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DEKLARATË PËR SHTYP 
 

Konferencë kombëtare 

"Monitorimi Qytetar i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe Udhërrëfyesit 

mbi Pesë Prioritetet" 

Për të rritur transparencën në politikëbërje dhe përmirësimin e procesit të informimit të qytetarëve, 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, në bashkëpunim me një grup ekspertësh të 
pavarur ndërmorri projektin e monitorimit qytetar të i) Planit të Veprimit për Luftën kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (periudha e monitorimit Nëntor-Dhjetor 2013);                   
ii) Udhërrëfyesit për Pesë Prioritetet (periudha e monitorimit deri në Korrik 2014); dhe                  
iii) Monitorimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit bazuar në Planin Kombëtar të Zbatimit të 
Marëveshjes së Stabilizim Asoociimit (Periudha e monitorimit Korrik 2012 – Korrik 2014).  
 
Plani i Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
Masat e parashikuara në këtë Plan Veprimi ishin të fokusuara vetëm në 2 nga fushat e 5 prioriteteve 
kyçe: lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky plan ndiqte një strukturë mjaft të ndryshme 
nga planet e tjera, ku pjesa dërrmuese e masave synoheshin të zbatoheshin deri në Dhjetor 2013, dhe 
vetëm 10% e masave shtriheshin në vitin 2014. 
Plani i Veprimit përmbante në vetvete 14 çështje nga të cilat janë zbatuar 6, janë zbatuar pjesërisht 
5 dhe nuk janë zbatuar 3. Duke e përkthyer në përqindje shkalla e zbatueshmërisë së planit është 
43%. Ndërkohë këto çështje janë të zbërthyera në 50 masa/aktivitete nga të cilat: 25 janë zbatuar, 4 
janë zbatuar me vonesë; dhe 21 nuk janë zbatuar duke shënuar një nivel realizimi prej 56% nëse 
përfshijmë dhe masat që janë zbatuar me vonesë. 
Plani u hartua gati 1 muaj pas publikimit të Progres Raportit 2013 të KE dhe pa u konsultuar me 
shoqërinë civile, pavarësisht se në një nga çështjet e parashikuara ishte “Roli i shoqërisë civile në 
luftën kundër korrupsionit”. 
 
Udhërrëfyesi mbi Pesë Prioritetet 
Udhërrëfyesi për 5 prioritetet 
është më integral dhe përfshin 
të gjitha prioritetet e caktuara 
nga Komisioni Europian për 
hapjen e bisedimeve për 
anëtarësim. Ky është një 
ndryshim thelbësor me Planin 
e Veprimit për Luftën kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, i cili  ka qenë i 
fokusuar vetëm në prioritetin 3 
dhe 4. 
Udhërrëfyesi ka 620 masa të 
parashikuara, me gati 20% më 
shumë nga 517 masa të 
parashikuara në Planin e 
Veprimit për 12 Prioritetet në 
periudhën 2012-2013, të cilat 
do të zbatohen nga mbi 60 
institucione. Udhërrëfyesi 
është mjaft i gjerë dhe 
parashikon një larmishmëri masash, të cilat në pjesën më të madhe synojnë të zbatohen brenda 2014. 
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Masat ligjore parashikohen të jenë të përfunduara brenda vitit 2014, ndërkohë, që gjatë vitit 2015 
parashikohen masa të karakterit kryesisht zbatues si dhe të natyrës së raportimeve periodike. Peshën më 
të madhe të masave në Udhërrëfyes e zënë ato të prioritetit 5, që lidhen me të drejtat e njeriut dhe jo 
masat për krimin e organizuar, siç ka qenë në Planin e Veprimit të periudhës 2012-2013. Kjo mund të 
lidhet me faktin se prioriteti 5 përmbledh edhe masa, të cilat më parë kanë qenë konsideruar si prioritet 
më vete, siç është e drejta e pronës (ish prioriteti 10 i Plan Veprimit).  
Niveli i zbatimit të 
masave është i njëjtë me 
Planin e Veprimit të 2012-
2013. Për periudhën e 
monitorimit janar-korrik 
2014, niveli i 
zbatueshmërisë së masave 
të parashikuara është 47%, 
krahasuar me 46% në 2012. 
31% e masave janë 
pjesërisht të zbatuara, pasi 
puna për to ka filluar por 
nuk është përfunduar ende, 
ose sepse afatet janë 
përcaktuar deri në fund të 
vitit, duke lënë rrjedhimisht 
akoma kohë për zbatimin e 
tyre. Në 22% të rasteve 
zbatimi nuk ka filluar. 
 
Gati një e treta e masave 
të planifikuara (201/620) 
janë të përqëndruara në 
prioritetin 5, që ka të bëjë 
me të drejtat e njeriut, 
ku kemi një rritje shumë 
të konsiderueshme të 
masave krahasuar me 
planet e mëparshme, duke 
pasur nevojë për një 
vemendje të theksuar të  
institucioneve të përfshira 
dhe koordinimin e tyre.  
Në tërësi, ka një nivel 
zbatimi prej më shumë 
se 45% në të gjitha 
prioritetet, përvec atij të të 
drejtave të njeriut. Masat 
e parashikuara në 
prioritetin 5, Lufta kundër 
korrupsionit, kanë pasur 
vëmendjen më të madhe, duke regjistruar një nivel zbatueshmërie prej 58%, ndjekur nga Prioriteti 2, me 
reformën në drejtësi, me një nivel realizimi prej 50%. 
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Prioriteti 1 është i fokusuar kryesisht në zbatimin e Ligjit nr 152/2013 “Për nëpunësin civil”. 
Gjithashtu, në një periudhë afatmesme synohet të hartohet, miratohet dhe zbatohet Strategjia e 
Reformës në Administratën Publike. Masat ligjore të parashikuara janë miratuar dhe tashmë po punohet 
në ngritjen e kuadrit strategjik, siç është Strategjia e Reformës në Administratën Publike dhe Strategjia e 
Shkollës së Administratës Publike, procese të cilat janë disi të vonuara në realizimin e tyre. Po kështu, 
ende nuk është emëruar Komisioneri për Mbikqyrjen dhe Shërbimin Civil, ndërkohë që Kuvendi ka 
përcaktuar procedurat ligjore për përzgjedhjen e tij. Një problematikë tjetër mbetet plotësimi i vendeve 
vakante në gjykatat administrative, si me gjyqtarë ashtu edhe ndihmës gjyqtarë.  
 
Prioriteti 2 parashikon masa për të përshpejtuar reformën në drejtësi, për të rishikuar dhe fuqizuar të 
gjithë strukturën e funksionimit të drejtësisë, në mënyrë që të sigurohet pavarësia, transparenca, 
përgjegjshmëria dhe efektiviteti. Prioriteti 2 përfshin mjaft institucione ligj-zbatuese, ku gati gjysma e 
nënmasave të parashikuara konsistojnë në rishikimin/miratimin e 14 projektligjeve. Masat e 
parashikuara janë të lidhura me: përfundimin e reformës në drejtësi duke realizuar miratimin e 
ndryshimeve të kodeve përkatëse në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias; 
përmirësimin e sistemit të vlerësimit të gjyqtarëve; fuqizimin e gjykatave administrative; rritjen 
profesionale të gjyqtarëve; forcimin e luftës kundër korrupsionit në drejtësi dhe marrjen e masave për 
parandalimin e saj, etj. Për formulimin  e masave të këtij prioriteti, është ndjekur një qasje e ndryshme 
nga prioritetet e tjera, pasi masat në disa raste janë përshkruese. Masat të cilat janë zbatuar pjesërisht 
lidhen kryesisht me masat që shtrihen përgjatë gjithë vitit 2014. Konstatohet që një pjesë e madhe e 
masave të zbatuara deri më tani ka qenë përmbushur përpara miratimit të Udhërrëfyesit (28/05/2014).  
 
Prioriteti 3. Në krahasim me Opinion e 2010 ku Komisioni Evropian kërkonte ndërmarrjen e masave 
për zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planin e Veprimit Kundër Korrupsionit; heqjen e imunitetit 
për zyrtarët e nivelit të lartë; krijimin e një historiku solid për hetimet, ndjekjet penale dhe dënimet për 
rastet e korrupsionit, në vjeshtën e 2013, Komisioni Evropian i kërkon palës shqiptare të fokusohet në 
marrjen e masave për luftën kundër korrupsionit, duke fuqizuar strukturat qendrore koordinuese me 
kompetenca dhe kapacitet. Një pikë e rëndësishme është fuqizimi i institucioneve të pavarura në lidhje 
me ndërmarrjen e masave parandaluese dhe ndëshkuese. Vatër kryesore e masave do të jetë ngritja e një 
regjistri elektronik që mundëson analiza të thelluara mbi bazën e statistikave dhe të dhënave të 
gjeneruara në çdo tremujor; hartimi i Strategjisë Kombëtare kundër Korrupsion (2014-2017) dhe Plani i 
Veprimit përkatës si dhe mjaft ligje, që lidhen me vijimin e reformave në fushën e antikorrupsionit, 
përmirësimi i statistikave të harmonizuara dhe i gjurmimit solid (trak rekord). Gjejmë edhe mjaft masa, 
të cilat kanë qenë pjesë e Planit të Veprimit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 2013. Ka 
një vonesë në realizimin e masave legjislative, pasi nga 7 projekt-ligje të identifikuar që parashikohej të 
miratoheshin deri në shtator, vetëm 2 prej tyre janë miratuar. Ndërkohë, konstatohet një peshë e madhe 
në prioritetin 3, nga shkëmbimi i eksperiencave dhe njohurive teknike (know-how) me vendet e BE-së.  
 
Prioriteti 4. KE në Opinionin e vitit 2010 kërkonte ndërmarrjen e masave për ngritjen e një sistemi 
solid të gjurmueshmërisë e cila të sigurojë që rastet janë hetuar me sukses dhe të shoqërohen me 
dënimet përkatëse; përdorimin e hetimit proaktiv si dhe përdorimin e analizave të riskut si dhe forcimin 
e bashkëpunimin rajonal dhe të partnerëve evropianë. Ndërkohë, në vjeshtën e kaluar, KE i kërkoi 
palës shqiptare të fokusohet në marrjen e masave për fuqizimin e sistemit të gjurmueshmërisë në 
hetime; ndryshimet përkatëse në Kodin e Procedurës Penale. Në masat e parashikuara në Udhërrëfyesin 
për prioritetin 4, për vitin 2014, vatër kryesore do të jetë fuqizimi i sistemit të konsoliduar të të 
dhënave, forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar; përmirësimi i 
kuadrit ligjor; krijimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit. 
 
Prioriteti 4 është ndër të paktat prioritete të cilat kanë një specifikim të detajuar të masave dhe një qasje 
metodologjike shumë ndryshe nga prioritetet e tjera. Të gjitha përmirësimet ligjore, ngritjet e 
strukturave, miratimi i marrëveshjeve dypalëshe janë planifikuar të përfundojnë brenda vitit 2014. Masat 
që shtrihen në vitin 2015 janë të karakterit operacional të funksioneve bazë të institucioneve 
ligjzbatuese, si p.sh.: hartimi i statistikave të harmonizuara; takimet periodike; trajnimet; raportimet; 
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planet operacionale vjetore etj. Gjejmë edhe masa të cilat kanë qenë pjesë e Planit të Veprimit kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 2013, që nuk janë realizuar gjatë 2013. Ky prioritet ka një 
numër të vogël të masave të pazbatuara. Masat të cilat janë zbatuar pjesërisht lidhen kryesisht me ato të 
cilat shtrihen përgjatë gjithë vitit 2014.  
 
Për përmbushjen e prioritetit 5 Shqipëria duhet të plotësojë kuadrin ligjor si dhe të sigurojë zbatimin e 
atij ekzistues, duke i kushtuar rëndësi të veçantë personave me aftësi të kufizuar, të drejtave të fëmijëve, 
përfshirë edhe të romëve. Në lidhje me lirinë e shprehjes, duhen të merren masa për të garantuar 
plotësisht pavarësinë e autoritetit rregullator të medias. Masat e parashikuara janë të natyrës legjislative, 
përmirësimi i standardeve, përmirësimi i kuadrit të politikave, fuqizimi i koordinimit dhe i 
bashkëpunimit.  
Masat e parashikuara në këtë prioritet janë kryesisht organizative apo ofrojnë shërbime. Vatër e  veçantë 
i është kushtuar çështjes së mosdiskriminimit dhe respektimit të të drejtave të romëve dhe egjiptianëve, 
ose gati 30% e objektivave të parashikuara për këtë masë. Nga ato pak institucione, të cilat kanë 
raportuar për këtë prioritet, shikohet se Komisioneri për Mbrotjen nga Diskrimini ka zbatuar pothuaj 
pjesën më të madhe të masave të parashikuara në Udhërrëfyes, e po kështu edhe Ministria e 
Shëndetësisë. 
 
Gjatë hartimit të Planit të Veprimit për 12 Prioritetet duhet theksuar fakti se përfaqësuesit e shoqërisë 
civile dhe aktorë të tjerë joshtetërorë u ftuan të marrin pjesë që në nivelin e grupeve ndërinstitucionale 
të punës. Në krahasim me traditën e krijuar deri tani për hartimin dhe miratimin dhe konsultimin e 
dokumentave strategjikë në procesin e integrimit, për Udhërrëfyesin e 5 prioriteteve, Komisioni 
Parlamentar i Integrimit Evropian dhe Ministria e Integrimit Evropian organizuan vetëm dy takime me 
grupet e interesit dhe përfaqësuesit e OJF-ve. Për më tepër, Udhërrëfyesi nuk është vendosur as në 
faqen e internetit të ministrisë. Përveç kësaj, për shkak të kohës së gjatë që ndërmori hartimi i tij (rreth 6 
muaj), një pjesë e masave të parashikuara nuk kanë qenë më të rëndësishme për t’u zbatuar ose nuk 
kishin kuptim të zbatoheshin. Nga ana tjetër, edhe procesi  i monitorimit të zbatimit të këtij 
Udhërrëfyesi ka ndjekur të njëjtën linjë me procesin e hartimit dhe miratimit. Megjithë punën që bën 
Ministria e Integrimit Evropian për monitorimin e progresit të tij, raportet përkatëse të monitorimit nuk 
publikohen. Kjo praktikë është e ndryshme nga eksperienca e vitit 2012, kur mbas këmbënguljes së 
shoqërisë civile u arrit që Ministria e Integrimit Evropian të publikonte në faqen e saj zyrtare edhe këto 
raporte monitorimi. 
 
Pavarësisht nga mbështetja e të gjitha partive për integrimin evropian, Udhërrëfyesi për 5 Prioritetet 
është një dokument strategjik i miratuar vetëm nga Këshilli i Ministrave. Fondacioni rekomandon që 
partitë politike parlamentare të përfshihen në të ardhmen për diskutimin dhe miratimin e këtij 
dokumenti strategjik përmes një Rezolute të Kuvendit.  
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Monitorim Qytetar i Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 
(25 Korrik 2012 – 25 Korrik 2014) 

 

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) hyri në fuqi më 1 Prill 2009 ku parashikohet zbatimi 
10 vjeçar i ndarë në dy faza 5 vjeçare. Për zbatimin e saj Qeveria ka hartuar tre plane 
kombëtare: PKZMSA 2007-2013; 2009-2014 dhe 2012-2015. Në to ishin planifikuar hapat dhe 
afatet kohore për të përmbushur detyrimet ligjore e institucionale. Pas marrjes së statusit të 
vendit kandidat, u miratua në korrik 2014 Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2014-2020, 
duke shfuqizuar në këtë mënyrë Planin e fundit Kombëtar të Zbatimit të MSA. Nga 25 korriku 
2012 deri në periudhën e shfuqizimit, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, 
zhvilloi monitorimin qytetar të zbatimit të këtij plani, rezultatet e të cilit publikohen nëpërmjet 
një raporti të detajuar.  
 
Plani Kombëtar i Zbatimit të MSA 2012-2015 ishte shumë i gjerë dhe monitorimi i plotë i 
zbatimit të tij për 35 kapitujt do të kërkonte një investim dhe përqëndrim burimesh të 
konsiderueshme. Duke patur parasysh faktin se për disa prej kapitujve përafrimi i legjislacionit 
duhet të përmbushej brenda 5 vjeçarit të parë deri në 1 prill 2014, sipas Nenit 70 të MSA, u 
gjykua përzgjedhja e 13 prej tyre: Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave; Kapitulli 2: Liria e lëvizjes 
së punëtorëve; Kapitulli 3: E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime; Kapitulli 4: Liria 
e lëvizjes së kapitalit; Kapitulli 5: Prokurimi publik; Kapitulli 6: E drejta e shoqërive tregtare; 
Kapitulli 7: E drejta e pronësisë intelektuale; Kapitulli 8: Politika e konkurrencës; Kapitulli 10: 
Shoqëria e informacionit & media; Kapitulli 14: Politikat e transportit; Kapitulli 19: Politikat 
sociale & punësimi; Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit & shëndeti publik; Kapitulli 32: 
Kontrolli financiar. 
 
Raporti i monitorimit jep një vlerësim ekspertësh, të pavarur nga Qeveria e Shqipërisë apo nga 
Bashkimi Evropian, mbi përparimin e arritur gjatë periudhës 25 Korrik 2012 – 25 Korrik 2014 
për realizimin e masave ligjore e aktiviteteve zbatuese të parashikuara vetëm në 13 kapituj të 
Planit Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 2012-2015, miratuar me 
VKM Nr. 486, datë 25.7.2012. 
 
Vlerësimi i progresit të Shqipërisë në këto kapituj përfshin: 

- Vlerësimin cilësor përmes një shkalle me tre nivele për të matur zbatimin e çdo mase 
ligjore apo aktiviteti (zbatuar, zbatuar pjesërisht, nuk është zbatuar). 

- Vlerësimin e ekspertëve mbi përshtatshmërinë e veprimeve të planifikuara nga Qeveria e 
Shqipërisë për të arritur përparësitë e vendosura.  

 
13 kapitujt e përzgjedhur nga PKZMSA 2012-2015 për tu monitoruar janë: Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e 
mallrave; Kapitulli 2: Liria e lëvizjes së punëtorëve; Kapitulli 3: E drejta e vendosjes dhe liria për të 
ofruar shërbime; Kapitulli 4: Liria e lëvizjes së kapitalit; Kapitulli 5: Prokurimi publik; Kapitulli 6: E 
drejta e shoqërive tregtare; Kapitulli 7: E drejta e pronësisë intelektuale; Kapitulli 8: Politika e 
konkurrencës; Kapitulli 10: Shoqëria e informacionit & media; Kapitulli 14: Politikat e transportit; 
Kapitulli 19: Politikat sociale & punësimi; Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit & shëndeti publik; 
Kapitulli 32: Kontrolli financiar 
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Nga 13 kapitujt e 
përzgjedhur për të 
monitoruar nga MSA 
janë parashikuara në 
total 810 masa, nga të 
cilat 37% janë masa 
legjislative dhe 63% 
janë masa zbatuese. 
Numri më i madh i 
masave është 
parashikuar në 
‘Kapitullin 19 Politikat 
sociale dhe punësimi’. 
Në funksion të 
kapitullit vihet re një 
shpërndarje e 
ndryshme midis 
masave legjislative dhe 
zbatuese. Megjithëse 
në shumicën e 
kapitujve janë 
parashikuar më shumë masa zbatuese, se sa legjislative, ka kapituj si ‘Kapitulli 5 Prokurimi publik’ dhe 
‘Kapitulli 14 Politikat e transportit’ ku janë parashikuar më shumë masa legjislative se sa zbatuese.   
 
Niveli i zbatimit të 
masave për periudhën 
e monitorimit 25 korrik 
2012 – 25 korrik 2014, 
niveli i 
zbatueshmërisë së 
masave të parashikuara 
është 50%, 20% e 
masave janë pjesërisht 
të zbatuara, pasi puna 
për to ka filluar por 
nuk është përfunduar 
ende. Në 30% të 
rasteve zbatimi nuk 
ka filluar. Analizimi i 
nivelit të zbatimit midis 
masave legjislative dhe zbatuse rezulton gati i barabartë ku janë realizuar 51% të masave zbatuese 
dhe 50% të masave legjislative. Megjithëse kemi një pjesë të konsiderueshme të masave që janë 
zbatuar pjesërisht apo janë në proces, vlen të theksohet fakti se si për masat zbatuese dhe ato legjislative 
ka një nivel të lartë masash të pazbatuara, respektivisht 28% dhe 33%. Afati i parashikuar prej pesë 
vitesh për të përmbushur të gjitha masat në 13 kapitujt e përzgjedhur rezulton nuk ka qenë i 
mjaftueshëm duke tërhequr vëmendjen mbi aftësitë e planifikimit dhe zbatimit brenda afateve të 
parashikuara. Me këtë ritëm, koha që do të duhet për zbatimin e detyrimeve, do të jetë vërtet akoma 
dhe më e gjatë. 
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Duke analizuar 
vlerësimin e progresit 
për çdo kapitull, 
rezulton se ‘Kapitulli 
5 Prokurimi publik’ 
ndjekur nga ‘Kapitulli 
8 Politikat e 
Konkurrencës’ kanë 
nivelin më të lartë të 
zbatueshmërisë, 
respektivisht me 88% 
dhe 84%. Megjithëse 
‘Kapitulli 5 Prokurimi 
publik’ ka një numër 
të vogël prej vetëm 8 
masash, ‘Kapitulli 8 
Politikat e 
Konkurrencës’ ka 56 
masa duke u renditur 
kapitulli i pestë për sa 
i përket numrit të 
masave midis 13 
kapitujve të përzgjedhur. ‘Kapitulli 14 Politikat e transportit’ ka regjistruar nivelin më të ulët të 
realizimit me 24% dhe kanë në proces rreth 31% të masave që janë zbatuar pjesërisht apo janë në 
proces. ‘Kapitulli 2: Liria e lëvizjes së punëtorëve’ dhe ‘Kapitulli 4: Liria e lëvizjes së kapitalit’ kanë 
nivelin më të lartë për sa i përket përqindjes së masave të zbatuara pjesërisht. ‘Kapitulli 6: E drejta e 
shoqërive tregtare’ ka nivelin më të lartë të përqindjes së masave të pazbatuara, ndjekur nga ‘Kapitulli 1: 
Lëvizja e lirë e mallrave’. 
 
Për sa i përket vlerësimit të zbatimit të masave legjislative në kuadër të secilit kapitull rezulton se 
nuk ka asnjë kapitull ku të jenë përmbushur të gjitha masat legjislative të parashikuara. 
‘Kapitulli 10: Shoqëria 
e informacionit & 
media’ dhe ‘Kapitulli 
5: Prokurimi publik’ 
kanë nivelin më të 
lartë të 
zbatueshmërisë me 
80% të masave 
legjislative të 
zbatuara, ndjekur nga 
‘Kapitulli 4: Liria e 
lëvizjes së kapitalit’ 
me 79%. Nga analiza 
në përqindje rezulton 
se niveli më i lartë i 
pazbatueshmërisë 
rezulton në 
‘Kapitullin 32: 
Kontrolli financiar’ 
dhe në ‘Kapitullin 14: 
Politikat e transportit’ 
me 50%. 
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Në krahasim me zbatimin e masave legjislative, kur analizohet progresi i masave zbatuese në kuadër të 
çdo kapitulli, vihet re një nivel realizimi prej 100% në ‘Kapitullin 5: Prokurimi publik’ dhe 97% në 
‘Kapitullin 8: Politika e konkurrencës’. Nga analiza në përqindje rezulton se niveli më i lartë i 
pazbatueshmërisë rezulton në ‘Kapitullin 10: Shoqëria e informacionit & media’ dhe ‘Kapitullin 6: E 
drejta e shoqërive tregtare’ me 65%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Për herë të parë Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Ministria e Integrimit 
Evropian nënshkruan më 28.04.2014 një Marrëveshje Bashkëpunimi për të siguruar akses në 
informacion. Gjatë periudhës së monitorimit janë dërguar 55 kërkesa për informacion drejt 40 
institucioneve shtetërore, me qëllim evidentimin e zbatimit dhe identifikimin e pengesave të 
mundshme. Afërsisht 82.5% e institucioneve u përgjigjën, disa prej tyre pas ridërgimit të 
kërkesës. Një proces i strukturuar në kthimin e përgjigjes u vu re në disa institucione, si: 
Ministria e Integrimit Evropian; Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes; 
Ministria e Punëve të Brendshme; Ministria e Drejtësisë; etj. Pati raste edhe kur kishte 
konfuzion në lidhje me autoritetin kompetent, që duhet të jepte informacionin, duke pasur 
parasysh numrin shumë të madh të institucioneve të përfshira. 
Në përgjithësi, aktiviteti i monitorimit qytetar vazhdon të përballet me hezitimin dhe 
skepticizmin e institucioneve përgjegjëse, megjithatë pritet një përmirësim i dukshëm në aksesin 
në informacion mbas miratimit të Ligjit për të Drejtën e Informimit në tetor 2014.  
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