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Ndryshimet që ndodhën në Kabinetin Qeveritar gjatë muajit Dhjetor 2018 dhe pas largimit 

të z. Enis Aliko, Zëvendësministri i ri i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe që rikthen 

në postin e Kryetarit të Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) është  z. Ilir Bejtja. 

 

Z. Ilir Bejtja Mirë se Ju gjeta të gjithëve! Shpresoj të kemi po të njëjtat ritme si dhe në të 

kaluarën. Kam përshtypjen dhe besoj se ndërkohë keni patur një angazhim akoma dhe më 

të mirë dhe z. Kamberi ka ndikuar në pozitivisht 

Z. Ardit Kamberi Faleminderit dhe duhet të them se Sekretariati e vlerëson prezencën tuaj 

dhe si i thonë trajektoret e mira puqen në hapësirë dhe Ju u riktheve aty ku duhet. 

Z. Ilir Bejtja Faleminderit! Fillojmë nga puna pa humbur kohë! 

Z. Ardit Kamberi Dhe njëherë dua T‟ju falenderoj sot për pjesëmarrjen dhe duke Ju kërkuar 

një lloj ndjese për organizimin pasi siç u informuat Ministria është në rikonstruksion dhe  

shpresoj që hapësira dhe zyra që Sekretariati vuri në dispozicion të kësaj Mbledhje, të 

ndihmoj për të vijuar me ritmin e axhendës. Në radhë të parë edhe njëherë falenderoj të 

gjithë pjesëmarrësit për gjithë kontributin që kanë dhënë deri tani si dhe antarët e rinj të 

MSG-së. Kemi kënaqësinë të rikthehet sërisht në angazhimin e proçesit EITI z. Bejtja që është 

jo vetëm në pozicionin e Zëvendësministrit por edhe një nga njerëzit që ka dhënë kontribut 

real dhe të dukshëm në sukseset që ka pasur EITI në Shqipëri duke qënë kryetari i MSG për 

shumë vite dhe natyrisht jam i sigurt që ky lloj bashkëpunimi dhe ky lloj lidershipi do vazhdoj. 

Po ashtu sot kam realisht kënaqësinë të vë përpara jush që një nga problematikat e MSG-

së, përfaqësimi i shoqërisë civile në MSG, ka marrë rrugën e duhur, rrugën konstruktive që 

kishte filluar kohë më parë si proçes dhe u finalizua sot me zgjedhjet e reja, në një aktivitet 

që ka organizuar Qëndra për Zhvillim dhe Integrim, një koalicion i shoqërisë civile. Sot është 

finalizuar me zgjedhjen e pesë antarëve të rinj, dy ekzistues dhe tre të rinj. Kemi kënaqësinë 

që dy antarë janë prezent sot këtu dhe ku do të mund të bëjnë dhe një prezantimin, më 

pas. Pikat e axhendës natyrisht duke ju referuar edhe materialeve që keni edhe ju përpara, 

është prezantimi i formatit të ri të MSG për sa i takon shoqërisë civile, në konformitet me 

kërkesat e Standartit EITI pra të Kritereve 1.3 dhe 1.4 që janë realisht kërkesa me ekzirgjenca 

shumë të larta. Kërkohej në mënyrë taksative plotësimi i MSG-së nga pikëpamja kuantitative 

por edhe sa i përket plotësimit dhe angazhimit në MSG nga ana e shoqërisë civile. Znj. Anila 



Hajnaj mund të na bëj një përshkrim për sa i përket aktivitetit dhe natyrisht proçesit të 

zgjedhjeve 

Znj. Anila Hajnaj Faleminderit! Koalicioni jonë me mbështetjen e SECO-s, vendosëm që të 

bënim capacity building të Shoqërisë Civile. Faktikisht ishte planifikuar që vitin e kaluar por 

për arsye administritative të SECO-s vetë, fondi u aprovua në Dhjetor dhe nisi menjëherë si 

proçes. Në fillim u mendua..për të parë se çfarë problemesh ka shoqëria civile në gjithë 

Shqipërinë dhe sa ajo mund të jetë e angazhuar në këtë proçes dhe më pas do të bënim 

zgjedhjet për kandidatët. Duke mos arritur të realizojmë këtë, ne shfrytëzuam një projekt që  

unë  e kam fituar me„Lëviz Albania‟ për monitorimin e rentës minerare dhe duke shkuar në 

vënde të ndryshme dhe duke u takuar me shoqëritë civile,  bëra të njëtën gjë që do të 

kisha bërë me projektin. Panvarësisht se e fitova unë këtë prokejt, si organizatë, ftova 4-5 

antarë të tjerë të koalicionit që të bashkëpunin me mua si ekspert në këtë projekt kështu që 

shoqëria civile ka qënë e përfshirë në gjithë këtë proçes dhe gjatë gjithë vitit. Nga ky 

angazhim dolën dy dokumente shumë të rëndësishëm që njëri ishte perceptimi qytetar për 

sa i përket rentës minerare dhe aftësive të manaxhimit të saj nga Bashkia dhe  monitorimi i 

dytë ishte Bashkive vetë, si kryetarët, zyra e tatimeve dhe fiancave i monitoruam për të 

parë se si i ndiqnin ata proçedurat dhe a e zbatonin ato ligjin për taksat kombëtare. Mbas 

këtij projekti kanë dalë dhe dy dokumente, dokumenti i monitorimit dhe dokumenti i 

perceptimit qytetar dhe që të them të drejtën kemi pasur një mbulim të jashtëzakonshëm 

nga media dhe është bërë një promovim shumë i madh. Kemi dalë në konkluzione dhe me 

rekomandime dhe nëse do kemi kohë do ti paraqesim edhe në këtë mbledhje, pasi do jetë 

Plan of Action i shoqërisë civile edhe në MSG për të arritur disa gjëra që do të jenë mendoj 

se do të mund ti realizojmë. Por duke patur edhe problemet tona me Validimin dhe siç Ju e 

dini kemi pasur vështirësi në mungesat e disa antarëve por jo nga kontributi që kemi dhënë, 

u vendos që zgjedhjet të bëhen para deadline të Validimit. U thërritën/ kontaktuan të gjitha 

organizat që kanë qënë aktive gjatë këtij projekti dhe gjithashtu doli dhe u paraqit edhe në 

website e Sekretariatit thirrja për antarësim dhe ku u paraqitën vetëm tre 

kandidatura/shprehje interesi. Meqënëse ne kemi të drejtën të kanditojmë edhe njëherë 

sipas rregullave të zgjedhjeve që kemi përcaktuar në 2015, kemi të drejtën edhe njëherë 

për rikandidim në MSG, menduam që Samiu dhe unë të rikandidonim përsëri që ne të ishim 

të plotë dhe në një fare mënyre do të shërbejmë me eksperiencën tonë dhe këta të rinjtë 

me vrullin e tyre do të japin kontribute edhe më të mëdha. Dje u bë një trajnim për gjithë 

proçesin dhe Standartet EITI. Sot u bënë dy prezantime dhe zgjedhjet. Zgjedhjet u bënë të 



fshehta pasi u prezantua edhe Kodi i Sjelljes dhe të gjithë ishin në dijeni të rregullave,të 

zgjedhjes, konfliktit të interesit, detyrimeve dhe detyrave që secili ka, kod që u firmos nga të 

gjithë antarët që u zgjodhën. Nga 18 persona që ishin të pranishëm Ola Mitre u zgjodh me 

16 vota, Anila Hajnaj 15 vota, Sami Neza me 16 vota, Ushtrim Simoni 13 vota dhe Lorenc 

Gordani 15 vota. Këto janë rezultatet e votimeve. 18 vota ishin të vlefshme, nuk kishte vota 

të pavlefshme. Ishte një komision prej tre vetash. Mund të flasin edhe këta që ishin të 

pranishëm, por u përpoqëm të ishim konform të gjitha rregullave dhe detyrimeve që ne 

kemi. Tani do dëshiroja T‟ju prezantoja antarët e rinj. Ola Mitre, një gazetare investigative. 

Është marrë shumë me transaprencën dhe me një artikull të Birn ku ka intervistuar edhe z. 

Ardit për çështjet e rentës. Është shumë e përfshirë dhe si antare për Gratë për Mbrojtjen e 

Pasurive Natyrore dhe shpresoj do të jetë po kaq aktive edhe këtu. Lorenc Gordani, ka 

qënë  pjesëmarrës nëpër mbledhjet e ndryshme që janë bërë për EITI-in. Kushtrim Simoni, një 

nga antarët e koalicionit është Jursit dhe është marë shumë me kuadrin ligjor dhe 

proçedurat e rentës dhe ka dhënë kontributin e vetë në raport me monitorimin e rentës. Z. 

Simoni për arsye personale sot nuk mundi të vinte 

Z. Ardit Kamberi Besoj që informacioni është i mjaftueshëm. Unë sërisht vlerësoj angazhimin 

gjatë kësaj periudhe të antarëve të shoqërisë civile. Njëherazi është fakt që ky angazhim 

është konfirmuar edhe nga Sekretariati Ndërkombëtar në Oslo dhe jam i bindur që do të 

kemi një bashkëpunim të frytshëm dhe konstruktiv në të gjithë këtë komponent që natyrisht 

brinja kryesore e këtij trekëndëshi për sa i përket oponencës në të gjithë proçesit është 

shoqëria civile dhe ka një pozicion krejtësisht unik por dhe shumë të rëndësishëm në 

aspektin e Transparencës. Atëhere për pjesët e tjera mundet të diskutojmë edhe më vonë. 

Z. Ilir Bejtja Pa arritur te pjesa e prezantimit doja të pyesja, znj. Mitre cilën organizatë 

përfaqësoni? 

Znj. Ola Mitre Koalicioni i Grave për Mbrojtjen e Pasurive Natyrore 

Z. Ilir Bejtja Nga Sindikata nuk kemi asnjë antarë? I kemi pasur më përpara 

Znj. Anila Hajnaj Jo, nuk pati interes të kandidonte 

Z. Ilir Bejtja Nëse nuk kanë kandiduar, mirë është të marrin pjesë si të ftuar 

Znj. Anila Hajnaj Ne i kemi pjesë të koalicionit tonë 

Z. Ilir Bejtja E mira është dhe ti ftojmë 



Z. Sami Neza I ftojmë patjetër po një nga arsyet pse nuk kandidoi ishte se nuk kishte pagesë, 

pasi atij i duhej të vij nga Bulqiza një ditë përpara, të flej në Tiranë dhe transporti gjithashtu, 

dhe të gjitha këto kanë kosto 

Z. Ilir Bejtja Po këtu në Tiranë nuk kanë ata përfaqësues 

Z. Sami Neza Ai është kryetar i Sindikatës në Bulqizë 

Z. Ilir Bejtja Duhet të ketë dhe në Tiranë dhe kur kemi tematika është e mira të fohen dhe ti 

rregullohet edhe atyre nga Bulqiza një mundësi Pagese 

Znj. Anila Hajnaj Patjetër do jetë shumë mirë të ftohen dhe ne madje propozojmë që në 

raste të caktuara, të ftojmë dhe Kryetar Bashkie pasi nga monitorimi që ne bëmë doli që 

ishte e nevojshme dhe ata vetë kërkonin të jepnin kontributin e tyre 

Z. Ilir Bejtja Patjetër një nga sukseset e EITI është se ne kaluam nga varianti me një…në 

realizimin e të ardhurave, në variantin të kuotës fikse të kontributit për pushtetit lokal në 5%, 

që ishte dhe hapi parë dhe besoj se tani duhet të shkojmë më lart se sa kaq, të shkojmë në 

25% pse jo edhe 30% të rentës në ato zona ku ti shkojnë patjetër po komunitetit lokal. 

Nëpërmjet bashkisë apo në forma të tjera unë nuk e kam idenë por ndoshta do të duhet ta 

fillojmë si inciativë 

Znj. Anila Hajnaj Ju falenderoj që e hapët këtë temë dhe unë i kam këtu të gjitha 

rekomandimet dhe konkluzionet që kemi nxjerrë. Ne kemi bërë një studim shumë të thellë 

për proçedurat e rentës, rialokimit të rentës nga bashkitë dhe  është bërë komplet analiza e 

ligjit të proçedurave dhe unë do jua paraqes dhe do jua dërgoj si material monitorimi dhe 

nëse doni unë do jua jap të gjitha rekomandimet dhe besoj se  

Z. Ilir Bejtja Më mirë ti marrim të shkruajtura dhe do të përfshijmë në një takim të posaçëm 

dhe një nga kryesorët që e nxiti këtë histori z. Ervin Mete, tani është Shef Kabineti në 

Ministrinë e Financave dhe në këtë drejtim fillojmë nxisim përmirësimet e nevojshme për 

rentën 

Znj. Anila Hajnaj Është dhe kuadri ligjor  

Z. Ilir Bejtja Fillojmë tani, dhe ne të kapim periudhën shtator-tetor kur përgatitet dhe paketa 

fiskale. Si proçedurë çdo lloj iniciative që ne mund të ndërmarrim dhe që ka implikime në 

fisk apo në buxhet kjo është periudha që ne mund të punojmë me njëri tjetrin apo që të 



bashkëpunojmë me ata për tu përmirësuar nga ana e prezantimit dhe mbështetjes ligjore 

kurse për impelementim është periudha shtator-tetor kur fillon edhe matrealizohet buxheti 

afat mesëm dhe buxheti i vitit, pra miratohet paketa fiskale dhe ne kemi mundësi të bëjmë 

këto ndryshime 

Znj. Anila Hajnaj Unë vetëm 4 pikat kryesore po them pasi pikat e tjera janë më të 

realizueshme sepse ju takon dhe pjesës së Bashkive por më të rëndësishme janë rishikimi i 

kuadrit ligjor, dhe gjetja e instrumentit efekti për të lehtësuar proçesin..burokratike 

Z. Ilir Bejtja 5%? 

Znj. Anila Hajnaj Jo proçedurat,  

Z. Ilir Bejtja Ndahet direkt kjo 

Znj. Anila Hajnaj Jo proçedurat janë shumë të vështira për tu realizuar  

Z. Ilir Bejtja 5%? 

Znj. Anila Hajnaj Po sepse bashkitë e kanë disa proçedura, ku Bashkitë duhet të iniciojnë me 

drejtoritë rajonale, tatimeve dhe doganave për rakordimin e rentës. Këto bashki marrin 

përgjigje nga drejtoritë rajonale dhe plotësojnë formularin..dhe njëkohësisht drejtoritë 

rajonale dhe doganat bëjnë dhe ata proçedurat e duhura dhe duhet të plotësojnë 

formularin A. Brënda afateve të përcaktuara, brënda 30 ditëve duhet të dërgohet në 

Ministrinë e Financave. Ministria e Financave na tha që brënda dy ditëve nëse atyre i shkon 

fomulari e bëjnë kalimin dhe e firmosin te Ministri 

Z. Ilir Bejtja Këta e ndajnë çdo muaj rentën apo e marin njëherë në vit? 

Znj. Anila Hajnaj Duhet ta marrin çdo muaj por nuk e marrin çdo muaj 

Z. Ilir Bejtja Jo, nuk e thotë njeri që duhet. E di pse them unë nuk duhet të jetë çdo muaj 

sepse kam përshtypje se kjo bëhet në fund të vitit ushtrimor dhe është expo. Dhe mbasi ka 

dalë bilanci këtyre duhet ti kaloj direkt në buxhet 

Znj. Anila Hajnaj Duhet ti kaloj çdo muaj 

Z. Ilir Bejtja Smundet ti kaloj çdo muaj sepse është e ardhur që konsolidohet në fund të vitit 

Znj. Anila Hajnaj Nuk është e ardhur që konsolidohet në fund të vitit sepse në Ministri mua 

më thanë që vetëm muaji Dhjetor proçedohet në Janar  



Z. Ilir Bejtja Nuk po më kupton. Buxheti i Shtetit, ai që është i vitit ushtrimor, miratohet mbasi 

kalon 6 muaji parë. Që do të thotë që të ardhurtat e duhura tatimore miratohen në 

Parlament në atë periudhë. Kështu që nuk ka shance që ti ta ndash muaj për muaj, mendoj 

unë sepse shumë mirë të ndahet muaj për muaj. Kurse ne të garantojmë, që proçedura për 

tu ndarë në fund të vitit, për çdo vit ushtrimor të jetë njëlloj si kur ato marrin grandin dhe të 

mos ketë nevojë për aplikime por ty të del renta për zonën X dhe kësaj bashkie i takojnë 

kaq para dhe direkt ti kalojnë 

Znj. Anila Hajnaj  Të kaloj njëherë në vit po thoni juve? 

Z. Ilir Bejtja Është më e thjeshta 

Znj. Anila Hajnaj  Ne kemi një mendim tjetër 

Z. Ilir Bejtja Si e ka Bashkia mendimin 

Znj. Anila Hajnaj  Bashkia e ka mendimin kështu si ne 

Z. Ilir Bejtja Nëse këto të ardhura nuk përdoren për rroga nuk mundet Bashkia të ketë 

mendimin që këto të ardhura ti kalojnë muaj për muaj por duhet ti kalojnë në fillim të vitit që 

të ketë mundësi ti tenderoj, ti përdori është një proçes i cili lidhet edhe me përdorimin. Ti nuk 

mundesh ti përdorësh një  të ardhur siç është kjo në mënyrë efektive dhe të kesh mundësi ta 

tenderosh kur ti nuk e di se sa do marësh muaj pas muaji 

Znj. Anila Hajnaj  Ata bazuar në rentën e një viti X, ata bëjnë planifikimin e buxhetit  

Z. Ilir Bejtja Si do ta bëjnë kur nuk ka ..Tjua sqaroj! Kjo nuk është e ardhur e konsoliduar. Kjo 

varet nga tregu ndërkombëtar i mineraleve, varet nga lejet e reja që hyjnë në ato që dalin 

nga puna, sepse ka plot. Kjo varet nga bisneset se sa do të prodhojnë. Tju marr një shembull 

bashkia Patos sa do ta planifikoj të ardhurën që do të marri nga renta për naftën për këtë 

vit? Ne nuk e dime sa naftë do kesh. 

Znj. Anila Hajnaj  …sipas vitit paraardhës.. 

Z. Ilir Bejtja Se ska sepse kështu është bursa, nuk ju kërkohet 

Znj. Anila Hajnaj Ju kërkohet 

Z. Ilir Bejtja Për rentën nuk i kërkohet 

Znj. Anila Hajnaj Jo për rentën, renta hyn tek taksa vendore 



Z. Ilir Bejtja Anila, do e zgjidhim dhe nuk ka asnjëlloj problemi por për t‟jua sqaruar renta 

është taksë kombëtare, është rentë minerare. Kanalizohet direkt në buxhetin e shtetit dhe 

nuk kalon kurrë tek një ent tjetër. Pra do të bëj gjithmonë rrugën në buxhet dhe më pas 

planifikimin dhe shpërndarjen. Dhe nuk mundet, sa kohë që ne nuk kemi të konsoliduar të 

ardhurat në fund të vitit, pra pa mbyllur kompanitë bilancin deri në 31 mars, ne nuk mund të 

nxjerrim dot se sa është renta. Një shembull, në 2016 totali i naftës që u prodhua në Shqipëri 

ishte rreth 800 000 tonë. Totali i naftës që planifikohet të mbyllet sepse nuk është mbylluar 

akoma 2018 është rreth 870 000 tonë. Në 2015 ka qënë 1 400 000 tonë. Planifikohet dhe 

supozohet që po të rritet bursa të shkoj diku te 62$ për ..të shkoj diku te 82-83, që ne të 

shkojmë prap në 1 300 000. Pra këto janë gjëra që ne nuk varet vetëm nga ne. Po kështu 

edhe për çdo lloj minerali. Mund të di ndonjë që ka gurore se çfarë projektesh do ketë për 

të shtruar rrugë në zonën e vet për të …renta këtu është shumë e ulur. Megjithatë këtë 

përgjigje do na e japi Ministria e Financave, ju lutem. Proçedura tatimore nuk ndryshon 

është ligj organik, po propozon gjithashtu që të ndryshoj ligji mbi rentën, nuk ndryshon është 

gjithashtu ligj organik. Që do të thotë të shkohet në Parlament. Kurse kur flasim për 

proçedurën e shpërndarjes dhe të heqim elementët burokratik që ju parashtroni, hajde 

bëhemi bashkë dhe i heqim sepse lidhen me letra dhe dokumenta. Por shpërndarja mujore 

nuk ekziston 

Znj. Anila Hajnaj  Më fal ata ka raste që e kanë marrë në mars, qershor, shtator dhe e kanë 

marrë dhe në nëntor. 

Z. Ilir Bejtja Hajde ta stabilizojmë 

Znj. Majlinda Hafizi Anila, më fal. Unë jam Drejtoresh e Politikave të Zhvillimit Ekonomik pranë 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Nuk po flas në mënyrë definitive por mendoj se 

duhet të jeni informuar, që e para për nismën e re që ka marrë Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve për të kaluar të gjitha këto lloj shërbimesh dhe fomularësh në rrugë elektronike në 

kuadrin e reformave dhe rregullimit që ty të lehtëson  

Z. Ilir Bejtja Lehtëson pushtetin lokal 

Znj. Majlinda Hafizi Po, ekzakt. Dhe e dyta unë nuk di ndonjë dispozitë ligjore që të jetë e 

përcaktuar/nominuar, një herë në muaj apo tre herë në muaj. Mbase ju keni të drejtë në 

rastin e ankesave sepse ne na vinë shumë dhe që ngrenë shqetësimet por përsëri mbështet 

logjikën ekonomike dhe administrative proçeduriale që zotëria sapo ju sqaroj. Pra është pak 



e vështirë të bësh palnifikime reale për PBA e ardhshme për qeverisjen vendore, kjo është 

një taksë 

Znj. Anila Hajnaj  Dua të pyes çfarë planifikimesh reale 

Z. Ilir Bejtja Sa taksa do mbledh 

Znj. Anila Hajnaj Jo nuk është pjesë e planifikimit. Unë si bisnes paguaj një rent sa herë 

eksportoj ose sa here bëj shitje të brëndëshme, mbahet renta dhe kjo rent a kalon direkt në 

sistem 

Z. Ilir Bejtja Nuk kalon direkt në sistem 

Znj. Anila Hajnaj  Kalon direkt në sistem dhe në momentin që kalon direkt në sistem 95% ti 

shkoj shtetit 5% ti shkoj  

Z. Ilir Bejtja Vetëm TVSH-ja kalon direkt në sistem. Kjo është me mbyllje bilanci. Bisneset i keni 

këtu, pyeti bëni derdhje mujore 

Z. Përparim Alikaj Jo, ka raste që dhe në tre muaj nuk bëhet asnjë lloj gjëje 

Z. Dritan Dervishaj Eksportet paguhen direkt në doganë kurse shitjet e brendëshme deri në 

datë 15 të muajit pasardhës 

Znj. Anila Hajnaj  Ja ku e thotë të muajit pasardhës, pra ne e kemi realisht rentën pse duhet 

të sorrolatemi ne 

Z. Ilir Bejtja Nuk kemi pse sorollatemi 

Znj. Majlinda Hafizi Sistemi është duke u përmirësuar realisht 

Z. Përparim Alikaj Kam një pyetje! Ka raste kur renta dhe ky 5% është relativisht i madhë për 

një zonë që është e vogël, pa banorë. Këtu duhet parë kjo punë sepse nuk mund ti japësh 

një shumë aq të madhe kësaj zone pa mare parasysh që janë dhe lojtarë të tjerë.. 

Z. Ilir Bejtja Nuk ka lidhje se sa i vogël është territori, kjo do të thotë se aty ku paguhet shumë 

edhe demi është më i madhë. Në ligj duhet të shprehet taksative që duhet të shkoj aty ku 

bëhet demi dhe nuk mund të jetë ndryshe 

Znj. Anila Hajnaj Ne i kemi thënë atyre të publikojnë në faqet e tyre online se ku ka shkuar 

renta dhe sa lekë kanë shkuar  



Z. Ilir Bejtja Ato duhet të shkojnë për rikuperim dhe në zonën që ndikohet direkt 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Znj. Anila Hajnaj Dhe diçka tjetër, monitorimi i Bashkisë Ura-Vajgurore, janë 9 kompani që 

punojnë gjithë kohës dhe deri në janar ata kishin marrë 46.000 ALL. Në atë zone janë edhe 

tre puse të Albpetrolit. 

Z. Ilir Bejtja Në Ura-Vajgurore? 

Znj. Anila Hajnaj  Po dhe nga nafta ata nuk merrnin asnjë gjë 

Z. Ilir Bejtja Nga renta nuk marrin? 

Znj. Anila Hajnaj  Nga nafta nuk marrinin rent fare 

Z. Ilir Bejtja E keni verifikuar nëpër libra këtë? 

Znj. Anila Hajnaj  Nuk e merrnin rentën e Albpetrolit 

Z. Ilir Bejtja Nuk kanë aplikuar apo nuk jua jep njeri 

Znj. Anila Hajnaj  E di si është puna ne gjetëm dhe gabime në proçedura dhe i kemi lënë 

dhe udhëzime 

Flasin disa antarë në të njëjtën kohë 

Z. Ilir Bejtja Anila që të ecim sipas axhendës. Të marrim katër pikat dhe ti shqyrtojmë mbase 

unë them që zgjidhja me doganat për rastin konkret nuk na zgjidh punë, mund ta gjejmë 

nërpërmjet AKBN-s dhe këtë informacion ta kemi edhe për pushtetin lokal. AKBN-ja e ka të 

plotë informacionin 

Znj. Anila Hajnaj  Nga AKBN-ja do të zvarriten gjërat 

Z. Ilir Bejtja AKBN-ja është direkt në varësinë tonë dhe nëse unë drejtoj këtë, drejtoj edhe 

AKBN-në 

Znj. Anila Hajnaj Zoti Kryetar sa vite kemi eksperiencë me AKBN dhe Raportet kanë qënë të 

vonuara 

Z. Ilir Bejtja AKBN-ja është direkt në varësinë time 



Z. Robert Beshello Më falni pse thoni është zvarritur nga AKBN-ja. Kush informacion ju është 

vonuar 

Znj. Anila Hajnaj  Edhe raportimet e EITI gjithmonë me vonesë kanë ardhur 

Z. Ilir Bejtja Po ka ardhur i gjithi i plotë dhe pa kontributin e tyre ne nuk e mbledhim dot 

Znj. Anila Hajnaj  Nuk e diskutoj. Unë mund tju them diçka duke qënë se ndoqa proçedurat 

me hollësi. Kam bërë takim në Drejtorinë e Doganave dhe më thanë bashkitë nuk e njohin 

ligjin. Nuk ka nevojë të shkojnë në Drejtoritë Rajonale të Doganave por mund të vinë këtu 

dhe të na bëjnë një kërkesë 

Znj. Majlinda Hafizi Nuk është argument të thuash që Bashkitë nuk e njohin ligjin  

Z. Ilir Bejtja Mund të jemi të saktë, dogana jep vetëm një pjesë të informacionit vetëm për 

atë që eksportohet por lejet minerare mblidhen për të gjitha produktet që përpunohen në 

vend. Dhe një nga produktet që përpunohet në vend është edhe nafta dhe nuk 

përpunohen pak dhe së shpejti rafineria do të përpunoj deri në 50-70 mijë tonë në muaj që 

është rreth 65% e prodhimit që ne kemi. Kjo do të thotë që në doganë ti do të marësh 

informacion për 40% të naftës që eksportohet dhe për 60% do të duhet ta marësh patjetër 

nga AKBN-ja ose nga organe të tjera që e mbledhin këtë. Kështu që ne nuk mund të 

vendosim një standart të këtillë që ti shpërndajnë Bashkitë kudo, le ta bëjnë nuk ka problem 

sepse ka dhe një ligj për marrjen e informacionit por kjo do të ishte lodhje për ata 

Znj. Anila Hajnaj  Ky është ligji që e thotë një gjë të tillë 

Z. Ilir Bejtja Po le ta marrin  

Znj. Anila Hajnaj  Ne nuk po themi për proçedurat 

Z. Ilir Bejtja Nuk është problem për ne  

Znj. Anila Hajnaj  Unë po ju tregoja për proçedurat që janë të zgjatura cilat janë problemi, 

renta nga Albpetroli ata nuk e marin fare, nuk kanë dijeni dhe informacion të saktë nga 

Drejtoria e Tatimeve për sa i përket rentës për shitjet e brëndëshme 

Z. Ilir Bejtja Pse nuk kanë informacion, pse i beson këto të Bashkive 

Znj. Anila Hajnaj  Po sepse ata më tregojnë shifrat  



Z. Ilir Bejtja Seriozisht e ke. Po të them diçka, Bashkia e Elbasanit, ta merr mëndja ty që nuk 

ka informacion për ato që prodhohen në Elbasan? 

Znj. Anila Hajnaj Të gjitha Bashkitë që ne kemi monitoruar kemi gjetur problem 

Z. Ilir Bejtja I kanë fajet vetë  

Znj. Anila Hajnaj  Ne e kemi që proçedurat janë të zgjatura dhe nëse ligji e thotë që brënda 

30 ditëve të muajit pasardhës, nuk janë të tilla dhe ne themi në mënyrë që të shkurtojmë 

këto proçedura dhe të mos ketë 4 institucione të përfshira në rialokimin e rentës 

Z. Ilir Bejtja Do e verifikojmë dhe do shohim nëse është e mundur dhe bëhet në ligj 

Znj. Anila Hajnaj  Dhe përse është arsye që Bashkitë të kontaktojnë me Drejtoritë Qëndore 

të Tatimeve dhe të Doganave sepse Drejtoria e Doganave e Përgjithshme brënda 10 ditëve 

nëse Bashkia i bën një kërkesë me shkrim dhe i dërgon në excel emrin e kompanive dhe 

niptin sepse ne e kemi kollaj dhe nuk bëjmë gabime, atij i erdhi një listë e gjatë dhe ai i 

Bulqizës rakordonte  

Z. Ilir Bejtja Po pse të lodhet ai ta bëj këtë punë kur ne i gjejmë një mekanizëm detyrues që 

një institucion i vetëm qëndror të japi informacion të integruar total që të mos shpërndahet 

në shumë vende 

Znj. Anila Hajnaj  Këtë them edhe unë 

Z. Ilir Bejtja Hajde ta bëjmë këtë 

Znj. Anila Hajnaj  Dhe një nga propozimet tona është që janë Bashki që kanë kontribut të 

vogël në rent dhe ne propozojmë që këto që kanë kontribut të vogël të marrin 100% rentën. 

Z. Ilir Bejtja Pse, ku është e drejta këtu 

Znj. Anila Hajnaj   Sepse ata kanë ndotje të jashtëzakonshme 

Z. Ilir Bejtja Ska lidhje ata le të gjejnë programe të tjera. Renta është e ardhur Kombëtare 

dhe përfitonë  e gjithë Shqipëria nga ajo. Ne do të rrimë te një standart. Të rimë tek kjo që 

të rrisim pjesën e kontributit për zonat që ndikohen në mënyrë të drejt përdrejt. Të bëjmë 

propozimin që kemi dhe nuk është i paligjshëm propozimi sepse ka qënë  më përpara po 

25% por duhet të kishe tejkaluar të ardhurat  e tua me 50%. Pra duke vajtur te 25% dhe duke 

hequr kushtin e të ardhurave, ne shkojmë po te ligji që kemi qënë. Mekanizmi i parë 5% na 



ndihmoi që në mënyrë direkte ato të marrin diçka edhe pse rezulton e vështirë. Të heqim 

pjesën e vështirësisë dhe të shkojmë tek kontributi që u takon sipali ligjit bazë që kemi pasur 

në ligjin minerar dhe besoj që më pas realizojmë një të drejtë e fituar e atyre por e 

vështirësuar me proçedura. Dakort jeni? 

Znj. Majlinda Hafizi Anila nuk e di se sa je e informuar por ka pasur një grup pune 

ndërministror/ndërinstitucional në nëntor-dhjetor dhe janë diskutuar këto propozimet tuaja 

për bashkitë e vogla që kanë nivel të ulët jetese dhe është propozuar një action plan në 

nivel kombëtar për masat që do të merren për të promovuar zhvillimin krahas ritjes së rentës 

që edhe juve e keni propozuar  por edhe  masa të tjera si sociale, ekonomike, traing .., si e si 

që të promovohet pjesa e rinisë për ti futur në punë, pra ekziston një action plan. Në dijen 

time ka kaluar në VKM dhe Ministria duhet të ketë informacion sepse unë kam qënë te grupi 

për Draftim dhe nuk e di proçedure e Miratimit dhe mos gaboj ka qënë z. Enis Aliko kryetar i 

grupit dhe në dijen time i kanë përfshirë si pika dhe mirë është që ta merrni si dokument  

Z. Ardit Kamberi Ky është një avantazh Anila që këtu kemi përfaqësues nga të gjitha 

Institucionet dhe ky është një avantazh jo i vogël 

Znj. Anila Hajnaj  Thjesht po jua kërkoj këtu zyrtarisht, a ka mundësi që të kemi një 

informacion për rentën e alokuar për vitin .. 

Znj. Majlinda Hafizi Ne do të lëmë takim direkt me Drejtorin, që planifikon Buxhetin Lokal dhe 

do të sqarojmë sepse në dijen time shumë gjëra janë bërë 

Znj. Anila Hajnaj  Sepse në dokumentacionin që ju ofroni  renta është e përcaktuar për çdo 

muaj 

Znj. Majlinda Hafizi Do e sqarojmë në takim sepse e di që janë marrë nisma dhe proçedurat 

burokratike po thjeshtohen dhe do të kërkoj unë ty tani 

Znj. Anila Hajnaj  Faleminderit! 

Z. Ardit Kamberi  Megjithëse pike jashtë axhendës, duket që mori kohë të konsiderueshme 

puna e rentës dhe është realisht shumë e rëndësishme dhe propozoj që në mbledhjen e 

ardhëshme ta kemi si pikë të detajuar specifikat e diskutimit lidhur me problemin e rentës. 

Ndërkohë paralelisht ju mund t‟ia nisni informacionin tuaj përfaqësuesve të Ministrive 

respektive.  Përfaqësuesi i Doganës kërkoi ndjesë pasi kishte ngatërruar adresën dhe ishte 

në Ministri. Në mbledhjen e ardhshme ai do të na bashkohet, nënDrejtori i Përgjithshëm i 



Doganave, Armand Raveli. Pjesë e axhendës e ditës së sotme është dhe ngritja e një Grup 

Pune i cili do të ndjeki me prioritet disa elemente që kanë të bëjnë me Corrective Action, 

me rekomandimet që dalin nga Raporti i EITI dhe natyrisht mund të bëhet pjesë e strukturës 

së këtij grupi për ndjekjen e problematikës së rentës që është një nga gjërat e rëndësishme. 

Mua më vjen mirë shkalla e informimit që ka shoqëria civile dhe gjetja e momentit për ta 

ngritur si problem pasi gjithmonë ka qënë edhe prokupim  i Sekretariatit, marrëdhënia me 

pushtetin lokal. Atëhere besoj se mbas koordinimin dhe informacionit dërguar me email 

mund të rikontaktojmë  dhe ta konvertojmë në një pikë axhende për diskutim në mbledhjen 

e ardhshme. Kalojmë në pikën e dytë, diskutim dhe natyrisht miratim i Overview, për 

corrective action të dala nga proçesi dhe misioni i Validimit. Natyrisht  në datën 13 shkurt 

2018, Bordi Ndërkombëtar i EITI  publikoi materialin zyrtar të konkluzionit të proçesit të 

Validimit Ndërkombëtar i ndërmarë për Shqipërinë dhe i shoqëruar me corrective action 

respektive. Pra atje ku ka gjetje në lidhje me përmirësimet e nevojshme  në konformitet me 

Standartin. Natyrisht adresimi i këtyre corrective action, duke i lënë Shqipërisë një vit në 

dispozicion, kryesisht janë detyra për MSG do të vlerësohet në validimin e dytë që formalisht 

fillon në date 13 shkurt. Misioni i Validimit Ndërkombëtar do të vij në Tiranë nga data 11 deri 

në 13 mars të këtij viti dhe është kërkuar nga Oslo të takoj antarë të MSG. Tani bashkë me 

prezantimin do të doja vëmëndjen tuaj ose prononcimin lidhur me këto data pasi një nga 

kriteret e përmbushjes së Misionit të Validimit është edhe kontakti me anëtarët e MSG 

sidomos  me ata që përfaqësojnë grupet kryesore të interesit, institucionet, natyrisht 

shoqëria civile dhe bisnesi. Në datat 11-13, më pas do të hyjmë në një nivel  më të detajuar 

lidhur me axhendën e takimeve. A do të mundësohet një takim me Misionin e 

përfaqësuesve të Validimit nga ana e përfaqësuesve të MSG-së?  

Antarët e grupeve përfaqësuese bien unanimisht dakort dhe janë në dispozicion të Misionit 

të Validimit gjatë periudhës 11-13 Mars 2019. 

Z. Ardit Kamberi  Në këtë kontekst nga ana e Sekretariatit dhe natyrisht me mbështetjen dhe 

vëmëndjen e MSG-së është përgatitur materiali i Overview, pra përmbledhja lidhur me të 

gjitha masat e corrective actions. Është një material me dokumentacion të plotë shoqërues 

duke filluar nga të gjitha aktivitetet, publikimet, kontaktet, takimet me pushtetin lokal, 

konferencat, workshop-et që janë kryer po ashtu botimet që janë bërë elektronike dhe në 

të gjithë mediat e tjera lidhur me masat që janë ndërmarrë dhe synojnë të përmirësojnë të 

difektet e konstatuara dhe përmirësismet e nevojshme të corrective action. Pa marë kohë, 

unë do të sygjeroja që në mënyrë shumë telegrafike ti përmëndja cilat janë propozimet dhe 



kërkesat e corrective action dhe po ashtu në mënyrë telegrafike çfarë janë gjetjet dhe 

adresimi i tyre. Është një material i cili është në anglisht, pasi në bazë të standartit ne jemi të 

detyruar ta kalojmë dhe miratojmë në MSG por kryesorja është që duhet bërë pjesë e 

proçesit të validimit të dytë dhe duhet dërguar në Oslo. Atëhere po bëjmë një përshkrim të 

shpejtë të kërkesave dhe natyrisht masave të marra. Në funksion të kërkesës 1.3.a të 

Standartit Ndërkombëtar, i gjithë materiali i corrective action fillon me angazhimin e 

shoqërisë civile ku duhet të demonstrojë një angazhim dhe performance shumë më të lartë 

në proçesin EITI. Shoqëria civile i është kërkuar të zhvilloj një  plan veprimesh për të adresuat 

të gjitha evergjencat dhe gap-et , brënda 13 majit, gjë që është bërë dhe në mënyrë të 

veçantë  lidhur me përbërjen dhe performancën e shoqërisë civile në MSG. Tani  të gjitha 

këto janë informacion i shteruar mbas edhe proçesit që është kryer në mënyrë të veçantë i  

zgjedhjeve të fundit. Në përputhje me kërkesën1.4.a të standartit duhet që MSG të siguroj 

një përfaqësim të plotë dhe transparent për secilin grup interesi. Unë kam mendimin që nga 

ana e MSG kjo është realizuar, përfaqësimi i grupeve të interesit të institucioneve është i 

plotë dhe në nivelin e duhur të vendimarrjes. Po ashtu nga shoqëria civile me formatin e ri 

dhe natyrisht dhe FIAA e cila përfaqëson dhe grupin e interesit të bisnesit. Në mënyrë të 

veçantë është kërkuar  që të garantohet përfaqësimi i Albpetrolit në MSG. Nuk ka qënë dhe 

është ndërmarr si veprim dhe tani  jemi në kushtet ku Albpetrol  përfaqësohet me një antar 

në MSG. Për hir të së vërtetës dhe që të jemi realist, në kërkesat e corrective action ka qënë 

që antari përfaqësues të jetë në nivel sa më të lartë vendimarrës drejtues dhe kjo mund të 

koordinohet edhe me Drejtuesin e Albpetrol  dhe të gjendet zgjidhja përfundimtare. Po 

ashtu është kërkuar nga MSG të ndërmarr aktivitete me shoqërinë civile dhe bisnesin  dhe të 

jetë sa më shumë prezente në komunikimin publik, media, website etj. Natyrisht është një 

punë e mirë e bërë muajt e fundit, ka prezencë të gjithë aktiviteteve që bën MSG në 

website po ashtu dhe shoqëria civile. Materiali do të plotësohet i gjithi Overview me të 

gjithë linqet është i gatshëm. Antarët e MSG është e rëndësishme dhe është kërkuar që ta 

adresojnë të gjithë problematikën që ka të bëjë me proçesin EITI pranë Institucioneve në 

mënyrë të veçantë për ato shtetërore dhe është normale ose unë besoj që është gjetur një 

koordinim  i duhur megjithë problematikat e ngritura dhe natyrisht ka vënd për përmirësim  

po jemi në proçes. Është kërkuar nga ana e MSG duhet realizuar vlerësimi  për çdo anatar 

të MSG.  Praktikisht janë bërë të gjitha vlerësimet dhe mbetet faza e anonçimit. Kërkesa e 

tretë, me kërkesën 2.2.a. në përputhje me standartin duhet të sigurojë një publikim të plotë 

të gjithë liçensave dhe konçesioneve, të dhënave të revokuara në dy sektorët respektive 



miniera dhe hidrokarburet. Gjë që është adresuar në Raportin EITI 2016. Po ashtu pak a 

shumë, në corrective action Nr.4, kërkohet e njëjta gjë. Një nga pikat e rëndësishme 

konsiderohet publikimi nga ana e qeverisë Shqiptare në Raportin EITI të të gjithë politikave 

të qeverisë për sektorët e minierave dhe hidrokarbureve, ndryshimet në legjislacion si dhe 

reformat iniciuar në këta sektorë. Gjë që është pasqyruar natyrisht në Raportet EITI dhe 

besoj se vlen dhe ka nevojë për një ritje të dimesionit  të pasyrimit të të gjithë politikave të 

ndërmarra së fundmi nga ana e qeverisë. MSG kërkohet të japi sqarim lidhur me praktikat e 

proçedurave që SOE, pra ndërmarjet me kapital shtetëror dhe praktikisht jemi në kushtet ku 

kërkohet informacion nga Albpetroli lidhur me përdorimin e fitimeve, riinvestimeve, 

kreditimit, financimin e palëve të treta etj, pra është një nga kërkesat  shumë të 

rëndësishme publikimi dhe transparenca i kompanisë së Albpetrolit lidhur me të gjithë 

transaksionet  dhe burimet fianciare që kryhen. Një pjesë e këtyre janë pasqyruar në raport, 

përshkruhen në Overview, unë po i lexoj vetëm si pika të corrective action. MSG duhet të 

siguroj që në raportet EITI të publikohen volume dhe vlerat e eksporteve të mineraleve dhe 

natyrisht një nga kërkesat është edhe për TAP por në perspektive, që të japi të dhëna lidhur 

me tranzitimin e gazit natyror në Shqipëri. Është kërkuar në një nga pikat në kërkesën 10, që 

të sigurohet monitorimi i pagesave të drejtpërdrejta subnational, pra lokale nga kompanitë, 

është nga pikat që vlen të diskutohet edhe më tutje në një nga pikat e axhendës së 

mbledhjes së ardhshme. MSG duhet të siguroj që pagesat e ardhura nga industria nxjerrëse i 

janë nënshtruar një auditimi i cili natyrisht aplikon standartet ndërkombëtare. Ka vend për 

përmirësim, shumë kompani i nënshtohen një auditi financiar por është një nga 

Rekomandimet e Raportit EITI. Kërkesat janë edhe për Administratorin e Pavarur, në 

corrective action që janë marr në konsideratë në Raportin 2016. MSG duhet të sigurojë 

informacion që të ardhurat nga sektori nxjerrës të cilat nuk përfshihen në buxhetin e shtetit 

të jenë të ndara, të përcaktuara dhe të dokumentuara. Ato të ardhura që nuk përfshihen 

në buxhet, pra edhe të karakterit quasi fiskal. MSG duhet të siguroj qartë një ndarje të 

shpenzimeve të detyrueshme dhe jo të detyrueshme, shpenzimet me karakter social duhet 

ti pasqyroj dhe ti publikojë si një detyrë për Raportet e ardhëshme. Si një detyrë qo do ti 

vihet Administratorit të Pavarur, i cili besoj do të kontraktohet së shpejti. Të pasqyroj dhe 

ndarjen e drejtë të shpenzimeve me karakter social të bëra nga kompanitë. MSG duhet të 

sigroj që të publikohen të dhëna të plota për përfituesit  real. I gjithë proçesi i transaprencës 

për Benficial Ownership është një nga proçeset më të rëndësishme do të theksoja unë, për 

këtë vit, pasi ky vit konsiderohet viti i Beneficial Ownership. Është diskutuar edhe në 



mbledhjet e kaluara të MSG që Shqipëria duhet dhe ka afat përfundimtar të publikoj listën 

e plotë të përfituesve realë për të dy sektorët brënda Janarit të vitit 2020. Unë do ta quaja 

një nga sfidat e MSG 

Z.Përparim Alikaj Mund të realizohet praktikisht? 

Z. Ardit Kamberi  Ne e kemi filluar proçesin dhe natyrisht është pjesë shumë e rëndësishme 

dhe është inkorporuar në amendimin e ligjit për transparencën  dhe është pjesë e shtysës të 

draftimit dhe miratimit të atij draft ligji dhe është një nga sfidat tona. Mua më vjen mirë që 

kemi prezencën e kryetarit Bejtja në këtë Grup Ndërinstitucional dhe natyrisht edhe të 

përfaqësuesve të Minsistrisë së Financave dhe institucioneve të tjera. Është një proçes i cili 

natyrisht  ka kaluar në detyrues për Shqipërinë ashtu  si dhe për gjithë vendet e tjera antare 

ku efektivisht të gjitha të dhënat për Beneficial Ownership duhet të jenë publike brënda 

fillimit të viti të ardhshëm 

Z. Ilir Bejtja Do të kërkoj dhe ndryshim në ligj kjo? 

Z. Ardit Kamberi  Prandaj e kemi përfshirë edhe në ligjin për transparencën 

Z.Përparim Alikaj Merr kohë 

Z. Ilir Bejtja Nuk besoj se është proçes dhe aq i lehtë 

Z. Ardit Kamberi  Një pjesë e të dhënave aktualisht është e ezauruar dhe ne e publikojmë 

një pjesë të mirë të të dhënave por sipas Standartit, kërkon një lloj modifikimi të ligjit 

Z. Ilir Bejtja Kjo është puna, se nëse kërkohet një ndërhyrje në ligj do të na marri kohë dhe se 

di nëse ne do ta kemi brënda raportimit të këtij viti 

Z. Ardit Kamberi  Të përpiqemi të maksimizojmë të paktën një rezulatat, mund të mos jetë 

përfundimtar   

Z.Përparim Alikaj Të përpiqemi ta bëjmë mos thuaj duhet 

Z. Ardit Kamberi  Është kërkesë 

Z. Ilir Bejtja çështja është se sa do të jemi ne të zotë t‟ia dalim 

Znj. Ola Mitre Dhe si do të zgjidhet pjesa e offshore sepse ka shumë pronarë të regjistruar në 

parajsa fiskale dhe informacioni aty është  



Z. Ilir Bejtja Ato minimalisht kanë detyrimin e këtushëm dhe të jenë të identifikuar 

Znj. Ola Mitre Vetëm me përfaqësuesin që do të kenë në Shqipëri 

Z. Ilir Bejtja Jo edhe si share, nuk ka rëndësi se si dhe ku janë regjistruar, po kush i merr 

përfitimet është e detyrueshme të dihet. Le të jetë i regjistruar atje për aq kohë sa 

regjistrohet në një vend  i cili e ka në ligj Transparencën për Beneficial Ownership ti do të 

respektosh ligjin e vendit ku bën biznes dhe jo të vendit ku je regjistruar 

Znj. Ola Mitre Nëse flasim për pronar real 

Z. Ilir Bejtja Çfarë do që të jetë. Kush do që vjen, nëse ne do ta kemi në ligj, është i detyruar 

të deklaroj se kush është përfituesi. Më mbrapa në offshore apo ku do tjetër të jetë 

përshembull në Zvicër, ata mund të kenë një tjetër rrjet shpërndarje brënda vetes por e 

ndjek tjetër kush. Por sot ne as këtë nuk e kemi dhe është një hap që po e bën e gjithë 

Europa, problemin me Beneficial Ownership dhe kam përshtypjen që do hyj shumë shpejt 

në Direktivën Europiane 

Z. Ardit Kamberi  Është  

Z. Ilir Bejtja Atëhere ne duhet të fillojmë menjëherë të bëjmë ndryshimet në ligj 

Znj. Ola Mitre Mund të bëj një ndërhyrje tjetër meqë ishte një nga rekomandimet për 

përqasjen në media, meqënëse vij dhe nga pjesa mediatike, u diskutua edhe sot, mendoj 

se duhet të jenë vendime që duhet të jenë publike edhe për opininon publik 

Z. Ilir Bejtaj Te pjesa e Transaprencës? 

Znj. Ola Mitre Po tek pjesa e Transaparencës 

Z. Ilir Bejtaj Nëse ne e rregullojmë në Ligj është detyrim Transparenca  

Znj. Ola Mitre Përshembull, sot MSG-ja ndërmorri inciativën për ndryshimin e legjislacionit dhe 

lehtësismin e proçedurave .. 

Z. Ilir Bejtja Ne mund të shkruajmë kërkesat që na janë bërë sepse nuk e merr MSG-ja këtë 

lloj iniciative por duhet ta marri patjetër Misnistia, Ministria e Financave, Minsitria e Drejtësisë, 

këto do të adresohen nuk mund të marrim ne iniciativë. Ne do i dërgojmë kërkesën për … 

sepse është kërkesë direkt për transpozim, në legjislacion institucioneve përkatëse. Gjithë 

secili aty ku përfaqëson do të jetë i përfshirë sepse jo çdo kush prej jush është i përfshirë në 



një proçes të tillë. Ne e kemi detyrim të filloj dhe këtë duhet ta themi dhe si kërkesë është e 

mira të bëhet publike, kërkesë nga Sekratariati EITI 

Znj. Anila Hajnaj  E ka në kuptimin, si përshembull që çfarë u diskutua sot këtu ta bëj publike 

si takim i MSG 

Z. Ilir Bejtja Patjetër 

Z. Ardit Kamberi  Ne i bëjmë publike dhe evidentojmë problematikat pas çdo mbledhje 

Z. Ilir Bejtja Ne jemi transparent dhe minutat e takimit janë publike dhe brënda mundësive 

që kemi, pasi çdo strategji tjetër komunikimi ka kosto. Por ndërkohë çdo kush këtu ka të 

drejtën që nëpërmjet institucioneve të veta të bëj të njëjtën Transaprencë, të nxirrni po të 

njëjtin informacion edhe në faqet tuaja të internetit 

Z. Ardit Kamberi  Madje kjo është e rekomandueshme 

Z. Ilir Bejtja Patjetër 

Znj. Ola Mitre Për sa i takon informacionit konfidencial  

Z. Ilir Bejtaj Ajo që standartizohet si minuta takimi, temat dhe vendimet që janë marrë, jeni 

të lutur ta bëni të gjithë dhe ta ekspozoni në bllok aty ku keni mundësi. Secili nga ju nëse ka 

opinione apo komente, vendosni thjesht emrin tuaj.  

Znj. Ola Mitre Kjo e bën dhe më vizive Nismën  

Z. Ilir Bejtja Patjetër dhe na ndihmon 

Z. Ardit Kamberi  Duhet theksuar që Sekretariati ka punuar në kushtet e mungesës të plotë 

të financimeve. Akoma nuk është miratuar financimi i Bankës Botërore 

Z. Ilir Bejtaj Besoj pas proçesit të Validimit do e kemi 

Z. Ardit Kamberi  Shpresoj edhe më shpejt, ka ngelur një problem te Ministria e Financave 

për  një koordinim me Bankën Botërore. Por gjithësesi ne kemi qënë prezent në aktivitete 

publike dhe sidomos e kemi kërkuar edhe parë të nevojshme prezencën e medias 

Z. Ilir Bejtja Mbase është e nevojshme të shikohet edhe kjo që thotë z. Kamberi, që kush ka 

mundësi të përfaqësoj MSG, në dalje publike do të ishte i mirëpritur, kuptohet për çdo nisëm 

që ne marrim këtu në tavolinën e EITI. Një nga problemet ngelet shpërndarja e të dhënave 



dhe uroj të arrijmë ta kemi maksimal pasi do na ndihmoj të jemi edhe më të rëndësishëm. 

Shumë pak veta e dinë se çfarë bën EITI apo çfarë ofron në kuptimin e ndërgjegjësim, 

shpërndarjes së informacionit apo iniciativave që mund të marrim. Nëse e kujtoni 5%, si 

rezultat i një Konference që organizuam Ne, u përmend në Panel dhe media si një nisëm e 

ndërmarrë  nga ALBEITI. Sa më në nivele të larta ta kemi shpërndarjen e informacionit aq 

më mirë do të jetë 

Z. Ardit Kamberi  Natyrisht dhe me një koordinim, ju lutem 

Z. Ilir Bejtaj Të informohemi të gjithë që është duke u bërë kjo gjë 

Z. Ardit Kamberi Po, me një rakordim me Kryetarin dhe për elementët teknik me Sekretariatin 

pasi ne jemi në dispozicion të MSG-së gjatë gjithë kohës 

Znj. Anila Hajnaj  Kjo që thoni ju është e vërtet sepse dhe me sa pamë ne në terren proçesi i 

Transaprencës nuk njihej dhe ky duhet të jetë dhe fokusi i një Strategjie Komunikimi   

Z. Ardit Kamberi Dy pikat e fundit të corrective action kanë të bëjnë me angazhim e 

antarëve të MSG lidhur me bashkëpunimin dhe institucionalizim me institucionet që 

përfaqësojnë për të bërë follow up të gjitha rekomandimet e dala nga raporti dhe natyrisht 

të gjithë prioritetet  EITI . Në këtë konktekst, ne e kemi dhe një pike në rendin e ditës së 

takimit të sotëm, që ka të bëjë dhe me ngritjen e një grupi pune të përhershëm për ndjekjen 

në vijim të rekomandimeve të lëna qoftë nga Validimi qoftë dhe nga Raportet EITI që janë 

periodike. Natyrisht është në diskricionin tuaj të propozoni dhe të miratoni përbërjen e grupit 

të punës. Unë do të sygjeroja që të ishin përfaqësues nga të tre grupet e interesit. Por është 

një grup që merr ngarkesë dhe duhet të ketë një lloj aftësie në vendimarrje dhe të bëj 

follow up të gjitha problematikat që dalin nga ky proçes. Adresimi i komenteve dhe 

rekomandimeve të raporteve, të gjitha problematikave dhe prioriteve që dalin dhe ku 

natyrisht të bëhet pjesë edhe e diskutimi i rentës dhe çfarë diskutohet në MSG. Nëse ne 

mund të bëjmë një bypass lidhur me pikën e miratimin e grupit të punës është edhe ky një 

moment, pra si sygjerohet, kush mund të jenë antarë që do të përfaqësojnë institucionin, 

shoqërinë civile dhe biznesin. Të ketë relativisht një lloj kohe dhe një mundësi angazhimi në 

dispozicion. Keni ndonjë mendim që ta institucionalizojmë një grup pune? 

Z. Ilir Bejtja Vetëm një problem do ketë, pasi njerëzit/antarët angazhohen edhe ska asnjë lloj 

shpërblimi. Nëse angazhohen tre persona, këta do i duhet të kenë më shumë angazhim 



dhe duhet të gjejmë një fomulë pagese, të paktën për dieta, shtypshkrime, komunikime të 

gjitha 

Z. Ardit Kamberi Patjetër, nga ana jonë disponibiliteti është por vetëm ta formalizojmë  

Z. Ilir Bejtja Kur të diskutohet buxheti dhe nëse nuk e keni diskutuar duhet të parashikohet 

dhe një fond, ku të quhet Fondi i Shpërndarjes dhe Informimit 

Z. Ardit Kamberi  Fondi është përcaktuar  dhe është MSG që e vendos 

Z. Ilir Bejtja Do ta vendosim patjetër! Të mos bihem në konflikt me standartin por do të 

vendosim një pikë në buxhet që lidhet me shpenzimet ekstra të kësaj natyre që vinë për 

shkak të aktivitetit të shtuar. 

Z. Ardit Kamberi  Dakort dhe për emrat mund të diskutojmë në një moment të dytë  

Z. Ilir Bejtja Të lihet që secili grup të ketë një përfaqësues 

Z. Ardit Kamberi  Dakort! Dhe pika e fundit ka të bëjë me BO çka e diskutuam edhe 

përpara. Pra prioritet gjatë këtij viti për finalizimin e proçesit të BO. Materiali i detajuar lidhur 

me corrective action dhe me progresin që është bërë për secilin është vendosur në 

dispozicionin tuaj, është në anglisht edhe për të finalizuar dokumentacionin përfundimtar që 

do të niset në Oslo. Gjithësesi mund të kemi në parim një miratim dhe përmirësime gjatë 

proçesit. Kalojmë në pikën tre 

Z. Ilir Bejtja Për materialin jeni dakort?  Apo ta lëmë që gjithësecili ti sjelli komentet dhe të 

shprehet me email 

Z. Ardit Kamberi  Kjo ka të bëjë kush janë corrective action dhe të gjitha masat që janë 

marrë nga Shqipëria për të korrigjuar dhe adresuar 

Z. Ilir Bejtja Dakort! 

Z. Ardit Kamberi  Kalojmë në pikën tre. Me afrimin e çdo Konference Globale të EITI 

Ndërkombëtar ka një iniciativë nga Sekretarioati Ndërkombëtar në Oslo që të  ndërmerret 

një proçes lidhur me mundësinë e përforcimit të implementimit të EITI në nivel 

Ndërkombëtar. Dhe kryesisht është fokusuar në përforcimin dhe përmirësimin e Standartit 

Ndërkombëtar EITI. Në këtë kuadër në mbledhjen e 41 të Bordit që u zhvillua në Dakar, Bordi 

Ndërkombëtar vendosi që të ngrinte një grup pune i cili u finalizua si proçes dhe ky grup 



pune ka përpunuar një material paraprak dhe që  është dërguar në çdo Sekretariat 

Kombëtar. Ne na është dërguar para 10 ditëve, i cili natyrish ka bërë propozime për 

përmirësime në disa nga standartet që janë të evidentuar në materialin që ju keni përpara. 

Ky material kërkohet të diskutohet në MSG e çdo vëndi anëtar, nëse është dakort dhe nëse  

janë mundësitë reale dhe specifikat e vëndit që e mundësojnë ndryshimin e Standartit 

sepse nese shndërohet në Standart është e vështirë të rikthehet proçesi dhe të ridiskutohet 

dhe e dyta në bazë të këtij Standarti të përmirësuar do të Validohet çdo vend lidhur me 

performancën EITI. Kështu që ka rëndësi të shikohet në parim, dy janë requirements që 

kërkohet një lloj vëmëndje për Shqipërinë dhe të tjerat përmisojnë në pjesë apo në mënyrë 

të përgjithshme standartet ekzistuese. Kërkohet që nga antarët e  çdo MSG, e ritheksoj që 

10  ditë përpara e kemi marë njoftimin nga Sekretariati në Oslo, brënda datës 22 Shkurt,  pra 

brënda 10 ditëve, të bëhen komente në lidhje me këto pika që janë evidentuar dhe çfarë 

synohet të përmirësiohet apo ndryshohet në Standarti Ndërkombëtar EITI. Ne do ja kalojmë 

Sekretariatit në Oslo dhe në mbledhjen e ardhshme të Bordit EITI që zhvillohet në Kiev do të 

bëhen dhe miratimet respektive. Në përfitim të kohës unë po ju bëj një përmbledhje shumë 

të shkurtër se ku synohet sipas secilit requirement. Propozimi i parë i bërë nga grupi i punës 

ka të bëjë me përkatësinë gjinore dhe për mendimin tonë kjo është e mundur të futet dhe 

të aplikohet edhe në Standartin e ndryshuar. Synon në rritjen e rolit të gruas në 

vendimmarrje dhe manaxhimin në industrinë nxjerrëse dhe çdo MSG duhet të rishohi 

balancat gjinore. Publikimi në çdo vend antar i raporteve për disintegrimin e informacionit 

që kanë të bëjnë me përqindjen apo me prezencën e gruas në proçin EITI dhe sektorin e 

industrisë nxjerrëse dhe besoj kjo është e mundur të vendoset si pjesë dhe të kërkohet nga 

kompanitë apo sektori në përgjithësi se sa është përqindja si një informacion i detajuar 

Z. Ilir Bejtja Znj. Mitre mund të na ndihmoj shumë me këtë pike. Gjithësecili sipas 

kopetencave që ka ti shohi këto pika  

Z. Ardit Kamberi  Propozimi i dytë ka të bëjë me përmirësimin e publikimit sistematik të 

pjesëmarrjes së Shtetit dhe SOE-eve në sektorin nxjerrës. E ritheksojmë problemin e SOE-ve, 

në kushtet e Shqipërisë efektivisht është vetëm Albpetroli dhe në nivel të kontributit në 

buxhetin e shtetit nuk është signifikativ pasi është vetëm  0.12%  e kontributit 

 

Z. Ilir Bejtja Gjithësesi ka manaxhimin e kontratave të hidrokarbure 



Z. Ardit Kamberi  Në këtë rast është specifike për SOE-të, që ka të bëjë me të gjitha të 

ardhurat që mbledhin SOE-të nga Industria nxjerrëse, forcimin e publikimit të pasqyrave 

fianciare, si dhe publikimi i praktikave dhe rregullave që aplikojnë SOE-të lidhur me 

shpenzimet kapitale, investimet, prokurimet, kontraktimet, kreditë që marrin si dhe 

vendimarrja e MSG lidhur me shpenzimet quasi fiskale që kanë të bëjnë me kompanitë me 

kapital shtetëror.  Propozimi I tretë ka të bëjë me dhënien e liçensave dhe lejeve. Janë 

referuar kërkesa e standartit actual 2.2, kërkon të përmirësohet me një element më të gjerë 

lidhur me publikim e kontratave dhe liçensave të dhëna gjithmonë në vitin koherent. Këtu 

kërkoj vëmëndjen tuaj, pasi në kushtet e Shqipërisë disa kontrata preken nga kriteret dhe 

kërkesat e konfidencialitetit të kontratës. Këtu ne mund të bëjmë komentet tona lidhur se sa 

mund të bëhet publike nga e gjithë kontrata. Kërkesë e standartit është publikimi i 

kontratave dhe liçensave të bëhet integral, i plotë në gjithë komponentët dhe termat e 

kontratës 

Z. Ilir Bejtja Ka kontrata që janë ekzistuese dhe nuk mund të bëhen transparente 

Z. Ardit Kamberi  Ky është elementi i dytë, ku nuk preken kontratat që janë ongoing 

Z. Ilir Bejtja ..Nga eksperienca ime në EITI ka vënde që e bëjnë por jo në rrugë zyrtare duke 

përdorur kanale që kanë mundësi të kenë akses por që nuk kanë përgjegjësi para ligjit nëse 

e bëjnë 

Z. Ardit Kamberi  Po quhet informacion zyrtar i EITI  

Z. Ilir Bejtja Nuk quhet por mund ta mbledhësh këtë informacion por me rezerva. Nuk është 

pjesë e burimeve të raportimit dhe e vendos si kufizim, që ky informacion është jo zyrtar.  

Z. Emiliana Kola Në standart propozohet që kontratat që kanë qënë janë të 

rekomandueshme nëse mund të bëhen publike dhe për kontratat që do të vine në vijim 

Z. Ilir Bejtja Po ju marë një shembull nëse Bankers do të ishte akoma Kanadeze, ne nuk do ta 

kishim këtë problem. Sot Bankers është Kineze dhe në çdo lloj komunikimi që ne i dërgojmë 

na kthejnë si përgjigje që pyetja juaj do të dërgohet në Komunitetin Qëndror të Kinës dhe 

do ju kthejmë përgjigje 

Ne nuk kemi kontrata të reja shumë të rëndësishme. Kontratat që ne kemi janë ekzistuese 

dhe për këtë arsye duhet ti referohemi çdo stability disclosure që ka nëpër këto kontrata 

dhe nëse i referohen një legjislacioni që është në fuqi dhe modernizohet vit pas viti apo i 



referohen një legjislacioni ditën që kanë lidhur kontratën. Mund ta shohim këtë  nëpërmjet 

Albpetrolit dhe AKBN në sektorin e naftës, nëse kemi kufizime të tilla dhe nëse nuk kemi  

akoma më mire por une e di që kemi. Kemi pasur rastin e Bankers ku jo çdo e dhënë mund 

ta publikonim, sidomos pjesa që ka të bëjë me biznesit, proçedura e përllogaritjes së 

shpenzimeve sepse në marrveshje është konfidenciale 

Z. Përparim Alikaj Mund të bëj një pyetje ju lutem në lidhje me këtë që thatë ju.  Nëse vinë 

investitorët e huaj të cilët do ta kenë problem këtë gjë 

Z. Ilir Bejtja Nuk e kanë më sepse ka hyrë në fuqi ligji. Kush do që do të vij e ka detyrim 

Transaprencën në momentin që do të firmoset kontrata.  Çdo kontratë e firmosur pas 2014 

publikohet direkt ose është detyrim për publikim dhe nëse e kërkon si informacion duhet tju 

japet brënda 10 ditëve 

Z. Ilir Bejtja Kemi dy komitete, komitetin këshillimor dhe komiteti i miratimit të proçedurave 

teknike që është i përbërë nga Albpetroli me përbërje të barabartë dhe pala e cila është e 

lidhur në marrëveshje, këto nuk dalin sepse janë me protokoll dhe duhet të vendosi vetë 

komiteti që ti bëjë publike ose jo, por rezultatet e tyre me patjetër bëhen publike sepse mbi 

bazën e saj miratohet programi ekonomik i zhvillimit për vitin në vazhdim, i cili është 100% 

publik. Por sesi është vendosur, në çfarë rrethanash, kush tha çfarë, çfarë interesash u 

zgjidhën, kush fitoi më pak e kush më shumë,këto nuk bëhen publike,flas për marrëveshjet 

ekzistuese për marrëveshjet e reja çdo gjë është në “dritën e diellit” 

Z. Ardit KamberiPropozimi 5, ka të bëjë lidhur me një disclosure më të mirë të prodhimit dhe 

të eksporteve, ka të bëjë me kërkesën 3.2 dhe 3.3 të standartit, inkurajohet MSG-ja për 

publikimin e volumeve të eksporteve dhe prodhimit sipas kompanive ose projekteve. Gjë e 

cila është e bëshme në kushtet e aktualitetit në Shqipëri që ne i publikojmë dhe nuk ka 

ndonjë përplasje me këtë propozim. Propozimi 6 synohet publikim sistematik dhe përmirësimi 

i të dhënave nga qeveria dhe kompanitë edhe ky është pjesë e raportit EITI. 

Propozimi 7 ka të bëjë me reflektimin e transparencës së commodity trading meqënëse 

kemi 2 përfaqësues të rinj në MSG por me një problematikë të vjetër gjej rastin që të 

ridiskutoj konkluzionet e projektin pilot për Albpetrol-in lidhur me commodity trading. Çështë 

e vërteta me gjithë kontraktimin dhe angazhimin e Deloitte të drejtpërdrejtë nga Sekretariati 

Oslos, konkluzionet për këtë proçes nuk ishin të plota dhe në nivelin e dëshirueshëm. Duhet 

rikthyer në vëmendje çfarë duhet përmirësuar dhe në konkluzion të atij studimi që bëri 



Deloitte lidhur me Albpetrol për commodity trading, pra gjithë transaksionet që kanë të 

bëjnë me volumet, çmimet, kontratat, shitjet, disintegrimin e të gjithë elementëve që 

kërkohet sipas standartit EITI që ka të bëjë me Albpetrol 

Z. Sami Neza Mendoja se ishte një ndër materialet më të mira 

Z. Ardit Kamberi  Ai është i mirë por nuk përmbushi të gjitha kërkesat dhe pritshmëritë e 

standartit, është e drejtë  

Z. Ilir Bejtja E keqja është që përveç kësaj ata nuk u mjaftuan me informacionin që 

dërgojmë ne, kryqëzohet nëpërmjet bursës, kryqëzohet nëpërmjet operatorëve të tjerë lokal 

që nuk janë Albpetroli. Ndoshta kanë të drejtë në sugjerimin e tyre  

Z. Ardit Kamberi  Shqipëria u përzgjodh si rast pozitiv 

Z. Ilir Bejtja Jam i bindur që ka probleme lidhur me menaxhimin e mbetjes janë akoma tre 

depozita të mëdhaja  që ne i hedhim në Marinë, Selemë dhe akoma nuk është i zgjidhur. As 

nga ana Albpetrolit as nga ana Bankers 

Z. Ardit Kamberi Dhe jo vetëm por, lidhur me detajimin më shumë ka të bëjë me praktikat e 

detajimit të shitjeve 

Z. Ilir Bejtja Megjithë atë Albpetroli do të angazhohet 

Z. Ardit Kamberi  Propozimi 9 ka të bëjë me menaxhimin sipas kërkesave 5.2 dhe 5.3 të 

standartit me menaxhimin e të ardhurave dhe transfertave lokale. Inkurajohet MSG-ja për ti 

publikuar të ardhurat për nivelin lokal të industrisë nxjerrëse, si menaxhohen investimet dhe 

programet specifike nga pushteti lokal  

Z. Ilir Bejtja Kjo është pika që diskutuam në fillim 

Z. Ardit Kamberi  Në funksion të diskutimit që bëmë. Propozimi 10 ka të bëjë me shpenzimet 

sociale po ashtu nga kompanitë nxjerrëse, kërkesa 6.1 e standartit ku është kërkuar një 

komponent që ka të bëjë me shpenzimet e karakterit mjedisor. Pra është shtuar jo vetëm 

sociale por dhe mjedisore si element i raportimeve EITI që unë e shoh si zhvillim pozitiv 

Znj. Anila Hajnaj  Ne e kemi bërë 

Z. Ardit Kamberi  Është bërë por jo si kërkesë e standartit, ka qënë në nivel gjysëm vullnetar 

dhe po ashtu kërkohet edhe një shtim i monitorimit të impaktit social dhe mjedisor po si 



kërkesë e standartit, ç‟impakt mjedisor ka dhe bëhet pjesë e raportit. Propozimi 11 ka të 

bejë me rekomandimet e raportit EITI të përmirësohen dhe të ndiqen më mirë nga MSG-ja 

që Shqipëria e ka në proçes dhe në vëmendje. Propizimi 12 është vlerësimi i impaktit të 

implementimit të EITI-it. Deri tani nuk është bërë një vlerësim real sesa proçesi EITI, pra të 

kuantifikohet sa sa proçesi EITI ndikon në ekonominë e vendit, në zhvillimin e qëndrueshëm 

dhe në impaktin social e mjedisor. Dhe duhet e kërkohet që pjesë e këtij përmirësimi të 

standartit që ka të bëjë me kërkesën 7.4, dokumentimi nga MSG-ja i përfitimeve. Pra të 

përllogariten në një formë, të shëndrrohen dhe të konkludojnë në një njësi matëse që  

Z. Ilir Bejtja Kto kërkohen të bëhen më vete apo gjatë raportimit? 

Z. Ardit Kamberi  Gjatë raportimit 

Z. Ilir Bejtja Pse të mos i bëjmë në ndarje më vete? 

Z. Ardit Kamberi Ne në dorë e kemi ta konsiderojmë si një pjesë të proçesi të transparencës, 

por kërkohet të futet si pjesë e raportimit dhe kërkohet që më pas të validohet sipas këtij 

standarti të përmirësuar 

Z. Ilir Bejtja Për ta bërë indipendente, që të jetë sa më larg subjektivizmit ne mund ta 

ngrejmë këtë formë dhe ta bëjë shoqëria civile 

Znj. Anila Hajnaj  Me shumë kënaqësi 

Z. Ardit Kamberi Është pjesë e sensibilitetit të kohëve të fundit të shoqërisë civile. Dhe e 

fundit, propozimi 13 që ka të bëjë me kërkesën 8.3 të standartit është teorike dhe mbase 

dhe tek kjo mund të jemi okay. Është futur ideja e një kriteri të ri dhe një kosiguence për mos 

përmbushjen e progresit dëmethënës për të parandaluar pezullimin e statusit nga çdo 

vend. Por mbi të gjitha kërkohet një kategorizim ekstra që nuk ka qënë në standartin e 

vjetër për vendet dhe per ato sekretariate që tejkalojnë përmbushjen e standarteve. Pra 

është konsideruar në rankimin dhe kategorizimin e vendeve si shkojnë lidhur me validimin 

dhe një emërtes e re për ato vende që i kanë tejkaluar kërkesat e standartit dhe ka 

preçedent si Senegali, dhe kjo mund të futet në standartin e ri të vlerësimit 

Këto ishin 13 pikat që ju i keni në dispozicion, mbase dhe një herë një ridiskutim dhe një 

rivëmendje nga secili anëtar i MSG-së për atë pjesë të sektorit ku ai gjen veten për të dhënë 

kontribut e komente për këto pika dhe ne natyrisht do ju dërgojmë zyrtarisht një 

informacioni plus  



Znj. Majlinda Hafizi Një summary të këtyre ku ne të shohim pikat dhe detajet 

Z. Ardit Kamberi  Dakort! Mbetemi tek pika e fundit e axhendës së ditës së sotme. Diskutimin 

e rekomandimeve të lëna nga raporti i EITI 2016 dhe fillimi punës për adresimin e tyre, 

natyrisht është pjesë dhe ka koherencën e grupit të punës që do ngrihet për të ndjekur të 

gjithë rekomandimet e raportit. Gjithsesi një detajim lidhur me 

Z. Ilir Bejtja Atëherë si do ia vëmë emrin këtij grupi? Ka ndonjë nominim? Që të ketë një 

produkt, një status? Sepse po i the grup pune është i përkohëshëm si tematik 

Z. Ardit Kamberi  Natyrisht! 

Znj. Emiliana Kola Mund ta  quajm nën grup 

Z. Ilir Bejtja Në çdo bord të organizuar sipas qeverisë moderne të koorporatave ka një 

komitet që quhet komiteti auditit. Mendoni se ne kemi një mundësi që të kemi një komitet 

auditimi dhe të këtë këtë detyrë brenda nesh?  Që auditon të gjithë vendimet tona janë 

kryer apo nuk janë kryer, ku ka ngecur, dhe raporton 

Znj. Majlinda Hafizi Auditi na ngatërron si temë 

Z. Ardit Kamberi Kam një merak tjetër që ai do të jetë në një fazë pasi është filluar ose 

materializuar proçesi dhe ai do auditoj konkluzionet dhe rezultatet e proçesit. Por në qoftë 

se jemi në kushtet ku do të kërkojmë një punë që duhet materializuar pra të merret një grup 

pune ose nëngrup, le ti vëmë dhe një emërtesë tjetër, por kështu është kërkuar nga 

standarti grup pune. Por që do të merret me adresimin e të gjithë corrective action 

Z. Ilir Bejtja Kur e kemi afatin që ne ta bëjmë një raportim për ndjekien e zbatimit? Për 

aktivitetin e deri tanishëm? 

Z. Ardit Kamberi Ky faktikisht është në proçes ongoing ne nuk e lidhim drejtpërdrejtë,për 

ndjekien e rekomandimeve 

Z. Ilir Bejtja Kemi rekomandime? 

Z. Ardit Kamberi  Kemi patjetër  

Z. Ilir Bejtja Që dhe MSG-ja të mos diskutojnë gjithmonë të njëjtat gjëra. Dhe ky grup të ketë 

tagër të autorizuar nga MSG-ja. Që të ketë tagër urdhërues, të zbatohen direkt. Vendosim 

që brenda këtij muaj të kemi 3 emra, janë të  mjaftueshëm 3 persona? 



Z. Ardit Kamberi  Besoj se është e mundur,  3 ose 4  

Z. Sami Neza Materialet që do të nxjerrin ata i bie të monitorojnë dhe punën e MSG-së 

Z. Ardit Kamberi  Jo jo ka të bëjë vetëm me këto 2 pika 

Z. Ilir Bejtja Nga ne janë, janë po ata që janë anëtarë të MSG-së 

Z. Ardit Kamberi  Auditimi ishte tjetër gjë 

Z. Ilir Bejtja Pyeta unë duke u bazuar tek standarti i organizimit të bordeve dhe këshilleve 

mbikqyrëse. Ky nuk është këshill mbikëqyrës është grup multi institucional por po mendoja 

që ne ta kemi një nominativ 

Z. Ardit Kamberi Të kuptohemi drejtë, do ndjeki vetëm rekomandimet e raportit EITI dhe 

rekomandimet e Validimit. Vetëm për këto dyja 

Z. Sami Neza Dakort! 

Z. Ilir Bejtaj Rekomandimet nuk janë vetëm për ne, nëse ka për ne dakort, por janë edhe 

për Sekretariatin, për grupet që janë të përfaqësuara, për qeverinë, për ministrinë, 

digasteret e ndryshme, në bazë të raportit dalin edhe rekomandimet, por mund të ketë dhe 

të tjera të cilat nuk janë të lidhura në menyrë direkte te lidhura me standartin e raportimit 

Z. Sami Neza Mos është kopetencë e Sekretariatit ta monitorojë këtë gje edhe ... 

Z. Ilir Bejtja Jam dakort unë, por po diskutojë që ne të kemi një mekanizëm tonin 

Z. Ardit Kamberi  Një grup pune të institucionalizuar 

Z. Ilir Bejtaj Dhe kështu është kërkuar 

Z. Ardit Kamberi  Është një kërkesë të ketë një grup formal nga MSG-ja, jo nga Sekretariati. 

Natyrisht është në suport nga Sekretariati në të gjithë kohën. Me gjithë përpunimin e draftit 

Z. Ilir Bejtja Thamë që do të lëmë një buxhet 

Z. Sami Neza Sepse është më mirë ti besohet një grupi jo të përkohëhëshëm 

Z. Ilir Bejtja Nuk është i përkohëshëm, është i mandatuar 

Z. Ardit Kamberi  Z. Neza volumin e punës dhe draftimin do ta bëjmë ne 



Z. Ilir Bejtja Mandatin e kemi më shumë se një vit ushtrimor, ne raportojmë çdo vit. Kështu si 

MSG ne e kemi mandatin e plotë të mjaftueshëm për ta bërë 

Z. Sami Neza Një dokument i cili vjen i plotësuar nga administrata vjen më i plotësuar dhe 

pastaj gjykimi dakort 

Z. Ilir Bejtja Bëhet fjalë për rekomandimet jo për raportin 

Z. Ardit Kamberi  Do e draftojmë ne materialin paraprakisht 

Z. Ilir Bejtja Normal do thuhet çfarë nuk është bërë, çfarë është bërë, do te materializohet si 

rekomandim nga Sekretariati 

Z. Dritan Dervishaj Më fal, mbledhjet që bëjmë ne janë një herë në tre muaj si praktikë. Kurse 

ky grupi ka më shumë kohë.. 

Z. Ilir Bejtja Jam dakort, unë mendova me qënë se ky grup do të përbëhet nga përfaqësues 

po brenda nesh dhe do jenë të angazhuar më shpesh sesa pjesa tjetër e anëtarve për këtë 

të ketë një buxhet i cili do të mund të përballojë udhëtime, dieta, nuk po them të këtë 

pagë, absolutisht jo, por disa shpenzime shtesë mund ti ketë. Do duhet të shkojë në Bankers 

në Fier dhe me anë të këtij buxheti ta përballoj. Po kjo nuk është problemi mund ta bëjë dhe 

herë pas here të rishikueshëm, por atje kërkohet të jetë permanent nga anëtarët. Nuk është 

një punë e përditshme, rekomandimet janë në një moment që ti lë detyrimin që gjithsekushi 

duhet ta respektojë. Më përpara ne nuk raportonim asgjë, sepse nëse këtu lihen 

rekomandime do të thot që ne nuk kemi respektuar standartin që kemi votuar vet. Pra është 

e mundur që ne ta realizojmë si kërkesë, megjithatë kemi kohë një javë. Ju, secili prej 

grupeve të zgjedhë një përfaqësues që ndoshta është dhe më disponibël ose është më 

pranë aktiviteteve këtu dhe ta kemi permanent, pastaj po këtu jemi nëse dikush është i 

pamundur gjithmonë mund të ndërrohet, por grupi është permanent si grup pa nominativ. 

Okay? 

Me leje, unë duhet të lëviz, është kënaqësi që do jemi bashkë, shpresoj që të zgjjidhim 

shumë shumë gjëra që deri dje nuk i kemi pasur mundësi ti zgjidhim. Do mundohemi të 

flasim për atë rastin të flasim tani për ta zgjidhur shtator-tetor, të mos kemi problemin që të 

mos kemi mundësi mos ta zgjidhim më kur është rregulluar me ligj apo dokumentacion. 

Neve gjithashtu përgatisim buxhet, buxhet qeverie, shteti, që nuk lidhet me standartet e 

bankës për pjesën e funksionimit të MSG-së dhe  AlbEITI-it, unë i sugjeroj secilt prej jush të 



mendoj një mekanizëm i cili rrit aksesin e të gjithë operatorëve sidomos atyre që nuk janë 

pjesë e administrarës publike në aktivitetet tona dhe jo thjesht vullnetare ku ne të mund të 

planifikojmë në buxhet që tani që të kemi dhe nga buxheti i qeverisë një fond mbështetës 

për aktivitetin e MSG-së të mos presim të kemi vetëm atë çka na lë standarti i Bankës 

Botërore, nuk mund të ndryshojmë gjërat jashtë pasi ka lloj lloj burokracie pothujse e 

pamundur që të kemi akses pasi e kemi provuar dhe herë të tjera por përgjigjet na kanë 

ardhur negative, kështu që ti mendojmë mirë gjërat që kanë kuptim, mos u kufizoni në 

shpenzime, të fillojmë ti përgatisim që tani sepse ka 2 momente që mund të realizohen. I 

pari është ai i standart që i referohet buxhetit të vitit pasardhës në të cilin kemi gjithë 

mundësitë dhe kohën e përgatitjes, dhe tjetri që është me ad-hoc që është në Korrik që 

bëhët gjithmonë në buxhet ku një pjesë e mirë e fondeve që janë planifikuar për investime 

dhe nuk shkojnë mirë sipas grafiqeve rialokohen nga qeveria për qëllime të ndryshme ku një 

nga qëllimet ishte edhe transparenca EITI, ta shohim këtë. Besoj do ta riaktivizojmë dhe një 

herë një proçes të nisur para 5 vitesh me kompanitë që na mbështesin, siç mbështesin EITI-in 

në nivel ndërkombëtar, kemi mundësi të gjejmë mbështetje dhe për EITI-in këtu. Aktivitetet si 

standart që kemi arritur ti sanksionojmë deri tani për raportimin të mos jetë i fundit por nësë 

mundet neve ti rrisim në totalin e tyre dhe të shpërblyer nuk kemi për të qënë asnjëherë por 

të paktën të mos ta fusim dorën në xhep. Ata që nuk vijnë nga administrata publike duhet 

ta theksojë këtë, kush vjen si përfaqësues i administratës publike nuk do të ketë akses sepse 

është pjesë e punës së tij dhe është paguar në institucionin ku punon. Përveç udhëtimeve e 

dietave shpenzimet e tjera lidhur me kontributin në MSG do i ri shikojmë. Pres opinionet e 

secilit prej jush 

Znj. Ola Mitre Meqënëse jemi këtu ja vlen të diskutojmë edhe atë pjesën mediatike që unë 

propozova, sepse nëse duam të jemi më viziv duhet një buxhet i vogël por i nevojshëm 

Z. Ilir Bejtja Për buxhet për mbështetje, për aktivitetin e MSG-së, MSG-ja është kjo tavolinë, 

është aktivitet vullnetar, e kemi provuar që vullnetarizmi fillon me vrull në janar dhe shuhet 

kur vjen fundi i vitit për të gjithë ne. Që të mos jetë mirëfilli i tillë, nuk po flas për shpërblim si 

shpërblehen zakonisht anëtarët e bordeve por të paktën një pjesë e mire e aktiviteteve të 

cilat neve shpesh jemi të detyruar ti lejmë, nuk i bëjmë, ose siç tha Z. Neza, ia lëmë 

Sekretariatit sepse Sekretariati e ndjek sepse ska punë tjetër, por ka ca gjëra që do të jetë 

mirë ti ndjekim dhe pse jo të jemi dhe të rimbursuar, kjo është ideja ime. Mendojeni mirë, 

kemi kohë ta ftillojmë gjatë gjithë kësaj kohe, do të bëjë çmos që kjo të jetë e mbështetur. 

Nuk është më qasje që këtë gjë duhet ta adresojmë tek EITI dhe Banka Botërore por mund 



të kemi edhe neve shpenzime të brendshme. Tashmë Sekretariati është në administratë 

publike dhe qeveria është e detyruar të përballojë një pjesë të mirë të shpenzimeve që 

lidhen edhe me funksionimin, jo vetëm me pagat dhe zyrat. Përderisa është kjo lloj 

mundësie ne mund ta parashikojmë diçka që të jetë pjesë e aktivitetit tonë. Konferencat që 

mund të bëjmë, workshop-et, trajnimet që mund të ndjekim, ka plot që mund të ndiqen 

nëpërmjet programeve që ne kemi me fondet e Bankës Botërore, nëpërmjet planifikimit që 

bëhet nga EITI, por ka të tjera që ne mund ti bëjmë brenda kuadrit tonë ligjorë në mënyrë 

specifike ne si shtet. Nuk është e pamundur, keni ndonjë pyetje për këtë? 

Z. Ardit Kamberi  Jo, kjo ishte pjesë e ëmbëlsirës në fund të drekës 

Z. Ilir Bejtja Nuk po flas për projekte. Ajo është histori tjetër nuk di sesi mund të gjejmë 

gjuhën, gjithsesi mendoni dhe për atë histori, por kjo është kryesorja, që ju këtë të mos jeni 

vëtëm kontribut vullnetar me duart në xhep. Të paktën kaq të kemi mundësi ta garantojmë. 

Dakortë? Shumë faleminderit! Na vaftë mbarë! 

Z. Ardit Kamberi  Z.Gjergo të lutem bëj një prezantim të shpejt të rekomandimeve të 

raporteve. Pika 6 e axhendës së ditës së sotme 

Z. Lluka Gjergo Për rekomandimet e lëna në raportin e EITI 2016 nga Deloitte Audit Albania, 

administratori i pavarur. Si material e keni të gjithë përpara, si gjithmonë një teknikë jo e re 

sepse pas çdo raporti EITI gjithmonë lihen rekomandime. Ne si Sekretariat kemi filluar ti 

detajojmë rekomandimet duke bërë një plan punë ku edhe fiksohet grupi ose pjesëtarët që 

do të merren me atë lloj rekomandimi. Rekomandimet janë edhe të anës teknike dhe të 

anës ligjore, etj.  

Rekomandimi i 1 ose problematika e 1 që del është aksesi në kohë i informimit të 

besueshëm nga ana e kompanive, për raportin EITI 2016 ka qënë problem jo i vogël mos 

raportimi i një sërë kompanish. Kjo erdhi për dy arsye, së pari sepse ne shtuam numrin e 

kompanive dhe mes tyre kishte kompani me volum pune të vogël dhe staf jo efektiv plus 

filloj përgatitja në atë kohë në një vit elektoral, së dyti mos përputhjet në rakordim, ku 

trajtohen problemi i kompaive të cilat ngatërronin informacionin, ku psh. fusin gjobat tek 

TVSH, tatimet etj.  

Pikë e dytë ishte proçese të revokushme, raportimi i të liçensuarve. Ajo që haset 

përgjithësisht në raporte është që ne i përzgjedhim kompanitë në bazë të volumit të punës 

së kryer që i bie  dy vjet para, sepse Standarti e ka 1+1, ne tani do të bëjmë raportin e vitit 



2017. Kur ndodh që ka të liçensuar që e kanë mbyllur aktivitetin, në vitin 2017 ka qënë aktiv 

ka prodhuar dhe sot nuk është aktiv. Duke mos qënë aktiv ai nuk përgjigjet për raportin, 

është një detyrë e cila proçesohet nga ana Sekretariatit, ligjërisht ata duhet të raportojnë 

por kur nuk ke detyrim është e vështirë. Në ligjin EITI ne kemi parashikuar dhe penalitete për 

kompanitë që nuk raportojnë,ku realisht penalitetet janë ato që i vënë në ujë dhe i zgjidhin 

problemet sepse kur ngelet vullnetar dhe me dëshirë ka edhe neglizhenca 

Znj. Ola Mitre Si është finalizuar drafti? 

Z. Lluka Gjergo Fillon penalizimi në vlerë lekësh dhe shkon deri tek heqia e licencës. Ai draft 

EITI që kemi përgatitur nësë do të bëhet ligj e zgjidh përfundimisht këtë problem 

Aspekte të tjera cilësore të analizës së pagesave, pra raportimi në bazë të liçensave, është 

një problem që trajtohet edhe në rekomandimet e Standartit EITI, ne kemi kompani psh në 

fushën e kromit ka subjekte që kanë 3-4 leje  minerale, sigurimi i të gjithë të dhënave për leje 

minerale është i vështirë, sasinë e prodhimit mund të japin ndonjë numër fiktiv të punonjësve 

por të detajojnë eksportin, të ardhurat etj është e pamundur sepse ata mbyllin vetëm 1 

bilanc. Edhe në standart është parashikuar që raste të tilla të unifikohen të bëjë një raportim 

dhe jo për çdo liçens 

Znj. Emiliana Kola Të bëjë një ndërhyrje, pikërisht raportimi për projekt është pjesë e 

ndryshimeve që janë propozuar tek standarti EITI kështu që dhe kjo duhet parë me kujdes. 

Z. Lluka Gjergo Propozimet që ka në Standartin EITI e sqaron edhe këtë moment kur bëhet 

fjalë për kompani të mëdha si Shell psh që ka në Shqipëri aktivitet dhe ka mundësi ta japi 

informacionin për  liçensë ndërsa për kompani të tjera është e vështirë 

Znj. Emiliana Kola: Mirë pra mirë unë tërhoqa vëmendjen që duhet parë 

Z. Lluka Gjergo Në standart i parashikon të dyja variantet 

Z. Robert Beshello Për lejet minerare, ligji minerar i detyron subjektet të raportojnë për liçens 

çdo leje minerare pavarësisht se një subjekt ka më shumë se një leje. Ai është i detyruar të 

raportojë prodhimin, shitjen, rentën. I raporton në AKBN 

Znj. Emiliana Kola Në bilanc si i paraqet? 

Z. Lluka Gjergo Një subjet ka disa liçensa 



Z. Robert Beshello Është tjetër gjë NIPT-i tjetër gjë leja minerare. Nipti lidhet me detyrimet 

tatimore, leja minerale lidhet me ligjin minerar. Dhe një NIPT mund të ketë më shumë së një 

leje minerare. Dhe ai raporton për çdo leje minerare 

Z. Lluka Gjergo Të flasim konkretisht, X subjekt ka 5 leje minerare, ka dhënë prodhimin e të 

5të lejeve minerare dhe ka dhënë vetëm një eksport  

Z. Robert Beshello Po vetem ate ka shitur 

Z. Lluka Gjergo Të tjerat i ka stock ai?  

Z. Robert Beshello Ka shumë mundësi 

Z. Lluka Gjergo Por kur del në eksport del me nipt. Jam dakort që ju e jepni të gjithë 

informacionin për leje minerare, drejtoria doganave kur marrim eksportet dhe drejtoria 

tatimeve jep vetëm të dhëna për nipt-in, kështu që në smund ta zbatojmë plotësisht këtë 

kërkesë. Dhe në standart ai e ka parashikuar të dyja variantet 

Znj. Anila Hajnaj  Më falni të bëjë një pyetje që të sqarohem. Unë jam një kompani që kam 

një leje minerare në Bulqizë dhe një diku tjetër atëherë kam 2 Nipte? 

Z. Lluka Gjergo Jo, jo nuk funksionon kështu, mund të na e sqarojnë dhe tatimet. Nipti 

sekondar lidhet vetëm me adresën 

Z. Përparim Alikaj Ne kemi një kompani në Tiranë, një në nipt sekondar në Rehov, por jemi e 

njëjta kompani, i njëjti NIPT 

Znj. Anila Hajnaj  Pse ke nipt për në Rehov? 

Z. Përparim Alikaj Sepse kam objektin e punës atje 

Znj. Anila Hajnaj  Pra ka kompani që kanë leje minerare në qytete të tjera dhe kanë NIPT 

sekondar dhe ato rentën e japin aty ku zbulon 

WWWNuk flitet vetëm për rentën por dhe pagesat e tjera 

Z. Përparim Alikaj: Të gjitha pagesat e tjera i bën me NIPT qëndror, që është një i vetëm për 

subjekt. Ne paguajm taksa bashkisë Korcës, dhe Tiranës 

Znj. Emiliana Kola Një kompani psh ka minierën por ka dhe gurore por bënë dhe shitje dhe 

ka disa liçensa të tilla, dhe duhet që çdo lloj kërkimi për EITI-in ta bëj për bazë liçense. 



Roberti po thotë se në AKBN bëhet ky lloj raportimi, por çështja është që për raportet EITI 

nevojiten një sëre informacionesh nga institucione të ndryshme, jo vetëm nga AKBN por dhe 

Tatimet, Doganat, Tatimet thonë se informacionin se japin dot për leje minerare/projekt 

sepse e kanë të agreguar, të njëjtën gjë thonë edhe Doganat, këtu qëndron problemi 

Z. Ardit Kamberi  Nuk e disintegron për liçens informacionin tatimet. E konsiderojnë Nipt-in 

një 

Znj. Nertila Xhiveshi E konsiderojnë sepse ke një zyrë operative ku bënë biznesin dhe e fusin 

tek Nipti. Nipti sekondar është i njëjti me Niptin por është adresa që ndryshon 

Z. Dritan Dervishaj Është vetëm për anën operacionale 

Flasin disa antarë në të njëjtë kohë 

Z. Ardit Kamberi  Lluka vetëm elementin e fundit të lutem, shpenzimet quazi fiskale 

Z.Lluka Gjergo Në raportin EITI 2016, nga Deloitte Audit Albania janë trajtuar realisht në ligj 

nuk ka detyrime për shpenzimet quazi fiskale, as sot, as subjektet private. Është kështu 

Dritan? Me ligj në kontratë ju nuk keni për detyrim të paguani për komunitetin apo për 

pagesa të tjera 

Z.Dritan Dervishaj Ne i paguajmë taksa shtetit 

Z.Lluka Gjergo Ato po dhe janë të detyrueshme por shpenzimet quasi fiskale janë ato që 

janë jashtë detyrimit të kuadrit ligjor. Përgjegjësia sociale e koorporatve duhet të vendoset 

me ligj në kontratat e reja  

Znj. Anila Hajnaj Shumë mirë se i kemi dhe ne më të qarta  

Mbledhja zgjati ’02:08:57 

 


