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TË PRANISHMIT 

 _______________________________________________ 

 

Z. Ardit Kamberi Drejtues i Sekretariatit Kombëtar EITI 

Z. Mehmet Hasanlami Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

Znj. Majlinda Hafizi Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Z. Robert Beshello Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

Znj. Anila Hajnaj Shoqëria Civile 

Z. Përparim Alikaj FIAA 

Z. Dritan Dervisha Antea Cement 

Znj. Armand Reveli Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

Znj. Nertila Xhiveshi Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

Z. Ergis Tafalla Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

Z. Bilal Koçi Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Z. Agim Nashi Enti Rregullator i Energjisë 

Z.Lluka Gjergo EITI Albania 

Znj. Anisa Deda EITI Albania 

Znj. Kozeta Qehajaj EITI Albania 

Znj. Emiliana Kola EITI Albania 

Znj. Alma Dega EITI Albania 

Znj. Amantia Skëndaj EITI Albania 

Z. Rei Meçani EITI Albania 

 

Në takimin e datës 11. 01. 2019 u diskutuan pikat sipas Agendës së Takimit të njoftuar më parë.  Çështjet e 

diskutuar janë si më poshtë: 

1. Diskutim për Finalizimin e Corrective Actions të dala nga Misioni i Validimit. 

2. Diskutim për shpalljen dhe fillimin e procedurës për emërimin e Anëtarëve të rinj të grupimit të 

Shoqërisë Civile. 



3. Diskutim mbi Vlerësimin Vjetor të anëtarëve të MSG-së.  

4. Diskutim mbi Finalizimin e Projektit Pilot për Commodity Trading dhe adresimin e rekomandimeve të 

lëna nga Sekretariati Ndërkombëtar EITI. 

 

1. Diskutim për Finalizimin e Corrective Actions të dala nga Misioni i Validimit. 

 
 

Mbasi Drejtuesi i Sekretariatit ribëri një prezantim të hollësishëm të listës për Corrective Actions të dala nga 

Misioni i Validimit dhe Vendimi i Bordit EITI i 13 Shkurtit 2018, dhe nga ana  e përfaqësueses së Shoqërisë 

Civile për hapat që janë bërë tashmë nga Shoqëria Civile në lidhje me forcimin  e rolit të Shoqërisë Civile në 

procesin EITI në Shqipëri dhe më konkretisht për zgjedhjen  e anëtarëve të rinj përfaqësues të Shoqërisë Civile 

në MSG. 

- Propozime të Drejtuesit të Sekretariatit:  

Të rishikohen afatet e zgjedhjes së anëtarëve të Shoqërisë Civile të parashikuar në projektin  e nënshkruar me 

SECO në funksion edhe të misionit të Validimit. Shpallja  e procedurave për zëvëndësimin  e Anëtarëve të 

Shoqërisë Civile nga Kryetari i MSG-së sa më shpejt. 

- Përfaqësuesja  e Shoqërisë Civile: Bie dakort që të  bëhet sa më shpejt shpallja  e procedurës për Anëtarët  ë 

SHC. Propozon tre anëtarë zëvëndësues të Trajnuar nga BB.  

- Diskutohet për Përfaqësuesin  e Albpetrol në MSG dhe  nivelin  e përfaqësisë së tij. 

- Nga drejtuesi i Sekretariatit Informohet MSG se përfaqësuesja  e Statkraft në MSG ka dhënë dorëheqjen për 

arsye pune. 

- I kërkohet anëtarëve të MSG-së të jenë më aktiv dhe të impenjuar në fushata komunikimi në media, website, 

informim për stakeholders në lidhje me procesin EITI në Shqipëri. 

Propozime të Drejtuesit të Sekretariatit: Të futet webiste i Albeiti si referencë në website-et respsktive të 

anëtarëve të MSG-së, kompanive dhe institucioneve që përfaqësojnë për të kuptuar dhe sensibilizuar më shumë 

se ku konsiston, çfarë prioritetesh dhe objektivash ka EITI në Shqipëri. Marrja  e kontakteve me pushtetin 

lokal, punime ose artikuj për publikim në web të anëtarëve të MSG-së të lidhura me problematika të caktuara 

të sektorit që mbulojnë, gjithmonë në lidhje me Transparencën.  

- Të ngrihet një Grup Pune nga MSG për rishikimin dhe adresimin si të Corrective Actions të Validimit 

të vijim, si të Rekomandimeve të lëna nga Raporti EITI. 

- Të organizohet një Takim tjetër i MSG-së përpara  

Në lidhje me Corrective Actions të Procesit të Validimit, të bëhet një takim me Shoqërinë Civile dhe me 

Kryetarin e MSG-së për të filluar procesin e përzgjedhje së anëtarëve të tyre dhe gjithashtu për përmbylljen e 

procesit të Vlerësimit Vjetor të Anëtarëve të MSG-së.  

 



Propozime të Z. Mehmet Hasanlami: Që kompania Albchrome të futet sërisht si anëtar kontribues në MSG 

dhe nga Ana e Drejtuesit të Sekretariatit bihet dakort dhe vihet në dijeni MSG se do të ftohen edhe kompania 

Bankers dhe TAP për të qenë kontribues në MSG. 

 

Vendimet e Marra: 

1. Të filloj procedura për zgjedhjen e Anëtarëve të MSG-së, përfaqësues të Shoqërisë Civile dhe të 

finalizohet përpara datës 13. 01. 2019. 

 

2.  Të finalizohet Vlerësimi Vjetor i Anëtarëve të MSG-së. 

 

3. Ngritja e një Grupi Pune nga MSG i cili do të angazhohet për draftimin e një Plani Pune për prioritetet 

kombëtare në vitin 2019, i cili do të rezultojë  si produkt i diskutimeve më të gjëra me grupet e interesit, 

adresimin e masave për ezaurimin e Corrective Actions për proçesin e Validimit, si dhe përdorimin e 

rekomandimeve të raportit EITI për të vënë në dukje mospërputhjet në kuadrin ligjor, fiskal dhe 

rregullator në fushën e minerave, naftës dhe gazit dhe mbështetjen institucionale për finalizimin e Draft 

Ligjit për Transparencën në Sektorët e Industrisë Nxjerrëse 

 

2. Diskutim mbi Finalizimin e Projektit Pilot për Commodity Trading dhe adresimin e 

rekomandimeve të lëna nga Sekretariati Ndërkombëtar EITI. 

 
U bë edhe njëherë prezantimi nga Drejtuesi i Sekretariatit për Projektin mbi Commodity Trading dhe 

diskutimin mbi finalizimin e gjetjeve dhe rekomandimeve të keëtij Projekti Pilot, si dhe adresimin e të gjithë 

problematikave që janë diskutuar nëpërmjet Albpetrol-it dhe shoqërisë që u kontraktua nga Sekretariati 

Ndërkombëtar në Oslo, Deloitte, për të zhvilluar këtë projekt pilot në Shqipëri. U vu në dijeni MSG-ja për 

problematikat e hasura me Albpetrol në këtë Projekt, për statusin përfundimtar të tij dhe gjithashtu për emailin 

e ardhur nga Sekretariati Ndërkombëtar EITI në Oslo në lidhje me këtë Projekt. 

 

Shënim: Ky është një Variant i Përmbledhur i Minutave të Takimit të datës 11. 01. 2019, i cili përmban thelbin  e 

vendimeve të marra, sugjerimeve dhe komenteve të bëra.  


