësojmë ToR për këtë hajde të ulemi, hajde ta
bëjmë.
Z. Ardit Kamberi Dhe a ka nevojë të futen mendimet e ekspertëve, absolutisht. Dhe e
fundit, nëse ne e vëmë në diskutim vlefshmërinë e atyre të dhënave që nxjerr ai,
kemi vënë indirekt vlefshmërinë në pikëpyetje të punës sonë.
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Përparim Alikaj Më falni ata janë noterët e kësaj pune ….
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Përparim Alikaj Ne i japim të dhënat atyre si bisnesi dhe juve, ai i merr dhe i
shikon…
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Azbi Arapi Përfaqësuesit e shoqërisë civile janë më herët sesa ne në EITI, se ne kemi
ardhur më vonë. Ne duhet të pranojmë realitetin. …ndonjë raportim nga EITI midis
shoqërisë civile, personave fizik, subjekteve minerare ose energjitike që raportojnë
dhe strukturave shtetërore, dhe të më thotë unë si i pavarur kam marrë direkt nga
subjekti të dhëna. Këto të dhëna që morra më rakordojnë me këto që më dha
pushteti lokal, më rakordojnë me këto që morra në dogana-tatime etj? Keni marrë ju
një sample të tillë?
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Azbi Arapi Zoti Neza, unë them që ju si shoqëri civile duhet të jeni pak më
këmbëngulës për faktin sepse ne këtu miratojmë një ligj të subjekteve minerare të
cilët janë të detyruar të raportojnë, apo jo? Unë po e bëj pyetjen konkrete për faktin
sepse mua më ndihmon që ta kuptoni. Unë jam institucioni që kam detyrën kryesore
për legjitimitetin e atij subjekti në terren dhe shoh që mua smë ka ardhur ndonjë
suport nga EITI dhe të më thotë zoti Arapi kujdes se X kompani ka problem, se në
pushtetin lokal nuk raporton fare ose në tatime nuk paguan fare e kemi kapur dhe
gjetur ne si vjedhje………
Znj. Anila Hajnaj Më falni a mundet të ndërhyj. …..raportet bëhen me vonesë se nuk
merren informacionet dhe nëse tani do të vihen saksione, do të thuhet ky ishte
rezultat i punës së EITI….
Flasin disa në të njëjtën kohë

Znj. Anila Hajnaj Në një takim ndërkombëtar ku unë kam qënë e ftuar, Norvegjia
deklaroi këtë gjë që ne do kërkojmë që të mos bëhet raporti çdo vit sepse gjithçka e
kemi të dixhitalizuar. Çdo institucion e ka për detyrim ligjor, që duhet të ketë në
internet të publikuar që nga raportet financiare dhe gjithçka tjetër. Nëse të gjitha
institucionet shtetërore do të kishin informatizuar të gjitha informacionet, që ju thoni
ne lodhemi, atëhere nuk do ishte nevoja të paguanim çdo vit para për
Administratorin dhe që do të na sorollaste. Norvegjia tha, ne harxhojmë shumë për të
paguar Administratorin çdo vit …kur gjithçka është në internet dhe gjithçka mund të
gjëndet.

Z. Ilir Aliaj Ky debat nuk do ekzistonte nëse do ndodhte ajo çfarë unë thashë më
përpara, transparenca. Ka qënë rregull në EITI që në momentin që zgjidhej
Administratori i Pavarur merrej një përfaqësues kur bëhej tenderi dhe zgjidhej një
përfaqësues nga secili grup këtu në MSG që të ishin pjesë e komisionit. Ka tre vite që
nuk bëhet kjo punë. Është bërë në vitin e parë 2014 dhe më vonë na është thenë,
vjen ajo vajza siç thotë dhe zoti Hasanlami, është Deloitte dhe mbyllet historia. Dhe
ky debat nuk do të ekzistonte besoj
Z. Enis Aliko Debati ekziston përshkak se nuk kemi termat e referencës që mesa po
kuptoj unë nuk janë në përputhje me këto që po kërkojmë.
Z. Ilir Aliaj Termat e referencës nuk janë diskutuar asnjëherë. Ne do ju mbështesim
nëse rregullohen këto
Z. Enis Aliko Faleminderit
Flasin disa në të njëjtën kohë

Znj.Emiliana Kola Nuk është e vërtet që termat e referencës nuk janë diskutuar. Jua
kemi dërguar termat e referencës dhe asnjëherë nuk ka pasur komente.
Z. Ilir Aliaj Më fal Emiliana, kësaj radhe do të të them jo. Nëse radhën e parë të
thashë mund të kesh të drejtë.
Znj.Emiliana Kola ……
Znj. Ilir Aliaj Nuk është e vërtet kjo që thua. Ne thjesht na është paraqitur personi që
spo e përmendim më.
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Enis Aliko Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që do mblidhemi dhe do ti diskutojmë termat
e referencës dhe do të shohim çfarë të bëjmë, çfarë tu shtojmë atyre si kërkesa dhe
mbaron puna.
Z. Ardit Kamberi Kjo është e drejtë, patjetër.
Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Enis Aliko Kemi një pikë tjetër këtu që është përditësimi i statusit të projektit pilot për
Commodity Trading
Z. Ardit Kamberi Dy gjëra që ne i kaluam disi në mënyrë tangenciale. E para ishte
raportimi, unë edhe njëherë e theksoj që ne e kërkuam që Administratori i Pavarur të
ishte edhe prezent sot për ndonjë pyetje eventuale apo për ndonjë sqarim. Mbase
bëri mirë që e evitoj ditën e sotme, në kontribut të punës që ai është angazhuar për
të mbyllur dhe draft raportin në 31 dhjetor 2017. Është detyrim kështu që ata në
funksion të angazhimit që kishin, kërkuan leje për ditën e sotme për të mos marrë
pjesë por unë realisht dua ta rikthej vëmëndjen tek e të gjithë ne, lidhur me
integritetin është shumë e rëndësishme se nëse funksioni i të gjithë Sekretariatit është
transparenca dhe në radhë të parë ne me njëri tjetrin këtu brënda duhet të jemi
transparent. Dhe unë i vlerësoj shumë të gjitha problemet që ngrihen por një gjë nuk
do të doja të diskutohej në parim, integriteti i Sekretariatit se po diskutuam dhe po
vumë në dyshim proçedurat, mënyrën e përzgjedhjes dhe shumë gjëra të tjera unë
do të thoja që nga ana jonë, të mos diskutohet pjesa e inegritetit dhe pjesa e
transparencës
Z. Enis Aliko U diskutua kjo?
Z. Ardit Kamberi Mua mu duke që kishte nuanca dhe nota që viheshe në diskutim
Z. Ilir Aliaj Duhet të përmirësojmë punën në të ardhmen dhe i thashë dhe z. Aliko se
nëse ju do të mbani këtë qëndrim dhe uroj që ta mbani, po flas dhe në emrin e dy
kolegëve të tjerë që do keni mbështetjen tonë maksimale dhe jo vetëm nga ana
jonë por besoj edhe nga ana e kompanive.
Z. Enis Aliko Unë e vlerësoj shumë
Z. Ilir Aliaj Unë them nëse i fshehim gjërat do jetë më keq. Shumica e personave që
ndodhen këtu e dinë se çfarë ka ndodhur, ulërima etj.
Z. Enis Aliko Unë nuk kam qënë
Z. Ilir Aliaj Unë nuk e kam me ju
Z. Enis Aliko Një sekond ju lutem. Mua nuk më intereson dhe nuk dua ti dëgjoj se nuk
do të ketë dhe sot e tutje do flasim me çfarë do ketë. Nuk më pëlqen të thuhet se ka

pasur shqetësim nga EITI dhe meqë ka pasur, kjo do të thotë që do të vazhdoj të
ketë. Unë këtë nuk e pranoj. Nuk do ketë asgjë të fshehtë.
Z. Ardit Kamberi Kjo jo për të qënë oportunist por e theksoj se nëse EITI si Sekretariat
do të kishte pasur kaq shumë probleme, sa unë nuk besoj dhe nuk do të dëshiroja të
ishin. Por qoftë vlerësimi i ndërkombëtarve që na ka ardhur në shumë forma, qoftë
dhe proçesi i Validimit dhe qoftë dhe puna që është materializua,besoj që nuk do
ishin në këto nivele vlerësimi dhe besoj dhe shoh një angazhim total të stafit sot që
kam dhe bashkëpunoj dhe nuk mendoj ose e shoh me llogjikën time dhe me
mentalitetin tim të punës që Sekretariati të ketë mbajtur ose do të mbaj element të
rezervuar apo jo transparent në radhë të parë ndaj antarëve të MSG. Se nëse fillon
këtu problemi agrevohet shumë po dolëm jashtë kësaj dere. Dhe e them me
kuptimin e plotë të fjalës dhe me shumë të drejtë publiku, antarët etj. mund të kishin
akoma më shumë paragjukime ose element dyshimi. Pra ne do përpiqemi, unë
maksimalisht, natyrisht jam i bindur në dispozitën e gjithëkujt që çdo gjë këtu do të
jetë e hapur e para dhe e dyta në funsksion të atij qëllimi që kemi të përbashkët. Por
e mira është, aspak për pragmatizëm, që të mos i rikthehemi disa vërtjeve që janë
artikuluar në të kaluarën. Se kompodojmë veten dhe japim një imazh jo të mirë për
punën që bëjmë gjithësecili këtu.
Z. Mehmet Hasanlami Ne jemi një grup që kërkojmë t’ia shtojmë integritetin EITI-it.
Z. Ardit Kamberi Absolutisht po
Z. Mehmet Hasanlami Ne lidhur me punën, me proçesin apo dhe raportin ne do të
bëjmë vërejtje kur ka vënd për vërejtje. Ne këto gjëra I kemi thëne dhe përpara ku
janë korrigjuar, janë përmirësuar diçka.
Flasin disa në të njëjtën kohë

Znj. Anila Hajnaj Që nga Konferenca, fryma ka ndryshuar dhe është shumë e mirë.
Që do të thonë nëse ne do të vazhdojmë në këtë frymë do të ecim shumë përpara
dhe do të korrigjojmë të gjitha gabimet që mund të kemi bërë. Ne tre antarët e
Shoqërisë Civile kemi qënë që në lindje të EITI bashkë me z. Përparim

Flasin disa në të njëjtën kohë

Z. Ilir Aliaj Azbi, merrni atë çfarë tha Anila, fryma ka ndryshuar dhe është e mirë.
Z. Ardit Kamberi Atëhere ne urojmë që të kemi të zyrtarizuar edhe miratimin e
fondeve që është shumë e rëndësishme për vazhdimin e aktivitetit dhe besoj se
proçesi ka hyrë në rrugën e zgjidhjes dhe besoj do ta kemi kështu që do të realizojmë
potencialisht një mbledhje në mesin e Janarit.
Z. Enis Aliko 15 ditëshin e dytë të Janarit
Z. Ardit Kamberi Po, dhe me propozim ose me një lloj koligjialitetit, jo me zë të lartë, u
la edhe një drekë pune po për atë mbledhje nëse ju nuk keni kundërshtim, si e
mendoni?
Njëzëri Jemi dakort!
Z. Ardit Kamberi Ne shpresojmë të vimë dhe me planin e punës të azhornuar që ta
diskutojmë në mbledhje. Natyrisht do të jetë pjesë e diskutimit edhe njëherë projekt
ligji që do ju dërgohet nga Emiliana, për të gjithë antarët, drafti është duke u
diskutuar aktualisht në Ministri. Dhe po ashtu dhe …e ndarjes së fondeve por
gjithmonë pas zyrtarizimit të fondeve kur ta kemi të finalizuar proçesin. Ne duam të
kemi edhe një version final të të gjithë antarëve sepse kemi dy-tre institucione që
akoma nuk i kanë plotësuar emrat. Kemi kërkuar që përveç antarit në MSG të ketë
dhe një pikë kontakti.
Z. Sami Neza Çdo antar ka dhe zëvendësuesin
Z. Ardit Kamberi Përveç zëvendësuesit të ketë dhe një pikë kontakti sepse në punën
rutinore që i kërkohet gjithësecilit prej nesh, të jetë një person i cili mund të jetë në
nivel specialisti sepse është mirë, antari i MSG nuk është në atë nivel është në një
nivel shumë më të lartë se zëvendësuesi. Por pika e kontaktit të jetë një pike e
përditësuar e informacionit, kjo është ideja jonë. Të paktën do të insistojmë për
institucionet që të ketë një pikë kontakti. Do vlerësoja dhe do të doja ta mbyll me
fjalën e Azbiut që ajo që është bërë në 2013 dhe këtej ka një kualitet shumë më të
lartë nga çishte

Z. Enis Aliko Dhe ajo çka do të bëhet nga 2018 dhe këtej do të jetë akoma më lart.
Ndërkohë do të qarkullojmë sot të gjitha këto materialet me email.
Z. Ardit Kamberi Natyrisht! Shumë faleminderit!

Mbledhja zgjati ‘1:22.05

