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1. HYRJE 

 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Tiranë 

vijon të realizojë monitorimin e Kuvendit të Shqipërisë dhe të aktivitetit parlamentar. Ky është raporti 

i dytë që përmbledh periudhën janar – korrik 2018. Raporti është shkruar nga 15-21 gusht 2018. 

Monitorimi do të vijojë edhe gjatë sesioneve të tjera deri në shtator 2020.  

ISP ka realizuar edhe platformën online të monitorimit, www.deputetim.al ku janë të pasqyruara 

raportet tona të monitorimit, aktiviteti parlamentar, të dhënat për deputetët, treguesit e efikasitetit 

të tyre, fjalimet e mbajtura dhe të dhëna të tjera specifike. Gjatë vitit 2018 ISP përfshiu në faqen 

ëëë.deputetim.al edhe të dhënat e deklarimeve financiare të deputetëve nga viti i parë i deklarimit të 

secilit prej tyre. Deklaratat janë marrë nga ILDKPKI, me të cilin patëm bashkëpunim korrekt. Stafi i ISP 

po punon me deklaratat e pasurisë për të realizuar database me të dhëna, të cilat do të jenë në 

dispozicion të publikut në kuadër të transparencës dhe nevojës për standarde të reja të politikës ndaj 

qytetarëve.  

ISP aplikoi për herë të parë në janar 2018 përpjekjen për krijimin e një klasifikimi mbi efikasitetin e 

deputetëve, nisur nga përgjegjësitë dhe të drejtat e tyre funksionale. Klasifikimi bazohet në një 

metodologji të qëndrueshme dhe përfaqësuese, dhe mundëson rifreskimin e të dhënave pas çdo 

sesioni parlamentar. Në fund të legjislaturës qytetarët do të kenë mundësi të njihen me klasifikimin e 

deputetëve sipas nivelit të efikasitetit të punës së tyre. 

Gjatë 2018 ISP kreu një anketim me deputetët e partive kryesore lidhur me cilësitë e tyre, njohuritë 

mbi të drejtat e përgjegjësitë, si dhe vlerësimet e tyre mbi Kuvendin dhe aktet rregullatore. Të dhënat 

e anketimit, të ndërthuruara me perceptimin qytetar ndaj Kuvendit, do jenë pjesë e raportimeve në 

vijim. Risi e këtij raporti është edhe analiza e detajuar e ligjërimisht politik të deputetëve në seancat 

plenare: tematikat, fokusi, natyra e fjalimeve, treguesit pozitivë dhe negativë. 

Raporti i parë u prit shumë mirë dhe reagimi i deputetëve ndaj gjetjeve të tij, përfshirë edhe nga 

Institucioni i Kuvendit, ishte pozitiv. Ne falënderojmë deputetët që kontaktuan ISP-në dhe stafin e tij 

monitorues. Në veçanti falënderojmë Kuvendin, përfshirë Kryetarin z. Gramoz Ruçi, Zv/kryetaren znj. 

Vasilika Hysi dhe Sekretarin e Përgjithshëm z. Genci Gjonçaj, për korrektësinë në komunikim dhe 

mbështetjen në procesin e monitorimit dhe të reflektimit pozitiv ndaj gjetjeve e rekomandimeve.  

ISP falënderon deputetët që u janë përgjigjur ftesave të ISP për tryeza pune mbi gjetjet e raportit, ata 

që janë bërë pjesë e trajnimeve dhe takimeve konsultative me ISP dhe Ambasadën Holandeze, NDI, 

KAS, FES, etj, ata që kanë sugjeruar ose shprehur opinione të ndryshme mbi gjetjet, si dhe ata 

deputetë që i janë përgjigjur përpjekjeve të stafit të ISP për të kryer anketime apo për të monitoruar 

në mënyrë intensive punën e komisioneve parlamentare dhe aktiviteteve të tjera parlamentare. 

ISP do të vijojë monitorimin e Kuvendit dhe raportimin publik deri në shtator 2020. Raporti i tretë do 

të jetë publik në fillim të janarit 2019, si pasqyrim i punës së Kuvendit në sesionin e vjeshtës, shtator-

dhjetor 2018. 

 

http://www.deputetim.al/
http://www.deputetim.al/
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2. GJETJET KRYESORE TË RAPORTIT 

 

 Sesioni parlamentar janar – korrik 2018 u dominua nga konfliktet politike midis mazhorancës 

dhe opozitës, - bojkotim të pjesshëm, protesta në sallë e komisione, etj, - me ndikim direkt në 

punën e seancave plenare, të komisioneve, të axhendës dhe të produktit parlamentar. 

Kuvendi nuk arriti të shndërrohet në institucion përfaqësues efektiv, të rrisë besimin publik 

ndaj tij dhe as të krijojë klimë dialogu politik midis mazhorancës dhe opozitës. 

 

 Numri i akteve parlamentare të miratuara gjatë sesionit të fundit është më i vogël sesa numri i 

akteve në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar: përkatësisht 182 më 2017 dhe 129 më 2018, 

pavarësisht se viti 2017 ishte vit zgjedhor dhe Kuvendi funksionoi deri në maj. Numri i ligjeve 

të miratuara ka rënë 13%. Kohëzgjatja e akteve pati një mesatare 1.6 muaj/akt. Disa akte të 

vitit 2015 janë ende në axhendë, ndërkohë që vijuan të aplikohen nismat me procedurë të 

përshpejtuar. Ky sesion pati vetëm dy nisma ligjvënëse nga deputetët, të gjitha nismat e tjera 

ishin kolektive në emër të Këshillit të Ministrave apo Grupeve Parlamentare. Asnjë prej ligjeve 

të miratuara gjatë 2018 nuk përbën bazën për një reformë sektoriale.  

 

 Kuvendi nuk shënoi progres në funksionin kushtetues të kontrollit mbi pushtetin ekzekutiv. 

Numri i interpelancave dhe i komisioneve hetimore ishte minimale, përkatësisht 4 

interpelanca dhe 1 komision hetimor (i papërfunduar). Pushteti ekzekutiv vijoi të imponojë 

axhendën parlamentare dhe votën politike në parlament. Pati raste kur ministrat nuk 

përmbushën detyrimet e Rregullores së Kuvendit dhe Statusit të Deputetit.  

 

 Në klasifikimin e deputetëve sipas nivelit të efikasitetit në aktivitetin parlamentar rezultoi se 

deputetët Erion Braçe (PS) dhe Jorida Tabaku (PD), në kuota të njëjta, - kanë edhe treguesit 

më të lartë të efektivitetit. Grupi i PS ka tregues më të lartë efikasiteti (35%), ndjekur nga PD 

me (28%) dhe LSI me (25), por opozita është më aktive në debate në seancat plenare 

(mesatarisht 5 fjalime për deputet), ndaj PS (3 fjalime për deputet). Deputetët me formim 

profesional rezultojnë më të suksesshëm, kurse deputetët prurje nga biznesi dhe zonat 

periferike rezultojnë më pak efektivë. 

 

 Deputetët më efektivë dhe aktivë janë ata të qarqeve Vlorë dhe Fier, kurse deputetët më pak 

efektivë dhe aktivë janë ata të qarqeve Shkodër dhe Lezhë. Pavarësisht arritjeve statistikore 

indivuale apo kolektive, në tërësi ende mungon një model parlamentar pozitiv i referuesshëm 

dhe inspiruese për publikun, votuesit dhe sidomos brezin e ri që ka pasion politikën. 

 

 Sesioni konsumoi 25 seanca dhe mbi 140 orë debat, por mbi 30% e tyre u zhvilluan në 

rrethana jo normale për shkak të konfliktualitetit politik. U konstatua rritje e ndjeshme e 

interesit të deputetëve për të mbajtur fjalime në seanca dhe komisione, megjithatë 17 

deputetë nuk diskutuan asnjëherë në Kuvend, disa prej tyre nuk morën pjesë asnjëherë në 

komisionet parlamentare dhe disa të tjerë, përfshirë drejtues të lartë politikë, nuk votuan 

asnjë akt ligjor të axhendës së seancave plenare.  

 

 Shumica e fjalimeve parlamentare patën fokus politikën ditore (399 nga mbi 600), akuzat 

reciproke (391), reformën në drejtësi (160), etj. Vetëm 55 fjalime (nga mbi 600) cituan taksat 
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ose investimet, 35 çështjet e pronësisë, 9 administratën publike, 6 problematikat e gruas dhe 

vetëm 4 cështjet mjedisore, etj. Për pasojë, rezulton se prioritetet kryesore dhe problematikat 

me interes publik morën vëmendje minimale nga deputetët dhe Kuvendi.  

 

 Gratë deputete vijojnë të jenë më aktive dhe më efektive në aktivitetin parlamentar sesa 

deputetët meshkuj. Diferenca e këtij sesioni ishte 12%, megjithatë vetëm në 6 fjalime nga mbi 

600 fjalime pati tematikë mbi problematika gjinore dhe të drejtat e grave. 

 

 Deputetët vijojnë traditën e votës politike në bllok për çdo akt parlamentar. Numri i rasteve të 

votës personale kundër ose abstenim me atë të partisë mbetet simbolik (2-3 raste të veçuara). 

Në PS 31 deputetë morën pjesë 100% në seanca dhe votuan pro 100% të gjitha aktet, 25 të 

tjera nga 87-98%, etj, kurse 98% e opozitës ka respektuar në 100% të rasteve vendimin politik 

për bojkot votimi në Kuvend. Këto të dhëna janë tregues i pushtetit të madh që kanë partitë 

dhe liderit politikë në vendimmarrjen e deputetëve. 

 

 Të gjitha bashkitë e vendit, Prefekturat dhe Qarqet, iu përgjigjen ISP se nuk kanë njohur dhe 

as aplikuar detyrimet ligjore për të informuar mbi axhendat mujore lokale deputetët e zonës. 

Qeveria u përgjigj se nuk ka aplikuar informimin paraprak tek deputetët mbi të drejtën e tyre 

për të marrë pjesë në mbledhjet e saj në rastet kur ka vendime mbi zonën elektorale. 

 

 Burimi kryesor i retorikës agresive në parlament vijojnë të jenë kryetarët e partive politike 

dhe politikanët kryesorë në grupeve parlamentare. Deputetët më aktivë për problematikat e 

zonave elektorale janë kryesisht deputetët e prurjeve të reja të vitit 2017. 

 

 Komisionet e Kuvendit u përballën me vështirësi për të funksionuar normalisht (kryesisht nga 

bojkoti politik ose debatet politike të ditës), për të siguruar kuorumin e mbledhjeve dhe për të 

pasur rezultate efektive. Një pakicë deputetësh u mbingarkua me angazhime ndërkohë që një 

pjesë e madhe e deputetëve patën aktivitet formal e procedural. ISP konstatoi disa raste të 

shkeljes së Rregullores me deklarime fiktive të pjesëmarrjes, si dhe problematika e mangësi të 

tjera teknike e organizative. 

 

 Kuvendi miratoi Kodin e Sjelljes dhe u përpoq të sensibilizojë standarde më të larta pune e 

sjelljeje, megjithatë instrumentet monitoruese të Kodit nuk janë jetësuar ende dhe, në 

përgjithësi, deputetët bënë shumë pak për të reflektuar e paraqitur standarde më të larta. 

Monitorimi tregon se shkelësit kryesorë të Kodit të Sjelljes janë drejtuesit politikë të partive 

politike dhe të grupeve parlamentare në mazhorancë dhe në opozitë. 

 

 Kuvendi ka treguar interes e gatishmëri, megjithatë ende nuk ka gjetur një zgjidhje efektive 

për rastet e konfliktit të interesit të deputetëve në shqyrtimin dhe votimin e ligjeve dhe as për 

verifikimin e deklarimeve të pasurisë apo të rasteve spekulative që lidhen me përfitimet e 

ndryshme financiare të pamerituara të deputetëve.  

 

 Parlamenti nuk pati nisma publike e konkrete për rishikim të Rregullores së Kuvendit apo të 

Ligjit mbi Statutin e Deputetit, akte që kanë nevojë emergjente për përmirësim dhe plotësim.  

 

 Kuvendi bëri përpjekje për rritjen e transparencës publike, krijoi faqe të re interneti, pati më 

shumë seanca dëgjimore dhe ftesa ndaj shoqërisë civile, megjithatë nismat pozitive nuk kanë 

krijuar ende një sistem të plotë dhe efikas transparence. Një numër aktesh të Kuvendit, 
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dokumente dhe të dhëna me rëndësi publike, - pjesë e detyrimit për publikim, - ndryshe sa 

detyron Rregullorja e Kuvendit, nuk janë ende online në dispozicion të publikut. 

 

 Kuvendi shfaqi probleme dhe mangësi në respektimin e afateve dhe standardeve të 

parashikuara nga Rregullorja e Kuvendit, lidhur me aktet parlamentare, me publikimin e 

dokumenteve dhe problematikave, përfshirë procesverbalet e mbledhjeve në komisionet e 

përhershme apo të debateve në seancën plenare, në Konferencën e Kryetarëve, në Byronë e 

Kuvendit, në komisionet e posaçme apo hetimore, në nën/komisione, etj. 

 

 
2.1. REKOMANDIMET KRYESORE 

 

 Kuvendi duhet të investohet më shumë për të rritur nivelin e standardeve të transparencës 

publike dhe për të përmbushur në kohë e me cilësi detyrimet që vijnë nga Rregullorja, 

legjislacioni dhe praktikat e mira të jetës parlamentare. Rishikimi i Rregullores dhe Ligjit mbi 

Deputetët duhet të jetë pjesë e axhendës prioritare. 

 

 Kuvendi duhet të përmbushë në kohë detyrimet kushtetuese dhe ligjore që lidhen me 

zgjedhjen dhe kontrollin kushtetues të institucioneve të pavarura raportuese përpara tij, me 

detyrime ndaj procesit integrues dhe reformës në drejtësi, si dhe me reflektimin e vendimeve 

të marra nga Gjykata Kushtetuese. 

 

 Kuvendi duhet të forcojë rolin e vet ligjvënës, të zgjerojë numrin dhe tematikën e nismave 

ligjore, si dhe të ushtrojë kontroll më cilësor kushtetues mbi pushtetin ekzekutiv. 

 

 Kuvendi duhet të respektojë të gjitha detyrimet që burojnë nga Kodi i Sjelljes dhe të garantojë 

transparencë e reagim ligjor ndaj çdo akti që përbën konflikt interesi, cenim etike, abuzim apo 

keqpërdorim. 

 

 Grupet parlamentare duhet të reformojnë mënyrën e funksionimit të tyre, për tu bërë më të 

hapura, më aktive dhe më përfaqësuese. Analiza e munguar reale dhe publike e bilancit 

pozitiv e negativ të punës së grupeve parlamentare duhet të jetë pjesë prioritare e axhendës 

së partive politike parlamentare. 

 

 Duhet bërë presion publik pozitiv ndaj liderëve politikë e drejtuesve të grupeve për të ndjekur 

standarde më të larta etike në fjalimet, ndërhyrjet dhe aktivitetin e  tyre parlamentar. Partitë 

duhet të zbarojnë rregullat e brendshme për shkeljet e etikës dhe Kuvendi duhet të ketë 

standard të njëjtë disiplinor si për deputetët e thjeshtë ashtu edhe për drejtuesit politikë. 

 

 Kuvendi dhe partitë parlamentare duhet të investohet për më shumë trajnime për deputetët, 

më shumë materiale informuese për aktivitetin e tyre, për botime, raporte monitoruese dhe 

analiza që lidhen me përgjegjësitë parlamentare dhe produktet parlamentare. 
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3. KUVENDI, TRANSPARENCA DHE PROBLEMATIKA 

 

Një nga aspektet e procesit monitorues të ISP është edhe standardi i transparencës i ofruar nga 

Kuvendi, bilanci publik i aktivitetit të tij dhe sidomos problematika që lidhen me funksionet ligjvënëse 

dhe në mbështetje të deputetëve.  

Në këtë proces ISP ka qenë në komunikim e monitorim të vazhdueshëm të Kuvendit, kryesisht përmes 

faqes së internetit dhe kërkesave për informacion, si dhe përmes takimeve me deputetë, me staf 

administrativ apo me ekspertë të jashtëm që njohin problematikat e brendshme të funksionimit të 

institucionit të parlamentit në Shqipëri.  

Duhet thënë që në fillim se stafi i ISP gjatë sesionit janar – korrik 2018 ka pasur më shumë akses dhe 

më shumë lehtësi pune në ushtrimin e funksionit monitorues sesa në të njëjtën periudhë të vitit të 

kaluar. Ky është zhvillim pozitiv dhe një tregues rritjeje të sensit të transparencës dhe të 

llogaridhënies nga ana e Kuvendit drejt publikut.  

Më poshtë janë përzgjedhur vetëm disa nga aspektet e prekshme nga monitorimi i stafit të ISP, por që 

kanë vlerë për vlerësimin e sistemit të transparencës dhe ngritjes së standardeve të punës së 

institucionit të Kuvendit dhe të vetë deputetëve në të ardhmen.  

 

3.1. EFEKTI I MONITORIMIT NGA ISP: RRITJE E VEMENDJES DHE ANGAZHIMEVE 

Publikimi nga ISP i raportit të parë të monitorimit në janar 2018 për periudhën shtator-dhjetor 2017, u 

mirëprit nga Kuvendi, deputetët, media dhe aktorët e tjerë publikë të interesuar.  

Raporti iu dërgua të gjithë deputetëve në rrugë elektronike dhe përmes sekretarisë së grupeve 

parlamentare. Në total, 15 deputetë kthyen përgjigje në komunikim duke vlerësuar raportin. Nuk pati 

asnjë ankesë zyrtare dhe as pretendim publik zyrtar për pasaktësi thelbësore apo vlerësime subjektive.  

Risku i hartimit të tabelës së klasifikimit të efektivitetit të secilit deputet dha efekte mjaft pozitive, pasi 

rreth 11 deputetë kontaktuan ISP për të kërkuar sugjerime mbi mënyrën sesi ata të rrisin nivelin e 

efektivitetit të tyre gjatë aktivitetit parlamentar 2018. Raporti mori vlerësim pozitiv edhe nga kryetari i 

Kuvendit, zv/kryetarja, Sekretari i Përgjithshëm, si dhe disa drejtues të komisioneve parlamentare, 

pavarësisht kritikave të adresuara në rubrika e gjetje të ndryshme të raportit. 

Stafi i ISP mori disa e-maile lidhur me listën e diplomave të filtruara në universitete perëndimore dhe që 

nuk gjendeshin në listën zyrtare të konfirmuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Në tri raste 

(E.Kushi, E.Gjermeni, K.Gjosha) u arrit të siguroheshin diplomat zyrtare të fituara në universitetet 

perëndimore ku deputetet kishin studiuar, dhe madje në një rast edhe aktin zyrtar i njohjes zyrtare nga 

ish Ministri i Arsimit F.Beja, por që nuk ishte konfirmuar nga lista e dërguar nga MARS në ISP në dhjetor 

2017. Për të ndihmuar procesin e transparencës, ne e bëmë publike këtë fakt, si edhe, të gjitha 

dokumentet e të dhënat ilustruese të tri deputeteve ia përcollëm MARS për të plotësuar të dhënat e 

tyre të pasakta mbi diplomat dhe studimet e avancuara të kryera jashtë Shqipërisë.  

Duhet theksuar se gjatë vitit 2018 u publikua Raporti i Progresit i BE mbi Shqipërinë, raport që në disa 

pika të tij pati elementë referues ndaj parlamentit, rolit dhe bilancit të punës së tij gjatë vitit të fundit. 



 

INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE | raport 

 
 

11 PARLAMENTI NË PASQYRË                          MONITORIM, ANALIZË, PROBLEMATIKA                 JANAR – KORRIK 2018 

Në tërësi raporti vlerësoi progresin e shënuar në disa elementë si dhe parashtroi sugjerime konkrete në 

elementë të detajuar sipas problematikave. 

 

3.2. KUVENDI ME FAQE TË RE INTERNETI: RISI DHE PROBLEMATIKA 

Në prag të përfundimit të sesionit parlamentar Kuvendi publikoi faqen e re të internetit, me disa 

ndryshime nga faqja e mëparshme. Në tërësi, përpjekja e Kuvendit ishte që të ofrohej më shumë 

informacion cilësor e sasior mbi Kuvendin dhe aktivitetet e tij, si dhe më shumë transparencë mbi aktet, 

votimet dhe elementët e tjerë që lidhen me përgjegjësitë e Kuvendit.  

Në faqen e re gjenden më shumë informacion “horizontal”, jo vetëm për aktivitetet e kryetarit, por edhe 

të zv/kryetarëve dhe të komisioneve parlamentare. Gjithashtu ka njoftime të rregullta mbi qëndrimet 

publike të Kuvendit, mbi rendin e ditës së seancave plenare, mbi votimin e ligjeve në Kuvend, si dhe mbi 

axhendën paraprake parlamentare në komisione dhe në seanca. 

Në praktikat e mira parlamentare ndryshime të tilla në sistemin online përgatiten në kohë dhe në 

momentet e lançimit publik, rezultojnë të plotësuara dhe funksionale. Nga monitorimi i faqes së re të 

internetit të Kuvendit (përfshirë muajt korrik dhe gusht 2018), rezulton se një numër aktesh, vendimesh, 

të dhënash të rëndësishme, etj, nuk janë hedhur në sistemin e ri dhe për pasojë, nuk janë në dispozicion 

të publikut. Ka gjithashtu raste të shumta kur aktet deklarohen të publikuara por realisht mungojnë, kur 

sistemi hedhja e të dhënave lidhur me një akt nuk është i plotë (drafti, relacioni, propozuesi, data e 

miratimit dhe forma finale e miratimit), kur mungojnë tërësisht të dhënat pavarësisht efekteve publike 

dhe politike (për shembull, procesverbalet e mbledhjes së Byrosë dhe vendimmarrjeve të saj mbi 

deputetë të caktuar), ose një sërë zërash të deklaruar në faqen zyrtare si risi, nuk ofrojnë de facto asnjë 

informacion publik.  

Kategoritë me problematike janë ato që lidhen me aktet e Kuvendit, me procesverbalet e seancave dhe 

të komisioneve, sidomos me aktet që lidhen me Byronë, me komisionet hetimore dhe të posaçme, me 

vendimmarrjen e Kuvendit, me nismat e deputetëve, me votimin dhe me detyrimet e Kuvendit ndaj 

reformës në drejtësi, ndaj rolit monitorues të institucioneve të krijuara me ligj dhe me praktikat e mira 

parlamentare të informimit mbi kandidatët dhe votimet e aplikuara në Kuvend. Gjithashtu, një test i 

realizuar nga ISP për komunikim me deputetët përmes adresës elektronike të vënë në dispozicion nga 

faqja zyrtare e Kuvendit, rezultoi e pasuksesshme për shkak të mosfunksionimit të rregullt të sistemit 

elektronik të adresave.  

Pavarësisht se mirëkuptimit mbi faktin se faqja online është ende në proces dhe me siguri do të marrë 

trajtë më të plotë në muajt e ardhshëm, standardi i transparencës dhe korrektesës institucionale është 

standard e kërkesë demokratike, kushtetuese e ligjore. Mungesa e pjesshme ose e plotë e të dhënave 

dëmton ndjeshëm nivelin e transparencës publike dhe pamundëson vlerësimin real të aktivitetit 

profesional të Kuvendit dhe të deputetëve.  

 

3.3. STANDADET DHE PRAKTIKA E MONITORIMIT POLITIK DHE TEKNIK 

Gjatë sesionit parlamentar janar – korrik 2018 një pjesë e vogël e deputetëve mbajtën peshën kryesore 

të punës edhe në komisione dhe në seancat plenare. Ata janë pjesë më aktive e parlamentit dhe e 

partive politike, sidomos ekspertët juristë dhe ekonomistë të parlamentit, gazetarët dhe ata me njohje 

të thelluar të praktikave parlamentare. Disa prej tyre patën pjesëmarrje në disa komisione njëherësh, 

dhe në secilin rast, edhe pjesëmarrje aktive në debatet në komision.  
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Në vlerësimin e përgjithshëm ne kemi marrë në konsideratë kuotat më të larta të pjesëmarrjes në 

komision, si dhe kuotat më të larta të diskutimit në debatet në komision për secilin deputet. Llogaritja e 

kuotave të ndryshme në komisione të ndryshme, me tematika e axhendë të ndryshme, pavarësisht se 

bëhet fjalë për të njëjtin deputet dhe sidomos kur kemi të bëjmë me deputet zëvendësues, ka qenë 

thuajse e pamundur.  

Në monitorimet e seancave të punës në Parlament dhe në Komisione secili prej monitoruesve të ISP 

duhej t’i përgjigjej pyetjeve të mëposhtme lidhur me seancën, pjesa më e madhe e tyre, pjesë e 

Rregullores së Kuvendit dhe Kodit të Sjelljes: 

 A është përcaktuar e miratuar rendi i ditës dhe thirrja e mbledhjes sipas Rregullores?  

 A janë shpërndarë materialet në kohë për deputetët?  

 A marrin pjesë nominalisht anëtarët e Komisionit?  

 A qëndrojnë gjithë mbledhjen apo kohë të shkurtër të saj?  

 A mungojnë deputetë dhe a zëvendësohen ata? Sa është kohëzgjatja e mbledhjes?  

 A pasqyrohet procesverbali në kohë dhe me të gjitha informacionet e debatit në mbledhje?  

 A ka prani të medias në Komision?  

 A ka prani të të ftuarve?  

 A ka propozime për ndryshime nenesh të veçanta?  

 A ka propozime për rritje transparence?  

 A ka shtesa në axhendën e punës së Komisionit?  

 A ka incidente fizike ose konflikte në debate në komision?  

 A ndihmojnë ekspertët e Kuvendit në mbarëvajtjen e punës në Komision?  

 A numërohen / deklarohen nominalisht votat?  

 A ka raste kur deputetët ndryshojnë thelbin e aktit në shqyrtim?  

 A ka raste kur deputetët shprehen se votojnë ndryshe nga sa realisht mendojnë?  

 A ka komente e replika mbi diskutimet nga kryetari i Komisionit?  

 A ka replika jo etike midis deputetëve?  

 A pa ligjërim denigrues personal ndaj Tjetrit?  

 A ka gjuhë diskriminuese mbi bazë gjinore e krahinore?  

 A ka masa sigurie në Komision e rreth tij?  

 A qëndrojnë korrekt të ftuarit në Komision?  

 A ka lëvizje hyrje/dalje gjatë punës së Komisionit?  

 A kanë dosje personale të gjithë anëtarët e Komisionit?  

 A kanë /përdorin kompjuter apo laptop deputetët gjatë punës në Komision?  

 A mbajnë deputetët materiale ekstra referimi mbi ligjet që diskutojnë, kryesisht literaturë të 

huaj apo studime të tilla?  

 A i përdorin deputetët celularët e tyre gjatë punës në Komision?  

 A kanë veshje formale deputetët pjesëmarrës në Komision?  

 A firmoset në fund/fillim të mbledhjes listë-prezenca dhe a ka akses monitorues ndaj saj?  

 A i drejtohen deputetët njëri tjetrit me “Ju”, “Z’, Znj” gjatë shkëmbimit të opinioneve?  

 A regjistrohen e zbardhen të gjitha replikat e të folurat në komision?  

 A ka kushte pune për anëtarët e Komisionit / shqetësime për mbarëvajtjen e punës së tyre?  

 A reflektohet në vendimet e Komisionit mendimi i pakicës? 
 

Për të gjitha këto e detaje të tjera, në dukje të parëndësishme, por praktikisht me rëndësi e vlerë të 

veçantë për aktivitet efektiv dhe standarde më të larta përfaqësimi në nivelin e debatit parlamentar dhe 

aktivitetit të Komisioneve, - ekipi vëzhgues i ISP ka deklarime të detajuara dhe shënime konkrete. Pjesa 
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më e madhe e gjetjeve teknikë dhe etike nuk janë pjesë e këtij raporti, por janë përmbledhur në formë 

profesionale, si shqetësime e gjetje në kuadër të vlerësimit të përgjithshëm për institucionin dhe 

deputetët. 

 

3.4. PUBLIKIMI I PROCESVERBALEVE, VIJOJNË TË KETË MANGËSI 

Nga të dhënat e ekipit monitorues rezulton se deri në mesin e muajit gusht 2018 në sistemin online të 

Kuvendit mungojnë një numër relativisht i madh i procesverbaleve.  

Konkretisht, për ilustrim, mungojnë procesverbalet e mbledhje: 

 të Komisionit të Ligjeve (11, 12 korrik). 

 të Komisionit të Medias dhe Edukimit (22 maj, 13 qershor, 11, 16, 17 dhe 18 korrik). 

 të Komisionit të Ekonomisë (8, 15, 21, 22, 28, 29, 30 maj,  2, 3, 4, 6, 16, 17 dhe 18 korrik 2018). 

 të Komisionit të Jashtëm (3, 4, 12 dhe 18 korrik). 

 të Komisionit të Integrimit (23 maj dhe 17 korrik). 

 të Komisionit të Sigurisë (6, 10, 12 dhe 17 korrik). 

 të Komisionit të Veprimative Prodhuese (11, 18 korrik). 

 

Mungojnë gjithashtu: 

 Dokumentacioni i detajuar mbi kërkesat për interpelancë, për nisma ligjore, për ndryshime në 

rendin e ditës, etj.  

 Mungojnë tërësisht të dhënat për mbledhjet dhe dokumentacionin e Komisionit Hetimor  

 Mungojnë tërësisht dokumentacioni dhe të dhënat e mbledhjeve të Byrosë së Kuvendit 

 Dokumente të tjera lidhur me informimin, programin e transparencës dhe sidomos përditësimin e tij 

Një numër aktesh (pjesa më e madhe) janë publikuar në afate më të gjata sesa parashikohet nga 

Rregullorja e Kuvendit (supozojmë se kjo ndodh kryesisht edhe për shkak të ngarkesës së personelit 

teknik dhe numrit të madh të akteve që kërkojnë zbardhje e redaktim) 

Në zbatim të Rregullores, Komisioni i Sigurisë Kombëtare ka zhvilluar disa takime me dyer të mbyllura, të 

dhënat e të cilave nuk janë reflektuar në vlerësimin e deputetëve nga stafi i ISP, në pamundësi verifikimi 

dhe në respekt të konfidencialitetit të tyre. Megjithatë edhe raste të tilla, në formën e njoftimit zyrtar 

për mbledhjen, por pa detaje të saj, duhet të jenë pjesë e njoftimit të Kuvendit. 

3.5. 100% E BASHKIVE NUK NJOHIN LIGJIN PËR STATUTIN E DEPUTETIT 

Në ligjin nr.8550, “Statusi i Deputetit” i ndryshuar, neni 62/2 përcakton se “organet e qeverisjes vendore 

dhe prefekturat, në fillim të çdo muaji, njoftojnë deputetët e qarkut ku ata janë zgjedhur për kalendarin e 

mbledhjeve, duke përfshirë ndryshimet e mundshme që mund t'i bëhen atij”. Kjo është një prej atyre 

dispozitave, të cilat as nuk njihen dhe as nuk janë zbatuar ndonjëherë as nga deputetët dhe as nga 

njësitë vendore. Për ta provuar këtë, ISP dhe stafi monitorues i ISP për Kuvendin, i drejtoi një letër me 

kërkesë për informacion 61 bashkive dhe 12 prefekturave, me kërkesën të informonin sa është zbatuar 

kjo kërkesë e ligjit gjatë vitit 2018.  

Përgjigjet ishin të ndara në dy kategori: kategoria e parë dhe dominuese përbëhet nga më shumë se 40 

bashki dhe 8 prefektura, të cilat deklarojnë me shkrim se nuk kanë pasur dijeni për këtë detyrim ligjor 

dhe për pasojë, nuk e kanë aplikuar ndonjëherë. Kategoria e dytë përbëhet nga bashkitë e prefekturat e 

mbetura, të cilat deklarojnë se me këtë kompetencë e detyrim kanë kuptuar përgjegjësinë e bashkive 
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për të bërë publike rendin e ditës së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak në faqen e internetit, gjë që sipas 

tyre është bërë. Megjithatë, secila prej 61 bashkive dhe 12 prefekturave nuk është në gjendje të ofrojë 

qoftë edhe një rast të vetëm kur njësitë vendore kanë zbatuar në përmbajtje dhe cilësi detyrimin e ligjit 

të cituar më lart. 

Në këto raste përgjegjësia nuk është vetëm e organeve të qeverisjes vendore, të cilat siç rezultoi, nuk 

njohin ligjin dhe as detyrimin e tyre përpara tij, por edhe e vetë Kuvendit që nuk ka arritur të bëjë sa 

duhet publike legjislacionin bazë mbi aktivitetin e deputetëve, detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre. 

 

3.6. DISA TREGUES POZITIV TË KONSULTIMIT PUBLIK 

Gjatë muajve mars-prill 2018 Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore aplikoi disa seanca 

dëgjimore me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë të shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtare mbi 

zgjedhjet, përfshirë ekspertët e ODIHR dhe OSBE. Pjesë e seancave dëgjimore ishte edhe Instituti i 

Studimeve Politike.  

Praktika e seancave dëgjimore përbën një zhvillim pozitiv dhe axhenda e vitit 2018 përbën një risi prej 

vitit 2005, kur është aplikuar për herë të fundit një praktikë e tillë. Komisioni Parlamentar pranoi 

sugjerime dhe rekomandime të ndryshme nga organizatat e shoqërisë civile, i ftoi ato në seancë 

dëgjimore, publikoi procesverbalet e mbledhjeve përfshirë edhe seancat dëgjimore, si dhe ftoi 

rregullisht pjesëmarrjen e aktorëve të njëjtë të shoqërisë civile në disa tryeza të zhvilluara mbi pesë 

prioritetet kryesore të reformës zgjedhore.  

Praktika të tilla konsultimi dhe adresimi ndaj shoqërisë civile për të shprehur opinionet e saj zhvilluan 

edhe komisionet e tjera parlamentare. ISP mori kërkesë nga kryetari i Komisionit të Ligjeve në Kuvend 

për të shprehur opinionet e tij lidhur me dy ligje në axhendën parlamentare, kërkesa e parë e adresuar 

nga parlamenti për ISP gjatë viteve të fundit. E njëjta kërkesë u shkoi edhe disa organizatave të tjera të 

shoqërisë civile. Në Komisione të veçanta, në varësi nga tematikat dhe axhenda, u ftuan aktorë, individë 

e grupe të shoqërisë civile për të shprehur opinionet e tyre. Raportuesit e ISP e konstatuan këtë hapje 

pozitive të Kuvendit në disa komisione, sidomos në Komisionin për Median dhe Edukimin, Komisionin 

për Veprimtarisë Prodhuese,  Komisionin për Çështjet Sociale apo Komisionin për Ekonomi dhe Financa. 

 

3.7. 44 RASTE DEPUTETË NË DY KOMISIONE, 3 RASTE DEPUTETË NË TRI KOMISIONE 

Nevoja e mazhorancës për të siguruar kuorumin e nevojshëm në mbledhjet e komisioneve 

parlamentare, sidomos në rastet e bojkotit politik të opozitës (siç ndodhi në një pjesë të kohës edhe 

gjatë këtij sesioni parlamentar), e shtyu atë të delegojë deputetë në më shumë se një komision të 

përhershëm parlamentar. Në total gjatë sesionit parlamentar u shënuan 44 raste të pjesëmarrjes së 

deputetëve njëherësh në dy komisione të përhershme parlamentare.  

Konkretisht, nga LSI janë 5 raste: Haxhinasto, Panariti, Kërpaçi, Mehmetaj dhe Malaj (LSI) kanë marrë 

pjesë aktive në dy komisione të ndryshme parlamentare gjatë sesionit parlamentar janar – korrik 2018. 

Nga PD janë 6 raste: Tabaku, Hajdari, Shehu, Hasa, Duma e Balliu (PD) kanë marrë pjesë aktive në dy 

komisione të ndryshme gjatë sesionit parlamentar janar – korrik 2018. Nga PS janë 33 raste kur 

deputetët kanë marrë pjesë aktive në dy komisione parlamentare gjatë sesionit parlamentar janar – 

korrik 2018. Ata janë deputetët Rista, Shameti, Xhambulla, Marko, Xhindi, Dhima, Kamani, Fino, Baraj, 

Çuçi, Leka, Gjermeni, Spiropali, Gjebrea, Bushati, Kushi, Nasufi, Velaj, Beqaj, Pendavinji, Xhakolli, Beqiraj, 

Spahiu, Bushka, Ekonomi, Ulqini, Ndreu, Xhelilaj, Vorpsi, Hysi, Bello, Sinaj dhe Qefalia. 
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Në Rregulloren e Parlamentit (me ndryshime më 2017) lejohet 

pjesëmarrja e deputetëve në dy komisione. Gjithsesi, gjatë 

sesionit parlamentar janar – korrik 2018 u konstatua se ka 

pasur të paktën tri raste kur deputetët e mazhorancës kanë 

marrë pjesë njëherësh në tri komisione të përhershme 

parlamentare. Konkretisht, I.Beqja, K.Spahiu dhe E.Gjermeni 

kanë marrë pjesë në tri komisione parlamentare, ku në dy 

komisione janë anëtarë të përhershëm dhe në të tretin janë 

anëtarë zëvendësues.  

Për shkak se disa prej këtyre deputetëve kanë bërë pjesë edhe 

në komisione të posaçme parlamentare, komisione hetimore 

ose komisione Ad-Hoc, rezulton se shpërndarja e përgjegjësisë 

midis deputetëve është jo proporcionale, dhe se përdorimi i të 

njëjtëve deputetë për më shumë se 2-3 angazhime 

parlamentare, është tregues edhe i krizës në përfaqësim dhe i 

faktit se një pjesë e deputetëve përdoren si kompensim për 

mungesat e aftësive profesionale dhe politike të pjesës tjetër 

të deputetëve. 

 

3.8. KOMISIONI “TAHIRI”, VIJON PRAKTIKA E DËSHTIMEVE ME KOMISIONE  

Opozita parlamentare përdori të drejtën kushtetuese për të iniciuar një Komision hetimor parlamentar 

me tematikën “për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve administrative të organeve të pushtetit 

legjislativ apo ekzekutiv në kultivimin dhe trafikun e lëndëve narkotike, përfshirë çështjen për të cilën 

akuzohet ish ministri i Brendshëm z. S. Tahiri, ndërhyrjeve të këtyre pushteteve në ushtrimin e ndjekjes 

personale në mënyrë të pavarur nga organi i prokurorisë në hetimin penal të këtij rasti, si dhe efektet që 

kanë ardhur nga kjo ndërhyrje e paligjshme”.  

Sipas praktikës, nisma u konsiderua thellësisht politike dhe për pasojë, humbi kohë duke u shoqëruar me 

debate politike midis palëve përpara ngritjes dhe pas ngritjes. Me vendim 30/2018 Kuvendi miratoi 

ngritjen e Komisionit dhe objektin e punës së tij. Sipas këtij vendimi marrë në 5 mars, “Komisioni e 

ushtron veprimtarinë e tij për një afat 6-mujor nga hyrja në fuqi e këtij vendimi”, pra legjitimiteti i 

Komisionit ka vlerë juridike deri në javën e parë të muajit shtator 2018. 

Me një vendim të dytë, me 15 mars, Kuvendi miratoi përbërjen e Komisionit, me kryetar Edi Paloka (PD) 

dhe zv/kryetare Ermonela Felaj (PS). Në përbërje ishin edhe 5 deputetë të PS, 3 të PD dhe 1 i LSI, si dhe 2 

zëvendësues po nga PS. Komisioni zhvilloi disa mbledhje procedurale në ditët e javët e para të punës së 

tij, kryesisht duke u fokusuar në mbledhjen e materialeve dhe përcaktimin e rregullores së punës. Në 

mars u raportua se Komisioni hetimor u mblodh pa praninë dhe miratimin e kryetarit të Komisionit, 

praktikë që përbën shkelje të Rregullores së Kuvendit dhe natyrshëm solli edhe reagime kritike nga 

palët. 

Objekti i punës së Komisionit u devijua nga tri zhvillime politike të ditës. E para, dalja në skenë e 

problematikës lidhur me Ministrin e Brendshëm Xhafaj dhe dosjes penale të vëllait të tij solli zhvendosje 

të aksionit politik të opozitës; e dyta, dorëheqja nga mandati parlamentar i ish ministrit Tahiri zhvleftësoi 

interesin politik të opozitës lidhur me dosjen hetimore ndaj tij, si dhe e treta, mazhoranca e përdori 

Komisionin për të kërkuar hetime të thelluara në vite për trafikun e drogës, madje duke e zhvendosur 

tërësisht axhendën e Komisionit nga hetimi tek rasti Tahiri tek hetimet gjatë qeverisjes së demokratëve 

Shpërndarja e përgjegjësisë 

midis deputetëve është jo 

proporcionale, dhe se 

përdorimi i të njëjtëve 

deputetë për më shumë  

se 2 - 3 angazhime 

parlamentare, është tregues 

edhe i krizës në përfaqësim 

dhe i faktit se një pjesë e 

deputetëve përdoren si 

kompensim për mungesat e 

aftësive profesionale dhe 

politike të pjesës tjetër të 

deputetëve. 
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midis viteve 2005-2013. Një element tjetër kritik në punën e Komisionit ishin vonesat artificiale të 

krijuara në përgjigjet e tyre nga institucionet e ndryshme të sigurisë.  

Në fund të muajit gusht 2018, vetëm dy javë përpara skadimit të afatit kohor të mandatit të Komisionit 

Hetimor nuk ka më as mbledhje, as axhendë publike, as transparencë në aktivitetin e tij, as funksionim 

të Komisionit dhe as shanse për një rezultat e produkt të mundshëm prej tij. Për pasojë, Komisioni vijoi 

traditën e Komisioneve të dështuara hetimore, - një lajm që 28 vjet pas aplikimit të demokracisë 

parlamentare përfaqësuese përbën një tregues negativ për ushtrimin e funksionit kushtetues të 

parlamentit në kontrollin e ekzekutivit dhe përgjegjësitë e tij kushtetuese. 

 

3.9. PROBLEMATIKA TË VEÇUARA POZITIVE E KRITIKE MBI AKTIVITETIN E DEPUTETËVE 

Stafi i ISP ka mbajtur shënim disa deklarime dhe veprime të deputetëve ose të Kuvendit, të cilat 

përbëjnë zhvillime pozitive ose kritike me vlerë për publikun.  

Konkretisht, stafi ka mbajtur shënim një deklaratë kritike ndaj sjelljes së disa kolegëve të grupit të vet 

parlamentar nga ana e deputetes Rudina Hajdari (PD). Deklarata e saj u bë me rastin e incidentit që u 

krijua në Komisionin e Medias dhe të Edukimit në seancën dëgjimore me kryetarin e bashkisë Tiranë.  

Po ashtu, stafi i ISP ka mbajtur shënim përfaqësimin dhe pjesëmarrjen cilësore në disa aktivitete publike 

me grupe të ndryshme sociale të deputetes Vasilika Hysi (PS), përpjekjet pozitive të grave deputete për 

të krijuar një Aleancë funksionale të tyre, drejtimin konsensual nga deputetja Dh. Çupi (PD), rasti i 

deputetit Pëllumbi që deklaroi mospjesëmarrjen në një votim për shkak të konfliktit të interesit, rasti i 

nderimit nga qeveria franceze me dekoratë të lartë për deputeten M.Kodheli, etj.  

Janë edhe të paktën 12 raste të tjera pozitive të konstatuara nga grupi monitorues, por që në tërësi nuk 

kanë të bëjnë vetëm me një deputet të vetëm, por me grupe deputetësh dhe që lidhen me akte e sjellje 

që meritojnë vlerësime pozitive publike. 

 Stafi i ISP ka konstatuar gjithashtu se ka pasur disa ceremoni pozitive në Kuvend (përfshirë ajo 

për nderimin e ish kryetarit të Kuvendit Pjeter Arbnori), disa nisma promovuese me 

pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave, fëmijëve dhe grupeve të ndryshme sociale, si dhe disa 

mbledhje nën-komisionesh me fokus shtresa e problematika sociale.  

 

 Gjatë këtij sesioni parlamentar u ndanë nga jeta dy ish deputetë me mandate të plota 

parlamentare, L.Hajdaraga dhe I. Xhumari; vetë Kuvendi organizoi ceremoni zyrtare përcjellëse 

për njërin prej tyre. 

Në listën e praktikave kritike shtesë që ka konstatuar stafi monitorues i ISP janë listuar:  

 raste të deklarimeve dhe komenteve jo etike në emër të Kuvendit ndaj ndonjë shteti 

perëndimor, i cili ishte kritik në vlerësimet e progresit të Shqipërisë; 

 raste të pjesëmarrjes së deputetes A.Dhima (PS) në një ceremoni nderimi të simbolikave të 

sistemit komunist, përfshirë ish kryeministrin komunist M.Shehu;  

 raste të vazhdueshme të pjesëmarrjes në ngjarje përuruese e promovuese të bashkive lokale të 

vetëm deputetëve që partisë politike që i përkasin kryetarit të bashkisë (100% të rasteve në 

Tiranë, në Shkodër, në Vlorë, në Fier, në Berat, në Elbasan, në Dibër, në Korçë, etj);  

 raste kur drejtuesi i seancës plenare (kryetar ose zv/kryetar) në Kuvend komenton politikisht 

deklaratat e deputetëve në diskutimet e tyre, sjellje që tejkalon Rregulloren dhe përcaktimet e 

përgjegjësive të drejtuesit të seancës;  
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 rastet e akuzave për përfshirje në akte korruptive, abuzive ose të dosjeve të ndryshme hetimore 

me objekt hetimi, përfshirë deputetët A. Hyseni (PS), J. Çyrbja (PS), F.Noka (PD), etj. 

 

3.10. DEKLARIMET FINANCIARE DHE TRAJTIMI I DEPUTETËVE  

Në vijim të gjetjeve të raportit të parë monitorues ISP tërhoqi disa herë vëmendjen publike për 

problematikat kritike në deklarimet e disa deputetëve lidhur me adresën e banimit dhe për pasojë, 

përfitimin e paligjshëm prej tyre të kuotave financiare 

mujorë të mbuluara nga Kuvendi. Për këtë problematikë 

ekipi i ISP pati edhe një takim pozitiv me Sekretarin e 

Përgjithshëm . Megjithatë, deri në kohën e shkrimit të 

këtij raporti, nuk ka asnjë nismë hetimore dhe as reagim 

zyrtar nga parlamenti, pavarësisht se të gjithë drejtuesit 

politikë të tij e pranojnë se de facto kemi të bëjnë me 

abuzim financiar nga ana e disa deputetëve. 

Një problematikë e re u krijua me deklaratat e pasurisë 

së deputetëve.  

 ISP i publikoi të gjitha deklaratat në portalin e saj 

online 

http://deputetim.al/index.php/deklarimet-e-

pasurive-te-deputeteve/ si dhe bëri publike disa 

shqetësime konkrete që lidhen me parregullsi të 

theksuara në disa deklarata. Në dy raste vetë 

deputetët e cituar ose të nënkuptuar në 

deklarimet e ISP kontaktuan stafin tonë, pranuan 

gabimet në deklarim dhe kërkuan mirëbesim në 

dhënien e kohës për përmirësimin e tyre.  

Nga ana etike ne nuk kemi asnjë problem me kohën e 

kërkuar në dispozicion dhe as me reagimin vetëkritik nga 

disa deputetë, por nga ligjore është e pakuptueshme sesi 

deklaratat e pasurisë në vite nuk janë parë as në aspektin 

formal të deklarimit ligjor, nga Kuvendi, nga grupet 

parlamentare dhe as nga institucioni përgjegjës për 

verifikimet vjetore të pasurisë për zyrtarët e lartë. 

 

 

3.11. DISA PROBLEMATIKA PËR RELACIONET 

MBI AKTET LIGJORE 

Në funksion të shpërndarjes sa më të madhe të punës në 

Komisione dhe të përfshirjes së një numri më të madh 

deputetësh në aktivitetin në Komision, shpeshherë 

ndodh që relatorë të ligjeve përcaktohen deputetë, të 

cilët e ushtrojnë këtë përgjegjësi me standardet më 

ETIKA? NIVEL ZHGENJYES 

Ekipi i ISP ka monitoruar edhe të 

“folurën publike” në muajt e fundit 

mediat sociale nga deputetët. 

Përfundimet ishin shokuese: 

deputetë me përvojë parlamentare 

dhe me pozita drejtuese kanë 

probleme të mëdha në formulimin 

e shënimeve në gjuhën standarde 

shqipe dhe përdorin fjalor të 

papranueshëm në nivelin e “gjuhës 

së rrugës”.  

Ky raport nuk do të merret me 

detaje me këtë aspekt të 

monitorimit, pasi do të ketë një 

material tjetër më informues dhe 

më të shtrirë në kohë, por 

paraprakisht ia vlen të theksohet 

se në këtë listë gjenden deputetë 

karriere, deputetë më formim bazë 

policor, deputetë drejtues në grupe 

ose në Kuvend, deputetë 

biznesmenë, deputetë kryetarë 

partish të vogla dhe deputetë që 

kanë drejtuar në vite sektorë të 

rëndësishëm të enteve publike.  

Vlen gjithashtu të shënohet se në 

asnjërin rast partitë e tyre politike 

nuk kanë deklaruar distancim dhe 

as kanë reaguar, pavarësisht se 

secila parti ka rregulla etike 

detyruese, të cilat publikisht 

shkelen prej vetë trupës së tyre më 

të lartë përfaqësuese.  

 

http://deputetim.al/index.php/deklarimet-e-pasurive-te-deputeteve/
http://deputetim.al/index.php/deklarimet-e-pasurive-te-deputeteve/
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minimale dhe në mënyrën më formale të mundshme.  

Bazuar në praktikat e mira parlamentare relatorët e ligjeve janë deputetët - ekspertë më të mirë të 

çështjes/problematikave që ligji paraqet, praktikë që në Shqipëri nuk respektohet. 

Referuar të dhënave të komisioneve, p.sh, tek komisioni i ligjeve, 11 herë ka qenë relator deputeti 

Adnor Shameti (PS), 10 herë deputetja Elena Xhina (PDIU), 9 herë ka qenë relator Edmond Leka (PS), 8 

herë ka qenë relator Alket Hyseni (PS), 7 herë ka qenë relatore Klotilda Bushka (PS), 6 herë ka qenë 

relator Jurgis Çyrbja (PS), si dhe nga 5 herë deputetët e PS Vasilika Hysi, Bashkim Fino e Bledar Çuçi.  

Natyra fiktive e caktimit të relatorëve del në pah dukshëm nëse krahasojmë numrin e rasteve relatore 

në Komision, natyrën e diskutimit që bën personi relator në Komision si dhe nivelin e debatit të 

relatorëve në seancat plenare. Për shembull, Xhina, Leka, Çyrbja, etj, kanë qenë kryesues të rasteve 

relatorë në Komisionin e Ligjeve, por në diskutimet në seancat plenare kanë tregues minimal angazhimi. 

Konkretisht, deputeti Çyrbja nuk ka folur në asnjë seancë megjithëse ka qenë relator në 6 akte ligjore, 

kurse deputetët Xhina e Leka kanë diskutuar vetëm nga një herë në seancat plenare, e para për një ligj 

që nuk bën pjesë në ligjet ku ka qenë relatore dhe i dyti për një marrëveshje ndërkombëtare që bën 

pjesë në aktet ku ka qenë relator në komision. E njëjta praktikë ndiqet edhe në komisionet e tjera 

parlamentare.  

Vlen të theksohet edhe fakti se edhe në këtë sesion deputetët e kontaktuar nga ISP kanë shprehur 

kërkesa për të pasur më shumë staf ekspertësh në dispozicion në fazën e shqyrtimit të ligjeve dhe të 

përgatitjes së tyre, kryesisht për shkak të ngarkesës së madhe disproporcionale midis një pakice 

deputetësh që mbetet shumë e ngarkuar dhe një shumice deputetësh që mbetet inaktive. 

 

3.12. KODI I SJELLJES DHE DETYRIMET E PAPLOTËSUARA NDAJ TIJ 

Kodi i Sjelljes përbën një risi në traditën tonë parlamentare dhe zhvillim pozitiv në bilancin e punës së 

Kuvendit gjatë 7 mujorit të parë të vitit 2018. Miratimi i tij është shtyrë disa herë në kërkim të 

konsensusit maksimal politik, por në muajin prill, mazhoranca e kaloi atë me shumicë votash, ndërkohë 

që paraprakisht ishte arritur konsensusi politik për përmbajtjen.  

Menjëherë pas miratimit të Kodit të Sjelljes, në fillim të muajit qershor Kuvendi ngriti një grup pune për 

"Për hartimin e draftit udhëzuesit të detajuar për sjelljen në Kuvend". Grupi përbëhej kryesisht nga 

zyrtarë juridikë të Kuvendit dhe staf administrativ të tij. Grupi do të duhej të kishte një paraqitje finale të 

projekt akteve në fundin e muajit qershor. Deri tani ende nuk ka lajmërim në faqen zyrtare të Kuvendit 

mbi projekt akte të mundshme dhe as vendimmarrje që lidhet me zbatimin e Kodit të Sjelljes nga 

Kuvendi.  

Kodi përcakton detyrimin e Kuvendit për të bërë transparente rastet e projekteve me Kuvendin, 

detyrimin e Byrosë së Kuvendit, që “brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij Kodi, nxjerr udhëzuesin e 

detajuar për sjelljen në Kuvend”. Periudha tre mujore përfundoi në korrik 2018, megjithatë ende Byroja 

nuk ka bërë shpalljen e udhëzuesit sipas detyrimit të Kodit të Sjelljes. 

Kodi i Sjelljes, veç të tjerash, përcakton detyrimin për të pasur një regjistër funksional të deklarimit të 

rasteve të konfliktit të interesit nga deputetët, konfliktet e interesit në rastin e grupeve lobuese në 

Kuvend dhe aktivitetit parlamentar në funksion të tyre. Ai ka edhe detyrimin që Këshilli për Rregulloren, 

Mandatet dhe Imunitetin të përcaktojë modalitetet e administrimit nga Kuvendi të dhuratave të 

pranuara, si dhe të mbajtjes së regjistrit, rregulla etike komunikimi, etj, të cilat deri tani në tërësi nuk 

janë zbatuar në standardet që kërkohen nga Kodi dhe që aplikojnë praktikat e mira parlamentare. 
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3.13. PËRJASHTIMET DHE PENALIZIMET E DEPUTETËVE 

Praktika e Rregullores për aplikimin e penalizimeve disiplinore vijoi të zbatohet edhe në sesionin aktual 

parlamentar 2018. Në seancën e 12 prillit 2018 pati një rekord penalizimesh, direkt në seanca ose 

përmes mbledhjes së Byrosë së Kuvendit.  

 

Konkretisht, u penalizuan me përjashtim 10 ditor nga mbledhjet parlamentare 6 deputetë dhe 1 

ministër. Ata janë Endrit Braimllari (LSI), Kejdi Mehmetaj (LSI), Flamur Noka (PD), Klevis Balliu PD), Ervin 

Salianji (PD), Edi Paloka (PD), si dhe ministri Ditmir Bushati (PS). Duhet thënë se masat penalizuese për të 

gjithë deputetët dhe ministrin ishin të saktë dhe ligjore. Megjithatë në analizën e punimeve të sesionit 

publiku ka parë shumë raste të tjera kur liderit kryesorë politikë, përfshirë kryeministrin dhe kryetarin e 

opozitës, apo politikanë të tjerë të rangut të lartë në partitë politike, kanë përdorur gjuhë dhe kanë 

kryer sjellje të papranueshme për jetën parlamentare, e megjithatë, ata nuk janë penalizuar. Përpjekja e 

Kuvendit për të dhënë amnisti për liderit e lartë politikë dhe për të penalizuar ndjekësit e tyre më 

fanatikë, nuk është zgjidhja e duhur për rritjen e cilësisë dhe të etikës së aktivitetit parlamentar.  

 

Vlen gjithashtu të theksohet  se disa prej deputetëve të penalizuar nga Byroja e Kuvendit e kanë të 

përsëritur aktin e tyre edhe në sesionin e kaluar parlamentar. Konkretisht, në shtator-dhjetor 2017 midis 

listës më të gjatë të penalizimeve u përjashtuan deputetët F.Noka (PD), Endrit Braimllari (LSI), Ervin 

Salianji, (PD) dhe  Kejdi Mehmetaj (LSI), emra që bëjnë pjesë edhe në listën e penalizimeve më 2018. Po 

ashtu vlen të theksohet se ministri Bushati shënoi rastin e parë kur një ministër penalizohet për sjellje të 

parregullt në seancat e Kuvendit. Në standardet e larta parlamentare ky akt do të kishte pasoja të tjera, 

megjithatë në rastin tonë edhe vetë ministri pranoi fajësinë dhe indirekt reflektoi duke nënkuptuar 

ndjesën publike.  

 

Në sesionin parlamentar janar-korrik 2018 ka pasur edhe raste kur në Komisione, për shkak të 

incidenteve e sjelljeve të ndryshme, ka pasur përjashtim të deputetëve nga mbledhje e komisionit. Për 

shembull, në një mbledhje të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave kryetari i Komisionit lajmëroi 

përjashtimin nga salla e mbledhjes të deputetëve A.Shehaj (PD), K. Balliu (PD), dhe P. Spahiu (LSI). Raste 

të veçuara ka pasur edhe në Komisionet e tjera, por në asnjërin rast, përfshirë edhe këtë të cituar, nuk 

ka pasur analizë dhe vendimmarrje nga Byroja e Kuvendit.  

 
 

3.14. PROBLEMATIKA NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PARLAMENTAR 

Gjatë sesionit parlamentar janar-korrik 2018 pati raste kur parti të caktuara politike, deputetë, etj, 

shprehën kritika për ndryshimet të minutës së fundit në axhendën e punës apo për devijime prej saj. 

Kritikat kryesisht lidhen me futjen e akteve me procedurë të përshpejtuar, siç ishte ligji mbi 

problematikën e Teatrit Kombëtar.  

Në maj 2018 LSI kërkoi heqjen nga rendi i ditës i projektligjit “Për lirimin e frekuencave të dixhital 

dividentit”, me argumentin se ai nuk ishte diskutuar në të gjitha komisionet e parashikuara nga plani i 

punës i Kuvendit. Kërkesa e tyre u rrëzua, por shqetësimi mbetet. Ka pasur edhe raste të tjera, sidomos 

në mbledhjet e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, ku debatet e ashpra midis 

mazhorancës dhe opozitës kanë çuar shpeshherë në pamundësimin e mbledhjeve të rregullta ose 

zhvillimin e mbledhjeve paralele nga opozita dhe nga mazhoranca. 

Një problematikë tjetër e konstatuar gjatë këtij sesioni parlamentar është qëndrimi me dy standarde nga 

ana e zyrtarëve të lartë, sidomos drejtuesve politikë dhe ekzekutivë, të ftuar në komisionet 
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parlamentare për raportim apo seancë pyetjesh. E drejta e deputetëve dhe sidomos e Komisioneve 

parlamentare për të thirrur në seanca pune drejtues të lartë të institucioneve ekzekutive, përfshirë 

ministra dhe zyrtarë të tjerë të nivelit të lartë, ka të bëjë me thelbin e rolit kushtetues të Kuvendit, - 

ushtrimin e kontrollit kushtetues.  

Gjatë këtij sesionin numërohen disa raste kur zyrtarë të lartë, përfshirë ministra të kabinetit qeveritar, 

kanë refuzuar pjesëmarrjen në seanca dëgjimore në Komisione parlamentare, kanë injoruar axhendën 

parlamentare në komisione ose kanë shfaqur gjatë seancave të debatit në Komisione standarde të 

dyfishta, duke pasur në çdo rast mbështetjen e shumicës politike parlamentare.  

Praktika të tilla kërkojnë një rivlerësim të kompetencave të Komisioneve dhe detyrimin që Kuvendi të 

krijojë standarde të njëjta transparence dhe pune për të gjitha komisionet, pavarësisht nëse ato janë 

nën drejtimin e mazhorancës apo të opozitës. Gjithashtu në një rast u regjistrua një letër ankesë e 

Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik adresuar kryeministrit për, siç thuhet në letër, 

refuzimin e përsëritur të disa ministrave për t’iu përgjigjur pozitivisht kërkesës së Komisionit për dhënien 

e shpjegimeve mbi çështje të ndryshme që lidhen me funksionin dhe vendimmarrjen e tyre.  

Nisur nga problematikat e konstatuara në këtë sesion, do të duhej që Kuvendi ta trajtojë në mënyrë 

institucionale shqetësimin e ngritur nga opozita dhe të kërkojë nga pushteti ekzekutiv përmbushjen në 

kohë të detyrimeve të tyre ligjore dhe kushtetuese në raport me parlamentin. 

 

3.15. MERITA  SPECIFIKE TË DEPUTETËVE NË DISKUTIME 

Në listën e deputetëve me tregues të veçantë angazhimi duhej vlerësuar: 

 deputetët V.Hysi, K.Bushka, E.Alibeaj, N.Naço, O.Bylykbashi, F.Mediu, G.Strazimiri, etj, që 

kryesojnë listën e diskutimeve për çështjet e reformës në drejtësi dhe shtetit të së drejtës, etj;  

 deputetët E.Kushi, B.Gjylameti, A.Vokshi, E.Bushati, M.Ekonomi etj, që kryesojnë listën e 

debatuesve për problematikat ekonomike;  

 deputetët K.Mehmetaj dhe F.Kërpaçi që kryesojnë listën e deputetëve që kanë ngritur 

problematika të rinisë në debatet parlamentare;  

 deputetët R.Gurakuqi, A.Rista, L.Boçi, V.Duka, S.Rokaj, L.Metaliaj, K,Mehmetaj, L.Nikolla që 

kryesojnë listën e deputetëve që kanë fokusuar çështjet kulturore në diskutimet e tyre;  

 deputetët E.Panariti, N.Peleshi, I.Beqaj, A.Dhima, etj që kryesojnë listën e ngritjes së problemeve 

të bujqësisë dhe të taksave;  

 deputetët L.Rama, K.Gjosha, T.Shehu, P.Vasili, etj, që kryesojnë listën e debatuesve mbi politikën 

e jashtme dhe integrimin, etj;  

 deputetët N.Malaj, A.Rista dhe A.Xhembulla, F.Nasufi, etj, që kryesojnë listën e diskutimeve që 

lidhen me fëmijët dhe problematikat e tyre;  

 deputetët A.Pëllumbi, F.Mima, R.Suli, E.Haxhinasto, etj, që kryesojnë listën e deputetëve 

diskutues për çështjet e infrastrukturës;  

 deputetet F.Kadiu, P.Vasili dhe O.Pampuri që kryesojnë listën e debatuesve për çështjet sociale; 

 deputetët B.Baraj, R.Hajdari, A.Marto, etj, në  listën e debateve për energjinë dhe mjedisin; 

 deputeten T.Piro për fjalën dedikuar problematikës çame, etj.  

 
 

3.16. MBINGARKESA E PAKICËS PARLAMENTARE 

Sipas Rregullores dhe vendimit të Grupeve Parlamentare me strukturat drejtuese të Kuvendit, të gjithë 

deputetët duhet të jenë anëtarë në një ose dy komisione parlamentare. Ashtu si në sesionin e kaluar, 
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edhe në këtë sesion, disa deputetë (liderit politikë kryesorë) nuk janë as formalisht anëtarë të asnjërit 

Komision dhe as pjesëmarrës në ndonjë mbledhje të tyre. Ky devijim është në kundërshtim me 

Rregulloren e Kuvendit, por është në pajtim konsensual midis dy aktorëve kryesorë politikë, PS e PD. 

Një problematikë tjetër që ndeshet në këtë aspekt është kontrasti i thellë midis një shumice deputetësh 

që kanë anëtarësi në vetëm një angazhim parlamentar, një grupi deputetësh shëtitës që janë 

zëvendësues në disa komisione, si dhe një pakice deputetësh të cilët janë të mbingarkuar në disa 

angazhime paralele, - në komisione të përhershme, në komisione Ad-Hoc, në nën/komisione, në 

Komisione Hetimore, në delegacione zyrtare dhe në poste drejtuese të vetë strukturës së Kuvendit.  

Rekordin për mbingarkesën në disa angazhime njëherësh e mbajnë disa prej anëtarëve të Komisionit të 

Ligjeve, si V.Hysi, O.Bylykbashi, etj. Ata janë pjesë të Komisionit, shpesh pjesë të nën/komisioneve, pjesë 

të Komisioneve Hetimore, pjesë të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe pjesë në grupe pune ose 

struktura të tjera në nivel politik të Kuvendit.  

Angazhimi i tyre i shumëfishtë shpesh është i domosdoshëm për shkak të cilësive dhe përvojës 

personale, por nga ana tjetër është dëmtuese për nivelin e fokusimit të tyre njëherësh në disa çështje e 

prioritete, si dhe penalizuese në trajtimin e tyre financiar. 

 

3.17. FIKTIVITET NË PJESËMARRJEN NË KOMISIONET PARLAMENTARE? 

Rregullorja e Kuvendit është e qartë në përcaktimet lidhur me 

pjesëmarrjen e deputetëve në Komisione, dokumentimin e 

pjesëmarrjes, procesverbalet dhe pagesat financiare që bëhen për 

shkak të pjesëmarrjes. Në praktikë, ashtu si edhe në të kaluarën, 

edhe gjatë këtij sesioni parlamentar u konstatuan raste të shumta 

të dokumentacionit fiktiv në lidhje me prezencën e deputetëve në 

mbledhjet e Komisioneve. Monitoruesit e ISP kanë evidentuar mbi 

50 raste të fiktivitetit në pjesëmarrje, si dhe raste të shumta kur 

deputetët vijnë në komision 2-3 minuta për të shënuar emrin dhe 

më pas largohen.  

Fiktiviteti nuk është vetëm shkelje administrative dhe etike, por ka të bëjë edhe me pasoja në trajtimin 

financiar, si dhe shpesh edhe me legjitimitetin e vendimeve. Tradicionalisht, kur opozita bojkoton 

mbledhjet ndodh që mazhoranca ka probleme të sigurinë shumicën e nevojshme prezent për të 

legjitimuar mbledhjet dhe vendimmarrjet në to. Gjatë sesionit u konstatuan raste të shumta kur numri i 

pjesëmarrësve në mbledhje ishte +1, pra shumica e thjeshtë e anëtarëve të Komisionit, siguruar kjo 

përmes sjelljes së ndonjë deputeti zëvendësues nga jashtë apo nga praktika abuzive, ku i njëjti deputet 

regjistrohet njëherësh në më shumë se një komision, për të krijuar shumicën legjitime të mbledhjes. 

Më poshtë po ilustrojmë rastet më tipike, ato të Komisionit të Ligjeve, i cili duhej të ishte standardi më i 

lartë i zbatimit në ligjit dhe Rregullores në Kuvend.  

Grupi monitorues i ISP ka konstatuar se në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve: 

 më 18 janar janë regjistruar si pjesëmarrës dy deputetë Strazimiri dhe Mediu, të cilët në fakt nuk 

kanë qenë të pranishëm;  

 më 30 janar janë shënuar dy deputetë Alibeaj dhe Pëllumbi, të cilët nuk kanë qenë të pranishëm;  

 më 12 shkurt figurojnë deputetët Çyrbja, Naço dhe Bylykbashi, të cilët realisht nuk kanë qenë të 

pranishëm;  

Fiktiviteti nuk është vetëm 

shkelje administrative dhe 

etike, por ka të bëjë edhe me 

pasoja në trajtimin financiar, 

si dhe shpesh edhe me 

legjitimitetin e vendimeve. 
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 më 19 shkurt figuron pjesëmarrëse deputetja Çupi ndërkohë që ajo nuk ka qenë e pranishme;  

 më 27 shkurt deputetja Bushka figuron prezent, kur në fakt nuk ka qenë e pranishme në mbledhje;  

 më 28 shkurt figurojnë prezentë deputetët Strazimiri, Bylykbashi e Leka, kur në fakt ata nuk kanë 

qenë të pranishëm në mbledhje;  

 më 27 mars në procesverbal rezultojnë si prezent edhe deputetët Doshi, Caka dhe Mediu, të cilët në 

fakt nuk kanë qenë në mbledhje;  

 më 3 prill rezultojnë prezent Çuçi e Caka, të cilët në fakt nuk morën pjesë në mbledhje;  

 më 14 maj figurojnë pjesëmarrës Caka e Hysi, të cilët realisht nuk kanë qenë në mbledhje;  

 më 22 maj mungojnë deputetët Mediu, Bylykbashi dhe Çupi edhe pse zyrtarisht figurojnë 

pjesëmarrës;  

 më 23 maj mungojnë deputetët Doshi e Mediu, të cilët figurojnë pjesëmarrës në procesverbal;  

 më 28 maj figurojnë pjesëmarrës deputetët Çuçi, Doshi dhe Çyrbja, të cilët faktikisht nuk ishin në 

mbledhje;  

 më 29 maj figurojnë prezent deputetët Doshi, Çyrbja dhe Veliaj, të cilët faktikisht nuk ishin 

pjesëmarrës;  

 më 11 qershor figurojnë pjesëmarrës deputetët Caka dhe Braho, të cilët faktikisht nuk ishin prezent 

në mbledhje;  

 më 2 korrik në procesverbal rezultojnë prezent deputetët Braho, Doshi, Çupi, të cilët nuk kanë qenë 

realisht në mbledhje;   

 më 3 korrik figurojnë zyrtarisht pjesëmarrës deputetët Braho, Doshi, Xhina dhe Mediu, të cilët 

realisht nuk kanë qenë prezent në mbledhje;  

 më 10 korrik figurojnë pjesëmarrës deputetët Naço e Caka, të cilët faktikisht nuk kanë qenë prezent 

në mbledhje; etj.  

Flagrante është rasti i mbledhjes së Komisionit të Ligjeve më 20 mars. Deputeti Leka mungon në 

mbledhje, por zyrtarisht edhe në procesverbal ai figuron pjesëmarrës, ndërkohë që po në këtë mbledhje 

u shty një nga pikat e rendit të ditës pikërisht sepse mungonte pikërisht relatori i projektligjit, deputeti 

Leka. Po ashtu në atë mbledhje munguan edhe deputetët Caka, Mediu, Naço, të cilët figurojnë 

pjesëmarrës në procesverbalin e mbledhjes.  

Problematika të tilla nominale janë evidentuar edhe në disa komisione të tjera, nga ana e stafit 

monitorues të ISP. Gjithashtu, vendimi politik i PD për të marrë pjesë masive në disa mbledhjesh 

komisioni në funksion të ngritjes së shqetësimeve politike që nuk kanë lidhje direkt me axhendën dhe as 

me fokusin e komisioneve, krijoi vështirësi në funksionin e komisioneve dhe në efektivitetin e tyre.   

 

3.18. DIFERENCË E MADHE NË DISKUTIME ME OSE PA OPOZITËN 

Një analizë e detajuara krahasimore e mbledhjeve në komisionet parlamentare tregon se në tërësi, 

numri i diskutimeve të anëtarëve të Komisionit, serioziteti i rendjes pas detajeve dhe diskutimi 

profesional mbi secilin nen e problematikën e akteve, - ka qenë shumë më efektiv dhe më i dukshëm në 

rastet e pranisë në mbledhje të deputetëve të secilës palë politike, PS në qeveri dhe PD në opozitë. Në 

rastet kur këta të fundit kanë bojkotuar mbledhjen ose kanë njoftuar largimin prej saj, procesverbalet 

tregojnë se në tërësi debati vijues ka qenë procedural, i shkurtër dhe i dominuar nga formalizmi.  

I njëjti zhvillim ndodh edhe kur ka ose nuk ka prani të media, sidomos asaj vizive. Ky detaj domethënës 

tregon rëndësinë që ka ushtrimi i përgjegjësive parlamentare nga secila parti dhe secili deputet, duke 

bërë ndarjen midis sjelljes ndaj komisioneve parlamentare dhe sjelljes në jetën publike dhe në politike.  
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3.19. MBLEDHJE KOMISIONI DITËT E SEANCAVE PLENARE 

Rregullorja e Kuvendit ndalon zhvillimin e mbledhjeve të Komisioneve ditën e seancave plenare. Ka 

pasur përjashtime në rastin e krizave politike ose raste ekstreme në kohë negociatash apo 

marrëveshjesh politike. Gjatë 2018 nuk kemi pasur as krizë dhe as marrëveshje, ndaj nuk ka arsye për 

devijim nga praktika ligjore. Megjithatë, nga monitorimi rezultoi se ka pasur disa raste kur mbledhjet e 

Komisioneve janë zhvilluar ditën e seancës plenare, paralelisht me seancën ose përpara saj.  

Për shembull, më 5 korrik Komisioni i Ligjeve zhvilloi mbledhje paralele, pavarësisht se në kalendarin e 

punimeve nuk kishte njoftim paraprak. Në këtë mbledhje u dhanë mendim për dy marrëveshje 

ndërkombëtare me SHBA dhe me Spanjën.  

Po ashtu, më 9 korrik pati një mbledhje tjetër Komisioni në ditën e seancës plenare, përsëri me rend dite 

dhënie mendimi për disa marrëveshje e ratifikime. Mbledhje të tilla zakonisht bëhen pa prezencën e 

deputetëve të opozitës (ata vetë nuk janë paraqitur në mbledhje), ndërkohë që diskutimet janë 

pothuajse formale dhe të shkurtra. 

 

3.20. KUVENDI MBYLL PUNIMET, KOMISIONET VAZHDOJNË 

Në ditën e fundit të punimeve të Kuvendit, (seanca e datës 23 korrik) u deklarua se përfundoi sesioni 

dhe u bë bilanci i aktivitetit parlamentar. Në fakt, një ditë më pas, deputetët e partive kryesore politike 

morën pjesë në një aktivitet tjetër konsultativ me grupet e interesit në media. Aktiviteti përfshiu 

Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik dhe pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të 

Shoqatës së Transmetuesve Radiotelevizive kabllore – valore RRTL, anëtarë të Bordit të AMA-s, 

përfaqësues nga RTSH, dhe nga transmetuesit lokalë dhe media. 

Në fund të tryezës u miratua një kërkesë për shtyrjen e digjitalizimit me të paktën një muaj, megjithëse 

deputetët kërkuan që shtyrja të jetë deri në dhjetor 2018. Çështja në fakt ka një problem: AMA kishte 

urdhëruar që deri më 31 korrik të gjithë operatorët televizivë në Tiranë dhe Durrës të ndalin 

transmetimin analog dhe kalojnë përfundimisht me sistemi digjital. Ndërhyrja e Kuvendit për të shtyrë 

një afat ligjor vetëm disa ditë para skadimit të tij, në rastin më të mirë është e vonuar, në rastin më të 

keq është përpjekje për të mbështetur grupe të caktuara mediatike që kanë interes në praktika të tilla. 

Zyrtarisht ky takim nuk u regjistrua si seancë dëgjimore e Komisionit dhe as nuk u zhvillua në mjediset e 

Kuvendit (edhe komisioni për reformën zgjedhore shumicën e mbledhjeve i ka bërë në mjedise jashtë 

parlamentit, por ato janë quajtur mbledhje të rregullta dhe procesverbalet janë zbardhur). 
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4. BILANCI I AKTIVITETIT TË KUVENDIT NË ASPEKTIN KUSHTETUES 

 

Kuvendi zë një peshë të rëndësishëm në sistemin tonë qeverisë dhe përbën epiqendrën e 

vendimmarrjes politike. Prej vitesh, sidomos pas ndryshimeve kushtetuese 2008, rëndësia dhe roli i 

Kuvendit në ushtrimin e kësaj vendimmarrje është kufizuar, duke i dhënë më shumë peshë e rol 

pushtetit ekzekutiv dhe liderëve politikë. Ky zhvillim bie ndesh me parimet kushtetuese, por është 

legjitim për sa kohë është miratuar dhe pranuar nga qytetarët dhe Gjykata Kushtetuese.  

Në interes të publikut dhe në fokus të ekipit monitorues të ISP kanë qenë produktet e dukshme 

publike të Kuvendit, dhe jo analiza e detajuar e funksionimit të tij dhe e rolit të tij në mjedisin politik. 

Të dhënat e mëposhtme paraqesin gjetjet më të rëndësishme për sesionin  e fundit parlamentar. 

Fillimisht duhet të merret parasysh fakti se ky sesion nuk lidhet me vit zgjedhor, nuk ka pasur ndonjë 

zhvillim të rëndësishëm politik dhe as ndonjë kompetencë thelbësore për zgjedhje Presidenti, 

kryeministri, qeverie, etj, siç nuk ka është shoqëruar me kriza të forta politike.  

2018 është viti i parë i mandatit të dytë i një mazhorance solide në numrat parlamentarë, numra të 

cilat po rriten me prurje nga partitë e opozitës, por edhe rasti i parë prej 1996 kur një parti e vetme ka 

shumicën e vetme në qeveri, në parlament dhe në jetën politike. Politikisht parlamenti ka të gjithë 

mekanizmat e nevojshëm vendimmarrës dhe opozita nuk ka asnjë mekanizëm politik bllokimi, përveç 

ligjeve që kërkojnë konsensus politik. 

 

4.1. AKTET E KUVENDIT: MË 2018 RRETH 60 AKTE MË PAK SESA MË 2017 

Në jetën parlamentare numri i akteve të miratuara nga Kuvendi nuk ka domethënie të rëndësishme; një 

pjesë e madhe e akteve janë vendime procedurale për përbërje komisionesh, program pune, zgjedhje e 

konkurrime për poste vakante, ratifikime marrëveshjesh, etj. Vlera më e madhe e akteve janë rastet e 

ligjeve të rëndësishme që miratohen.  
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Kuvendi gjatë periudhës janar – korrik 2018 miratoi 10 ligje nga 13 në të njëjtën periudhë të vitit 2017. 

Gjithashtu Kuvendi mori thuajse të njëjtin numër vendimesh, por pati tre herë më pak amendime ligjore 

sesa në të njëjtën periudhë të vitit 2017. Konkretisht, më 2018 kemi 11 amendime, më 2017 kemi 33 

amendime ligjore. Më 2018 ka një numër më të madh rezolutash të kaluara në Kuvend, kryesisht për 

shkak të rëndësisë së Kuvendi i ka dhënë bashkëpunimit me institucionet kushtetuese dhe të pavarura. 

Në total, gjatë periudhës janar – korrik 2018 kemi 129 akte të miratuara në Kuvend, shifër shumë më e 

vogël sesa numri i akteve të kaluara në të njëjtën periudhë të vitit 2017. 

 

Diferenca midis dy periudhave dhe dy legjislaturave të ndryshme bëhet edhe më e madhe nëse merret 

parasysh fakti se gjatë vitit gjysmës së parë të vitit 2017 vendi ndodhej në krizë politike, opozita pati 

bojkotuar parlamentin dhe se aktiviteti parlamentar vijoi deri në maj 2017, me vetëm dy seanca të tjera 

në qershor e korrik. Gjatë këtij sesioni parlamentar bilanci i parlamentit është më i shtrirë në kohë, me 

dy muaj më shumë në aktivitetin normal parlamentar sesa në vitin elektoral 2017. Për më tepër, 27 nga 

129 aktet parlamentare të vitit 2018 lidhen me miratim ose mosmiratim të kandidatëve për poste në 

varësi të parlamentit (10 akte për kandidatët për Komisionerë të Avokatit të Popullit, 9 akte për 

kandidatët për Komisionin e Prokurorit Publik, 8 akte për Bordin e ISKKSH-së). 

 

Ndër ligjet e reja të miratuara gjatë 2018, më të rëndësishmit janë ligji mbi diasporën, ligji mbi 

trashëgiminë kulturore, ligji mbi statistikat zyrtare, ligji mbi strehimin sociale, ligji për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare, ligji për profesionin e avokatit, etj. Secili prej tyre ka rëndësi dhe ndikim në fushat 

përkatëse, por duhet pranuar se asnjëri prej tyre nuk është ligj thelbësor, që të mund të sjellë reformë e 

ndryshim të rëndësishëm pozitiv në sektorët e fokusuar apo në standardet e shtetit të së drejtës.  

 

4.2. AKTET E KUVENDIT, REKORD MUAJI KORRIK 2018 

Gjatë periudhës janar – korrik 2018 Kuvendi aplikoi dy modele votimi, - votimin e fshehtë në rastet e 

parashikuara nga Rregullorja, ku vota e secilit prej deputetëve është sekrete dhe nuk mund të 

analizohet, si dhe votim të hapur / elektronik, ku vota e secilit deputet mund të jetë publike dhe 

regjistrohet e pasqyrohet edhe në faqen zyrtare të vetë Kuvendit.  
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Referuar të dhënave të faqes zyrtare të Kuvendit, gjatë kësaj periudhe, me votim të hapur kaluan 88 

akte, nga të cilat rreth një e treta e tyre vetëm në muajin korrik 2018. Muaji i dytë më me shumë akte 

është muaji maj me 18 akte të tilla, ndjekur nga prilli me 13, qershori me 11. Numri i akteve në janar 

është minimal (3) edhe për shkak numrit të kufizuar të seancave plenare në periudhën e ndërtimit të 

viteve dhe fillimit të sesionit të ri parlamentar, ndjekur nga muaji mars me 8 akte dhe muaji shkurt me 9 

të tilla. 

 

4.3. NISMAT LIGJVËNËSE, - NUMËR MINIMAL DHE KRYESISHT KOLEKTIVE 

 

Një nga të drejtat dhe funksionet e deputetëve është ndërmarrja e nismave ligjore, përfshirë propozim 

ligjesh, amendime në legjislacion, etj, në funksion të përfaqësimit politik apo të elektoratit. Kjo e drejtë 

dhe përgjegjësi në përgjithësi vijon të mos përdoret me efektivitet nga deputetët e parlamentit. Nismat 

ligjore janë kryesisht monopol i ekzekutivit dhe vetë parlamenti ka qëndrim pasiv në pritje të axhendës 

që imponohet nga jashtë tij.  

Gjatë sesionit janar – korrik 2018 u përsërit i njëjti fenomen si në legjislaturën e kaluar, - munguan 

nismat ligjore nga deputetët, ndërkohë që partitë politike shpallën nisma kolektive, të cilat përmes 

firmave të disa deputetëve u përfshinë në procedurë parlamentare. Në nismat e pakta ligjvënëse ishte 

ajo e kreut të grupit parlamentar të mazhorancës për ndryshim në rregulloren e Kuvendit lidhur me 

rastet e imunitetit dhe praktikave të hetimeve, nismë e cila nuk është konsumuar ende, por që shkaktoi 

debat publik. Edhe kjo nismë në vetvete është thellësisht politike dhe nuk ka lidhje me zonën elektorale 

të deputetit iniciues, me identitetin politik të partisë së tij dhe as me problematika të përfaqësimit 

elektoral.  

Ndërkohë edhe më 2018 vijoi praktika, sipas të cilës, ligje të paketës së reformës në drejtësi, hartuar 

kryesisht nga ekspertë vendas apo ndërkombëtarë, të përfshihen në rendin e ditës të parlamentit si 

nisma personale të deputetëve. Konkretisht, nisma për disa shtesa e ndryshime në ligjin 96/2016 “Për 

statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në RSH” dhe nisma për projektligjin “Për Provimin e Shtetit për 

Profesionin e Juristit”, zyrtarisht kanë për inicuese deputeten e mazhorancës Klotilda Bushka. Nisma për 

vendimin "Për Ngritjen e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të 

Ligjit Nr. 115/2016”, etj, zyrtarisht ka për inicuese deputeten K.Bushka dhe kreun e komisionit të ligjeve 

Ulsi Manja; nisma për disa shtesa në ligjin 8331/1998 “Për Ekzekutimin e Vendimeve Penale” apo nisma 

për projektligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Policisë Gjyqësore, zyrtarisht kanë për inicuese 

deputeten e PS, zv/kryetaren e Kuvendit Vasilika Hysi; nisma për shtesa dhe ndryshime në Ligjin 

10385/2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” zyrtarisht ka për iniciues deputetin 

Adnor Shameti; nisma për  shtesa e ndryshime në ligjin 10031/2008, “Për Shërbimin Përmbarimor 

Gjyqësor Privat” ka për iniciues deputetët e mazhorancës Edmond Leka dhe Jurgis Çyrbja; nisma për 

projektligjin “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë” figuron gjithashtu se ka iniciues 

deputetin e mazhorancës Alket Hyseni, siç edhe nisma për projektligjin “Për Nismën Ligjvënëse të 

shtetasve në RSH” zyrtarisht ka për autorë deputetët Vasilika Hysi dhe Taulant Balla.  

Me ndonjë përjashtim, shumica e iniciuesve të këtyre ligjeve janë emra formalë, të përcaktuar nga 

kryesia e grupit parlamentar apo drejtuesi i komisionit përkatës në parlament. De facto nismat janë 

produkt i institucioneve të tjera, përfshirë edhe grupin e ekspertëve të lartë të reformës në drejtësi, 

organizata ndërkombëtare, nga shoqëria civile, etj. Për pasojë, nuk kemi të bëjmë realisht me një 

ushtrim të së drejtës së iniciativës ligjvënëse nga deputetët, por me përdorim të mandatit të tyre për 

legjitimimin e praktikës parlamentare. Përzgjedhja preferenciale midis 2-4 emrave brenda vetë 
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mazhorancës ka të bëjë edhe me preferencat personale në grupin parlamentar dhe nevojat e subjektit 

politik për promovimin e figurave të caktuara politike në grup. 

Nismat reale ligjvënëse janë aplikuar vetëm nga dy deputetë përgjatë 2018, - deputeti Pjerin Ndreu (PS) 

nisma për një ndryshim në Kodin Rrugor në RSH, si dhe deputeti Hekuran Hoxhalli (PD) projektligji “Për 

një ndryshim në ligjin nr. 10 440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar. Dy 

nismat ligjore të dy deputetëve janë ende në proces vlerësimi në komisione dhe pjesë e programit të 

punës së Kuvendit për muajt në vijim 2018.  

 

4.4. NISMA E 20 SHKURTIT, - E VETMJA NISMË E TËRHEQUR 

Gjatë 2018 ka pasur vetëm një rast kur deputetët nismëtarë për akte të ndryshme ligjore kanë tërhequr 

nismën e tyre. Në mars 2018 një grup deputetësh të PD propozuan ndryshime në ligjin 7651/1992 “Për 

festat zyrtare dhe ditët përkujtimore”. Pjesë e propozimit ishte shfuqizimi i vendimit të vitit 2010 për 

shpalljen e 20 shkurtit si “Dita e përkujtimit të viktimave dhe të krimeve të komunizmit në Shqipëri” dhe 

nisma për vendosjen e datës 26 shkurt si “Dita e Kujtesës së Viktimave të Regjimit Komunist”.  

Nisma solli reagimin e ashpër kritik të vetë disa prej grupeve të ish përndjekurve politike dhe grupe 

civile, pasi anulohej simbolika e grevës së urisë së studentëve 1991 që solli rrëzimin e bustit të diktatorit 

Hoxha. Vetëm disa ditë pas prezantimit të saj, nisma e firmosur nga 9 deputetë (Spaho, Tabaku, Noka, 

Duma, Shehaj, Salianji, Spahia, Pollo e Paloka) u tërhoq zyrtarisht nga vendimmarrja e strukturave 

drejtuese të PD dhe nismëtarët kërkuan falje publike. 

Një nismë tjetër e debatueshme për të cilën pritej tërheqja nga deputeti iniciues ishte nisma e kreut të 

grupit parlamentar të PS Balla për ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për 

miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”.  

Nisma u paraqit në janar 2018, por është shtyrë disa herë për shkak të sensibilitetit dhe kritikave që e 

lidhin atë me rastin e hetimeve ndaj ish ministrit të brendshëm Tahiri. Aktualisht nisma vijon të jetë në 

programin e punës së parlamentit edhe pse disa herë është nënkuptuar mundësia e tërheqjes së saj. I 

njëjti deputet, në emër të grupit parlamentar, inicioi që në nëntor 2017 shkarkimin e kryetarit të KQZ, 

por kërkesa nuk është shqyrtuar asnjëherë dhe megjithatë nuk është tërhequr ende nga axhenda 

parlamentare.  

 

4.5. GJATË 2018: 25 SEANCA DHE MBI 140 ORË DEBAT POLITIK 

Gjatë sesionit parlamentar janar – korrik 2018 u zhvilluan rreth 25 seanca plenare. Risia pozitive e 

zhvillimit të seancave vijon të shfaqet në dy aspekte: fillimi i seancave në kohën e paralajmëruar duke 

mundësuar korrektese më publikun dhe median, si dhe publikimi në kohë dhe bashkëngjitur në PDF të 

akteve të pritshme për debatin në seanca.  

Në orët e fillimit të seancave gjithnjë raportohet ora e përcaktuar në rendin e ditës, megjithatë nga 

monitorimi ka ndodhur në më shumë se gjysmën e rasteve që ora reale të jetë 10-20 minuta më e 

vonuar sesa ora zyrtare e përcaktuar në axhendë dhe në procesverbal. Në ndryshim nga praktikat e 

mëparshme të vonesave shumë më të gjata, ky gjithsesi përbën një zhvillim me trend pozitiv.  

Nga ana tjetër, vijon tradita e devijimit nga axhenda parlamentare sidomos në fjalimet politike të 

drejtuesve kryesore të partive dhe të grupeve parlamentare. Kjo nuk shfaqet si një zgjedhje personale 

për të injoruar axhendën, por edhe si nevojë që partitë politike, deputetët dhe grupet parlamentare të 
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përshtatin ligjërimin e tyre politik me 

zhvillimet reale politike, të cilat 

shpeshherë janë të ndryshme në kohë 

dhe në prioritete me aktet formale ose 

procedurale të axhendës parlamentare. 

Nga të dhënat teknike të seancave të 

deritanishme (2018) rezulton se kemi 

pasur disa seanca në rrethana jo të 

zakonshme, me zhvillimin paralel të 

seancës dhe të votimit dhe nga ana 

tjetër, me zhvillimin e protestave të 

deputetëve të opozitës.  

Ka pasur një numër incidentesh midis 

deputetëve, ka pasur ndërprerje të 

vazhdueshme të seancave për intervale 

të ndryshme kohore për shkak të 

pamundësisë për zhvillimin faktit të 

tyre, ka pasur kontestime dhe praktika 

të përshpejtuara dhe shpesh, edhe jo 

transparente të votimit.  

Në tri raste kishte pretendime për 

përdorim nga deputetët të kartelave të 

deputetëve të tjerë prezent ose jo 

prezent në sallë, siç ka pasur përpjekje 

në dy raste për pengimin nga disa 

deputetë të kolegëve të tjerë deputetë 

për ushtrimin e të drejtës së tyre 

kushtetuese për votim në seancë. 

Praktika të tilla të zhvillimit të seancave 

në rrethana jo normale, në çdo aspekt 

janë jo efikase dhe dëmtojnë procesin, 

legjitimitetin e tij, produktin 

parlamentar dhe vetë besimin publik tek institucioni përfaqësues.  

Gjatë 7 muajve të vitit 2018 parlamenti pati më shumë se 140 orë debat në seanca plenare, mesatarisht 

1 orë për secilin deputet, ndërkohë që vijon tradita negative për zgjatjen e seancave deri në mesnatë, 

kohë kur parlamenti nuk është realisht efecient dhe as nuk ka pritshmëri publike të debatit. Në katër 

raste seancat zgjatën më shumë se 10 orë debat, në disa prej tyre edhe me ndërprerje për shkak të 

incidenteve të ndryshme, - një tregues i natyrës disproporcionale të organizimit të debatit në parlament. 

 

4.6. PROCESI LIGJVËNËS, KOHËZGJATJA MESATARE 1.6 MUAJ 

Një analizë e praktikës ligjvënëse të Kuvendit, sidomos e kohës në dispozicion për paraqitjen, shqyrtimin 

në komisione, kalimin në seancë, debatin dhe vendimmarrjen mbi akte të ndryshme ligjore, - tregon se 

mesatarisht Kuvendi aktual ka operuar me 1.6 muaj kohë për një 1 akt parlamentar. Shumica e nismave 

kanë qenë akte afatshkurtra, - 1 ditë deri 30 ditë, sidomos në rastin e ratifikimeve të marrëveshjeve apo 
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kredive, të rezolutave apo vendimeve, si dhe në rastet e procedurave të përshpejtuara siç ishte rasti i 

ligjit për projektin dhe Teatrin Kombëtar apo për praktikën e aeroportit të Vlorës. 

Në listën e akteve të Kuvendit që kanë marrë më shumë kohë janë ligjet që lidhen me reformën në 

drejtësi, si ligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” me 8 muaj kohë kalendarike deri 

në miratim, ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin 

në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” gjithashtu me 8 muaj kohë kalendarike, ndjekur nga ligji “Për 

trashëgiminë kulturore dhe “Për strehimin social” secili me nga 6 muaj kohë kalendarike.  

Me kohëzgjatje 4 mujore është vetëm ligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015 “Për 

sektorin e energjisë elektrike”. Në listë ndodhen edhe disa akte të tjera me nga 3 muaj kohë kalendarike 

midis periudhës së depozitimit në Kuvend dhe miratimit të tyre, siç janë Ligji “Për Fondin Shqiptar për 

Zhvillimin e Diasporës”, ligji “Për statistikat zyrtare”, si dhe ligji “Për një ndryshim në ligjin nr.7651, datë 

21.12.1992, “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar. 

 

4.7. AKTET NË PROCEDURË: VIJOJNË NË PRITJE AKTE NGA VITI 2015 

Projektligji për ndryshime në Ligjin nr. 10253 “Për Gjuetinë”, të ndryshuar, propozim i Këshillit të 

Ministrave, vijon të jetë në procedurë parlamentare prej muajit nëntor 2015. Ai mbetet projektligji dhe 

nisma ligjore më e “vjetër” në axhendën parlamentare. Pas tij vijnë disa nisma ligjore të vitit 2016 të 

iniciuara nga deputetë, kryesisht për ndryshime kushtetuese ose për ndryshime në ligjin 125/2013 “Për 

koncesionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar, të cilët datojnë në shkurt dhe maj 2016, rreth 

24-28 muaj më parë. Po nga viti 2016 kanë mbetur pa vendim në Kuvend edhe nisma të tjera, përfshirë 

nismën e Këshillit të Ministrave për kontratë koncesioni lidhur me pullat fiskale.  

Nga muajt shtator-nëntor 2017, pra rreth një vit më parë, mbeten në axhendë parlamentare ende pa 

miratim disa akte ligjore, siç janë ndryshime në Kodin Penal, ndryshime në ligjin për menaxhimin e 

sistemit buxhetor, ndryshime në ligjin për ekzekutimin e vendimeve penale, ndryshime në ligjin për 

noterinë, ndryshime në ligjin për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, ndryshime në ligjin për 

organizimin e funksionimin e policisë gjyqësore apo për strategjinë e edukimit ligjor të publikut. Pjesa 

më e madhe e tyre janë nisma ligjore të Këshillit të Ministrave, organ që de facto i përket mazhorancës, 

e cila ka të gjitha votat e nevojshme për vendimmarrje në parlament. 

Nga 24 aktet e tjera në procedurë parlamentare shumica janë akte parlamentare me kohë minimale 

propozimi dhe kryesisht vendimmarrje që lidhen me ratifikime dhe akte rregullatore. Nga nismat ligjore 

2018, i vetmi akt me periudhë më të gjatë pritjeje është projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 

440, datë 7.7.2011, “për Vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, i cili në gusht 2018 shënoi 6 muaj 

kohë shqyrtimi në Kuvend. 

4.8. RAPORTI ME INSTITUCIONET E PAVARURA: PROBLEMATIKA E KONTESTIME 

 Gjatë sesionit të fundit parlamentar nuk pati procese të rëndësishme zgjedhore për institucionet 

kushtetuese dhe ato të pavarura. Shumica absolute e drejtuesve aktualë vijojnë mandatet, ndaj 

vëmendja kryesore u përqendrua në raportimet vjetore të institucioneve në parlament.  
 

 Kuvendi pati zgjedhur në dhjetor 2017 Prokuroren e Përgjithshme të Përkohshme, me 

premtimin se mandati i përkohshëm do të ishte 2-4 mujor. Pas 9 muajsh asgjë nuk ka ndryshuar, 

kryesisht për shkak të vonesave në procesin e krijimit të strukturave të reja të organeve të 

drejtësisë. 
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 Kuvendi i Shqipërisë në fundin e muajit maj 2018 mori vendim për nisjen e procedurave për 

ngritjen e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit 

115/2015 “Për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë”. Deri në fillimin e muajit gusht 2018 

Komisioni nuk është ngritur ende, pavarësisht se ngritja e funksionimi i tij është detyrim 

kushtetues prej datës 3 nëntor 2016. ISP bëri disa herë deklarata publike paralajmëruese për 

përgjegjësitë e Kuvendit në këtë drejtim. 
 

 Kuvendi nuk ka arritur ende të bëjë ndryshimet e nevojshme ligjore që burojnë nga vendimet e 

Gjykatës Kushtetuese mbi disa ligje të paketës së reformës në drejtësi. Në ditët e fundit të 

sesionit parlamentar 2018 Kuvendi nuk arriti të gjejë konsensus politik për kalimin me votë të 

shumicës absolute të dy nismave ligjore që kanë të bëjnë me strukturat e drejtësisë në fazën e 

tranzicionit deri në jetësimin e strukturave të reja, si dhe për pranimet e reja në Shkollën e 

Magjistraturës.  
 

 ISP bëri publike përmes një deklarate shqetësimin se parlamenti aktual pati vonesa të shumta 

kohore në kryerjen e raportimeve të rregullta vjetore nga institucionet e pavarura dhe ato të 

krijuara me ligj. Vonesat ishin të dyfishta: pati vonesa në raportimet në Komisione dhe në 

seancat plenare, pati vonesa edhe në shqyrtimin e miratimin e rezolutave apo shprehjen e 

qëndrimeve lidhur me këto raportime. Në disa raste, për shkak të axhendës prioritare politike të 

ditës, një pjesë e raportimeve ishin tërësisht formale, pa debat shoqërues dhe nën presionin e 

protestës brenda parlamentit ose rrethanave jo normale të zhvillimit të mbledhjeve në komision 

ose në seanca. 
 

 Kuvendi plotësoi një pjesë të vendeve vakante të përcaktuara me ligj në disa institucione 

varësie, përfshirë Institutin e Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë. Zgjedhje shpesh u bë me 

debate proceduriale. Në seancën e datës 26 shkurt kur kaluan emrat për votim, pati debat e 

replika në lidhje me vlefshmërinë dhe praktikën e votimit, siç edhe pati devijim të votës nga 

konsensusi politik paraprak, - një e drejtë e deputetëve, por edhe një tregues i mosbesimit të 

thelluar midis palëve kryesore politike. 

 

 Praktika teknike për zgjedhjen, p.sh, të një anëtari të Komisionit për Prokurimin Publik, për 

zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të AKEP, për zgjedhjen e Komisionerit të Avokatit të 

Popullit, për zgjedhjen e anëtarëve të ISKPK-së etj, kaluan përmes votimeve të shumta dhe të 

detajuara mbi emrat, përmes seancave dëgjimore dhe formave të tjera statike të përcaktuara në 

Rregullore. Megjithatë, në janar 2018 në zgjedhjen e dy anëtarëve për Bordin e Autoritetit të 

Konkurrencës partitë kryesore politike shmangën votimin konkurrues dhe përzgjodhën për aty 

dy figura politike, Adriana Berberi nga PS dhe ish deputetin Helidon Bushati nga PD. 

 

4.9. NDRYSHIME NË TË NJËJTIT LIGJ BRENDA NJË VITI KALENDARIK 

Ka pasur ankesa të vazhdueshme ndaj pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv se një sërë vendimesh merren 

pa marrë parasysh pasojat e tyre dhe për rrjedhojë, vetë institucionet inicuese detyrohen të ndërhyjnë 

për të ndryshuar vendimet ose ligjet. Në vitet e fundit ka pasur raste të tilla të shumta sidomos me 

legjislacionin mbi arsimin e lartë, mbi arsimin profesional, mbi taksat dhe tatimet sidomos në çështjet e 

lojërave të fatit ose konvencioneve, etj.  

Një rast tipik i sesionit të fundit parlamentar është debati “Për një ndryshim në ligjin nr. 34/2017 “Për 

lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit”. Sic theksohet edhe nga relatori i ligjit deputeti R.Suli (PS), “ky 

projektligj synon të rregullojë kuptimin e përcaktimit të pikës 3, të nenit 5, të Kreut II të ligjit nr. 
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34/2017”, pra synon të sqarojë një nen të një ligji të miratuar vetëm një vit më parë, në mars 2017. 

Relatori dha sqarime të detajuara që tregojnë se ligji ka dy përcaktime që “kundërshtojnë njëra-tjetrën, 

duke krijuar vështirësi në zbatimin e ligjit”, ndaj Kuvendi u detyrua që një vit më pas të ndërhyjë për të 

bërë riformulim dispozite. 

 

4.10. GJATË 2018: KATËR INTERPELANCA, 3 NGA OPOZITA DHE 1 NGA MAZHORANCA 

Mekanizmi i interpelancave parlamentare është një prej instrumenteve që deputetët kanë në 

dispozicion për të ushtruar më mirë funksionin e tyre parlamentar dhe për të kontrolluar më mirë 

pushtetin ekzekutiv. Gjatë sesionit parlamentar janar – korrik 2018 u zhvilluan vetëm 4 interpelanca: 1 e 

kërkuar nga PD, 1 nga LSI, 1 nga dy partitë së bashku dhe 1 e kërkuar nga grupi i PS. Zakonisht 

interpelancat bëhen mbi tematika që përbëjnë shqetësim publik dhe që janë dominuese në debatin 

politik të ditës. Edhe këtë sesion u ndoq e njëjta praktikë.  

Temë e interpelancave ishin dy problematika afatgjata (reforma në arsimin e lartë dhe çështja e 

koncesioneve të inceneratorëve) - një problematikë emergjente (ekstradimi në Itali i shtetasit Nazes 

Seiti, me rol të rëndësishëm, sipas opozitës, në dosjen Tahiri), si dhe një interpelancë mbështetëse, 

ardhur nga mazhoranca, mbi rezultatet e deritanishme të kontrollit shëndetësor.  

 

 

Sipas Rregullores interpelancat kërkohen nga grupet parlamentare ose nga 7 deputetë, ndaj edhe në 

këtë rast u përdor emërtimi i grupeve parlamentare për zhvillimin e tyre. Megjithatë, bazuar në debatin 

në parlament, meritat kryesore për interpelancat u njihen deputetëve që bënë paraqitjen e kërkesave 

dhe problematikave të tyre në Kuvend, përkatësisht deputetët Tabaku e Alibeaj (PD), Mehmetaj (LSI) 

dhe Balla (PS). 

 

4.11. RISIA 2018: 2 DORËHEQJE DHE 2 KALIME “NË ANËN TJETËR”  

Viti 2018 nisi me disa ndryshime në parlament. Në seancën e 25 janarit bënë betimin dy deputetët e rinj, 

Bici (PDIU) dhe Caka (LSI) zëvendësues për deputetët që humbën mandatin për shkak të 

dekriminalizimit, Rakipi (PDIU) dhe Rehovica (LSI). Në shkurt dha dorëheqje deputeti i PD Eduard Halimi, 

duke ia lënë vendin deputetit Astrit Veliaj, i cili rikthehet në parlament nga legjislatura e kaluar. Veliaj 

mori pjesë në seancat plenare të 26 shkurtit. Në maj dha dorëheqje nga mandati deputeti Saimir Tahiri, 

duke ia lënë vendin deputetit Spartak Braho, ish deputet i LSI në dy legjislatura të mëparshme. Seanca e 

parë e pjesëmarrjes së Brahos ishte më 17 maj.  

Ish Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri pati munguar për muaj të tërë në parlament për shkak të akuzave 

dhe presionit politik, por në paraqitjen e tij në prag të 6 mujorit (afati për të ruajtur mandatin) pati 

kritika të ashpra nga ana e opozitës. Prej disa muajsh zyrtarisht ai ishte cilësuar si deputet i pavarur, për 

KËRKUES DEPUTETI RELATOR MINISTRAT TEMATIKA 

GRUPI PD JORIDA TABAKU DAMIAN GJIKNURI Koncesionet e inceneratorëve 

GRUPI LSI KEJTI MEHMETAJ LINDITA NIKOLLA Aktet nënligjore të arsimit të lartë 

GRUPI PD DHE LSI ENKELEJD ALIBEAJ ETILDA GJONAJ Ekstradimin i shtetasit Nezar Seiti 

GRUPI PS KLODIANA SPAHIU OGERTA MANASTIRLIU Rezultatet e kontrollitshëndetësor 
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shkak të vendimit politik të PS për të pezulluar funksionet e tij politike, por largimi i tij dhe zëvendësimi 

nga lista partiake e PS tregon se de facto deri në momentin e dorëheqjes ishte deputet i mazhorancës. 

Nëse dorëheqja e Tahirit lidhet me procesin gjyqësor kundër tij me akuza të rënda për një politikan 

karriere, në rastin e Halimit kemi të bëjmë me dorëheqje personale në interes të angazhimeve 

profesionale. Tradicionalisht kanë qenë shumë të rralla rastet kur deputetët japin dorëheqje për shkaqe 

profesionale dhe përfitimesh më të mëdha që mund të vijnë nga profesioni primar përveç atij të 

politikës. 

Gjatë këtij sesioni parlamentar vijuan edhe lëvizjet e deputetëve nga një parti në tjetrën, në drejtim të 

mazhorancës. Konkretisht, në prill deputeti i LSI Bitri lajmëroi se largohet nga partia e tij dhe i bashkohet 

grupit parlamentar të PS. Po ashtu në qershor edhe deputetja e PDIU Reme Lala deklaroi publikisht 

largimin nga partia e saj dhe bashkimin me grupin parlamentar të PS. Zyrtarisht deri në fundin e muajit 

gusht 2018, në faqen zyrtare të Kuvendit, deputetët Doshi, Bitri, Lala, Bici, Xhika si dhe kryetarët e LZHK, 

PDK e PBDNJ konsiderohen si deputetë pa grup parlamentar.  

 

4.12. DY MOCIONE PËR DEBAT: “JERUSALEMI” DHE “NDIHMA EKONOMIKE”  

Gjatë sesionit 2018 u shënuan dy mocione me debat: mocioni në muajin shkurt 2018 mbi debatin që 

lidhej me votën e Shqipërisë në OKB, konkretisht, dhe tjetri në mars mbi varfërinë dhe heqjen e rreth 20 

mijë familjeve nga skema e ndihmës ekonomike. Zyrtarisht kërkesa e parë cilësohej “Mocion me debat 

shoqëruar me projektrezolutën “Për ndryshimin e qëndrimit të mbajtur nga Qeveria Shqiptare mbi 

Rezolutën “Për statusin e Jerusalemit” të OKB të datës 21 Dhjetor 2017”, kurse kërkesa e dytë për 

mocion cilësohej “Mocion me debat me zotin Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, lidhur 

me çështjen e heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të mbi 20 mijë familjeve të varfra në gjithë 

vendin”.  

Mocioni me debat është një nga mekanizmat kushtetues dhe 

parlamentar me të cilat opozita  dhe parlamenti mund të 

ushtrojnë kontrollin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. 

Megjithatë, në tërësi, zhvillimi i mocioneve nuk pati ndikim në 

jetën politike dhe parlamentare. Në dy rastet mazhoranca me 

votat e saj refuzoi projektrezolutat e propozuara, gjithsesi është 

gjithashtu e rëndësishme se kemi të bëjmë me një debat 

parlamentar mbi çështje të fokusuara, siç është politika e 

jashtme dhe sistemi i ndihmës ekonomike në Shqipëri. 

Mocioni për rezolutën ishte i vonuar, për shkak se lidhej me një ngjarje të ndodhur muaj më parë, kurse 

mocioni i dytë ishte më aktual për deputetët. Në seancë plenare të datës 15.3.2018, për mocionin me 

debat në seancë me kryeministrin lidhur me çështjen e heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të mbi 

20 mijë familjeve të varfra u vunë në dispozicion rreth 9 orë debat, 5 nga mazhoranca dhe 4 nga opozita.  

Më shumë se përmbajtja e debatit, gjatë seancës tërhoqën vëmendjen dy gjeste jo etike të Kuvendit dhe 

të kryeministrit: e para, mungesa fizike e kryeministrit gjatë parashtrimit të mocionit dhe e dyta, fakti se 

gjatë parashtrimit të mocionit kryeministri mbante kufje në vesh, duke dhënë mesazhin se injorimit të 

fjalimeve të opozitës. Të dyja këto veprime ishin e janë lehtësisht të shmangshme dhe përbëjnë shkelje 

të Kodit të Etikës dhe të praktikave të mira parlamentare. Kuvendit dhe drejtuesit e tij pranuan 

pretendimin kritik për mungesën e kryeministrit në fillim të seancës, dhe madje ndërprenë seancën në 

pritje të tij, - veprim ky pozitiv prej kryetarit.  

Tradicionalisht kanë qenë 

shumë të rralla rastet kur 

deputetët japin dorëheqje për 

shkaqe profesionale dhe 

përfitimesh më të mëdha që 

mund të vijnë nga profesioni 

primar përveç atij të politikës. 

http://parlament.al/Kerkese/Details/11
http://parlament.al/Kerkese/Details/11
http://parlament.al/Kerkese/Details/11
http://parlament.al/Kerkese/Details/10
http://parlament.al/Kerkese/Details/10
http://parlament.al/Kerkese/Details/10
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Lidhur me shkeljet e Kodit të Etikës nga kryeministri fillimisht drejtuesi i seancës justifikoi sjelljen e tij, 

por më pas, pas reagimit nga opozita parlamentare, i kërkoi kryeministrit të heqë kufjet dhe të vijojë 

debati. Ndryshe nga praktikat e mira parlamentare kryeministri nuk qëndroi në sallë gjatë pjesës më të 

madhe të debatit për mocion kundër tij. Vetë debati, siç pritej, u shndërrua në debat të personalizuar 

dhe të zhvendos në çështje të tjera të qeverisjes, duke pamundësuar realisht hetimin, vlerësimin dhe 

alternativën për objektin konkret të nismës për mocion me debat. 

 

4.13. USHTRIMI I TË DREJTËS PËR KËRKESA PËR INFORMACION 

Në kompetencat dhe të drejtat e deputetëve 

bëjnë pjesë edhe kërkesat për informacion 

adresuar institucioneve të ndryshme 

ekzekutive në varësi ose jo nga parlamenti.  

Me ligjin Nr. 119/2014 “Mbi të Drejtën e 

Informimit” institucionet janë të detyruara 

të japin informacion brenda një periudhe 10 

ditore. Në rastin e deputetëve supozohet se 

ky detyrim dyfishohet sepse nuk kemi të 

bëjmë vetëm me të drejtë informimi (si çdo 

qytetar), por edhe me funksionin themelor 

të Kuvendit në një sistem demokratik, - 

kontrollin e qeverisjes. 

Gjatë sesionit parlamentar të vitit 2018 ka 

pasur rritje të ndjeshme të kërkesave për informacion adresuar institucioneve të tjera. Ky është një 

tregues pozitiv për deputetët dhe për parlamentin.  

Nga ana tjetër, me rritjen e numrit të kërkesave për informacion, ka pasur edhe rritje të numrit të 

ankesave nga deputetët për mungesë përgjigjeje nga institucionet ose për përgjigje formale ndaj 

problematikave të kërkuara.  
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Ankesat vijnë kryesisht nga deputetët e opozitës. Kuvendi duhet ta trajtojë me rigorozitet këtë 

problematikë dhe të krijojë një standard të njëjtë për të gjithë deputetët, - si dhe të ushtrojë presion 

ligjor mbi institucionet për të zbatuar kërkesat e ligjit në raport me të drejtën e çdo deputeti për 

informacion dhe të vetë parlamentit për ushtrimin e kontrollit kushtetues dhe kontrollit qeverisës.  

Statistikisht, rezulton se deputetët Braçe dhe Tabaku kanë pasur numrin më të madh të kërkesave për 

informacion adresuar institucioneve. Referuar edhe të dhënave të tjera të bilancit parlamentar, rezulton 

se deputetë të tillë, me përvojë parlamentare dhe me aftësi për të kuptuar e zbatuar si duhet 

kompetencat parlamentare, - janë një model referimi pozitiv edhe për deputetët e tjerë të Kuvendit. 

Sipas të dhënave të vetë Kuvendit deputetët Braçe dhe Tabaku regjistruan nga 16 kërkesa për 

informacion, ndjekur nga deputetët Kadiu (12), Salianji (8), Vokshi (6), Meçorapaj e Bylykbashi (nga 5), si 

dhe nga 1 kërkesë deputetët Hajdari, Shehaj, Felaj, Duma e Rokaj. Siç shihet, dominuese në kërkesa për 

informim është opozita me 17 kërkesa nga 73 në total. Deputetët e PS kanë 17 kërkesa, deputetët e PD 

kanë 55 kërkesa dhe deputeti i LSI ka 1 kërkesë. 

 

4.14. POLITIKË DHE FUTBOLL, RISIA 2018 

Në janar u njoftuan nisja e procedurave për zgjedhjet e reja në Federatën Shqiptare të Futbollit (FSHF). 

Zgjedhjet u dominuan nga retorika dhe debatet politike për shkak se në garën për kryetar u përfshi 

deputeti Bashkim Fino (PS). Më shumë sesa kaq, në garën për Komitetin Ekzekutiv të FSHF u regjistruan 

7 kandidatë nga fusha e politikës dhe vetëm 4 kandidatë nga bota e sportit. Në fund, kryetar i FSHF u 

rizgjodh ish drejtuesi i mëparshëm, zoti Fino kontestoi rezultatin dhe vijon të ndjekë rrugën ligjore lidhur 

me pretendimet e tij, kurse në Komitetin Ekzekutiv u futën edhe politikanë si deputeti Enkelejd Alibeaj 

(PD).  

Këto zgjedhje nxorën në pah dy problematika që lidhen edhe me Kuvendin dhe rolin e deputetëve: e 

para, pati përfshirje të dukshme dhe masive të politikës në të gjitha etapat e procesit zgjedhor, përfshirë 

edhe eksponentë të rëndësishëm të grupeve parlamentare dhe parti parlamentare; si dhe e dyta, 

mbetet e habitshme sesi deputetët kërkojnë dhe marrin angazhime të tjera paralele me politikën kur 

vetë aktiviteti politik, i cili është parësor për ta, tregon se ata nuk kanë pasur rezultat dhe as 

performancë maksimale. Pothuajse të gjithë politikanët që u përfshinë në garë nuk kanë qenë aktiv në 

debatet parlamentare në vite mbi sportin dhe problematikat e tij, ndërkohë që të gjithë ata në 

deklarime publike ankohen se janë të mbingarkuar nga aktiviteti parlamentar.  
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5. KLASIFIKIMI I EFIKASITETIT TË DEPUTETËVE (JANAR - GUSHT 2018) 

 

Funksioni i deputetit nuk është vetëm të mbajë fjalime në seancat plenare, por shumë më kompleks. 

Deputetët kanë të drejtë dhe rrjedhimisht edhe detyrë: 

 të propozojnë ligje të reja,  

 të bëjnë amendime të ligjeve ekzistuese,  

 të kërkojnë e zhvillojnë seancë pyetjesh në Kuvend ose interpelanca me kryeministrin ose 

ministra të caktuar,  

 të marrë pjesë, të diskutojë dhe të kontribuojë në punën e komisioneve të përhershme e të 

përkohshme parlamentare,  

 të marrë pjesë dhe të kontribuojë përmes votimit, propozimeve, debatit dhe diskutimeve në 

seancat plenare,  

 të zhvillojë jetë aktive në funksion të zgjedhësve që përfaqëson.  
 

Gjithashtu deputeti duhet të ndjekë standarde të larta etike, dhe për rrjedhojë, të mos penalizohet 

për shkelje të ligjit apo të Rregullores, të mos jetë subjekt për heqje imuniteti apo akoma më keq, të 

mos jetë subjekt për heqje mandati për shkak të shkeljes së rëndë të ligjit ose të Kushtetutës.  

 

Instituti i Studimeve Politike dhe platforma 

monitoruese ëëë.deputetim.al bazuar në këto kritere 

dhe duke u dhënë përparësi vlerësimit pozitiv (nisma 

ligjore me 10 pikë, amendimet ligjore në seancë ose 

në komision me 10 pikë, interpelancat në seancë me 

10 pikë, votimi i ligjeve dhe akteve në seancë me 10 

pikë, pyetje ose kërkesa për informacion adresuar 

institucioneve me 10 pikë, aktiviteti në zonën 

elektorale me 10 pikë, fjalime dhe angazhime në 

seancat plenare me 20 pikë (ku bëhet dallim midis 

nismave si individ dhe fjalimeve në emër të grupit) si 

dhe angazhimi në formë pjesëmarrjeje dhe 

diskutimesh në komisionet parlamentare me 20 pikë.  

Në total janë 100 pikë), por edhe duke bërë 

vlerësimin zbritës negativ (përjashtim nga seancat ose 

komisionet – nga 5 në 10 pikë në varësi nga niveli i 

masës penalizuese, heqje imuniteti apo hetime 

zyrtare ndaj deputetit nga -20 pikë, si dhe heqje 

mandati -50 pikë. Në total pikët penalizuese janë - 

100 pikë.  

Sistemi i vlerësimit reflekton sugjerimin e deputetëve në janar, për të përfshirë zonën elektorale në 

vlerësim dhe për të bërë dallimin midis deputetëve që flasin për shkak të funksionit dhe atyre që flasin 

me nismën e tyre personale. Rezultatet e sistemit të vlerësimit kanë krijuar tashmë një bilanc vjetor për 

secilin deputet. Jashtë listës së vlerësimit të deputetëve janë kryetari i Kuvendit dhe kabineti qeveritar, 

të cilët për shkak të funksionit kushtetues e ligjor, nuk mund të ushtrojnë disa prej të drejtave që janë 

 

KRITERET E VLERËSIMIT 

 

PIKËT 

NISMA LIGJORE 10 

AMENDIME (SEANCË-KOMISION) 10 

INTERPELANCA NË SEANCË 10 

FJALIME NË SEANCË 20 

ANGAZHIMI NË KOMISION 20 

VOTIMI I AKTEVE NË SEANCË 10 

ADRESIM PYETJE – INFORMACION 10 

AKTIV NË ZONËN ELEKTORALE 10 

PENALIZIME ADMINISTRATIVE -5 deri -10 

HETIME NDAJ DEPUTETIT -20 

HEQJE TË IMUNITETIT -20 

HEQJE MANDATI -50 

http://www.deputetim.al/
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vlerësuese për deputetët e thjeshtë pa funksione ekzekutive. Procesi vlerësues do të vijojë edhe në 

sesionet e tjera, deri në përfundim të legjislaturës.  

Metodologjia e renditjes dhe e monitorimit nuk është unike për Shqipërinë, por është praktikë pune e 

parlamenteve perëndimore, e përshtatur në tregues me rastin shqiptar, për shkak të sistemit elektoral 

që kemi, rolit të partive politike në nismat parlamentare, si dhe specifikave të sistemit. Ashtu si edhe në 

raportimet e kaluara rezulton se ka diferencë të madhe midis deputetëve që angazhohen në seancë në 

debatet parlamentare dhe atyre që angazhohen në komisione, ku kërkohet aftësi më e madhe 

profesionale dhe teknike legjislative. Në seancë ka prani të medias dhe auditor të garantuar, ndaj edhe 

deputetët e përdorin tribunën për mesazhe politike adresuar elektoratit dhe publikut të gjerë, kurse në 

seancat e komisioneve, sidomos në ato ku nuk ka prani të përhershme të medias, prezenca lidhet 

kryesisht me nevojat financiare të deputetëve dhe me detyrimet politike ndaj partisë politike që 

përfaqësojnë. 

 

5.1. VËSHTIRËSITË NË REFERIMIN E NJË MODELIT REFERUES POZITIV 

Në raportin e monitorimit në janar 2018 ISP aplikoi për herë të parë hartimin dhe publikimin e 

klasifikimit të të gjithë deputetëve mbi bazën e treguesve profesionalë të ushtrimit të mandatit 

parlamentar. Në krye të listës së deputetëve më efektivë ishin emra të njohur parlamentar, kryesisht me 

përvojë të gjatë parlamentare. Renditja e deputetëve u prit mirë nga publiku dhe nga vetë institucioni, 

përfshirë deputetët, megjithatë ekipi monitorues i ISP në disa raste konstatoi një sjellje zhgënjyese nga 

ata që duhej të ishin modele inspiruese dhe pozitive parlamentare. Për shembull, dy deputetët më të 

kuotuar në raportin e parë, Braçe (PS) dhe Vokshi (PD) në sjelljen parlamentare dhe sidomos në 

ligjërimin publik e në deklarime në rrjetet sociale shfaqin një gjuhë të ashpër denigruese ndaj 

kundërshtarëve politikë.  Ata nuk janë të vetmit dhe as më problematikët, pasi listës me këtë ligjërim i 

prijnë liderit politikë, por ata e kolegë pranë tyre në klasifikim në këtë mënyrë humbën shansin të bëhen 

modele inspiruese për kolegët dhe publikun në funksionin që ata ushtrojnë. 

Po ashtu, treguesi i integritetit në mbrojtjen e vlerave dhe parimeve, edhe kur vendimmarrja mund të 

cenojë interesin afatshkurtër të partisë që i përket apo rendit të ditës në parlament, mbetet ende në 

nivele minimale. Shumë rrallë gjendet ndonjë deputet që mbron parime të njëjta në jetën politike në 

mazhorancë apo në opozitë, apo deputetë që inspirojnë me aktet e tyre mbipartiake, në mbrojtje të 

interesit publik. Modeli i karrierës së suksesit përmes rrugës afatshkurtër, - besnikërisë pa kushte ndaj 

liderit politik, ka qenë rrënues për krijimin e modeleve pozitive inspiruese.  

Të gjitha monitorimet e kryera nga ISP në komisione dhe në fjalimet parlamentare, rezultojnë se gjuha 

denigruese dhe ligjërimi negativ ndaj Tjetrit, është në nivele të larta dhe përbën një nga parametrat më 

kritikë, me të cilat publiku percepton vitin e fundit parlamentin shqiptar. Ky bilanc negativ vjen në kohën 

kur vetë Kuvendi ka miratuar Kodin e Sjelljes, i cili  merr angazhime pikërisht për të kundërtën dhe që 

synon të rrisë standardet etike e profesionale të punës së parlamentit dhe të aktivitetit të deputetëve.  

Në qershor ISP i adresoi një kërkesë Kuvendit, për të reaguar ndaj gjuhës fyese, kërcënuese e 

komunikimin jashtë çdo etike parlamentare midis dy deputetëve, Luçiano Boçi (PD) dhe Fidel Ylli (PS), 

pikërisht në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Rasti i tyre ishte flagrant për 

përmbajtjen, për debatin e ditës, për natyrën e Komisionit dhe për pritshmëritë publike ndaj 

parlamentit.  
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Bazuar në Kodin e Sjelljes, neni 6, “përdorimi në Kuvend i gjuhës së pahijshme, fyese ose kërcënuese, 

ofendimet dhe sulmet fizike personale, janë rreptësisht të ndaluara”. Sipas Kodit, në këto raste ndaj 

deputetit zbatohen masat disiplinore sipas procedurave të 

përcaktuara në Rregulloren e Kuvendit. Vetë Rregullorja nuk është 

e qartë në specifikime, por në nenin 65, pika 3, theksohet se “për 

ngjarje tepër të rënda që ndodhin jashtë sallës ku zhvillohen 

punimet e Kuvendit, por brenda mjediseve të tij, Kryetari i Kuvendit 

merr masën disiplinore të parashikuar në pikën 2 të këtij neni” 

duke iu referuar masave kur “deputeti përdor fjalë fyese 

...provokon rrëmujë në seancë që pengon zhvillimin e saj të rregullt, 

fyen ose kërcënon deputetët e tjerë...etj”. Në këtë rast deputetit i 

ndalohet të marrë pjesë në punimet e Kuvendit në seancë plenare 

dhe në komisione deri në 10 ditë.   

Shqetësime të njëjta u shprehën nga ISP edhe në dy deklarime të 

tjera, që kishin të bënin me gjuhën jo etike të përdorur nga 

kryeministri, ish kryeministri dhe disa politikanë karrierë në 

parlament (seancë dhe komisione), por në asnjë rast nuk kemi 

konstatuar fuqinë e Kuvendit për të krijuar standarde të njëjta 

etike për të gjithë deputetët dhe për rrjedhojë, masa disiplinore në 

zbatim të Kodit të Sjelljes. 

 

 

5.2. KLASIFIKIMI I EFIKASITETIT: VLERËSIMI I DETAJUAR PËR TË GJITHË DEPUTETËT 

Klasifikimi bëhet bazuar në vlerësimet sipas kategorive dhe deputetëve. Në funksion të renditjes sipas 

kontributeve reale të secilit individ - deputet rastet kur deputetët kanë ndërmarrë nisma kolektive në 

emër të grupit nuk konsiderohen kontribute për të gjithë, por vetëm për deputetin relator, i cili në fakt 

ka meritën dhe nismën. Gjithashtu, rastet kur nismat ligjore janë regjistruar në emër të deputetëve të 

caktuar, nuk vlejnë si tregues vlerësimi nëse nuk janë kontribute personale. Të tilla raste ka pasur edhe 

në sesionin e kaluar dhe sidomos këtë sesion, sidomos në lidhje me disa ligje të reformës në drejtësi, - 

nisma të cilat janë më shumë institucionale sesa meritë personale e deputetëve formalisht nënshkrues. 

Në vlerësim janë bërë dallime edhe midis deputetëve që kanë mbajtur fjalime në emër të grupit dhe 

deputetëve që kanë mbajtur fjalime me nismë personale. Ata në emër të grupit kryesisht janë edhe 

drejtues komisionesh, ose të “përzgjedhur” politikisht nga drejtuesit e grupit për tu promovuar për arsye 

të ndryshme politike. Ata që kanë nisma personale për diskutime, përbëjnë kontribut 100% personal.  

Tabela e klasifikimit të nivelit të efektivitetit të deputetëve gjatë sesionit janar-korrik 2018 nuk ofron 

surpriza të mëdha në raport me ndryshimet e renditjes dhe as me sjelljen e deputetëve me përvojë të 

gjatë aktive parlamentare. Në tërësi janë pothuajse të njëjtit emra që mbeten aktiv dhe dominojnë jetën 

parlamentare, siç ka prurje të reja nga zgjedhjet parlamentare 2017 që përpiqen të promovohen dhe të 

shfrytëzojnë në maksimum mekanizmat parlamentarë të përfaqësimit për të nxjerrë në pah aktivitetin 

dhe aftësitë e tyre.  

Dallimi thelbësor midis vlerësimit në janar 2018 dhe në korrik 2018 lidhet me nivelin tërësor të 

efektivitetit të deputetëve. Në janar deputetët më të kuotuar, kryesisht për shkak të nismave ligjore për 

inicimin e ligjeve apo interpelancave, kanë pasur tregues të lartë vlerësimi që varion nga 60 në 81 pikë 

për 6 deputetët më të kuotuar. Në vlerësimin e sesionit pranveror, janar – korrik 2018 kuotat më të lartë 

Problematika të tilla të 

përsëritura, madje dominuese 

në sesionin aktual 

parlamentar, nxjerrin në pah 

nevojën e madhe për një 

rishikim e forcim të 

Rregullores së Parlamentit 

dhe për ndërhyrje më të 

vendosura, më transparente 

dhe më gjithëpërfshirëse të 

organeve drejtuese të 

Kuvendit ndaj cilitdo deputet 

që cenon standardet minimale 

etike në ligjërimin, 

funksionimin dhe aktivitetin 

parlamentar. 
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të deputetëve shkojnë deri në 64 pikë, dhe vetëm 9 deputetë kanë rezultat më të lartë sesa 50 pikë, pra 

më shumë se 50% e vlerësimit për deputetët.  

Kjo e dhënë kritike tregon se në tërësi niveli i aktivitetit parlamentar gjatë vitit 2018 ka rënë në cilësinë 

dhe efektivitetin e tij dhe se shumica absolute e deputetëve nuk kanë përmbushur as detyrimet 

minimale ligjore që lidhen me përfaqësimin e tyre parlamentar. Kjo gjetje ka lidhje edhe me vetë 

axhendën politike të kësaj periudhe, - vendimin politik të opozitës për të refuzuar pjesëmarrjen në disa 

mbledhje komisionesh ose në disa seanca plenare, sidomos në procesin e votimit, si dhe me 

zëvendësimin e politikës përfaqësuese me politikën protestuese në komisione dhe në debatet publike 

që lidhen me axhendën parlamentare.  

 

 

5.3. DEPUTETËT MË EFIKASË: KRYESUESIT MBETEN TË NJËJTË 

Renditja finale e deputetëve përbën edhe “lajmin” kryesor për deputetët dhe rezultatin final të 

raportimit tonë lidhur me rolin e deputetëve gjatë sesionit janar – korrik 2018. Në renditje janë përfshirë 

125 deputetë, - duke lënë jashtë kryetarin e Kuvendit (126), kryetarin e PD (127) dhe kryeministrin me 

ministrat (127-140). Ata do të jenë pjesë e një kriteri tjetër vlerësimi që gjendet në vijim në raport.  

Nga të dhënat e tabelës rezulton se trendi i deputetëve më aktivë, i evidentuar edhe në raportin e parë 

në muajin janar, mbetet pothuajse i njëjtë: deputetët kryesues të raportit të parë (Braçe, Vokshi, 

Tabaku, etj) janë përsëri kryesues me diferenca minimale midis tyre. Në vlerësimin e sesionit janar – 

korrik deputetët më efikasë me të njëjtin vlerësim (64 nga 100 pikë) gjenden deputetët Erion Braçe (PS) 

dhe Jorida Tabaku (PD). Braçe përfaqëson deputetin me përvojë të gjatë parlamentare dhe me njohuri 

të thelluara mbi mekanizmat parlamentarë të punës, kurse Tabaku përfaqëson prurjet e reja të vitit 

2013 por me njohuri të thelluara në përdorin e mekanizmave parlamentarë sidomos në jetën publike. Të 

dy deputetët janë pjesë e të njëjtit komision parlamentar, komisionit për ekonomi dhe financë, të dy 

janë ekspertë financiarë dhe të dy kanë prani aktive publike.  

Në vijim, në renditje ka ngritje të dukshme nga raportimi i parë deputetja Vasilika Hysi (PS), e cila ka 

qenë mjaft aktive në Komisionin e Ligjeve dhe në debatet që lidhen me reformën në drejtësi. Përbën një 

përjashtim pozitiv fakti se një zv/kryetar Kuvendi ka edhe rezultate të dukshme në aktivitetin normal të 

deputetit. Pasuese në listë është deputetja Albana Vokshi (PD), me përvojë të gjatë parlamentare dhe 

mjaft aktive në ushtrimin maksimal të kompetencave parlamentare si deputete dhe si kryetare 

komisioni parlamentar. Seancat publike dëgjimore të drejtuara prej saj kanë krijuar shpesh headline, për 

nismën, por edhe për debatin e ashpër e shpesh të personalizuar, të zhvilluar në komision.  

Rritje në vlerësim kanë edhe dy deputetët e tjerë të PS, Felaj dhe Manja, kryesisht edhe për shkak të 

rolit të tyre aktiv në fushat përkatëse, sidomos në reformën në drejtësi dhe çështjet e sigurisë, të cilat 

kanë qenë dominuese në axhendën parlamentare të kësaj periudhe. Lista vijon më pas me kreun e 

grupit të PS, Balla, me juristen Bushka (PS), kreun e komisionit të veprimtarisë prodhuese Shalsi (PS), 

dhe deputetë të tjerë. Rritje në vlerësimin e efikasitetit kanë edhe deputetët Kushi (PS) dhe sidomos 

Rokaj (LSI), mjaft aktiv në sesionin e sapo mbyllur parlamentar. Rokaj e Vasili mbeten deputetët më aktiv 

të LSI, kurse nga PD vijojnë listën Alibeaj, Spaho, Çupi, Shehu, etj.  

Nga të dhënat vlerësuese rezulton se diferencat midis deputetëve janë minimale, gjë që e bën edhe më 

të vështirë vlerësimin, por edhe më të ashpër konkurrencën midis deputetëve. Nga të dhënat rezulton 

gjithashtu se deputetët e PD janë më pak të suksesshëm sesa në periudhën e parë shtator-dhjetor 2017 

dhe kjo vjen kryesisht për shkak të zhvillimeve politike që çuan në bojkotim të pjesshëm të punës në 

komisione dhe sidomos në vendimmarrjet e Kuvendit gjatë sesionit të pranverës 2018. 
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KLASIFIKIMI I DEPUTETËVE SIPAS NIVELIT TË EFIKASITETIT 
(JANAR – KORRIK 2018) 

 

NR RENDITJA FINALE MAX 100 PARTIA  NR RENDITJA FINALE MAX 100 PARTIA 

1 ERION BRAÇE 64 PS  63 XHEVIT BUSHAJ 30,5 PS 

1 JORIDA TABAKU 64 PD  64 FATMIR VELAJ 30 PS 

3 VASILIKA HYSI 59,5 PS  65 LUAN DUZHA 30 PS 

4 ALBANA VOKSHI 57 PD  65 TRITAN SHEHU 30 PD 

5 ERMONELA FELAJ 56 PS  67 BUJAR ÇELA 29,5 PS 

6 ULSI MANJA 54 PS  67 MYSLIM MURRIZI 29,5 PD 

7 TAULANT BALLA 53,5 PS  67 NORA MALAJ 29,5 LSI 

8 KLOTILDA BUSHKA 50,5 PS  67 TATIANA PIRO 29,5 PS 

9 EDUARD SHALSI 50 PS  71 FLOIDA KËRPAÇI 29 LSI 

10 EVIS KUSHI 48,5 PS  71 ILIRIAN PENDAVINJI 29 PS 

11 SEZAI ROKAJ 46,5 LSI  73 ARBEN KAMANI 28 PS 

12 PETRIT VASILI 46 LSI  73 LUAN RAMA 28 LSI 

13 BLEDAR ÇUÇI 45,5 PS  75 AGRON SHEHAJ 27,5 PD 

14 EDMOND SPAHO 45 PD  75 HEKURAN HOXHOLLI 27,5 PD 

14 ENKELEJD ALIBEAJ 45 PD  75 ILIR XHAKOLLI 27,5 PS 

16 PJERIN NDREU 44,5 PS  75 NASIP NAÇO 27,5 LSI 

17 ILIR BEQAJ 44 PS  79 FLAMUR GOLEMI 27 PS 

18 ELISA SPIROPALI 43,5 PS  79 SADI VORPSI 27 PS 

18 ELONA GJEBREA 43,5 PS  79 XHEMAL GJUNKSHI 27 PD 

20 ANTONETA DHIMA 42 PS  82 ANDUEL XHINDI 26 PS 

20 ERVIN BUSHATI 42 PS  82 DASHAMIR SHEHI  26 LZHK 

20 KEJDI MEHMETAJ 42 LSI  84 EDMOND HAXHINASTO 25,5 LSI 

23 BASHKIM FINO 41,5 PS  85 ILIR NDRAXHI 25 PS 

24 MILVA EKONOMI 40 PS  85 JURGIS ÇYRBJA 25 PS 

24 MIMI KODHELI 40 PS  85 NURI BELBA 25 PS 

26 ALKET HYSENI 39 PS  85 ORJOLA PAMPURI 25 PD 

27 DHURATA ÇUPI 39 PD  85 VIKTOR TUSHAJ 25 LSI 

28 ADNOR SHAMETI 38,5 PS  90 KLEVIS BALLIU 24,5 PD 

29 ANASTAS ANGJELI 38 PS  90 LUAN HARUSHA 24,5 PS 

29 BLERINA GJYLAMETI 38 PS  92 DRITAN BICI 22,5 PDIU 

31 BESNIK BARAJ 37,5 PS  92 SADRI ABAZI 22,5 PS 

31 EDMOND LEKA 37,5 PS  95 BARDH SPAHIA 22 PD  

33 FADIL NASUFI 36,5 PS  95 ISUF ÇELAJ 22 PD 

33 ISMET BEQIRAJ 36,5 PS  97 LINDITA METALIAJ 22 PD 

33 LUAN BAÇI 36,5 PD  98 HALIM KOSOVA 21,5 PD 

36 EGLANTINA GJERMENI 35,5 PS  99 ALDO BUMÇI 21 PD 

36 VILMA BELLO 35,5 PS  99 RRAHMAN RRAJA 21 PS 

39 ERVIN SALIANJI 35 PD  99 VANGJEL DULE 21 PBDNJ 

39 KLODIANA SPAHIU 35 PS  102 FATMIR MEDIU 20,5 PR 

39 VULLNET SINAJ 35 PS  102 PAULIN STERKAJ 20 PS 

39 ADELINA RISTA 34,5 PS  104 EDMOND PANARITI 19,5 LSI 
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39 ARBEN PELLUMBI 34,5 PS  105 GENT STRAZIMIRI 19,5 PD 

39 FATBARDHA KADIU 34,5 PD  105 ROBERT BITRI 19,5 PS 

39 GRIDA DUMA 34,5 PD  105 REME LALA 19 PDIU 

39 MUSA ULQINI 34,5 PS  108 IZMIRA ULQINAKU 18,5 PD  

46 VALENTINA DUKA 34,5 PD  109 SALI BERISHA 18 PD 

47 FIDEL YLLI 34 PS  110 FLORJON MIMA 17,5 PD 

47 ROMEO GURAKUQI 33,5 PD  111 GJETAN GJETANI 17,5 PS 

49 ALMIRA XHEMBULLA 32,5 PS  111 MONIKA KRYEMADHI 17 LSI 

49 ENDRI HASA 32,5 PD  113 PERPARIM SPAHIU 17 LSI 

49 ROLANT XHELILAJ 32,5 PS  113 FLAMUR NOKA 16 PD 

49 RUDINA HAJDARI 32,5 PD  115 ENDRIT BRAIMLLARI 15,5 LSI 

53 ELENA XHINA 32 PDIU  116 TOM DOSHI 15,5 PSD 

53 GENC POLLO 32 PD   117 LORENC  LUKA 14 PD 

55 LUÇIANO BOÇI 32 PD  118 ASTRIT VELIAJ* 13 PD 

56 RAKIP SULI 31,5 PS  118 SPARTAK BRAHO* 13 PS 

57 EDLIRA BODE 31 PS  120 NARD NDOKA 12,5 PDK 

57 OERD BYLYKBASHI 31 PD  121 ANDON FRROKAJ 10 PD 

57 XHEMAL QEFALIA 31 PS  121 VANGJEL TAVO 10 LSI 

60 ANDREA MARTO 30,5 PS  123 LEFTER KOKA 8 LSI 

61 KLAJDA GJOSHA 30,5 LSI  124 EDI PALOKA 6,5 PD 

61 NADIRE MEÇORAPAJ 30,5 PD  125 AGRON ÇELA 6 LSI 

61 SILVA CAKA 30,5 LSI      

Shënim: Deputetët me shenjën (*) janë zgjedhur në shkurt dhe maj 2018, pra nuk kanë qenë pjesëmarrës në gjithë sesionin 

parlamentar. Kryeministri, ministrat, kryetari i Kuvendit dhe kreu i PD-së nuk janë pjesë e kësaj rënditjeje   

 

 

5.4. EFIKASITETI SIPAS PARTIVE: RËNIE E DUKSHME E TREGUESVE 

Renditja e rezultateve sipas partive politike (duke marrë të mirëqenë jo përbërjen e grupeve në 

parlament, por përkatësinë reale të deputetëve pranë partive të mëdha ose të vogla), nxjerrin në pah 

diferencën midis forcave kryesore politike dhe atyre më të vogla.  

35.67 

28.28 

25.72 

24.5 

19.1 

22 

GRUPI I PS 

GRUPI I PD 

GRUPI I LSI 

GRUPI I PDIU 

PARTITË E VOGLA 

KABINETI "RAMA" 

KOEFICIENTI I EFIKASITETIT SIPAS PARTIVE 
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Konkretisht nga tabela rezulton se PS ka nivelin më të lartë të efikasitetit, edhe për shkak se ka qenë 

frekuentuese e rregullt e seancave plenare dhe e komisioneve parlamentare, gjë që opozita e ka bërë 

part-time. PS ka tregues efektiviteti 35.67 pikë nga 100 pikë të mundshme, pra partia më e 

“suksesshme” është de facto afërsisht 35% e suksesshme, - një tregues kritik i demokracisë 

përfaqësuese defektoze në Shqipëri. 

Po ashtu, partia e dytë politike më e madhe, PD, ka tregues efektiviteti parlamentar mjaft kritikë, vetëm 

28.28 pikë nga 100 pikë të mundshme. Një argument është vendimmarrja e saj refuzuese ndaj një sërë 

procedurash vendimmarrëse parlamentare, përfshirë votimin e akteve në parlament ose bojkotin e 

përkohshëm të disa strukturave dhe aktiviteteve parlamentare, gjithsesi, në tërësi deputetët e saj nuk 

kanë shfrytëzuar sa duhet mekanizmat e tjerë parlamentarë të përfaqësimit, - përfshirë nismat ligjore, 

paraqitjen e amendimeve, seancat e pyetjeve dhe interpelancat, komisionet hetimore, etj. Po ashtu 

edhe LSI ka nivel kritik përfaqësimi me vetëm 25.72 pikë nga 100 të mundshme.  

Interesant është fakti se performanca e qeverisë në parlament, vetëm në aspektet ku ajo mund të jetë 

aktive dhe e matshme, është gjithashtu kritike, - vetëm 22 pikë nga rreth 60 pikë të mundshme (duke 

përjashtuar funksionet tërësisht parlamentare që nuk mund të ushtrohen nga ministrat dhe 

kryeministri). Në tërësi parimi i sjelljes së ministrave ka qenë i njëjtë, - mos angazhimi në debatet 

parlamentare përveç se në rastet kur sulmohet nga opozita, kur i kërkohet nga kryeministri ose kryetari i 

grupit apo kur ka nisma ligjore të ministrisë së tij/saj në rendin e ditës.  

Tregues tjetër interesant është pozita e partive të vogla: PDIU me tre deputetë ka tregues efikasiteti të 

krahasueshëm me LSI, kryesisht për shkak të pranisë së rregullt të deputetëve të saj në komisione dhe 

në votimet në seancat plenare, si dhe shpeshherë edhe rolit formal rehatues që iu është caktuar 

deputetëve të veçantë në komisionet parlamentare. Partitë e tjera më të vogla, ku bëjnë pjesë 

deputetët e PR, PBDNJ, PSD, PDK e LZHK, kanë tregues kritik të efikasitetit, - vetëm 19 nga 100 pikët e 

mundshme.  

 

5.5. KABINETI QEVERITAR: MIDIS DY EKSTREMEVE RAMA - BUSHATI 

Të dhënat krahasuese midis vetë ministrave, - pjesë e kabinetit qeveritar, në ato tregues që janë 

efektivë dhe të përshtatshëm për funksionin e tyre në parlament, - vlejnë për të treguar edhe nivelin e 

angazhimit të ministrave në funksionet dhe praktikat parlamentare dhe në zonat e tyre elektorale.  

Siç rezulton nga tabela dhe siç është e pritshme, kryeministri ka koeficientin më të lartë të angazhimit, 

duke qenë aktiv në parlament, aktiv në debate dhe aktiv në zonën elektorale. Pas tij, nivelet më të larta 

të efikasitetit referuar parlamentit i kanë ministrat Nikolla, Peleshi e Ahmetaj, ndjekur nga Xhafaj, Majko 

e Manastirliu në të njëjtën kuotë, 22 pikë.  

Nivelet më kritike i kanë ministrat e mbrojtjes dhe të jashtëm, kryesisht për shkak të natyrës së tyre të 

punës, si dhe në rastin e ministrit Bushati, edhe për shkak të penalizmit (- 5 pikë) nga Kuvendi lidhur me 

incidentet e ndodhura në seancë plenare në Kuvend.  

Renditja ka edhe një tregues me rëndësi: çështjet më të debatueshme gjatë sesionit të fundit 

parlamentar kanë qenë çështjet e rendit publik (krimi, akuzat ndaj ministrave Tahiri e Xhafaj), të 

politikës së jashtme (bisedimet me Greqinë, Kosova, Jerusalemi, etj), çështjet e kulturës (teatri, 

trashëgimia, etj) apo çështjet energjetike dhe infrastrukturore (kontratat PPP në këta sektorë, 

privatizimet, inceneratorët, etj), ministrat përkatës kanë qenë më pak aktiv dhe kanë tregues më negativ 

të efikasitetit në përfaqësimin parlamentar. 
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Ndyshe nga deputetët, tek ministrat tabela me të dhëna të tilla janë vetëm orientuese dhe nuk 

demonstrojnë efiktivitetin real të tyre, për shkak se natyra e punës së ministrave, axhenda parlamentare 

dhe debatet në parlament midis opozitës dhe ministrave apo forma të tjera, si interpelanca, etj, në 

thelbin e tyre janë përcaktorë numerikë dhe jo sasiorë të paraqitjeve të tyre në seanca. 

 

5.6. DEPUTETËT MË EFEKTIVË:  

KRYESON FIERI E VLORA, SHKODRA E LEZHA NË FUND 

Në interes të publikut dhe të zgjedhësve që kanë votuar më 2017 dhe do të votojnë përsëri më 2021, ne 

kemi bërë edhe renditjen e efiktivitetit të deputetëve sipas qarqeve (duke hequr ministrat). Kriteri është 

i qartë: deputetët që kanë numër më të vogël në renditje janë edhe më të suksesshmit / më efektivët, 

pasi renditja bëhet nga vendi 1 deri në 125 (pa kryetarin e PS, ministrat, kryetarin e parlamentit dhe 

kryetarin e PD). Vendi i parë është më pozitivi, vendi 125 më negativi. Ne kemi mbledhur pikët e secilit 

deputet në renditjen përfundimtare dhe llogaritjen më pas të vendeve të renditjes sipas përkatësisë së 

deputetëve në qarqe. 

Tabela bëhet për herë të parë dhe përcjell mesazh domethënës. Deputetët më aktivë dhe më të 

suksesshëm në përfaqësimin parlamentar janë deputetët e qarkut Fier me 47 pikë, pasuar nga qarku 

Vlorë me 49 pikë. Deputetët e Tiranës dhe të Beratit kanë të njëjtin koeficient pikës, 54, 2 pikë më pak 

se Elbasani dhe 3 më pak sesa Korça.  

Në listën e renditjes së deputetëve sipas qarqeve treguesit më negativë i ka qarku Shkodër, ku renditja e 

deputetëve të saj ka mesatare 116, jashtëzakonisht negative dhe të pakrahasueshme me qarqet e tjera. 
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Edi Rama 

Lindita Nikolla 

Niko Peleshi 

Arben Ahmetaj 
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Në vendin e dytë negativ është qarku Lezhë me pikë mesatare në renditje, 89 pikë, 27 pikë më mirë sesa 

Shkodra, por 42 pikë më keq sesa qarku më i mirë, Fieri. Në vendin e tretë negativ ndodhet qarku Kukës 

me 79 pikë në renditje, ndjekur nga Durrësi me 71 dhe Gjirokastra me 70. Deputetët e qarkut Dibër 

ndodhen në mesin e renditjes me 66 pikë, 50 pikë më mirë sesa deputetët e Shkodrës dhe 19 pikë me 

keq sesa deputetët më efektivë, ata të Fierit. 

 

 

Për statistikë dhe kujtesë të publikut deputetët e qarkut Fier, të cilët rezultojnë qarku më efektiv, (sipas 

renditjes nga më pozitive në më negative) janë: Erion Braçe, Petrit Vasili, Enkelejd Alibeaj, Antoneta 

Dhima, Bashkim Fino, Ismet Beqiraj, Adelina Rista, Luan Baçi, Genc Pollo, Xhevit Bushaj, Bujar Çela, 

Myslim Murrizi, Tatiana Piro, Anduel Xhindi dhe Robert Bitri. Në listë nuk janë shënuar ministrant dhe 

kryetari i Kuvendit. Deputetët e qarkut Shkodër, të cilët rezultojnë deputetët më pak efektivë në 

sesionin e fundit parlamentar janar – korrik 2018, (sipas renditjes nga më negative në më pozitive) janë: 

Agron Çela, Nard Ndoka, Lorenc Luka, Tom Doshi, Izmira Ulqinaku, Paulin Sterkaj, Bardh Spahia, Luan 

Harusha dhe Romeo Gurakuqi. Në listë nuk janë përfshirë ministrat. 

 

5.7. DEPUTETET GRA VIJOJNË DOMINIMIN: 12% MË EFEKTIVE SESA BURRAT 

Në raportin e janarit 2018 deputetet gra e vajza kishin 14% më shumë aktivizim dhe efikasitet në 

përfaqësimin parlamentar sesa deputetët meshkuj. I njëjti trend është ruajtur edhe në raportin 

monitorues për periudhën janar – korrik 2018. Gratë dhe vajzat deputete kanë tregues efikasiteti 12% 

më të lartë sesa deputetët meshkuj.  

Tregues të tillë pozitivë dhe sidomos trende të tilla pozitive janë mbështetëse për vendimmarrjen ligjore 

në dy proceset e fundit elektorale, për rritjen e praninë e grave dhe të vajzave në listat proporcionale të 
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partive politike dhe në përbërjen e parlamentit. Aktualisht parlamenti ka 41 deputete, më shumë se në 

secilën legjislaturë të tranzicionit, - kryesisht duke përfituar edhe nga detyrimi ligjor për përfaqësim të 

balancuar gjinor.  

 

 

Tabela e mëposhtme paraqet në detaje renditjen e grave deputete, ku rezultati maksimal i pikëve është 

64 nga 100 dhe rezultati minimal është 17 pikë nga 100. Siç rezulton nga tabela, dy në tre gratë më 

aktive i përkasin opozitës, ndërkohë që në 10 gratë më aktive ndodhet vetëm Mehmetaj e LSI. Kjo e 

fundit u penalizua me -5 pikë për shkak të masës administrative të marrë nga Byroja e Kuvendit, 

përndryshe do të kishte rezultat më të lartë.  

 

KLASIFIKIMI I GRAVE DEPUTETE SIPAS NIVELIT TË EFIKASITETIT 2018 
 

NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET PARTIA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET PARTIA 

1 JORIDA TABAKU 64 PD 18 FATBARDHA KADIU 34,5 PD 

2 VASILIKA HYSI 59,5 PS 18 GRIDA DUMA 34,5 PD 

3 ALBANA VOKSHI 57 PD 18 VALENTINA DUKA 34,5 PD 

4 ERMONELA FELAJ 56 PS 22 ALMIRA XHEMBULLA 32,5 PS 

5 KLOTILDA BUSHKA 50,5 PS 22 RUDINA HAJDARI 32,5 PD 

6 EVIS KUSHI 48,5 PS 24 ELENA XHINA 32 PDIU 

7 ELISA SPIROPALI 43,5 PS 25 EDLIRA BODE 31 PS 

7 ELONA GJEBREA 43,5 PS 26 KLAJDA GJOSHA 30,5 LSI 

9 ANTONETA DHIMA 42 PS 26 NADIRE MEÇORAPAJ 30,5 PD 

9 KEJDI MEHMETAJ 42 LSI 26 SILVA CAKA 30,5 LSI 

11 MILVA EKONOMI 40 PS 29 NORA MALAJ 29,5 LSI 

11 MIMI KODHELI 40 PS 29 TATIANA PIRO 29,5 PS 

13 DHURATA ÇUPI 39 PD 31 FLOIDA KËRPAÇI 29 LSI 

14 BLERINA GJYLAMETI 38 PS 32 ORJOLA PAMPURI 25 PD 

15 EGLANTINA GJERMENI 35,5 PS 33 LINDITA METALIAJ 22 PD 

15 VILMA BELLO 35,5 PS 34 REME LALA 19 PDIU 

17 KLODIANA SPAHIU 35 PS 35 IZMIRA ULQINAKU 18,5 PD  

18 ADELINA RISTA 34,5 PS 36 MONIKA KRYEMADHI 17 LSI 

44% 

56% 

KOEFICIENTI I EFIKASITETIT TË DEPUTETËVE SIPAS GJINISË 

DEPUTETË MESHKUJ DEPUTETE FEMRA 
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Rezultate më minimale i kanë kryetarja e LSI, Kryemadhi, e cila për shkak të vendimit politik të opozitës 

nuk ka marrë pjesë në disa nga vendimmarrjet parlamentare dhe aktivitete të tjera të axhendës. Zonja 

Kryemadhi vijon të mos marrë pjesë në mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe për pasojë, të mos 

ketë kontribute as në diskutimet dhe as në debatet ligjore aty.  

Interesant është fakti se ndër tri deputetet më pak aktive është edhe deputetja e PDIU Reme Lala, e cila 

deklaroi se do të kalojë me grupin e PS dhe që ka pasur pjesëmarrje të rregullt në votimet e akteve në 

seancat plenare. Znj. Lala ka pasur ngjarje të rëndësishme familjare gjatë këtij sesioni parlamentar, dhe 

për këtë meriton urime, por në aspektin përfaqësues ka pasur tregues minimalë të përfaqësimit të zonës 

elektorale, të subjektit dhe të funksioneve parlamentare. 

 

5.8. PS, MË EFEKTIVËT JANË DEPUTETËT ME PËRVOJË POLITIKE 

Në grupin parlamentar të PS dukshëm janë renditur në krye të klasifikimit për nivelin e efektivitetit gjatë 

periudhës shtator-dhjetor 2017, deputetët me përvojë politike e parlamentare. Në krye të listës 

qëndron deputeti Braçe, i cili është deputet në parlament prej vitit 1996. Ai ka kapur kuotat maksimale 

të efektivitetit për shkak se është deputeti i vetëm socialist që ka shfrytëzuar në maksimum të drejtat 

dhe përgjegjësitë e deputetit. Ai ka propozuar ligje, amendime, ka zhvilluar interpelanca, ka adresuar 

pyetje ndaj institucioneve, ka qenë gjithashtu aktiv në debatet parlamentare, në debatet në komisione 

dhe në debatet publike.  

Pas tij në vendin e dytë ndodhet kreu i grupit parlamentar të PS, Balla. Treguesit e tij janë të lartë për 

shkak se ka ushtruar disa nga të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, por diferencë bën fakti se mungon 

prania dhe angazhimi i tij në komisionet parlamentare. Në vendet pasuese janë Felaj me 56 pikë, 

ndjekur nga Hysi me 54, dy ish ministrat Ekonomi e Angjeli me 50 pikë, Baraj e Shalsi me nga 48 pikë, etj. 

Në listën e PS bën përjashtim pozitiv deputeti Ndreu me nismën për ndryshimin e një ligji, - një akt tipik 

për përgjegjësitë parlamentare. 

 

RENDITJA E GRUPIT TË PS SIPAS NIVELIT TË EFIKASITETIT PARLAMENTAR 

 

NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET   NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET 

1 ERION BRAÇE 64   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 ARBEN PELLUMBI 34,5 

2 VASILIKA HYSI 59,5 31 MUSA ULQINI 34,5 

3 ERMONELA FELAJ 56 34 FIDEL YLLI 34 

4 ULSI MANJA 54 35 ALMIRA XHEMBULLA 32,5 

5 TAULANT BALLA 53,5 35 ROLANT XHELILAJ 32,5 

6 KLOTILDA BUSHKA 50,5 37 RAKIP SULI 31,5 

7 EDUARD SHALSI 50 38 EDLIRA BODE 31 

8 EVIS KUSHI 48,5 38 XHEMAL QEFALIA 31 

9 BLEDAR ÇUÇI 45,5 40 ANDREA MARTO 30,5 

10 PJERIN NDREU 44,5 40 XHEVIT BUSHAJ 30,5 

11 ILIR BEQAJ 44 41 FATMIR VELAJ 30 

12 ELISA SPIROPALI 43,5 41 LUAN DUZHA 30 

12 ELONA GJEBREA 43,5 43 BUJAR ÇELA 29,5 

14 ANTONETA DHIMA 42 43 TATIANA PIRO 29,5 
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14 ERVIN BUSHATI 42   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 ILIRIAN PENDAVINJI 29 

16 BASHKIM FINO 41,5 46 ARBEN KAMANI 28 

17 MILVA EKONOMI 40 47 ILIR XHAKOLLI 27,5 

17 MIMI KODHELI 40 48 FLAMUR GOLEMI 27 

19 ALKET HYSENI 39 48 SADI VORPSI 27 

20 ADNOR SHAMETI 38,5 50 ANDUEL XHINDI 26 

21 ANASTAS ANGJELI 38 51 ILIR NDRAXHI 25 

21 BLERINA GJYLAMETI 38 51 JURGIS ÇYRBJA 25 

23 BESNIK BARAJ 37,5 51 NURI BELBA 25 

23 EDMOND LEKA 37,5 54 LUAN HARUSHA 24,5 

25 FADIL NASUFI 36,5 55 SADRI ABAZI 22,5 

25 ISMET BEQIRAJ 36,5 57 RRAHMAN RRAJA 21 

25 EGLANTINA GJERMENI 35,5 58 PAULIN STERKAJ 20 

25 VILMA BELLO 35,5 59 ROBERT BITRI 19,5 

29 KLODIANA SPAHIU 35 60 GJETAN GJETANI 17,5 

29 VULLNET SINAJ 35 61 SPARTAK BRAHO* 13 

31 ADELINA RISTA 34,5 * Braho e nisi mandatin në muajin maj  

 

Si shihet nga tabela, vetëm 7 deputetë kanë vlerësim mbi mesataren, pra mbi 50 pikë, ndërkohë që 

vetëm një deputet, Tahiri, ka vlerësim nën 10 pikë. Në vendet e fundit të listës së efektivitetit ndodhen 

kryesisht deputetët që nuk kanë pasur angazhim në debatet parlamentare në seanca dhe në komisione. 

 

5.9. PD: TABAKU E VOKSHI NË KRYE, POLITIKANËT E KARRIERËS NË FUND 

Lista e deputetëve të PD vijon të ketë të njëjtin trend progresi si edhe raporti i parë në janar 2018: në 

krye të listës konfirmohen përsëri dy deputetet, Tabaku e Vokshi, ndjekur nga Alibeaj dhe kryetari i 

grupit, Spaho. Ajo që duket si risi në klasifikimin e nivelit të efikasitetit të deputetëve të PD është 

kontrasti i thellë midis politikanëve me profesione dhe politikanëve të vjetër të karrierës.  

Në 10 vendet e para të tabelës së deputetëve të PD ndodhen 6 deputetë gra dhe 4 deputetë meshkuj, - 

tregues i dominimit të suksesshëm të grave politikane në PD. Nga janari 2018 ka tregues rritjeje për 

Çupin, Kadiun, Dukën e Dumën, ndërkohë nga politikanët meshkuj ka rritje Alibeaj, Baçi, Salianji e 

Gurakuqi.  

 

RENDITJA E GRUPIT TË PD SIPAS NIVELIT TË EFIKASITETIT PARLAMENTAR   

 

NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET   NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET 

1 JORIDA TABAKU 64   

  

  

  

  

  

  

  

20 AGRON SHEHAJ 27,5 

2 ALBANA VOKSHI 57 20 HEKURAN HOXHOLLI 27,5 

3 EDMOND SPAHO 45 22 XHEMAL GJUNKSHI 27 

3 ENKELEJD ALIBEAJ  45 23 ORJOLA PAMPURI 25 

5 DHURATA ÇUPI 39 24 KLEVIS BALLIU 24,5 

6 LUAN BAÇI 36,5 25 ISUF ÇELAJ 22 

7 ERVIN SALIANJI 35 25 LINDITA METALIAJ 22 
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Në vendet e fundit të listës me treguesit minimalë të efektivitetit, sipas kritereve të vlerësimit të 

raportit, ndodhet numri dy i PD në parlament, Paloka dhe disa deputetë me përvojë të saj, përfshirë ish 

kryetari Berisha, ish ministrat Mima, Ndoka, Bumçi, etj.  

Disa prej deputetëve janë penalizuar me – 5 pikë edhe nga masa penalizuese që kanë marrë në Kuvend 

gjatë muajit prill 2018. Por më penalizuese në vlerësim është fakti se një pjesë e deputetëve, përfshirë 

drejtues të rëndësishëm të PD, nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në votimin e akteve parlamentare dhe 

as në komisionet parlamentare ose kanë pjesëmarrje simbolike.  

Në total vetëm dy deputetë kanë koeficient më të lartë sesa 50% dhe po aq më pak sesa 10% të totalit 

të pikëve. Diferenca midis 30-35 pikëve është rreth 12 deputetë, çfarë tregon se performanca e 

deputetëve të PD në thelb ka qenë thuajse e njëjtë në tërësinë e tyre.  

Në pjesën e dytë të listës, ku bëjnë pjesë deputetët me treguesit më të ulët të angazhimit dhe 

efikasitetit parlamentar në tërësi nuk gjenden deputetë që ishin prurje të reja më 2017, me përjashtim 

të deputetit Frrokaj, i cili gjatë kësaj periudhe ka pasur angazhime shëndetësore të justifikueshme për 

mungesën aktive në jetën politike. Në listën e PD bën përjashtim pozitiv nisma e deputetit H.Hoxhalli për 

propozim ligji në parlament, - një funksion tipik parlamentar.  

Për statistikë vlen të theksohet se kryetari i PD Basha, nuk ka marrë pjesë në asnjë mbledhje komisioni 

parlamentar dhe nuk është zyrtarisht pjesë e asnjë komisioni, - për pasojë, penalizohet direkt në 

vlerësim për shkak të kritereve të vlerësimit. Ai është angazhuar në jetën parlamentare, kryesisht në 

seancë plenare dhe aktivitet politik  partiak, duke regjistruar 30 pikë, shifër e mesme në renditjen totale 

të grupit të PD. Zoti Basha ashtu si zoti Berisha nuk kanë votuar asnjë prej ligjeve të kaluara me votim të 

regjistruar në parlament gjatë periudhës janar – korrik 2018. 

 

5.10.  LSI: KRYESON NJË AKADEMIK, NË FUND BINZESMENËT 

Lista e LSI sjell vetëm një risi në raport me monitorimet e mëparshme: për herë të parë nuk kemi një 

figurë politike në krye të listës së politikanëve më aktivë, por një figurë akademike, ish rektorin e UT, 

Sezai Rokaj. Asnjë nga 18 deputetët e LSI (deputeti i 19-të i saj Bitri deklaroi dorëheqjen nga grupi dhe 

bashkimin me PS-në), nuk ka arritur 50% të pikëve në renditjen e plotë të të gjithë deputetëve. Ashtu si 

tek PD, edhe LSI ka renditje të ulët për shkak të vendimmarrjeve politike bojkotuese ndaj disa 

8 FATBARDHA KADIU 34,5   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 BARDH SPAHIA 22 

8 GRIDA DUMA 34,5 28 HALIM KOSOVA 21,5 

8 VALENTINA DUKA 34,5 29 ALDO BUMÇI 21 

11 ROMEO GURAKUQI 33,5 30 GENT STRAZIMIRI 19,5 

11 ENDRI HASA 32,5 31 IZMIRA ULQINAKU 18,5 

11 RUDINA HAJDARI 32,5 32 SALI BERISHA 18 

14 LUÇIANO BOÇI 32 33 FLORJON MIMA 17,5 

14 GENC POLLO 32 34 FLAMUR NOKA 16 

16 OERD BYLYKBASHI 31 35 LORENC  LUKA 14 

17 NADIRE MEÇORAPAJ 30,5 36 ASTRIT VELIAJ* 13 

18 TRITAN SHEHU 30 37 ANDON FRROKAJ 10 

19 MYSLIM MURRIZI 29,5 38 EDI PALOKA 6,5 

  Sqarim: Në llogaritje është përjashtuar kryetari i PD, kurse deputeti Veliaj nuk e ka mandatin e plotë   
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mbledhjeve në komisione dhe sidomos në seancat plenare, gjatë procedurës së votimit të ligjeve apo 

debateve parlamentare. 

Nga grupi i LSI gjithashtu ka dy deputetë të penalizuar me – 5 pikë për shkak të masës penalizuese 

dhënë nga Byroja e Kuvendit në muajin prill, pas një seance problematike dhe të shoqëruara me 

tensione politike.  

Siç shihet edhe nga tabela, në grupin e LSI vijojnë të gjenden të gjitha ekstremet: deputetë që kanë 

angazhim të vazhdueshëm dhe deputetë që nuk kanë aktivitet të gjurmueshëm parlamentar. Në fund të 

listës gjenden deputetë si Çela, Koka e Tavo, të cilët ose nuk kanë asnjë prezencë në komisione, ose nuk 

kanë asnjë fjalim në parlament, ose nuk kanë asnjë votim në të gjitha aktet e parlamentit gjatë vitit 

2018.  

Në tabelë është përfshirë edhe kryetarja e LSI Kryemadhi, e cila duke pasur axhendë drejtuese me PD në 

opozitë, nuk ka pasur pjesëmarrje aktive në debatet parlamentare dhe në procedurat e votimit 

parlamentar, ndërkohë që nuk ka shënuar prezencë formale në asnjë prej komisioneve parlamentare 

gjatë vitit 2018. Në listën e LSI bën përjashtim pozitiv nisma e deputetes Mehmetaj për interpelancë me 

Ministren e Arsimit dhe të Sporteve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDITJA E GRUPIT TË LSI SIPAS NIVELIT TË EFIKASITETIT PARLAMENTAR   
 

NR EMRI DHE MBIEMRI  PIKET 

1 SEZAI ROKAJ 46,5 

2 PETRIT VASILI 46 

3 KEJDI MEHMETAJ 42 

4 KLAJDA GJOSHA 30,5 

5 SILVA CAKA 30,5 

6 NORA MALAJ 29,5 

7 FLOIDA KËRPAÇI 29 

8 LUAN RAMA 28 

9 NASIP NAÇO 27,5 

10 EDMOND HAXHINASTO 25,5 

1 VIKTOR TUSHAJ 25 

2 EDMOND PANARITI 19,5 

3 MONIKA KRYEMADHI 17 

4 PERPARIM SPAHIU 17 

5 ENDRIT BRAIMLLARI 15,5 

6 VANGJEL TAVO 10 

7 LEFTER KOKA 8 

18 AGRON ÇELA 6 
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PËRMBLEDHJE E VLERËSIMIT 

 

Tabela më poshtë paraqet bashkimet e vlerësimeve të këtij sesioni me sesionin tjetër parlamentar 

(shtator –dhjetor 2017) dhe renditjen e 20 deputetëve me treguesit më të lartë të efektivitetit. 

Informacioni që ofron tabela ka vlerë për deputetët për orientim më të mirë të punës së tyre, për 

konkurrencën në parlament dhe në partitë politike dhe për publikun, për të kuptuar se cilët deputetë 

janë më shumë përfaqësues dhe sesi e ushtrojnë funksionin e tyre.  

Tabela e plotë për të gjithë deputetët ndodhet në aneksin në fund të këtij raporti. 

  

KLASIFIKIMI SIPAS EFIKASITETIT TE DEPUTETEVE  
 

(Dy sesionet parlamentare: shtator 2017 – shtator 2018) 
 

NR EMRI / MBIEMRI PARTIA SES1 SES2 TOTAL 

1. ERION BRAÇE PS 81 64 145 

2. ALBANA VOKSHI PD 78 57 135 

3. JORIDA TABAKU PD 70 64 134 

4. TAULANT BALLA PS 60 53,5 113,5 

4. VASILIKA HYSI PS 54 59,5 113,5 

6. ERMONELA FELAJ PS 57 56 113 

7. EDMOND SPAHO PD 56 45 101 

8. EDUARD SHALSI PS 48 50 98 

9. KLOTILDA BUSHKA PS 47 50,5 97,5 

10. ALKET HYSENI PS 55 39 94 

10. ULSI MANJA PS 40 54 94 

12. LUÇIANO BOÇI PD 60 32 92 

13. ILIR BEQAJ PS 47 44 91 

14. BLEDAR ÇUÇI PS 45 45,5 90,5 

15. MILVA EKONOMI PS 50 40 90 

16. ELISA SPIROPALI PS 45 43,5 88,5 

17. ANASTAS ANGJELI PS 50 38 88 

18. EVIS KUSHI PS 39 48,5 87,5 

18. ROMEO GURAKUQI PD 54 33,5 87,5 

20 ENKELEJD ALIBEAJ  PD 41 45 86 

20. KEJDI MEHMETAJ LSI 44 42 86 
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6. DISKUTIMET PARLAMENTARE DHE ROLI NË VENDIMMARRJE 

 

Në aktivitetin parlamentar deputetët kryejnë disa funksione e detyra, por vendimmarrja përmes votës 

në parlament dhe mënyra sesi ata paraqiten në seancat e debatit, - përpara publikut, merr rëndësi të 

veçantë. Një tregues i matshëm i këtij kriteri është angazhimi i tyre në fjalime politike.  

Në raportin e janarit ISP pasqyroi me korrektesë numrin e fjalimeve të secilit deputet, por prej një 

pjese prej tyre mori sugjerimin kritik se duhej bërë dallimi midis fjalimeve zyrtare që mbahen në emër 

të grupit parlamentar dhe që shpesh janë edhe preferenca promovuese të titullarit të grupit 

parlamentar dhe deputetëve që marrin vetë iniciativën për debat parlamentar. Gjithashtu duhet të 

merret parasysh edhe fakti se figurat kryesore politike dominojnë debatin parlamentar dhe shpesh, 

replikojnë midis tyre me orë të tëra, duke uzurpuara edhe kohën televizive dhe publike për deputetët 

e tjerë që kanë kërkuar fjalën në varësi nga axhenda parlamentare.  

 

Një nga pasojat e raportit monitorues të ISP në janar 2018 ishte debati midis deputetëve brenda 

grupeve parlamentare dhe ankesa e disa prej tyre ndaj drejtuesve të grupit, për favorizim në fjalime të 

një numri të caktuar deputetësh dhe kufizim të daljeve publike për deputetë të tjerë. Kritikat lidheshin 

kryesisht me praktikën e punës në grup, ku drejtuesi vendos se cili/cila deputet/e do të flasë në seancën 

plenare dhe se kur do të mbyllen diskutimet.  

Përpjekja e deputetëve për të mbajtur fjalime në numër më të madh sesa gjatë 2017 dha dy efekte: e 

para, për herë të parë disa deputetë kontraktuan ekspertë nga marrëdhëniet publike, kryesisht gazetarë, 

për të përgatitur fjalime, deklarata e nisma parlamentar në emërimin e tyre; si dhe së dyti, u shtua 

ndjeshëm numri i fjalimeve në parlament edhe për tematika pa rëndësi në axhendën parlamentare.  

Për shembull, nëse në legjislaturën e kaluar në një debat për ndryshim në listën e festave zyrtare ka 

pasur vetëm dy fjalime, kryesisht fjalime në emër të grupeve kryesore, më 25 janar 2018 në një praktikë 

të njëjtë për ndryshim të thjeshtë në ligjin “Për festat zyrtare dhe ditët përkujtimore”, zëvendësimin e  

“Dita e Lumturimit” me “Dita e Shenjtërimit”, pati 13 fjalime dhe rreth një orë debat parlamentar. 

Shumica e fjalimeve nuk kishin lidhje me aktin formal, por secili deputet e ministër i përfshirë në debat, 

e përdori rendin e ditës për të regjistruar emrin në fjalimet parlamentare dhe për të ngritur tematika të 

tjera. I njëjti fenomen rendjes pas fjalimeve në emër të bilancit personal parlamentar u pa edhe në më 

shumë se 30% të seancave plenare si dhe në më shumë se 20% të mbledhjeve në komisionet e 

përhershme. 

 

6.1. RASTI I 12 PRILLIT: KËRKOJNË FJALËN 62 DEPUTETË, FLASIN VETËM 4 

Ka pasur disa raste dhe seanca gjatë sesionit të fundit kur parlamenti ka qenë vetëm formalisht në 

ushtrim të funksionit tipik kushtetuese. Situata të tilla lidhen me rastet e incidenteve dhe klimës së 

nderë politike të krijuar në sallën e Kuvendit.  

Gjatë sesionit të kaluar ka pasur më shumë se 10 raste të ndërprerjes së seancave për shkak të 

incidenteve të krijuara, disa prej tyre edhe të dhunshme. Më tipike është seanca e datës 12 prill 2018, 

seancë që vinte pas arrestimit e dënimit të disa protestuesve të Kukësit kundër një akti abuziv të 
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qeverisë, të pranuar prej saj si gabim: taksës së lartë të rrugës drejt Kukësit, Kosovës dhe anasjelltas, 

drejt Tiranës.  

I vetmi zhvillim normal në këtë seancë ishte pjesa e parë e saj që lidhej me raportimin vjetor të kryetarit 

të KQZ, Zguri, raportim, tek i cili siç duket asnjë nga deputetët nuk e kishte vëmendjen. Kjo, pavarësisht 

se tematika e zgjedhjeve është dominuese në ligjërimin politik vjetor të partive politike dhe se vetë 

mazhoranca ka ende një nismë në parlament për shkarkimin e kryetarit të KQZ. Në seancën e 12 prillit 

mazhoranca bëri të kundërtën, votëbesoi raportin e kryetarit të KQZ, dhe kjo, jo për shkak të 

institucionit dhe personit, por për shkak të mënyrës sesi u zhvillua seanca. 

Seanca e 12 prillit është tipike edhe për situatën e rëndë që krijohet në parlament dhe pasojat që ajo ka 

për një pjesë të deputetëve që duan të jenë aktiv në seancë, të flasin dhe të ngrenë problematika. Sa 

herë përsëriten situata të tilla, deputetët moderatorë apo 

profesionistë “detyrohen” të tërheqin fjalimet e tyre dhe ti binden 

urdhrave politikë të shefave të grupit ose të partisë.  

Më 12 prill kemi një situatë gati absurde, ku realisht parlamenti 

funksionon vetëm në aspektin formal të tij. Konkretisht, sipas 

Rregullores paraprakisht kishin regjistruar emrin për diskutim 

deputetët Elona Gjebrea, Almira Xhambulla, Antoneta Dhima, 

Fatmir Velaj, Klodiana Spahiu, Bledi Çuçi, Eduard Shalsi, Taulant 

Balla, Elisa Spiropali, Ervin Bushati, Blerina Gjylameti, Erion Braçe, 

Evis Kushi, Ilir Beqaj, Milva Ekonomi, Ulsi Manja, Alket Hyseni, 

Vasilika Hysi, Klotilda Bushka, Adnor Shameti, Lulzim Basha, Sali 

Berisha, Edmond Spaho, Edi Paloka, Enkelejd Alibeaj, Gent 

Strazimiri, Ervin Salianji, Sezai Rokaj, Nasip Naço, Silva Caka, Kejdi 

Mehmetaj, Luan Rama, Tritan Shehu, Flamur Noka, Florion Mima, 

Genc Pollo, Bardh Spahia, Aldo Bumçi, Fatmir Mediu, Dashamir 

Shehi, Halim Kosova, Hekuran Haxholli, Isuf Çelaj, Izmira Ulqinaku, 

Klevis Balliu, Lindita Metaliaj, Lorenc Luka, Luan Baçi, Luçiano Boçi, 

Myslim Murrizi, Nadire Meçorapaj, Nard Ndoka, Orjola Pampuri, 

Romeo Gurakuqi, Rudina Hajdari, Valentina Duka, Vangjel Dule, 

Xhemal Gjunkshi, Saimir Tahiri, si dhe në emër të grupeve, Edmond 

Panariti, Jorida Tabaku, Anastas Angjeli.  

Pas disa incidenteve që shkarkohen dhe ndërprerjeve të seancës me përjashtimin për shkelje të 

Rregullores nga 3 deputetë askush nuk pranon të flasë. Kryetari i Kuvendit citon secilin emër dhe i pyet 

nëse duan të flasin? Secili jep përgjigje negative. Për pasojë, kryetari deklaron: “Këtu mbyllet diskutimi. 

Të bëhemi gati për votim” dhe 1 minutë më vonë fillon votimi i akteve, të cilat kalojnë me të njëjtin 

rezultat “janë 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim”. Si përfundim vetëm 4 nga lista prej 62 

deputetëve u përfshinë në debat, dy drejtuesit kryesorë në PD dhe në PS, kurse 58 deputetë mbetën pa 

folur dhe për pasojë, teknikisht penalizohen edhe në renditjen monitoruese të ISP. 

Sipas të dhënave të ekipit monitorues të seancave plenare, rezulton se figurat më aktive parlamentare 

janë drejtuesit kryesorë politikë të secilës parti, Rama e Balla nga PS, Basha nga PD dhe Vasili e Rama 

nga LSI. Risi është deputeti L.Rama (LSI) me prezencë aktive shumë më të madhe në këtë sesion 

parlamentar sesa në sesionin e kaluar. Sipas të dhënave të tabelës, janë bërë diferencat në fjalime midis 

numrit të fjalimeve individuale dhe atyre që janë kërkuar për procedurë nga titullari politik ose drejtuesi 

e seancës në Kuvend.  

Përpjekja e deputetëve për të 

mbajtur fjalime në numër më 

të madh sesa gjatë 2017 dha 

dy efekte:  

- për herë të parë disa 

deputetë kontraktuan 

ekspertë nga 

marrëdhëniet publike, 

kryesisht gazetarë, për të 

përgatitur fjalime, 

deklarata e nisma 

parlamentar në emërimin 

e tyre;  

 

- u shtua ndjeshëm numri i 

fjalimeve në parlament 

edhe për tematika pa 

rëndësi në axhendën 

parlamentare.  
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Në secilin rast Balla dhe Basha kryesojnë listën e diskutantëve, me përkatësisht 14 dhe 13 fjalime 

personale, ose 20 dhe 17 fjalime në tërësi. Secili prej tyre ka ndodhur të ketë diskutuar më shumë se një 

herë në një seancë, megjithatë metodologjia e monitorimit merr për bazë vetëm një fjalim ditor. Po 

ashtu në llogaritjen e klasifikimit të numrit të fjalimeve nuk janë marrë për bazë ndërhyrjet për 

procedurë apo replikë, të cilat në thelb nuk tregojnë asgjë në sjelljen parlamentare të një deputeti dhe 

as në funksionet e tij përfaqësuese dhe ligjvënëse.  

 

KLASIFIKIMI I DEPUTETËVE SIPAS NUMRIT TË FJALIMEVE SI INDIVID DHE GRUP  

(JANAR-KORRIK 2018) 

NR EMRI I DEPUTETIT/ES FJALIM SI INDIVID NË EMËR TË GRUPIT PARTIA 

1 TAULANT BALLA 14 +6 PS 

2 LULZIM BASHA 13 +4 PD 

3 LUAN RAMA 11 +2 LSI 

3 PETRIT VASILI 11 +3 LSI 

5 EDI RAMA 10 +1 PS 

6 KLEVIS BALLIU 9 0 PD 

6 LUAN BAÇI 9 0 PD 

8 ELISA SPIROPALI 8 +1 PS 

8 EVIS KUSHI 8 0 PS 

8 ROMEO GURAKUQI 8 0 PD 

8 SALI BERISHA 8 +1 PD 

8 TRITAN SHEHU 8 +1 PD 

13 KLOTILDA BUSHKA 7 +1 PS 

13 DASHAMIR SHEHI  7 0 LZHK 

13 GRIDA DUMA 7 +1 PD 

13 ORJOLA PAMPURI 7 0 PD 

13 SEZAI ROKAJ 7 +1 LSI 

18 EDMOND SPAHO 6 +2 PD 

18 ERVIN BUSHATI 6 +2 PS 

18 ERVIN SALIANJI 6 +1 PD 

18 FATMIR MEDIU 6 +2 PR 

18 ILIR BEQAJ 6 +2 PS 

18 JORIDA TABAKU 6 +1 PD 

18 KEJDI MEHMETAJ 6 +2 LSI 

18 LUÇIANO BOÇI 6 -1 PD 

18 VALENTINA DUKA 6 0 PD 

27 VASILIKA HYSI 6 0 PS 

 

Shënim: Nuk janë llogaritur fjalimet e ministrave, për shkak se ata shpesh debatojnë në formë përgjigje ose 

replike ndaj problematiës që ngre opozita  
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Dy figurat e LSI, Rama e Vasili ndajnë të njëjtin nivel 

fjalimesh, ndërkohë që kryeministri Rama ka numerikisht 

më pak fjalime se Basha dhe Vasili. Disa deputetë, 

sidomos të ardhur rishtas më 2017, vijojnë të kenë 

prirjen e daljes rast pas rasti në tribunën e parlamentit 

për të mbajtur fjalime, të cilat tregojnë vëmendje e 

fokusim të tyre, por gjithsesi, në renditjen finale të 

efektivitetit të deputetëve edhe në këtë raport 

monitorimi tregohet se nuk janë përcaktuese suksesi. 

Për shembull, deputetët Balliu, Baçi, Spiropali, etj, kanë 

qenë aktiv në fjalime në parlament në dy sesionet e 

fundit parlamentare, por kanë tregues më pak entuziastë 

në vlerësimet e funksioneve të tjera parlamentare, 

përfshirë aktivitetin në komision apo nismat ligjore.  

Në listën e deputetëve më me shumë diskutime bëjnë 

pjesë edhe Berisha, Shehu e Gurakuqi, të tre të PD, dy të 

parët me karrierë të gjatë parlamentare dhe i treti prurje 

e re akademike më 2017. Ish kryeministri ka rënie në 

numrin e angazhimeve parlamentare në raport me 

sesionin e kaluar parlamentar, ndërkohë që nuk ka 

marrë pjesë në asnjë komision dhe as në votimet 

parlamentare.  

Tabela në aneksin në fund të raportit paraqet të dhënat 

e detajuara mbi fjalimet e deputetëve mbajtur gjatë 

sesionit të fundit parlamentar. Në të dhënat e tabelës 

janë përfshirë edhe ministrat e kabinetit qeveritar. Në 

dallim nga periudha e mëparshme parlamentare ka 

numër më të madh të deputetëve të angazhuar në 

fjalime, megjithatë vijon të ketë gjithashtu një numër 

deputetësh që nuk kanë regjistruar ende emrin për diskutim në parlament.  

 

6.2. VIJON TRADITA NEGATIVE: 17 DEPUTETË, “0” FJALIME NË PARLAMENT 

Listës së deputetëve më të suksesshëm dhe atyre më aktiv në debatet parlamentare u shtohet edhe lista 

problematika e deputetëve që nuk kanë regjistruar asnjë fjalim në parlament gjatë tetë muajve të vitit 

2018. Pjesë e listës janë deputetë të partive të ndryshme politike. Konkretisht, nuk kanë folur asnjëherë 

në parlament gjatë sesionit të fundit parlamentar 10 deputetë të PS, deputeti Bitri që iu bashkua PS, 2 

deputetë të LSI, 2 të PDIU, Ndoka i PDK, si dhe deputeti Doshi, tashmë zyrtarisht deputet i PSD.  

Midis deputetëve që nuk kanë regjistruar fjalime në parlament gjatë këtij sesioni bëjnë pjesë kryesisht 

prurje të njohura nga bota e biznesit, përfshirë Abazi e  Ndraxhi të PS, Doshi i PSD, Çela e Tavo të LSI, 

Lala e Bici të PDIU. Ndonjë nga deputetët me tregues negativ në fjalime (p.sh, Fino) ka qenë mjaft aktiv 

në punën e komisionit të çështjeve ligjore ose në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, 

ndërkohë që në listë ka edhe ndonjë deputet (Sterkaj), i cili për arsye shëndetësore ka munguar një 

pjesë të sesionit parlamentar, apo Braho, i cili hyri në parlament në muajin maj në vend të ish Ministrit 

të Brendshëm Tahiri. 

RASTI NAÇO DHE SHEHI 

Në memorien publike mbi fjalimet e 

këtij sesioni, kanë zënë vend disa 

ndërhyrje politike ose profesionale, 

ku mund të veçohen, dy nga shtatë 

fjalimet e deputetit fjalimi profesional 

i deputetit Nasip Naço (LSI) në 

debatin për ligjin mbi teatrin dhe 

Dashamir Shehi.  

Nëse ndërhyrjet e Shehit ishin tregues 

i retorikës politike e publike të nivelit 

të lartë, kryesisht në nivelin e gjuhës 

së zakonshme të qytetarëve votues, 

ndërhyrja e ish ministrit Naço ishte 

tregues i retorikës ligjore dhe 

profesionale.  

Midis fjalimeve të tjera të renditura 

edhe në këtë tabelë, ka pasur raste të 

fjalimeve cilësore, por dominuese 

kanë qenë retorika në funksion të 

politikës së ditës. 
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Në listë bën pjesë kryetari i një partie politike (Ndoka, PDK), si dhe deputetë si ai me përvojë të gjatë 

parlamentare (siç janë Fino, Braho apo Tavo), siç ka edhe individë të zgjedhur në legjislaturën e fundit, 

kryesisht prurje pa formatim politik të caktuar.  

Siç shihet nga tabela, nga 17 deputetët me 0 diskutime në parlament ka vetëm një deputete femër dhe 

16 janë meshkuj, dhe se individë që kanë sukses në drejtimin lokal apo që sigurojnë mandate në zona 

bastione partiake apo personale, nuk tregojnë minimumin e kujdesit dhe shqetësimit për të përfaqësuar 

zgjedhësit e tyre në organin kryesor përfaqësues e kushtetues në vend, Kuvendin e Shqipërisë. 

 

6.3. QEVERIA: RAMA E AHMETAJ MË SHUMË FJALIME SESA GJYSMA E QEVERISË 

Të dhënat e numrit të fjalimeve të ministrave dhe të kryeministrit në parlament gjatë sesionit të fundit 

parlamentar tregojnë se ka diferencë të madhe midis një pjese të ministrave dhe shumicës tjetër të tyre. 

Konkretisht, ministrat Ahmetaj e Nikolla kanë më shumë prezencë në diskutimet parlamentare sesa 6-7 

ministra të tjerë së bashku.  

Kryeministri Rama e Ahmetaj kanë më shumë diskutime sesa gjysma e qeverisë, ministrat më aktiv në 

parlament kanë qenë edhe ministrat më të kritikuar nga opozita dhe deputetët e saj, ashtu siç edhe 

ministrat që kanë role përfaqësuese, sidomos Ministri i Mbrojtjes, i Diasporës, etj, kanë më pak sulme 

dhe arsye për debat politik në axhendat ditore parlamentare. 

Nga të dhënat e fjalimeve të ministrave, sidomos nga brendësia e fjalimeve, ka një tregues të 

përbashkët e të gjithë ministrave, - edhe pse jetojmë në një vend me 1000 probleme të djeshme e të 

sotme në funksionimin e shtetit e të demokracisë pothuajse asnjë prej tyre nuk pranon në asnjë rast, 

asnjë përgjegjësi për kritikat që iu bëhen.  

NR EMRI I DEPUTETIT/ES PARTIA NUMRI I FJALIMEVE 

1 AGRON ÇELA LSI 0 

2 BASHKIM FINO PS 0 

3 BUJAR ÇELA PS 0 

4 DRITAN BICI PDIU 0 

5 ILIR NDRAXHI PS 0 

6 ILIR XHAKOLLI PS 0 

7 JURGIS ÇYRBJA PS 0 

8 LUAN HARUSHA PS 0 

9 NARD NDOKA PDK 0 

10 PAULIN STERKAJ PS 0 

11 REME LALA PDIU 0 

12 ROBERT BITRI LSI-PS 0 

13 RRAHMAN RRAJA PS 0 

14 SADRI ABAZI PS 0 

15 SPARTAK BRAHO* PS 0 

16 TOM DOSHI PSD 0 

17 VANGJEL TAVO LSI 0 



 

INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE | raport 

 
 

55 PARLAMENTI NË PASQYRË                          MONITORIM, ANALIZË, PROBLEMATIKA                 JANAR – KORRIK 2018 

 

 

 

Gjithashtu nuk kemi gjetur ndonjë reflektim pozitiv nëse nga debati parlamentar vijnë sugjerime nga 

deputetë të ndryshëm të opozitës apo të mazhorancës. Për pasojë, fjalimet e ministrave, ndryshe nga 

traditat parlamentare me pushtet ekzekutiv të kontrolluar nga pushteti legjislativ, i ngjasojnë në tërësi 

fjalimeve të kryeministrit dhe janë në tërësi fjalime politike kritike për çdo zë kritik në kuvend, kryesisht 

për opozitën. 

 

6.4. KRAHASIMI: DEPUTETËT E OPOZITËS MË AKTIVË SE MAZHORANCA 

Shumica parlamentare ka kontrollin mbi Kuvendin dhe vendimmarrjen, por edhe gjatë sesionit të fundit 

parlamentar trendi u ruajt: partitë e opozitës kanë nivel më të lartë angazhimi për deputet në fjalime 

sesa partia në pushtet.  

Konkretisht, deputetët e PD kanë regjistruar 5,61 fjalime për deputet, një mesatare që tregon fokusimin 

e tyre kryesisht në retorikën parlamentare dhe në komunizmin me publikun përmes parlamentit. Pas saj 

vjen LSI, e cila gjithashtu ka përqindje të lartë të fjalimeve për deputet, 5.5 fjalime, një diferencë 

minimale me PD, por për dy partitë, më e lartë sesa mesatarja e fjalimeve në PS. 

PS në shumicë parlamentare ka koeficient diskutimi parlamentar 3.72 fjalime për deputet, dukshëm më 

e ulët sesa opozita, por më e lartë sesa deputetët e partive të vogla politike, disa prej të cilëve janë 

gjithashtu de facto mbështetës politikë të mazhorancës. Konkretisht, deputetët e PDIU kanë koeficient 

debati parlamentar 0.3 për deputet, pra vetëm një fjalim nga tre deputetë në tetë muaj seanca plenare, 

kurse pesë partitë e vogla,(PR, PBDNJ, PDK, PSD e LZHK) kanë koeficient fjalimesh 3,4 fjalime për 

deputet, kryesisht falë angazhimit në fjalime të deputetëve Shehi e Mediu.  

 

NR K/MINISTRI DHE MINISTRAT DEPUTETË FJALIME 

1 EDI RAMA 11 

2 ARBEN AHMETAJ 11 

3 LINDITA NIKOLLA 7 

4 DITMIR BUSHATI 5 

5 FATMIR XHAFAJ 5 

6 NIKO PELESHI 5 

7 OGERTA MANASTIRLIU 4 

8 SENIDA MESI 4 

9 BLENDI KLOSI 3 

10 DAMIAN GJIKNURI 3 

11 PANDELI MAJKO 3 

12 MIRELA KUMBARO 2 

13 OLTA XHAÇKA 1 
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Nga tabela krahasuese rezulton se shumë më të pranishëm në debatet parlamentare janë ministrat e PS 

sepse deputetët e tjerë të kësaj partie. Konkretisht koeficienti i fjalimeve të ministrave shkon 4.92 

fjalime për ministër, shifër dukshëm më e lartë sesa koeficienti i fjalimeve për pjesën tjetër të grupit 

parlamentar të PS.  

Përqendrimi i fjalimeve tek ministrat, nga njëra anë i ndihmon ata të mbrojnë aktivitetin e tyre dhe të 

komunikojnë me publikun, por ana tjetër i detyron ata dhe jo deputetët e thjeshtë të PS, të përballen 

me akuzat e opozitës apo me tensione politike të zhvillimeve ditore politike.  

 

6.5. TRENDI I RI, RRITJE E NUMRIT TË FJALIMEVE NGA GRATË DHE BURRAT DEPUTETË 

Në sesionin e kaluar parlamentar 2017, gratë deputete kishin 19% më shumë fjalime sesa deputetët 

meshkuj. Në sesionin e fundit parlamentar 2018 diferenca është thelluar në favor të burrave deputetë. 

Konkretisht, deputetët meshkuj kanë realizuar 66% të fjalimeve në Kuvend, ndaj 34% të fjalimeve të 

mbajtura nga gratë deputete. Ky raport është i pritshëm ndërkohë që në parlamentin me 140 deputetë 

vetëm 41 janë gra e vajza, 99 janë deputetë meshkuj, pra më shumë se dy të tretat e parlamentit i 

përket gjinisë mashkullore. 

Një tregues më cilësor dhe më real krahasimor është koeficienti i fjalimeve për deputet brenda të njëjtës 

gjini. Konkretisht, nga të dhënat krahasuese midis vetë komunitetit të meshkujve deputetë dhe grave 

deputete, rezulton se gratë deputete vijnë të kenë koeficient më të lartë për person në fjalime (4.9 

fjalime për deputete) ndaj politikanëve meshkuj, të cilët kanë koeficient më të ulët (4 fjalime për 

deputet).  
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Në sesionin e kaluar gratë deputete kishin koeficient 4.6 fjalime për çdo grua (pra më të vogël sesa 

sesioni aktual), ndërkohë që deputetët meshkuj patën koeficient 3.2 fjalime për deputet, ose dukshëm 

më të vogël sesa koeficienti 4 që kanë këtë sesion parlamentar. Rritja e koeficientit të grave deputete 

me 0.3 fjalime për deputete dhe e burrave deputetë me 1.4 fjalime më shumë për deputet, është 

tregues i interesit në rritje të vetë parlamentit për më  shumë prezencë dhe rol në jetën parlamentare. 

Në tabelën bashkëngjitur janë reflektuar fjalimet e grave deputete sipas partive politike. Bazuar në të 

dhënat e mbledhura nga monitorimi, në totalin e fjalimeve të grave deputete, shumica i përket 

deputeteve të PS (53%), ndjekur nga PD me 30% dhe së fundi, LSI më 17% të fjalimeve.  
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6.6. FJALIMET: SHUMICA E TYRE, POLITIKË DITORE DHE AKUZA RIVALËVE 

 

Një nga risitë e raportit të monitorimit të sesionit të fundit parlamentar është tematika e debatit 

parlamentar, ligjërimi politik i deputetëve dhe krahasimi midis prioriteteve që ka publiku, prioriteteve që 

ofron politike dhe prioriteteve që në fakt ka axhenda legale  dhe jo legale e parlamentit shqiptar. Të 

dhënat e mëposhtme janë siguruar përmes analizës së detajuar të ligjërimit politik të secilit deputet në 

fjalimet e tij në parlament. Gjetjet kanë qenë shokuese për cilësinë e debatit dhe produktin e tyre në 

raport me pritshmërinë publike e institucionale, megjithatë, në funksion të prezantimit makro e të 

dhënave të monitorimit, ne po ju paraqesim jo të dhënat e detajuara për secilin deputet, por të dhënat 

përmbledhëse e të gjithë deputetëve gjatë tetë muajve të fundit. 

Bazuar në këtë gjetje rezulton se tema dominuese e fjalimeve parlamentare nuk ka qenë axhenda dhe 

procesi legjislativ, por tematika politike e ngjarjeve të ditës ose të javës. Ato morën 399 fjalime gjatë 8 

muajve. Kjo do të thotë se në tërësi partitë parlamentare nuk kanë axhendë pune prioritare, por presin 

ngjarjet që të shkojnë pas tyre, pra nuk e kërkojnë politikën tek pasojat e politikës dhe jo tek udhëheqja 

e saj.  

Fokusimi tek ngjarjet ditore dhe javore politike ka vlerë kryesisht kur kemi të bëjmë me zbulim 

skandalesh të mëdha, me ngjarje me rëndësi kombëtare, me emergjenca shtetërore apo politike, etj. Në 

rastin e parlamentit shqiptar, përveç skandalit që lidhej me përfshirjen e vëllait të Ministrit të 

Brendshëm në një proces hetimi e gjykimi në Itali, apo pasojave të dosjes së vitit të kaluar lidhur me ish 

Ministrin e Brendshëm, në tërësi nuk ka pasur ngjarje ditore aq të papritura dhe aq të rëndësishme sa të 

ndryshojnë tërësisht rrjedhën politike të punës së Kuvendit dhe të ligjërimit politik brenda tij.  

Ka një fakt interesant në disa qindra diskutimet parlamentare: numri i diskutimeve për reformën 

zgjedhore, për standardet e zgjedhjeve parlamentare e lokale, si dhe për vetë standardet e zgjedhjeve 

në partitë politike, përfshirë partitë parlamentare, është në mos zero, në shifra simbolike. Kjo ka rëndësi 

nëse merret parasysh fakti se më 2019 Shqipëria përgatitet për proces zgjedhor dhe në tërësi, pas çdo 

procesi zgjedhor, kontestimi mbi zgjedhjet dhe problematikat zgjedhore zgjat më shumë se një sesion 

parlamentar.  

Tematika e dytë më dominuese në parlament me 391 fjalime/raste debati në parlament gjatë 8 muajve 

të fundit, janë akuzat reciproke politike, fyerjet dhe fjalori etiketues ndaj palës tjetër politike. Në 

përpjekje për të gjetur një bilanc të një parlamenti perëndimor për të bërë krahasimin me përvojën 

tonë, ekspertët monitorues dështuan, pasi në asnjë parlament serioz dhe përfaqësues nuk mund të ketë 

kaq shumë retorikë denigruese dhe etiketuese ndaj Tjetrit sesa në parlamente të vendeve të tranzicion 

dhe me deficit në kulturën politike,  si Shqipëria. Akuzat denigruese nuk janë monopol i një pale politike, 

pavarësisht se cila palë është në pushtet apo në opozitë, - është tipar i përbashkët i të gjitha partive 

politike në parlament dhe një tregues kritik i standardit të ligjërimit politik dhe demokracisë 

përfaqësuese në vendin tonë.  

Tematika e tretë më e fokusuar në parlament gjatë tetë muajve të fundit ka qenë gjendja e kriminalitetit 

në vend dhe siguria publike. Në dukje tema të mëdha, në fakt kryesisht debati është fokusuar në emrat 

e përvetshëm të ministrit të brendshëm dhe të paraardhësit të tij në qeverinë e majtë. Fokusimi tek 

rendi publik është i rëndësishëm kur ka interes të madh publik, por në vitin 2018 një sërë sondazhesh 

kanë treguar se rendi e siguria nuk janë problematikat më shqetësuese për qytetarët dhe se vetë Policia 

nuk është në nivelet më alarmuese të pabesueshmërisë publike. Për pasojë, një parlament më 
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profesional dhe më strategjik do të kishte arritur të ndajë përgjegjësinë politike të ish ministrit dhe 

ministrit të Brendshëm nga procesi i sigurisë dhe gjendjes së kriminalitetit në vend.  

 

NR 

 

 

TEMATIKA E FJALIMEVE NË KUVEND 

 

 

NR. FJALIMEVE 

 

1 POLITIKE MBI NGJARJE DITORE / JAVORE 399 

2 AKUZA RIVALËVE POLITIKË 391 

3 KRIMI DHE RENDI PUBLIK 295 

4 MBI ÇËSHTJE EKONOMIKE 278 

5 INTEGRIMI & POLITIKË E JASHTME 232 

6 MBI PROBLEMET E VARFERISE 164 

7 REFORMA NË DREJTËSI / VETTINGU 160 

8 MBI KORRUPSIONIN 123 

9 MBI ÇËSHTJET E INFRASTRUKTURËS 103 

10 MBI ZONAT ELEKTORALE 98 

11 MBI ÇËSHTJE ARSIMORE 74 

12 MBI KONCENSIONET 69 

13 BIZNESI / INVESTIMET 55 

14 MBI SISTEMIN E TAKSAVE 55 

15 MBI EMIGRACIONIN 54 

16 MBI POLITIKAT SOCIALE  53 

17 MBI ÇËSHTJE TË ENERGJITIKËS 39 

18 MBI ÇËSHTJE TË PRONËSISË 35 

19 MBI PROBLEMATIKA BUJQESORE 34 

20 MBI ÇËSHTJET E TURIZMIT 32 

21 MBI PROBLEMATIKA RINORE 28 

22 MBI KUSHTETUTËN 18 

23 MBI BESIMET FETARE 15 

24 MBI KOSOVËN 13 

25 MBI ADMINISTRATËN PUBLIKE 9 

26 MBI TË DREJTAT E GRAVE 6 

27 MBI ISH TË PËRNDJEKURIT 5 

28 MBI ÇËSHTJE MJEDISORE 4 

29 MBI ÇAMËRINË / ÇËSHTJEN ÇAME 1 
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Tematika e katërt më e fokusuar gjatë tetë muajve të fundit të debatit parlamentar, me 278 raste 

diskutimesh parlamentare, ka qenë debati mbi çështjet ekonomike, kryesisht për raste e tema që kanë 

të bëjnë me gjendjen ekonomike, problematika të zhvillimit dhe të vendimmarrjes, etj. Kjo mbivendosje 

e prioriteteve ekonomike në debatin politik është pozitive dhe duket mbështetur e nxitur edhe në të 

ardhmen.  

Tematika pasuese lidhet me çështjet e integrimit dhe politikën e jashtme, kryesisht për shkak të 

pritshmërive që pati në qershor vendimmarrja e BE ndaj Shqipërisë, me debatin në fillim të këtij sesioni 

parlamentar mbi votën në OKB dhënë fundvitin e kaluar, apo me bisedimet qeveritare me Greqinë. Në 

këtë problematikë u fokusuan pjesërisht ose plotësisht 232 diskutime parlamentare, një shifër e lartë 

për një vend të vogël me politikë të jashtme e fuqi diplomatike simbolike. 

Sipas të dhënave të tabelës për varfërinë e problematikat e saj pati 164 diskutime, për reformën në 

drejtësi dhe vettingun pati 160 diskutime, për korrupsionin dhe rastet korruptive pati 123 diskutime, për 

çështjet e infrastrukturës 103 diskutime, secila prej tyre me një të tretën e fjalimeve dhe kohës së 

dedikuar akuzave ndaj rivalëve politikë. Ka rëndësi përpjekja e stafit monitorues për të evidentuar rastet 

e fjalimeve që lidhen me zonat elektorale të deputetëve, në funksion të vëzhgimit të përmbushjes së 

detyrës së tyre përfaqësuese.  

Nga të dhënat rezultoi se në 98 raste deputetët u fokusuan në problematika të veçanta të zonës së tyre 

elektorale, - të mazhorancës për të promovuar punën e bërë ose sjellë në vëmendje ndonjë shqetësim 

dhe të opozitës për të nxjerrë në pah problematika të rënduara që kërkojnë zgjidhje ose që mund të 

jenë objekt i kritikës politike ndaj qeverisë.  

Në kategori të veçanta por me numër në rënie diskutimesh dhe fokusimesh nga deputetët vijnë edhe 

çështjet arsimore, ato sociale, debati mbi taksat, mbi investimet, mbi emigracionin, etj. Diskutimet mbi 

problematika të fokusuara rinore, mbi Kosovën apo Çamërinë, mbi çështjet mjedisore dhe ish të 

përndjekurit, etj, janë në kufijtë simbolikë, - dhe shpesh, në kontrast të thellë me premtimet elektorale 

të partive politike dhe pritshmëritë publike ndaj Kuvendit. 

 

6.7. FJALIMET BRENDA DHE JASHTË AXHENDËS NË SEANCA 

Duke analizuar “fjalimet e lira”, të cilat nuk janë të kushtëzuara me natyrën teknike të aktit parlamentar 

në rendin e ditës, ekipi monitorues konstatoi se dominues mbetet përpjekja e deputetëve për të dalë 

jashtë axhendës parlamentare dhe për ta lidhur fjalën e tyre me zhvillimet ditore. Më shumë se 90 

fjalime ishin tërësisht në mospërputhje me axhendën ditore parlamentare, në shumicën e tyre mbajtur 

nga figurat më të larta partiake të partive politike në parlament. 

Një pjesë tjetër e marrjes së fjalës në parlament, nuk lidhet me fjalimin në vetvete, por me kërkesat për 

procedurë, ku në shumicën e rasteve nga propozimet teknike të procedurës kalohet në deklarime 

politike jashtë rendit të ditës, dhe për pasojë, në tërësi, në ndërprerjen e fjalës. Ky është një tipar i 

qëndrueshëm i partive tradicionale, sidomos i partive të opozitës.   

Vetëm një pakisë deputetësh kanë ushtruar të drejtën e tyre të debatit në seanca plenare për të bërë 

njëherësh propozime lidhur me axhendën ditore ose tematika të tjera jashtë saj. Në tërësi kemi të 

bëjmë me propozime për ndërhyrje ligjore, për ndryshime ligjesh dhe vendimesh, për marrje masash 

apo për tërheqje vëmendjeje. Numri i propozimeve të identifikuara është i vogël, rreth 11% e mesatares 
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së numrit të deputetëve ose dy propozime në muaj, gjithsesi, në çdo rast, ky mbetet një tregues pozitiv 

për deputetët që e kanë ushtruar këtë të drejtë dhe për vetë bilancin e parlamentit të tanishëm.  

 

Në Rregullore përcaktohet e drejta e fjalimeve të lira në periudhën 60 minutëshe, e cila shpeshherë nuk 

është përdorur për shkak të rrjedhave që kanë marrë debatet në parlament. Në arkivin e fjalimeve në 

sesionin që sapo u mbyll rezulton se vetëm në 12 raste kemi identifikim të qartë të kërkesës për të 

ushtruar periudhën kohore 60 minutëshe për të ngritur problematika të caktuara me interes publik dhe 

jo për të vijuar retorikën partiake të zhvillimeve të ditës. 

Për shkak të akuzave të shumta dhe të ndërsjella, sipas Rregullores, deputetët e cituar kanë të drejtën e 

replikave në seancë. Në sesionin e fundit janë evidentuar të paktën 75 raste të ndërhyrjes për replikë, 

një numër relativisht i madh për një parlament me 140 deputetë. Pavarësisht se ndodh rëndom që 

replikuesit të jenë shpeshherë të njëjtat figura politike, statistikisht i takon që rreth 52% e parlamentit të 

ketë ushtruar të drejtën e replikës, shifër shumë e lartë në krahasim me të shifrat simbolike që mund të 

gjenden në parlamentet e vendeve të BE-së.  

Tabela bashkëngjitur paraqet listën e deputetëve më aktiv në ushtrimin e replikës gjatë sesionit të fundit 

parlamentar.  

 

Kryesues të listës janë dy drejtuesit kryesorë të opozitës dhe dy drejtuesit kryesorë të mazhorancës, - 

edhe për shkak se në tërësi, në debate politike, akuzat politike adresohen ndaj tyre. Në listë bëjnë pjesë 

8 

6 
5 5 

4 
3 3 3 3 3 

DEPUTETËT MË “REPLIKUES”  

 

FJALIME MBI AXHENDËN / JASHTË AXHENDE DHE PËR TEMA TEKNIKE 

  

TOTAL JASHTE AXHENDE 92 

PËR PROCEDURË 30 

PËR REPLIKË NË KUVEND 75 

PËR RREGULLOREN E KUVENDIT 31 

PARASHTRIM PROPOZIMESH 17 

DEBAT NË 60 MINUTA 12 
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edhe Ministri i Financave Ahmetaj, si dhe figura të tjera të njohura politike të mazhorancës dhe të 

opozitës, përfshirë ministren Nikolla dhe ish ministrin Noka. Në total janë 75 ndërhyrje për replikë nga 

32 deputetë, shumica me nga një rast të vetëm. Shumica e tyre gjithashtu janë ministra apo ish ministra, 

pra zyrtarë aktualë apo ish zyrtarë të lartë, - të cilët janë edhe fokusi kryesor i kritikave apo sulmeve 

politike nga secila palë politike në parlament. 

 

6.8. LIGJËRIMI FYES? LIDERIT KRYESORË QËNDROJNË NË KRYE  

Një nga tabelat e monitorimit të ekipit që merret me ligjërimin politik e publik të deputetëve vlen të 

evidentohet sepse ka të bëjë me kritikën kryesore që publiku ka ndaj klasës politike: retorikën e ashpër 

denigruese e fyese ndaj tjetrit, shpesh ndaj personit përballë duke anashkaluar idetë dhe institucionet 

që personat përballë përfaqësojnë. Rezultatet e monitorimit nuk ofruan surpriza për njohësit e ligjërimit 

politik, por përbëjnë surprizë për ata që zgjidhet i shohin gjithnjë nga lart, nga elita drejtuese politike. 

Konkretisht, siç është parashtruar edhe në tabelë, janë konstatuar rastet më flagrante të retorikës së 

ashpër fyese dhe denigruese në parlament. Me të njëjtat kuota (7 raste) janë katër politikanët kryesorë 

në parlament, - kryeministri Rama, ish kryeministri Berisha, kreu i grupit të mazhorancës Balla dhe kreu i 

opozitës Basha. Në diferencë me ta por gjithsesi në pjesën kryesore të listës negative ndodhen edhe disa 

deputetë të tjerë të njohur, - përfshirë kryetaren e LSI. Në tetë emrat më me shumë raste të tilla të 

identifikuara, katër janë të PS, tre të PD dhe një i LSI, nga të cilat, katër janë politikanë meshkuj dhe tri 

gra politikane.  

 

Gjuha jo etike e komunikimit ka prekur një numër të madh deputetësh të tjerë që vijojnë listën me dy 

ose një rast flagrant. Janë së paku 88 fjalime të tilla dhe 45 deputetë, midis të cilëve bëjnë pjesë edhe 

emrat kryesues në renditjen e deputetëve me treguesit më të lartë të efikasitetit në sesionin e fundit 

parlamentar.  

Për shkak se ky tregues negativ nuk është përdorur si kriter vlerësimi për deputetët, përfshirja e tyre në 

listën e mëposhtme nuk është reflektuar as në renditjen përfundimtare. Interesant është gjithashtu fakti 

se në të këtë sesion, në ligjërimin fyes dhe gjuhën degraduese në parlament u përfshinë edhe deputetë 

të njohur për formimin akademik apo intelektualë, ish ministra apo ministra të njohur për moderacionin 

7 7 7 7 

3 3 3 3 

EDI RAMA SALI 
BERISHA 

TAULANT 
BALLA 

LULZIM 
BASHA 

ELISA 
SPIROPALI 

ERMONELA 
FELAJ 

ERVIN 
SALIANJI 

MONIKA 
KRYEMADHI 

RASTET DOMINUESE TË GJUHËS FYESE & DENIGRUESE 
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në karrierën politike. Pavarësisht se Kodi i Etikës parasheh masa penalizuese në raste të tilla, asnjë prej 

tyre nuk është penalizuar për këtë. 

 

6.9. PËR ZONËN ELEKTORALE: KRYESOJNË PRURJET E REJA NË KUVEND 

Sistemi elektoral nuk është mazhoritar, por proporcional i mbyllur, për pasojë deputetët nuk kanë 

realisht zonë elektorale të tyren, por konsiderojnë zonë të tillë zonën ku bëjnë fushatën elektorale sipas 

vendimmarrjes së forcës së tyre politike. Pavarësisht nga ky detaj i rëndësishëm, qytetarët presin që 

deputetët të flasin në parlament për problematikat e tyre më shqetësuese.  

Grupi monitorues i ISP analizoi fjalimet e sesionit të fundit parlamentar për të parë se cilët janë 

deputetët më aktiv në vëmendjen ndaj çështjeve konkrete që lidhen me zonën e tyre elektorale. Nga të 

dhënat rezultoi se midis 12 deputetët më aktiv për ngritjen e problematikave që lidhen me zonën e tyre 

elektorale, të gjithë janë deputetë të opozitës (PD), dhe se 10 prej tyre janë prurje të reja parlamentare 

më 2017.  

Konkretisht, kryesues i listës është deputeti i Fierit Luan Baçi, me diferencë nga deputetët e tjerë në 

listën kryesuese. Nga gjashtë deputetë që kanë ngritur të paktën katër herë problematika të zonës 

elektorale,  vetëm një deputet lidhet me Tiranë, të tjerët janë nga zonat e ndryshme të qarqeve të tjera, 

nga Tropoja në Gjirokastër.  

 

Në këtë listë bëjnë pjesë emra të njohur politikë si Shehu dhe prurje të reja si Balliu, Pampuri, Hasa, 

Çelaj e Meçorapaj. Në listën e deputetëve me shqetësim zonal janë edhe dy deputetët e Shkodrës, 

Gurakuqi e Spahia, dy deputetët e Lezhës Bumçi e Metaliaj, si dhe deputetja e Tiranës Hajdari.  

Në tërësi kanë folur për problematika specifike të zonave të tyre elektorale 21 deputetë, nga të cilët 20 

janë të opozitës dhe vetëm deputetët F.Velaj dhe F.Nasufi janë të mazhorancës në qeveri. Në listë bëjnë 

DISKUTIME MBI ZONËN ELEKTORALE NUMRI ZONA 

LUAN BAÇI 7 FIER 

ENDRI HASA 4 ELBASAN 

ISUF ÇELAJ 4 TROPOJE 

KLEVIS BALLIU 4 POGRADEC 

NADIRE MEÇORAPAJ 4 VLORE 

ORJOLA PAMPURI 4 TIRANE 

TRITAN SHEHU 4 GJIROKASTER 

ALDO BUMÇI 3 LEZHE 

BARDH SPAHIA 3 SHKODER 

LINDITA METALIAJ 3 LEZHE 

ROMEO GURAKUQI 3 SHKODER 

RUDINA HAJDARI 3 TIRANE 
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pjesë edhe deputetë të LSI si S.Rokaj, V.Tushaj, P.Spahiu e E.Braimllari, si dhe deputetë demokratë si 

F.Kadiu, I.Ulqinaku dhe Xh.Gjunkshi. Siç shihet në tërësi vijon dominimi nga prurjet e reja 2017 dhe 

angazhimi i këtyre deputetëve përbën një zhvillim pozitiv për bilancin e deritanishëm parlamentar.  

 

6.10. VOTIMI I AKTEVE NË PARLAMENT – FORMALITET POLITIK 

Një prej përgjegjësive të deputetëve është edhe pjesëmarrja aktive në parlament dhe votimi “pro”, 

“kundër” ose “abstenim” mbi aktet e ndryshme që Kuvendi trajton. Votimi është akt politik dhe bilanci i 

qëndrimeve në votim përcakton, si rregull, edhe bilancin e punës së deputetëve dhe CV e tij politike. 

Deputetët përdorin historikun personal të votimeve ndaj akteve edhe për të treguar përpara elektoratit 

se cilat janë qëndrimet e tij politike, cilat parime dhe interesa ka mbrojtur dhe sa përfaqësues ka qenë 

për elektoratin dhe interesat e tij.  

Në sesionin e fundit parlamentar u paraqit një formë e re e aktivitetit parlamentar: më përpara ka pasur 

raste kur opozita ka bojkotuar seancat, ka pasur raste të individëve gjatë votimit midis dy palëve, ka 

pasur raste të votimit politik në bllok, etj, por 2018 ofroi rastin tjetër, - një opozitë politike që qëndron 

në parlament duke refuzuar votimin dhe aktet e tij ndërkohë që mazhoranca sistematikisht vijon 

procedurën e votimit edhe nën praninë e protestave të opozitës. Kjo skenë është përsëritur disa herë 

gjatë këtij sesioni parlamentar. Nga ana tjetër, ka pasur raste të tjera kur opozita ka bojkotuar tërësisht 

votimin parlamentar duke mbajtur deklaratë politike ose duke pasur një përfaqësim simbolik. 

Mungesa e plotë dhe e organizuar e opozitës, ashtu si edhe mungesa e pjesshme e saj, ka detyruar 

mazhorancën që të maksimalizojë angazhimin dhe prezencën e saj në parlament gjatë votimit të akteve 

të ndryshme në axhendë. Për pasojë, mazhoranca më shumë rëndësi i ka dhënë elementit formal të 

votimit dhe ekzistencës së shumicës formale vendimmarrëse në votim sesa ndërgjegjësimit të 

deputetëve për votën e tyre ose ftesës për votë të lirë për ato çështje që nuk janë pjesë e identitetit të 

partisë politike. 

94.95 

9.25 11.44 

97.66 

23.41 

88.92 

GRUPI PS GRUPI PD GRUPI LSI GRUPI PDIU PARTITË E 
VOGLA 

MINISTRAT 

VOTIMI I AKTEVE NE KUVEND SIPAS PARTIVE (NE %) 
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Tabela e mësipërme tregon më së miri diferencën e madhe midis votimit formal të mazhorancës mbi 

aktet në axhendën e Kuvendit dhe pjesëmarrjes simbolike të opozitës në vendimmarrje.  

Konkretisht, grupi i PS ka përqindje të lartë votimi politik, rreth 95%, ku pjesa e mbetur nga 100% lidhet 

me mungesën fizike të deputetëve dhe pamundësinë e pjesëmarrjes fizike në seancë. Në nivele më të 

larta sesa vota e grupit të PS ndaj akteve është vota e tre deputetëve të PDIU, parti e cila do të duhej të 

kishte qëndrim më refraktar ndaj axhendës së munguar politike rreth identitetit dhe prioritetit në 

politikat e saj në parlament. Kategoria e tretë votuese është ajo e ministrave deputetë, me mesatare 

votimi 88,92%.  

Nga partitë e opozitës, diferencat janë minimale dhe prezenca është simbolike. Ndër deputetët e PD 

mesatarja e votimit në aktet parlamentare është më pak se 12%, tek grupi i LSI më pak sesa 10%, kuota 

më e ulët parlamentare. Tek grupi i deputetëve nga disa parti të vogla politike, pjesëmarrja rritet vetëm 

për shkak se deputeti i PSD, Tom Doshi ka pasur kuota mesatare deri në 80% të pjesëmarrjes së tij në 

votimet formale parlamentare. 

 

6.11. VOTIMI I DEPUTETËVE: DOMINUES VOTIMI NË LINJA PARTIAKE 

Në praktikat parlamentare me zgjedhje me sistemin 

proporcional partitë politike luajnë rol thelbësor në 

vendimmarrjen politike, përfshirë edhe në vendimmarrjen 

në parlament.  

Në parlamentet me zgjedhje me sistem mazhoritar 

deputetët kanë më shumë individualitet dhe pavarësi në 

vendimmarrjen e tyre, ndonëse në traditën evropiane, 

ndryshe nga ajo amerikane, deputetët në çdo rast mbeten 

të lidhur me vendimin politik të forcës politike që 

përfaqësojnë. Megjithatë, jo çdo akt parlamentar përbën 

akt politik me rëndësi identitare dhe ideologjike për forcën 

politike dhe për pasojë, jo çdo akt parlamentar kërkon 

detyrimisht vendimmarrje politike të grupit parlamentar. 

Në rastin e parlamentit shqiptar rreth 60% e akteve nuk 

janë të natyrës politike dhe për pasojë, nuk lidhen me 

ndonjë kushtëzim politik. Megjithatë, bilanci i votimit nga 

ana e deputetëve mbetet zhgënjyes: dominon 

vendimmarrja politike dhe vendimi i partisë. 

Rastet kur deputetët kanë pasur votë apo mendim ndryshe 

nga grupi parlamentar janë e mbeten të rralla. Gjatë 

sesionit të fundit parlamentar raste të tilla janë evidentuar 

sidomos tek grupi i deputetëve të LSI.  

Konkretisht, deputeti Tavo (LSI) ka votuar ndryshe nga grupi 

parlamentar për tri akte ligjore në qershor 2018, deputeti 

Haxhinasto (LSI) ka votuar ndryshe nga grupi parlamentar 

për dy akte ligjore në qershor 2018, deputeti tjetër i LSI 

Nasip Naço ka votuar ndryshe nga grupi parlamentar për 

katër akte ligjore në qershor 2018, deputeti Panariti (LSI) ka votuar ndryshe nga grupi parlamentar për 

RASTI “SHEHAJ” 

Fakti se dominimi politik në 

votimin e deputetëve është shumë i 

madh shprehet më së miri në rastin 

e deputetit A.Shehaj (PD), i cili në 

debatin në komisionin 

parlamentar, si deputet i Vlorës, 

mbështeti projektin për ndërtimin e 

aeroportit të tij aty.  

Akti i tij me votë pro projektit të 

qeverisë, u kritikua nga militantët e 

partisë së tij dhe disa figura 

politike. Në shpjegimin e qëndrimit 

të tij publik deputeti u kërkoi 

ndjesë mbështetësve të tij, tha se 

është keqkuptuar qëndrimi i tij dhe 

se premtoi votë kundër në seancën 

plenare. Për pasojë, deputeti 

ndryshoi qëndrim në votimin e 

aktit në seancën plenare në 

Kuvend, duke votuar kundër. 
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një akt parlamentar në qershor 2018, deputeti Agron Çela (LSI) ka votuar ndryshe nga grupi parlamentar 

për dy akte ligjore në maj 2018, etj.  

Nga partitë e tjera politike rastet e votës ndryshe nga vendimmarrja politike e grupit parlamentar janë 

shumë të rralla. Përjashtim pozitiv bën deputeti E.Braçe (PS), i cili ka abstenuar në shkurt 2018 ndryshe 

nga vota e grupit të tij parlamentar për projektligjin për “Për statusin e minatorit”, gjithashtu ai ka 

votuar kundër, ndryshe nga grupi i tij parlamentar në korrik në debatin mbi ndryshimet në ligjin 

92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.  

Ministri dhe deputeti P.Majko (PS) gjithashtu nuk ishte pjesëmarrës në votimin e akteve të Kuvendit më 

5 korrik, duke u larguar nga salla në prag të votimit, siç u raportua nga mediat, për shkak të diferencës 

në vlerësim për ligjin që trajton lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit 

urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar”. Po ashtu, deputeti i PD Alibeaj ka votuar kundër ndryshe 

nga vendimi abstenues i PD për projektligjin që lidhej me vettingun në Policinë e Shtetit në mars 2018. 

 

6.12. VOTIMET ME “0” DHE ATO “NË BLLOK” PRO E KUNDËR 

Ka disa detaje domethënëse që provojnë tezën se votimi në parlament është dominuar nga linjat 

partiake dhe është shndërruar kryesisht në praktikë rutinë, pa domethënie për aktivitetin e deputetëve 

dhe të grupeve parlamentare. Konkretisht, analiza e të dhënave të vetë Kuvendit dhe i numrit mesatar 

të votave për aktet e Kuvendit tregon se gjatë këtij sesioni ka pasur raste minimale të konkurrencës 

reale në parlament për votimin e ndonjë akti ligjor.  

Aktet e tjera me sfond kryesisht politik kanë marrë vetëm votat e mazhorancës dhe kanë pasur në bllok 

refuzimin e opozitës për të marrë pjesë në votim. Konkretisht, në korrik mazhoranca ka kuota të 

qëndrueshme prej 77 votash pro dhe opozita ka mospjesëmarrje në votim prej 68 votash; në prill, maj e 

qershor mazhoranca luhatet midis 69-73-75 votave mesatare pro akteve ligjore në rendin e ditës së 

Kuvendit, opozita mban qëndrim kundër në nivel refuzimi të votimit me kuota mesatare të njëjta, 65-66 

vota, ku përfshihet edhe mungesa e ndonjë deputeti të mazhorancës. Kuota mesatare ka rënie për dy 

palët politike në muajin shkurt, 55 vota pro të mazhorancës dhe 54 deputetë mospjesëmarrës në votim 

nga ana e opozitës dhe deputetëve të tjerë jo prezent. Votë opozitare kundër ka vetëm në shkurt, me 

mesatare 30 vota, kurse abstenim ka vetëm në muajin mars me mesatarisht 8 vota për akt, dhe në 

shkurt me 1 votë për akt. 

 

NUMRI MESATAR I VOTAVE PËR AKTET E PARLAMENTIT GJATË PERIUDHËS JANAR – KORRIK 2018 

MUAJI VOTA PRO VOTA KUNDER ABSTENIM NUK VOTUAN 

JANAR 89 9 0 42 

SHKURT 55 30 1 54 

MARS 97 9 8 26 

PRILL 69 6 0 66 

MAJ 75 0 0 65 

QERSHOR 73 1 0 66 

KORRIK 77 0.5 0 68 
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Ka raste sporadike kur është arritur të tejkalohen votat e mazhorancës dhe të merret edhe mbështetja e 

opozitës. Kështu, aktet e Kuvendit të muajit mars kanë pasur numrin maksimal të konsensusit politik, me 

97 vota mesatare për secilin akt. Në këto raste opozita ka dhënë mbështetje maksimale për disa 

marrëveshje ndërkombëtare që lidhen me Gjermaninë, Austrinë dhe një nismë rajonale për ngritjen e 

Task-Forcës Mjekësore të Ballkanit. I njëjti arsyetim vlen edhe për aktet e muajit janar, në të cilat 

opozita ka dhënë votën mbështetëse, sidomos në aktet që lidhen me ndryshimin e datës festive lidhur 

me Nënë Terezën, si dhe për një kredi ndërkombëtare lidhur me projektin hekurudhor Tiranë – Durrës. 

Kuota mesatare e votës pro në janar 2018 është 89 vota pro, kuota e dytë më e lartë në 7 mujorin e parë 

të vitit 2018. 

 

6.13. MINISTRAT: TRE MINISTRA DHE MAJKO, NË SKAJET E VOTIMIT NË “FAMILJE”  

Të dhënat e votës së ministrave dhe të kryeministrit gjatë sesionit parlamentar, nuk paraqesin ndonjë 

surprizë, duke përjashtuar debatin dhe protestën simbolike të Ministrit për Diasporën lidhur me ligjin 

për Teatrin Kombëtar.  

Në rastet e tjera parimi ka mbetur i njëjtë: ministrat që janë në Shqipëri ditën e seancës plenare, gjithnjë 

kanë qenë në parlament dhe gjithnjë kanë votuar 100% sipas linjës partiake. Ministrat që për shkak të 

funksionit, kanë qenë në udhëtime jashtë ose në angazhime të tjera që pamundësojnë pjesëmarrjen në 

votim, në bilancin 7 mujor të parlamentit kanë tregues më të ulët të pjesëmarrjes dhe të votimit.  

Konkretisht, ministrat Klosi, Nikolla dh Manastirliu kanë pjesëmarrje dhe votime “politikisht korrekte” në 

100% të rasteve gjatë sesionit të fundit parlamentar. Pas tyre vjen ministri i Bujqësisë Peleshi me 98%, 

ndjekur nga Ministri i Financave Ahmetaj me 97% dhe Ministrja e Kulturës Kumbaro me 95%.  

 

 

100% 100% 100% 98% 97% 95% 94% 
90% 

85% 
80% 

76% 75% 
66% 

VOTAT E KABINETI QEVERITAR NE PARLAMENT  
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Në mesin e listës gjendet zv/kryeministrja Mesi me 94% dhe Ministrja e Mbrojtjes Xhaçka me mesatare 

90% të votës në parlament. Në pjesën fundore të listës gjendet Kryeministri Rama me 75%, ministri 

Majko me 66%, si dhe ministrat Bushati e Xhafaj me përkatësisht 76% dhe 80% të akteve të votuara në 

totalin e akteve parlamentare të këtij sesioni. 

 

6.14. TRENDI NË PS: 100% PJESËMARRJE - 100% VOTË PRO 

Në listimin e votës partiake brenda grupeve parlamentare nuk ka risi: tek PS, nevoja për pjesëmarrje të 

rregullt në seanca, nevoja për votë politike në grup dhe nevoja për të ruajtur numrat e nevojshëm të 

mazhorancës, çuan në formalizimin e votimit dhe me pak përjashtime, - votë 100% pro çdo vendimi 

politik të grupit.  

Axhenda e sesionit parlamentar nuk ka pasur nisma politike të atilla, saqë përmbajtja e akteve 

parlamentare do të mund të kishte kosto politike brenda grupit apo vendimet mund të identifikonin 

partinë me votën, - por rrethanat specifike që u krijuan me bojkotin ose protestën e opozitës në 

parlament dhe sidomos në momentin e votimit, bënë që PS të veprojë si grup solid, me votë të 

përhershme politike. Rastet përjashtimore janë cituar më lart në analizën e votës.  

Të dhënat e tabelës tregojnë se 30 nga 61 deputetët (jo ministra) të PS morën pjesë 100% në votime dhe 

votuan 100% pro vendimeve të forcës së tyre politike, pavarësisht përmbajtjes së aktit në axhendë. 

Rreth 25 deputetë kanë gjithashtu koeficient të lartë pjesëmarrje dhe votimi të rregullt, por për shkaqe 

të ndryshme teknike (udhëtime jashtë, angazhime të tjera të rëndësishme zyrtare, arsye shëndetësore, 

etj), nuk kanë kuotë maksimale 100%, por luhaten nga 87 në 98%. Vetëm katër deputetë bëjnë 

përjashtim, midis të cilëve një i ardhur në mes të mandatit tek PS (Bitri), një deputet me mungesa për 

arsye shëndetësore (Sterkaj), një deputet me mandat të nisur në mes të sesionit (Braho) dhe një 

deputet tjetër (Gjetani). 

GRUPI I PS: PËRQINDJA E VOTËS NDAJ AKTEVE PARLAMENTARE 

NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA   NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA  

1 ADELINA RISTA 100%  32 ERION BRAÇE 98% 

1 ALKET HYSENI 100%  32 EVIS KUSHI 98% 

1 ALMIRA XHEMBULLA 100%  32 KLOTILDA BUSHKA 98% 

1 ANDREA MARTO 100%  32 NURI BELBA 98% 

1 ANDUEL XHINDI 100%  32 TATIANA PIRO 98% 

1 ARBEN KAMANI 100%  37 ANTONETA DHIMA 97% 

1 BESNIK BARAJ 100%  37 BASHKIM FINO 97% 

1 BUJAR ÇELA 100%  39 ARBEN PELLUMBI 96% 

1 EDMOND LEKA 100%  39 ISMET BEQIRAJ 96% 

1 EDUARD SHALSI 100%  39 KLODIANA SPAHIU 96% 

1 ELISA SPIROPALI 100%  39 SADRI ABAZI 96% 

1 ERVIN BUSHATI 100%  43 FIDEL YLLI 95% 

1 FADIL NASUFI 100%  44 BLEDAR ÇUÇI 94% 

1 FATMIR VELAJ 100%  44 VASILIKA HYSI 94% 

1 FLAMUR GOLEMI 100%  46 ANASTAS ANGJELI 93% 

1 ILIR NDRAXHI 100%  47 BLERINA GJYLAMETI 93% 

1 ILIR XHAKOLLI 100%  47 ILIR BEQAJ 93% 



 

INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE | raport 

 
 

69 PARLAMENTI NË PASQYRË                          MONITORIM, ANALIZË, PROBLEMATIKA                 JANAR – KORRIK 2018 

 

 

6.15. TRENDI NË PD: DREJTUESIT POLITIKË ME 0% VOTA NË KUVEND 

Midis tri alternativave të votimit, sipas Rregullores së Kuvendit, grupi i PD zgjodhi kryesisht një 

alternativë të katërt, të motivuar politikisht dhe të pranueshme vetëm në kushtet e leximit politik: 

bojkotimin e procedurave të votimit të akteve në parlament. Në tërësi demokratët morën pjesë në 

vetëm një të pestën e akteve dhe mesatarisht ata votuan në më pak sesa një të dhjetën e tyre.  

Tabela tregon të dhënat e përqindjes së votimit të akteve për secilin nga deputetët e opozitës, përfshirë 

kryetarin e PD dhe kryetarin e grupit parlamentar. Siç shihet nga tabela, tre deputetë kanë “0” votime: 

Berisha, Basha dhe Tabaku, - tri figura të rëndësishme politike në parti. Ata kanë qenë të pranishëm në 

pothuajse secilën seancë të parlamentit, por në momentin e votimit është zgjedhur vendimi politik për 

të refuzuar praktikën, për të protestuar apo forma të tjera të luftës politike në parlament. 

1 ILIRIAN PENDAVINJI 100%  49 EGLANTINA GJERMENI 92% 

1 JURGIS ÇYRBJA 100%  49 VULLNET SINAJ 92% 

1 LUAN HARUSHA 100%  51 ADNOR SHAMETI 89% 

1 MIMI KODHELI 100%  51 RRAHMAN RRAJA 89% 

1 MUSA ULQINI 100%  53 ELONA GJEBREA 88% 

1 PJERIN NDREU 100%  54 ERMONELA FELAJ 87% 

1 RAKIP SULI 100%  54 LUAN DUZHA 87% 

1 ROLANT XHELILAJ 100%  54 MILVA EKONOMI 87% 

1 SADI VORPSI 100%  57 EDLIRA BODE 75% 

1 TAULANT BALLA 100%  58 GJETAN GJETANI 63% 

1 ULSI MANJA 100%  59 PAULIN STERKAJ 62% 

1 VILMA BELLO 100%  60 ROBERT BITRI 51% 

1 XHEMAL QEFALIA 100%  61 SPARTAK BRAHO* 42% 

1 XHEVIT BUSHAJ 100%  *Braho u betua si deputet në muajin maj 

 

GRUPI I PD: PËRQINDJA E VOTËS NDAJ AKTEVE PARLAMENTARE 

NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA  NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA 

1 VALENTINA DUKA 21%  21 FLORJON MIMA 9% 

2 BARDH SPAHIA 20%  21 HEKURAN HOXHOLLI 9% 

3 MYSLIM MURRIZI 16%  21 IZMIRA ULQINAKU 9% 

4 ENDRI HASA 15%  21 NADIRE MEÇORAPAJ 9% 

5 EDMOND SPAHO 13%  25 ALDO BUMÇI 8% 

5 ENKELEJD ALIBEAJ 13%  25 GENT STRAZIMIRI 8% 

7 ISUF ÇELAJ 12%  25 LUAN BAÇI 8% 

7 KLEVIS BALLIU 12%  25 ORJOLA PAMPURI 8% 

7 XHEMAL GJUNKSHI 12%  29 ASTRIT VELIAJ* 7% 

10 AGRON SHEHAJ 11%  29 FLAMUR NOKA 7% 

10 DHURATA ÇUPI 11%  29 LORENC  LUKA 7% 

10 ERVIN SALIANJI 11%  29 LUÇIANO BOÇI 7% 

10 FATBARDHA KADIU 11%  33 EDI PALOKA 6% 
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Nga të dhënat e deputetëve të tjerë, vetëm për statistikë, - vlen të theksohet se Valentina Duka dhe 

Bardh Spahia kanë koeficientin më të lartë të pjesëmarrjes në votimet në parlament, përkatësisht 21 

dhe 20%, ndjekur nga Murrizi me 16%, Hasa me 15% dhe kreu i grupit parlamentar Spaho me 13%. Midis 

shifrës 10-12% janë 14 deputetë, dhe pothuajse po kaq midis shifrës 6 dhe 9%, ku bën pjesë edhe 

zv/kryetari i Kuvendit, Paloka. Në kuota më minimale dhe pranë drejtuesve kryesorë partiakë ndodhen 

edhe deputetja më me përvojë Vokshi dhe me më përvojë Hajdari. 

 

6.16. TRENDI NË LSI: E NGJASHME ME TË DHËNAT E PD-SË 

Në votimet e grupit parlamentar të LSI mbi aktet parlamentare është ndjekur i njëjti trend si PD, me 

qëndrime politike në kuadër të opozitës: bojkot, protestë apo refuzim politik. Për pasojë, vetëm një 

deputet (Panariti) ka votuar në një të pestën e akteve në parlament gjatë sesionit të fundit, kurse 

deputetët e tjerë kanë përqindje në rënie. 

 Koeficienti mesatar si grup është 11,44%, rreth 2% më i lartë sesa i grupit të PD, por shumë larg në 

distancë me grupin kryesor të mazhorancës.  

 

Statistikisht tabela ruan trendin e PD, drejtuesit më të rëndësishëm politikë të LSI, përshirë kryetaren 

Kryemadhi, kanë koeficient të ulët pjesëmarrje në votim dhe votim të akteve parlamentare gjatë këtij 

sesioni. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me vendimmarrje politike dhe skemë taktike të grupit në 

kuadrin e opozitës. Ndërkohë, vetëm 1 nga 18 deputetët e LSI ka 0% pjesëmarrje e votime në aktet 

parlamentare, ish ministri Lefter Koka, kurse deputeti Bitri gjatë sesionit parlamentar vendosi të 

ndryshojë përkatësi politike në parlament duke iu bashkuar mazhorancës në qeveri. 

10 GENC POLLO 11%  34 RUDINA HAJDARI 3% 

10 GRIDA DUMA 11%  35 ALBANA VOKSHI 2% 

10 HALIM KOSOVA 11%  36 ANDON FRROKAJ 2% 

10 TRITAN SHEHU 11%  37 JORIDA TABAKU 0% 

18 LINDITA METALIAJ 10%  37 LULZIM BASHA 0% 

18 OERD BYLYKBASHI 10%  37 SALI BERISHA 0% 

18 ROMEO GURAKUQI 10%  * Deputeti Veliaj u betua në muajin shkurt 

GRUPI I LSI: PËRQINDJA E VOTËS NDAJ AKTEVE PARLAMENTARE 

NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA  NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA 

1 EDMOND PANARITI 20% - VIKTOR TUSHAJ 11% 

2 NORA MALAJ 18% 11 KEJDI MEHMETAJ 10% 

3 EDMOND HAXHINASTO 17% 12 LUAN RAMA 9% 

- PERPARIM SPAHIU 17% - NASIP NAÇO 9% 

- PETRIT VASILI 17% - SILVA CAKA 9% 

6 ENDRIT BRAIMLLARI 15% 15 MONIKA KRYEMADHI 7% 

7 SEZAI ROKAJ 14% 16 VANGJEL TAVO 7% 

8 KLAJDA GJOSHA 13% 17 AGRON ÇELA 2% 

9 FLOIDA KËRPAÇI 11% 18 LEFTER KOKA 0% 
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6.17. PARTITË E VOGLA: KONTRASTE EKSTREME NGA 2% NË 100% 

Deputetët e identifikuar me partitë e vogla, përfshirë deputetët e PDIU, dhe ata që siguruan mandate 

përmes listës proporcionale të PD, është në kontrast të thellë me qëndrimet politike të vetë partive që 

përfaqësojnë. PDIU nuk është pjesë e kabinetit qeveritar, megjithatë tre deputetët e saj kanë 

pjesëmarrje nga 95 deri 100% në votimet e akteve dhe vota 100% pro akteve parlamentare të qeverisë. 

Trend mbështetës të qeverisë ka edhe deputeti i PSD, T.Doshi, me 78% pjesëmarrje në votimin e akteve 

parlamentare dhe me vetëm një votë kundër shumicës së PS-së gjatë sesionit të fundit parlamentar. 

Deputetët e tjerë që i përkasin opozitës ndjekin trendin e PD-së dhe lidershipi të saj. Sa më afër 

lidershipi të PD aq më shumë refuzues ndaj votës së akteve parlamentare.  

Konkretisht Mediu i PR-së ka votuar vetëm 2% të akteve parlamentare, Shehi i LZHK vetëm 3%, kurse 

Ndoka i PDK 12% dhe Dule i PBDNJ 22% të akteve. Statistikisht Dule i PBDNJ është opozitari me kuotën 

më të lartë të votimit të akteve, 22%, 1% më shumë sesa lista kryesuese e deputetëve të PD dhe 2% më 

shumë sesa lista kryesuese e deputetëve të LSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPI I PARTIVE TË VOGLA:  

PËRQINDJA E VOTËS NDAJ AKTEVE PARLAMENTARE 

NR EMRI DHE MBIEMRI VOTA PARTIA 

1 ELENA XHINA 100% PDIU 

2 DRITAN BICI 98% PDIU 

3 REME LALA 95% PDIU 

4 TOM DOSHI 78% PSD 

5 VANGJEL DULE 22% PBDNJ 

6 NARD NDOKA 12% PDK 

7 DASHAMIR SHEHI 3% LZHK 

8 FATMIR MEDIU 2% PR 
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7. KOMISIONET PARLAMENTARE: ANGAZHIMI DHE BILANCI 7 MUAJOR 

 

Sesioni i fundit parlamentar (janar – gusht 2018) ka qenë mjaft i vështirë për t’u analizuar në aspektin 

e angazhimit në komisionet parlamentare. Vështirësia lidhet me mënyrën sesi mbledhjet e 

komisioneve u zhvilluan: një pjesë e mirë e tyre pati bojkot të deputetëve të opozitës ose pjesëmarrje 

të shumëfishtë të deputetëve të opozitës, përfshirë edhe deputetë jashtë komisionit. Në rastin e parë 

më shumë rëndësi për komisionin mori arritja e kuorumit të mundshëm numerik për vlefshmërinë e 

mbledhjes, kurse në rastin e dytë mbledhjet e komisionit më shumë i ngjasin seancave plenare sesa 

aktivitetit në komision. 

Stafi i ISP ka regjistruar jo vetëm prezencën dhe diskutimet në komisione (duke përjashtuar rastet e 

ndërhyrjeve teknike, për replikë apo për procedurë, ose me shprehja pa ndonjë vlerë në arkivin 

historik të parlamentit dhe ligjërimin politik të deputetëve), por edhe aspekte teknike e 

administrative të zhvillimit të tyre.  

 

7.1. DISKUTIMET NË KOMISIONE: DOMINOJNË PARTITË E MËDHA 

 

Analiza e numrit të diskutimeve në mbledhjet e Komisioneve të Përhershme të Kuvendit dhe sidomos 

mesatarja në përqindje e diskutimeve të secilit grup politik në parlament, ka vlerë për të nxjerrë në pah 

grupet më aktive dhe vlerësimin që partitë kanë për punën në komision brenda kuadrit të jetës 

parlamentare. Tabela ilustruese me të dhëna tregon se grupi i PS ka përqindjen më të lartë të 

diskutimeve në komisionet e përhershme, 37.91%.  

37.91 

30.78 
28.72 

17% 14% 

GRUPI PS GRUPI PD GRUPI LSI GRUPI PDIU PARTITË E VOGLA 

DISKUTIMET E DEPUTETËVE NË KOMISIONE SIPAS PARTIVE 
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Në diferencë rreth 7% vjen mesatarja e diskutimeve nga deputetët e PD në komisione. Konkretisht kuota 

mesatare e diskutimeve nga grupi i PD është 30.78%. LSI ka diferencë të vogël me PD, vetëm 2%, kurse 

PDIU ka diferencë negative në raport me të gjitha partitë e mëdha, - me 17% mesatare të diskutimeve 

në komisione. Edhe partitë e vogla kanë mesatare negative diskutimesh, ku vlen të theksohet fakti se 

disa prej deputetëve të këtyre partive kanë pasur ndërhyrje simbolike në debatet parlamentare në 

komisione. 

Për saktësim të të dhënave, në llogaritjet e kryera mbi përqindjen mesatare të diskutimeve në nivel 

grupesh politike në parlament, ose në krahasimin e përkatësisë gjinore, - nuk janë përfshirë deputetët 

që nuk janë anëtarë komisionesh, - ministrat deputetë, kryeministri deputet, si dhe kryetari dhe ish 

kryetari I PD, përkatësisht Basha e Berisha. Jashtë llogaritjeve është lënë edhe kreu i Kuvendit Ruçi, i cili 

me Rregullore nuk është anëtar në asnjë komision të përhershëm parlamentare. 

 

7.2. PREZENCA NË KOMISIONET PARLAMENTARE: PS DHE PDIU VS PD DHE LSI  

Bazuar në të dhënat e mbledhjeve të Komisioneve Parlamentare sipas përkatësisë në grupe të 

deputetëve, rezulton se grupi i PS ka përqindjen më të lartë të prezencës në mbledhjet e zhvilluara me 

mesatare 81%. Në vendin e dytë të pjesëmarrjes më aktive janë deputetët e PDIU me 76%. Dy partitë, të 

cilat de facto votojnë dhe sillen si në koalicion, kanë diferencë të madhe me partitë e tjera politike, 

sidomos partitë e opozitës. Kjo vjen për shkak se opozita në disa raste (protesta në rrugën në Kukës, 

çështja Tahiri, çështja Xhafa dhe ajo lidhur me Teatrin Kombëtar), vendosi të bojkotojë tërësisht ose 

pjesërisht mbledhje të caktuara të komisioneve ose seance plenare. 

 

Nga tabela rezulton se grupet e PD e të LSI kanë thuajse pjesëmarrje të njëjtë në komisione, 46-47%, 

tregues i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit në aksionin politik të opozitës. Partitë e vogla, edhe pse 

kanë në brendësinë e tyre edhe një deputet të PSD (në qeveri), përsëri kanë koencifient të ulët 

pjesëmarrjeje në mbledhjet e komisioneve parlamentare, vetëm 36%, 

81.87 

46.13 47.55 

76 

36.8 

GRUPI PS GRUPI PD GRUPI LSI GRUPI PDIU PARTITË E VOGLA 

PREZENCË FIZIKE NË MBLEDHJET E KOMISIONEVE 
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7.3. DISKUTIMET: GRATË E PARTIVE MË AKTIVE SESA MESHKUJT DEPUTETË 

 

Nga analiza e diskutimeve të kryera në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare, rezulton se bazuar në të 

dhënat e gjinisë së politikanëve, gratë në total kanë diskutuar 39% në krahasim me burrat me mesatare 

60%. Në analizën e secilit grup parlamentar, rezulton se mesatarja e grave diskutante në PS dhe në PD 

është shumë më e lartë sesa mesatarja e diskutimeve nga meshkujt në komisione dhe shumë më e lartë 

sesa mesatarja e grave diskutuese në tërësi. 

Konkretisht, tek PS, mesatarja e diskutimeve të grave është 47% kurse tek meshkujt e PS është 34%. Në 

PD mesatarja e diskutimeve të grave deputete është 43% dhe e meshkujve deputetë është 25%. Në LSI 

mesatarja e diskutimeve të grave deputete është 20% dhe e meshkujve deputetë është minimale, vetëm 

10%. Tek PDIU dy gratë deputete kanë mesatare 20% diskutime kurse deputeti mashkull ka mesatare 

diskutimesh 10%. Tek pesë partitë e vogla nuk ka asnjë deputete grua, ndaj mesatarja e meshkujve 14% 

diskutime në komisione mbetet e palëvizshme. 

 

 

7.4. PS PA SURPRIZA: DREJTOJNË KRERËT E KOMISIONEVE, 1/3 MBI 50% DISKUTIME 

Në listën e grupit të PS nuk ka risi në raport me përbërjen dhe hierarkinë e drejtimit: krerët e 

komisioneve të përhershme parlamentare, Shalsi, Braçe, Kodheli e Manja kanë përqindjen më të lartë të 

diskutimeve në komisionet që vetë drejtojnë. Në vijim ndodhen po ashtu drejtues të niveleve të dyta të 

komisioneve, përfshirë zv/kryetarë komisionesh të përhershme, sekretarë apo drejtues të komisioneve 

të posaçme. Të tillë janë Ekonomi, Çuçi, Spiropali, etj. Një e treta e deputetëve kanë përqindje më të 

larta diskutimi sesa 50% të mbledhjeve, - një tregues pozitiv, por edhe i nevojës së PS për të bërë më 

aktivë të njëjtit individë në më shumë se një komision parlamentar. 

47.88 

32 

43.83 

20.51 

0 

39.25 

34.04 
29.14 

25.91 

10 
14 

60.75 

PS PD LSI PDIU PARTI TË 
VOGLA 

TOTAL 

MESATARJA E DISKUTIMEVE TË DEPUTETËVE NË KOMISIONE SIPAS GJINISË 

GRATË MESHKUJT 
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Në listën e PS gjithashtu gjenden së paku tetë deputetë me përqindje më minimale sesa 10% diskutime 

në komisione, ku bëjnë pjesë edhe dy deputetë me “0 diskutime” apo një deputet i zgjedhur në muajin 

maj në vend të ish Ministrit të Brendshëm. 

 

Në dallim nga bilanci i listës në PD, tek PS prurjet e reja nuk kanë qenë po aq aktive sa brezi me përvojë 

politike parlamentare. Disa prej prurjeve të reja, sidomos ata nga qarqet e periferisë ose nga bota e 

biznesit, kanë mbetur pjesëmarrës numerikë në komisione, pa kontribute të dukshme në debatet e 

punës, sidomos në debate profesionale që lidhen me ligjet dhe aktet në rendin e ditës. 

 

RENDITJA NË PS SIPAS PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONE 
 

EMER DHE MBIEMER PARTIA  DISKUTIME  EMER DHE MBIEMER PARTIA  DISKUTIME 

EDUARD SHALSI PS 100% ERVIN BUSHATI PS 33% 

ERION BRAÇE PS 100% PAULIN STERKAJ PS 33% 

MIMI KODHELI PS 100% XHEMAL QEFALIA PS 33% 

ULSI MANJA PS 100% VILMA BELLO PS 32% 

MILVA EKONOMI PS 92% ADELINA RISTA PS 30% 

BLEDAR  ÇUÇI PS 75% ILIR PENDAVINJI PS 30% 

ELISA SPIROPALI PS 70% FLAMUR GOLEMI PS 27% 

EVIS KUSHI PS 68% KLODIANA SPAHIU PS 27% 

FIDEL YLLI PS 66% ANTONETA DHIMA PS 26% 

ISMET BEQIRAJ PS 63% ALMIRA XHAMBULLA PS 24% 

ALKET HYSENI PS 60% RAKIP SULI PS 24% 

ELONA GJEBREA PS 60% ROLAND XHELILAJ PS 23% 

PJERIN NDREU PS 60% ADNOR SHAMETI PS 22% 

BASHKIM FINO PS 59% XHEVIT BUSHAJ PS 21% 

VASILIKA HYSI PS 59% LUAN HARUSHA PS 20% 

MUSA ULQINI PS 55% FATMIR VELAJ PS 16% 

KLOTILDA BUSHKA PS 54% EDMOND LEKA PS 15% 

BUJAR ÇELA PS 53% ROBERT BITRI PS 15% 

LUAN DUZHA PS 53% ANDREA MARKO PS 13% 

VULLNET SINAJ PS 53% JURGIS ÇYRBJA PS 12% 

EGLANTINA GJERMENI PS 47% TAULANT BALLA PS 11% 

ANASTAS ANGJELI PS 42% TATIANA PIRO PS 10% 

BLERINA GJYLAMETI PS 42% SPARTAK BRAHO* PS 6% 

EDLIRA BODE PS 40% ANDUEL XHINDI PS 5% 

SADI VORPSI PS 40% ILIR NDRAXHI PS 5% 

ILIR BEQAJ PS 38% ILIR XHAKOLLI PS 5% 

ARBEN PELLUMBI PS 37% NURI BELBA PS 3% 

FADIL NASUFI PS 37% ARBEN KAMANI PS 2% 

BESNIK BARAJ PS 33% GJETAN GJETANI PS 0% 

ERMONELA FELAJ PS 33% RRAHMAN RRAJA PS 0% 
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Një analizë më e detajuar e diskutimeve në komisione tregon se kryesisht diskutimet janë përqendruar 

në komisionet e ligjeve, të ekonomisë dhe të sigurisë kombëtare, - komisione ku protagonizmi i 

deputetëve është më i madh dhe ku axhendë parlamentare ka qenë më e fokusuar. 

 

7.5. PD: KRYESON “KOMISIONI I MEDIAS”, BALANCIM “TË RINJ – TË VJETËR” 

Në listën e deputetëve të PD rezultatet më të larta të angazhimit në seancat e punës së komisioneve i 

kanë dy deputetë të Komisionit të Edukimit dhe të Mjeteve të Informimit Publik, kryetarja e Komisionit 

Vokshi edhe eksperti i PD për arsimin, Boçi. Më tej në listë vjen po ashtu një deputet me përvojë të gjatë 

në jetën mediatike, Genc Pollo, Tabaku dhe deputetët e Fierit e Lushnjës, Baçi e Murrizi. Në tërësi pjesa 

më e madhe e deputetëve të rinj të ata më me shumë përvojë në PD kanë tregues e bilanc të njëjtë 

angazhimi, - një tregues se pas një viti parlament është kaluar hendeku midis përvojës dhe prurjeve të 

reja. 

Disa prej deputetëve kanë qenë pjesë e më shumë se një komisioni, siç edhe disa prej tyre, përfshirë 

Vokshi e Pollo janë më të privilegjuar për shkak se janë kryetarë komisionesh. Një numër tjetër 

deputetësh nuk reflektohet në bilancin publik të punës së tyre për shkak se kanë bërë pjesë në 

komisione të jo rregullta (komisione hetimore ose Ad-Hoc), siç edhe disa të tjerë kanë pasur angazhime 

të dyfishta, si anëtarë komisioni ose si zëvendësues. Në listë nuk bëjnë pjesë deputetët Basha dhe 

Berisha, të cilët zyrtarisht nuk janë pjesë në asnjë komision parlamentar, pavarësisht se Rregullorja e 

Kuvendit i detyron të jenë pjesë e tyre. 

 

 

 

RENDITJA NË PD SIPAS  PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONE 
 

EMER DHE MBIEMER PARTIA DISKUTIME 

 

EMER DHE MBIEMER PARTIA DISKUTIME 

ALBANA VOKSHI PD 84% OERD BYLYKBASHI PD 22% 

LUÇIANO BOÇI PD 76% GRIDA DUMA PD 20% 

GENC POLLO PD 67% ORIOLA PAMPURI PD 20% 

JORIDA TABAKU PD 61% FLORJON MIMA PD 19% 

LUAN BAÇI PD 55% FATBARDHA KADIU PD 18% 

MYSLYM MURRIZI PD 53% HALIM KOSOVA PD 17% 

XHEMAL GJUNKSHI PD 53% ENDRI HASA PD 15% 

VALENTINA DUKA PD 50% GENT STRAZIMIRI PD 14% 

ERVIN SALIANJI PD 47% AGRON SHEHAJ PD 13% 

ENKELEJD ALIBEAJ PD 45% BARDH SPAHIA PD 13% 

EDMOND SPAHO PD 42% EDI PALOKA PD 13% 

FLAMUR NOKA PD 40% LINDITA METALIAJ PD 10% 

RUDINA HAJDARI PD 40% NADIRE MEÇORAPAJ PD 10% 

ROMEO GURAKUQI PD 39% HEKURAN HOXHALLI PD 5% 

DHURATA ÇUPI PD 34% IZMIRA ULQINAKU PD 5% 

ALDO BUMÇI PD 33% LORENC LUKA PD 5% 

ISUF ÇELAJ PD 33% ASTRIT VELIAJ* PD 2% 

KLEVIS BALLIU PD 33% ANDON FRROKAJ PD 0% 

TRITAN SHEHU PD 33% Veliaj është zgjedhur në muajin shkurt 
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7.6. LSI: PROFESORATI KRYESON, 23% NUK FOLËN ASNJËHERË NË KOMISION 

 

Në të dhënat e angazhimit të deputetëve të LSI në komisionet parlamentare gjatë sesionit të fundit 

parlamentar rezulton se kuotat më të larta janë për dy prurje nga bota universitare, ish rektori Rokaj dhe 

ish zv/ministrja e Arsimit Malaj. Rokaj ka përqindjen më të lartë të diskutimeve, me 71% në punës së 

komisioneve ku është I angazhuar, kurse Malaj ka kuotën e dytë më të madhe me 63%, por me 

angazhime gati të njëjta në dy komisionet pjesëmarrëse.  

 

Në vijim të renditjes, emri pasues më pozitiv në vlerësim është ish ministri Haxhinasto, ndjekur nga tri 

drejtueset e listës proporcionale të kësaj partie në Tiranë, Mehmetaj, Gjosha dhe Kërpaçi. Në vendet e 

fundit të listës, gjenden katër kuota negative, me përqindje 23% e të gjithë grupit parlamentar. Nga 

katër emrat, tre prej tyre figurojnë mospjesëmarrës në mbledhjet e Komisioneve.  

 

7.7. PARTITË E VOGLA, ME KONTRIBUTE MINIMALE NË KOMISIONE 

Të dhënat e deputetëve të partive të vogla politike, përfshirë edhe tre deputetët e PDIU kanë shënuar 

rezultate minimale kontributesh në komisione. Konkretisht, dy deputetet e PDIU kanë përqindjen më të 

lartë dhe më të ulët të debatit në komisione, - Xhina me 36% dhe Lala me vetëm 5%.  

Duke qënë deputetë me rëndësi në partitë e tyre, përfshirë katër kryetarët e partive opozitare, ishte e 

pritshme që ata të ishin protagonist me ide dhe propozime për ligje, për amendime, për akte 

 

RENDITJA NË LSI SIPAS PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONE 
 

EMER DHE MBIEMER PARTIA DISKUTIME 

SEZAI ROKAJ LSI 71% 

NORA MALAJ LSI 63% 

EDMOND HAXHINASTO LSI 58% 

KEJDI MEHMETAJ LSI 53% 

KLAJDA GJOSHA LSI 44% 

FLOIDA KËRPAÇI LSI 28% 

NASIP NAÇO LSI 26% 

ENDRIT BRAIMLLARI LSI 20% 

SILVI CAKA LSI 18% 

LUAN RAMA LSI 14% 

VIKTOR TUSHAJ LSI 11% 

EDMOND PANARITI LSI 10% 

PERPARIM SPAHIU LSI 8% 

AGRON ÇELAJ LSI 0% 

LEFTER KOKA LSI 0% 

MONIKA KRYEMADHI LSI 0% 

VANGJEL TAVO LSI 0% 
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parlamentare, për korrektime vendimesh, etj, për të krijuar identitet parlamentar e publik për forcën e 

tyre që përfaqësojnë.  

Të dhënat e tyre të angazhimit janë zhgënjyese. Shehi i LZHK ka 26% angazhim në debate, njëjtë me 

deputetët e rangut mesatar në PS, PD e LSI, ndërkohë që kryetarët e tjerë Mediu (PR), Ndoka (PDK) dhe 

Dule (PBDNJ) janë në kuota 50% më të ulta sesa vetë Shehi, krahasueshëm me deputetët më të dobët të 

PS, PD e LSI.  

Në fund të listës gjenden jo rastësisht dy deputetët e PDIU, Bici e Lala, secili prurje e reja dhe pa përvojë 

në politikën qendrore dhe në jetën parlamentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDITJA NË PARTITË E VOGLA SIPAS  PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONE 
 

EMER DHE MBIEMER PARTIA DISKUTIME 

ELENA XHINA PDIU 36% 

DASHAMIR SHEHI LZHK 26% 

FATMIR MEDIU PR 14% 

NARD NDOKA PDK 13% 

VANGJEL DULE PBDNJ 11% 

DRITAN BICI PDIU 10% 

TOM DOSHI PSD 6% 

REME LALA PDIU 5% 
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8. SHTOJCA ME TË DHËNA TË DETAJUARA 

 

8.1. KLASIFIKIMI SIPAS TREGUESVE TË EFIKASITETIT ( SHTATOR 2017-SHTATOR 2018) 

8.2. TABELA ME RENDITJEN E DEPUTETËVE MBI BAZËN E KRITEREVE TË VLERËSIMIT 

8.3. KLASIFIKIMI I DEPUTETËVE SIPAS NUMRIT TË FJALIMEVE NË PARLAMENT 

8.4. KLASIFIKIMI I DEPUTETËVE SIPAS PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONE 

8.5. TABELAT ME TË DHËNAT E PJESËMARRJES E DISKUTIMEVE NË KOMISIONE 

 Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut 

 Komisioni për integrimin evropian 

 Komisioni për politikën e jashtme 

 Komisioni për ekonominë dhe financat 

 Komisioni për sigurinë kombëtare 

 Komisioni për veprimtaritë prodhuese, tregtinë dhe mjedisin 

 Komisioni për punën, çështjet sociale dhe shëndetësinë 

 Komisioni për edukimin dhe mjetet e informimit publik 
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8.1. TABELA ME RENDITJEN E PLOTË ME TREGUESIT E EFIKASITETIT TË DEPUTETËVE NË DY 
SESIONET PARLAMENTARE   (SHTATOR-DHJETORE 2017 DHE JANAR – KORRIK 2018) 
 

Tabela pasqyron renditjen e përgjithshme të deputetëve sipas shkallës së efektivitet, duke bashkuar 

rezultatet e evidentuara në raportin e parë të janarit 2018 për periudhën shtator-dhjetor 2018 dhe të 

dhënat e këtij raporti mbi sesionin parlamentare janar – shtator 2018. Të dhënat do përditësohen pas 

çdo sesioni dhe deri në fundin e legjislaturës aktuale parlamentare.  

 

 

KLASIFIKIMI SIPAS TREGUESVE TË EFIKASITETIT TË DEPUTETËVE: SHTATOR 2017 – 2018 
 

NR EMRI / MBIEMRI PARTIA TOTAL 

 

NR EMRI / MBIEMRI PARTIA TOTAL 

1. ERION BRAÇE PS 145 

 

64. FLOIDA KËRPAÇI LSI 61 

2. ALBANA VOKSHI PD 135 

 

64. LINDITA METALIAJ PD 61 

3. JORIDA TABAKU PD 134 

 

64. XHEMAL GJUNKSHI PD 61 

4. TAULANT BALLA PS 113,5 

 

67. ALDO BUMÇI PD 60 

4. VASILIKA HYSI PS 113,5 

 

67. FATMIR VELAJ PS 60 

6. ERMONELA FELAJ PS 113 

 

69. ARBEN PËLLUMBI PS 59,5 

7. EDMOND SPAHO PD 101 

 

70. XHEMAL QEFALIA PS 59 

8. EDUARD SHALSI PS 98 

 

71. EDMOND PANARITI LSI 58,5 

9. KLOTILDA BUSHKA PS 97,5 

 

72. VANGJEL DULE PBDNJ 58 

10. ALKET HYSENI PS 94 

 

73. ALMIRA XHEMBULLA PS 57,5 

10. ULSI MANJA PS 94 

 

74. FIDEL YLLI PS 57 

12. LUÇIANO BOÇI PD 92 

 

74. SADI VORPSI PS 57 

13. ILIR BEQAJ PS 91 

 

76. ADELINA RISTA PS 56,5 

14. BLEDAR ÇUÇI PS 90,5 

 

77. VULLNET SINAJ PS 56 

15. MILVA EKONOMI PS 90 

 

78. AGRON SHEHAJ PD 55,5 

16. ELISA SPIROPALI PS 88,5 

 

79. ENDRI HASA PD 54,5 

17. ANASTAS ANGJELI PS 88 

 

80. EDLIRA BODE PS 54 

18. EVIS KUSHI PS 87,5 

 

80. FLAMUR GOLEMI PS 54 

18. ROMEO GURAKUQI PD 87,5 

 

82. LUAN DUZHA PS 52 

20. ENKELEJD ALIBEAJ PD 86 

 

83. GENT STRAZIMIRI PD 51,5 

21. KEJDI MEHMETAJ LSI 86 

 

84. LUAN RAMA LSI 51 

22. BESNIK BARAJ PS 85,5 

 

85. ROLAND XHELILAJ PS 50,5 

23. MIMI KODHELI PS 84 

 

86. JURGIS ÇYRBJA PS 50 

24. VALENTINA DUKA PD 82,5 

 

87. ILIR PENDAVINJI PS 48,5 

25. BLERINA GJYLAMETI PS 80 

 

88. SALI BERISHA PD 48 

26. GRIDA DUMA PD 79,5 

 

89. HALIM KOSOVA PD 47,5 

27. ELONA GJEBREA PS 78,5 

 

90. ILIR XHAKOLLI PS 47 

27. PJERIN NDREU PS 78,5 

 

91. RAKIP SULI PS 46,5 

27. SEZAI ROKAJ PS 78,5 

 

92. PAULIN STERKAJ PS 46 

30. ERVIN BUSHATI PS 78 

 

93. ROBERT BITRI LSI 45,5 

31. ADNOR SHAMETI PS 77,5 

 

94. VIKTOR TUSHAJ LSI 45 

31. FATBARDHA KADIU PD 77,5 

 

95. TATIANA NURÇE LSI 44,5 

31. LUAN BAÇI PD 77,5 

 

95. XHEVIT BUSHAJ PS 44,5 
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34. PETRIT VASILI LSI 77 

 

97. IZMIRA ULQINAKU PD 43,5 

35. TRITAN SHEHU PD 76 

 

98. FLAMUR NOKA PD 43 

36. PËRPARIM SPAHIU LSI 74 

 

99. FATMIR MEDIU PR 42,5 

37. NORA MALAJ LSI 73,5 

 

99. SADRI ABAZI PS 42,5 

38. OERD BYLYKBASHI PD 73 

 

101. ISUF ÇELAJ PD 41 

39. BASHKIM FINO PS 72,5 

 

102. ARBEN KAMAMI PS 40 

40. NADIRE MEÇORAPAJ PD 72,5 

 

102. NURI BELBA PS 40 

41. DHURATA ÇUPI PD 72 

 

102. EDUARD HALIMI* PD 40 

41. GENC POLLO PD 72 

 

105. BUJAR ÇELA PS 39,5 

41. ORJOLA PAMPURI PD 72 

 

106. LUAN HARUSHA PS 39,5 

44. NASIP NAÇO LSI 71,5 

 

107. ENDRIT BRAIMLLARI LSI 37,5 

45. EDMOND LEKA PS 70,5 

 

108. ANDUEL XHINDI PS 37 

45. ISMET BEQIRAJ PS 70,5 

 

108. ILIR NDRAXHI PS 37 

47. MYSLYM MURRIZI PD 69,5 

 

110. ELENA XHINA* PDIU 36 

48. FADIL NASUFI PS 68,5 

 

111. MONIKA KRYEMADHI LSI 36 

48. FLORJON MIMA PD 68,5 

 

112. LORENC LUKA PD 34 

48. KLAJDA GJOSHA LSI 68,5 

 

113. GJETAN GJETANI PS 33,5 

51. ANTONETA DHIMA PS 68 

 

114. RRAHMAN RRAJA PS 33 

52. EDMOND HAXHINASTO LSI 67,5 

 

115. NARD NDOKA PDK 32,5 

53. ANDREA MARTO PS 66,5 

 

116. REME LALA PDIU 31 

53. EGLANTINA GJERMENI PS 66,5 

 

117. SILVA CAKA* LSI 30,5 

53. KLEVIS BALLIU PD 66,5 

 

118. EDI PALOKA PD 28,5 

56. BARDH SPAHIA PD 66 

 

119. LEFTER KOKA LSI 26 

57. ERVIN SALIANJI PD 66 

 

120. ANDON FRROKAJ PD 23 

58. HEKURAN HOXHALLI PD 64,5 

 

121. TOM DOSHI PSD 22,5 

59. KLODIANA SPAHIU PS 64 

 

122. DRITAN BICI* PDIU 22,5 

60. DASHAMIR SHEHI LZHK 63 

 

123. ASTRIT VELIAJ* PD 13 

61. MUSA ULQINI PS 61,5 

 

124. SPARTAK BRAHO* PS 13 

61. RUDINA HAJDARI PD 61,5 

 

125. VANGJEL TAVO LSI 12 

61. VILMA BELLO PS 61,5 

 

126. AGRON ÇELA LSI 9 
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8.2. TABELA ME RENDITJEN E DEPUTETËVE MBI BAZËN E KRITEREVE TË VLERËSIMIT 

 

TË DHËNAT E DETAJUARA SIPAS KRITEREVE TË VLERËSIMIT TË EFIKASITETIT TË DEPUTETËVE 
 

EMRI 
DHE MBIEMRI 

NISMA 
LIGJORE 

AMEN-
DIME 

INTER-
PELANCE 

ANGAZHIM 
SÉANCE 

ANGAZHIM 
KOMISION 

VOTIM I 
AKTEVE 

PYETJE / 
INFORM. 

AKTIV  
NE ZONE 

PENALI-
ZUAR 

PIKET 10 10 10 20 20 10 10 10 -5 

ADELINA RISTA 0 0 0 8 11.5 10 0 5 0 

ADNOR SHAMETI 0 10 0 5 10.5 8 0 5 0 

AGRON ÇELA 0 0 0 0 0 1 0 5 0 

AGRON SHEHAJ 0 0 0 2 5.5 2 10 8 0 

ALBANA VOKSHI 0 10 0 8 18 1 10 10 0 

ALDO BUMÇI 0 0 0 7 8 1 0 5 0 

ALKET HYSENI 0 0 0 6 15 10 0 8 0 

ALMIRA XHEMBULLA 0 0 0 7 10.5 10 0 5 0 

ANASTAS ANGJELI 0 10 0 4 10 9 0 5 0 

ANDON FRROKAJ 0 0 0 4 0 1 0 5 0 

ANDREA MARTO 0 0 0 7 8.5 10 0 5 0 

ANDUEL XHINDI 0 0 0 2 9 10 0 5 0 

ANTONETA DHIMA 0 5 0 8 12 9 0 8 0 

ARBEN KAMANI 0 0 0 4 9 10 0 5 0 

ARBEN PELLUMBI 0 0 0 7 13.5 9 0 5 0 

ASTRIT VELIAJ* 0 0 0 2 2 1 0 8 0 

BARDH SPAHIA 0 0 0 8 4 2 0 8 0 

BASHKIM FINO 0 10 0 0 14.5 9 0 8 0 

BESNIK BARAJ 0 0 0 8 11.5 10 0 8 0 

BLEDAR ÇUÇI 0 10 0 4 17.5 9 0 5 0 

BLERINA GJYLAMETI 0 0 0 7 12 9 0 10 0 

BUJAR ÇELA 0 0 0 0 14.5 10 0 5 0 

DASHAMIR SHEHI 0 0 0 13 7 1 0 5 0 

DRITAN BICI 0 0 0 0 9.5 10 0 3 0 

DHURATA ÇUPI 0 10 0 8 9 2 0 10 0 

EDI PALOKA 0 0 0 2 3.5 1 0 5 -5 

EDLIRA BODE 0 0 0 5 14 7 0 5 0 

EDMOND HAXHINASTO 0 0 0 5 13.5 2 0 5 0 

EDMOND LEKA 0 10 0 2 10.5 10 0 5 0 

EDMOND PANARITI 0 0 0 8 3.5 3 0 5 0 

EDMOND SPAHO 0 10 5 10 10 2 0 8 0 

EDUARD SHALSI 0 5 0 5 20 10 0 10 0 

EGLANTINA GJERMENI 0 0 0 6 12.5 9 0 8 0 

ELENA XHINA 0 5 0 2 12 10 0 3 0 

ELISA SPIROPALI 0 0 0 13 15.5 10 0 5 0 

ELONA GJEBREA 0 5 0 8 14.5 8 0 8 0 

ENDRI HASA 0 5 5 7 5.5 2 0 8 0 

ENDRIT BRAIMLLARI 0 0 0 8 5.5 2 0 5 -5 

ENKELEJD ALIBEAJ 0 10 10 8 10 2 0 5 0 

ERION BRAÇE 0 10 0 5 20 9 10 10 0 

ERMONELA FELAJ 0 5 0 10 13.5 8 10 10 0 

ERVIN BUSHATI 0 5 0 10 12 10 0 5 0 

ERVIN SALIANJI 0 0 0 10 10 2 10 8 -5 

EVIS KUSHI 0 0 0 13 16.5 9 0 10 0 

FADIL NASUFI 0 0 0 6 12.5 10 0 8 0 

FATBARDHA KADIU 0 0 0 7 7.5 2 10 8 0 

FATMIR MEDIU 0 0 0 10 4.5 1 0 5 0 

FATMIR VELAJ 0 0 0 6 9 10 0 5 0 

FIDEL YLLI 0 0 0 4 16 9 0 5 0 

FLAMUR GOLEMI 0 0 0 2 10 10 0 5 0 

FLAMUR NOKA 0 0 0 7 8 1 0 5 -5 
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FLOIDA KËRPAÇI 0 0 0 10 12 2 0 5 0 

FLORJON MIMA 0 0 0 5 5.5 2 0 5 0 

GENC POLLO 0 5 0 7 13 2 0 5 0 

GENT STRAZIMIRI 0 0 0 7 6.5 1 0 5 0 

GRIDA DUMA 0 0 0 13 4.5 2 10 5 0 

GJETAN GJETANI 0 0 0 2 4.5 6 0 5 0 

HALIM KOSOVA 0 0 0 8 6.5 2 0 5 0 

HEKURAN HOXHOLLI 10 0 0 7 3.5 2 0 5 0 

ILIR BEQAJ 0 5 0 10 12 9 0 8 0 

ILIR NDRAXHI 0 0 0 0 10 10 0 5 0 

ILIR XHAKOLLI 0 0 0 0 12.5 10 0 5 0 

ILIRIAN PENDAVINJI 0 0 0 4 10 10 0 5 0 

ISMET BEQIRAJ 0 0 0 7 15.5 9 0 5 0 

ISUF ÇELAJ 0 0 0 8 7 2 0 5 0 

IZMIRA ULQINAKU 0 0 0 8 3.5 2 0 5 0 

JORIDA TABAKU 0 10 10 12 12 0 10 10 0 

JURGIS ÇYRBJA 0 0 0 0 10 10 0 5 0 

KEJDI MEHMETAJ 0 0 10 12 13 2 0 10 -5 

KLAJDA GJOSHA 0 0 0 8 12.5 2 0 8 0 

KLEVIS BALLIU 0 0 0 14 8.5 2 0 5 -5 

KLODIANA SPAHIU 0 0 5 5 11 9 0 5 0 

KLOTILDA BUSHKA 0 10 0 12 14.5 9 0 5 0 

LEFTER KOKA 0 0 0 2 0 1 0 5 0 

LINDITA METALIAJ 0 0 0 10 5 2 0 5 0 

LORENC  LUKA 0 0 0 4 4 1 0 5 0 

LUAN BAÇI 0 0 0 14 13.5 1 0 8 0 

LUAN DUZHA 0 0 0 2 15 8 0 5 0 

LUAN HARUSHA 0 0 0 0 9.5 10 0 5 0 

LUAN RAMA 0 0 0 15 3 2 0 8 0 

LUÇIANO BOÇI 0 0 0 10 16 1 0 5 0 

LULZIM BASHA 0 0 0 20 0 0 0 10 0 

MILVA EKONOMI 0 0 0 8 19 8 0 5 0 

MIMI KODHELI 0 0 0 5 20 10 0 5 0 

MONIKA KRYEMADHI 0 0 0 8 0 1 0 8 0 

MUSA ULQINI 0 0 0 2 14.5 10 0 8 0 

MYSLIM MURRIZI 0 0 0 8 11.5 2 0 8 0 

NADIRE MEÇORAPAJ 0 0 0 8 5.5 2 10 5 0 

NARD NDOKA 0 0 0 0 5.5 2 0 5 0 

NASIP NAÇO 0 5 0 8 7.5 2 0 5 0 

NORA MALAJ 0 0 0 8 14.5 2 0 5 0 

NURI BELBA 0 0 0 2 9 9 0 5 0 

OERD BYLYKBASHI 0 0 0 8 6 2 10 5 0 

ORJOLA PAMPURI 0 0 0 13 6 1 0 5 0 

PAULIN STERKAJ 0 0 0 0 9 6 0 5 0 

PERPARIM SPAHIU 0 0 0 6 4 2 0 5 0 

PETRIT VASILI 0 5 0 15 19 2 0 5 0 

PJERIN NDREU 10 0 0 6 13.5 10 0 5 0 

RAKIP SULI 0 0 0 5 11.5 10 0 5 0 

REME LALA 0 0 0 0 6 10 0 3 0 

ROBERT BITRI 0 0 0 0 9.5 5 0 5 0 

ROLANT XHELILAJ 0 0 0 6 11.5 10 0 5 0 

ROMEO GURAKUQI 0 0 0 13 10.5 2 0 8 0 

RUDINA HAJDARI 0 0 0 7 9.5 1 10 5 0 

RRAHMAN RRAJA 0 0 0 0 8 8 0 5 0 

SADI VORPSI 0 0 0 4 8 10 0 5 0 

SADRI ABAZI 0 0 0 0 8.5 9 0 5 0 

SALI BERISHA 0 0 0 13 0 0 0 5 0 

SEZAI ROKAJ 0 0 0 13 16.5 2 10 5 0 

SILVA CAKA 0 10 0 7 6.5 2 0 5 0 
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SPARTAK BRAHO* 0 2 0 0 4 4 0 3 0 

TATIANA PIRO 0 0 0 5 10.5 9 0 5 0 

TAULANT BALLA 0 10 0 20 3.5 10 0 10 0 

TOM DOSHI 0 0 0 0 3.5 7 0 5 0 

TRITAN SHEHU 0 0 0 13 7 2 0 8 0 

ULSI MANJA 0 10 0 6 20 10 0 8 0 

VALENTINA DUKA 0 0 0 10 13.5 3 0 8 0 

VANGJEL DULE 0 0 0 4 6 3 0 8 0 

VANGJEL TAVO 0 0 0 0 1 1 0 8 0 

VASILIKA HYSI 5 10 0 12 13.5 9 0 10 0 

VIKTOR TUSHAJ 0 0 0 10 8 2 0 5 0 

VILMA BELLO 0 0 0 9 11.5 10 0 5 0 

VULLNET SINAJ 0 0 0 7 14 9 0 5 0 

XHEMAL GJUNKSHI 0 0 0 9 11 2 0 5 0 

XHEMAL QEFALIA 0 0 0 6 10 10 0 5 0 

XHEVIT BUSHAJ 0 0 0 4 11.5 2 0 5 0 

Shenim: Deputetët me (*)janë zgjedhur në përiudhë të ndërmjetme të sesionit. Nga lista janë përjashtuar ministrat, kryeministri dhe 
kryetari i Kuvendit, të cilët për shkak të funksionit nuk i ushtrojnë të gjitha kompetencat e kritereve të klasifikimit 
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8.3. TABELA ME RENDITJEN E PLOTË ME NUMRIN E FJALIMEVE TË DEPUTETËVE GJATË 

SESIONIT PARLAMENTAR JANAR – KORRIK 2018 

Të dhënat e tabelës janë ndihmuese për të bërë transparente aktivitetin parlamentar në një nga 

aspektet publike të tij, aftësinë për fjalime dhe debate në seancat plenare. Tabela përmbledh të gjitha të 

dhënat për të gjithë deputetët, duke lënë jashtë listës vetëm kreun e Kuvendit, i cili për shkak të 

funksionit ka përgjegjësinë e vetme të mirë – drejtojë seancën. 

 

  

NUMRI I FJALIMEVE TË DEPUTETËVE NË KUVEND (2018) 

 

NR EMRI I DEPUTETIT/ES FJALIME PARTIA 
 

NR EMRI I DEPUTETIT/ES FJALIME PARTIA 

1 ADELINA RISTA 5 PS 

 

71 ISUF ÇELAJ 5 PD 

2 ADNOR SHAMETI 3 PS 72 IZMIRA ULQINAKU 5 PD 

3 AGRON ÇELA 0 LSI 73 JORIDA TABAKU 7 PD 

4 AGRON SHEHAJ 1 PD 74 JURGIS ÇYRBJA 0 PS 

5 ALBANA VOKSHI 5 PD 75 KEJDI MEHMETAJ 8 LSI 

6 ALDO BUMÇI 4 PD 76 KLAJDA GJOSHA 5 LSI 

7 ALKET HYSENI 6 PS 77 KLEVIS BALLIU 9 PD 

8 ALMIRA XHEMBULLA 5 PS 78 KLODIANA SPAHIU 3 PS 

9 ANASTAS ANGJELI 2 PS 79 KLOTILDA BUSHKA 8 PS 

10 ANDON FRROKAJ 2 PD 80 LEFTER KOKA 1 LSI 

11 ANDREA MARTO 4 PS 81 LINDITA METALIAJ 6 PD 

12 ANDUEL XHINDI 1 PS 82 LINDITA NIKOLLA 7 PS 

13 ANTONETA DHIMA 6 PS 83 LORENC  LUKA 2 PD 

14 ARBEN AHMETAJ 11 PS 84 LUAN BAÇI 9 PD 

15 ARBEN KAMANI 2 PS 85 LUAN DUZHA 1 PS 

16 ARBEN PELLUMBI 5 PS 86 LUAN HARUSHA 0 PS 

17 ASTRIT VELIAJ* 1 PD 87 LUAN RAMA 13 LSI 

18 BARDH SPAHIA 8 PD 88 LUÇIANO BOÇI 6 PD 

19 BASHKIM FINO 0 PS 89 LULZIM BASHA 17 PD 

20 BESNIK BARAJ 7 PS 90 MILVA EKONOMI 4 PS 

21 BLEDAR ÇUÇI 2 PS 91 MIMI KODHELI 3 PS 

22 BLENDI KLOSI 3 PS 92 MIRELA KUMBARO 2 PS 

23 BLERINA GJYLAMETI 6 PS 93 MONIKA KRYEMADHI 5 LSI 

24 BUJAR ÇELA 0 PS 94 MUSA ULQINI 1 PS 

25 DAMIAN GJIKNURI 3 PS 95 MYSLIM MURRIZI 5 PD 

26 DASHAMIR SHEHI 7 PD 96 NADIRE MEÇORAPAJ 4 PD 

27 DITMIR BUSHATI 5 PS 97 NARD NDOKA 0 PD 

28 DRITAN BICI 0 PDIU 98 NASIP NAÇO 4 LSI 

29 DHURATA ÇUPI 5 PD 99 NIKO PELESHI 5 PS 

30 EDI PALOKA 1 PD 100 NORA MALAJ 5 LSI 

31 EDI RAMA 11 PS 101 NURI BELBA 1 PS 

32 EDLIRA BODE 3 PS 102 OERD BYLYKBASHI 4 PD 

33 EDMOND HAXHINASTO 4 LSI 103 OGERTA MANASTIRLIU 4 PS 

34 EDMOND LEKA 1 PS 104 OLTA XHAÇKA 1 PS 

35 EDMOND PANARITI 7 LSI 105 ORJOLA PAMPURI 7 PD 

36 EDMOND SPAHO 8 PD 106 PANDELI MAJKO 3 PS 

37 EDUARD SHALSI 4 PS 107 PAULIN STERKAJ 0 PS 

38 EGLANTINA GJERMENI 3 PS 108 PERPARIM SPAHIU 3 LSI 



 

INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE | raport 

 
 

86 PARLAMENTI NË PASQYRË                          MONITORIM, ANALIZË, PROBLEMATIKA                 JANAR – KORRIK 2018 

39 ELENA XHINA 1 PDIU 109 PETRIT VASILI 14 LSI 

40 ELISA SPIROPALI 9 PS 110 PJERIN NDREU 3 PS 

41 ELONA GJEBREA 6 PS 111 RAKIP SULI 3 PS 

42 ENDRI HASA 4 PD 112 REME LALA 0 PDIU 

43 ENDRIT BRAIMLLARI 5 LSI 113 ROBERT BITRI 0 LSI 

44 ENKELEJD ALIBEAJ 7 PD 114 ROLANT XHELILAJ 3 PS 

45 ERION BRAÇE 2 PS 115 ROMEO GURAKUQI 8 PD 

46 ERMONELA FELAJ 6 PS 116 RUDINA HAJDARI 4 PD 

47 ERVIN BUSHATI 8 PS 117 RRAHMAN RRAJA 0 PS 

48 ERVIN SALIANJI 7 PD 118 SADI VORPSI 2 PS 

49 EVIS KUSHI 8 PS 119 SADRI ABAZI 0 PS 

50 FADIL NASUFI 3 PS 120 SALI BERISHA 9 PD 

51 FATBARDHA KADIU 4 PD 121 SENIDA MESI 4 PS 

52 FATMIR MEDIU 8 PD 122 SILVA CAKA 5 LSI 

53 FATMIR VELAJ 3 PS 123 SPARTAK BRAHO* 0 PS 

54 FATMIR XHAFAJ 5 PS 124 SEZAI ROKAJ 8 LSI 

55 FIDEL YLLI 2 PS 125 TATIANA PIRO 3 PS 

56 FLAMUR GOLEMI 1 PS 126 TAULANT BALLA 20 PS 

57 FLAMUR NOKA 5 PD 127 TOM DOSHI 0 PSD 

58 FLOIDA KËRPAÇI 6 LSI 128 TRITAN SHEHU 9 PD 

59 FLORJON MIMA 5 PD 129 ULSI MANJA 3 PS 

60 GENC POLLO 4 PD 130 VALENTINA DUKA 5 PD 

61 GENT STRAZIMIRI 5 PD 131 VANGJEL DULE 2 PBDNJ 

62 GRIDA DUMA 8 PD 

 

132 VANGJEL TAVO 0 LSI 

63 GJETAN GJETANI 1 PS 133 VASILIKA HYSI 6 PS 

64 HALIM KOSOVA 4 PD 134 VIKTOR TUSHAJ 6 LSI 

65 HEKURAN HOXHOLLI 3 PD 135 VILMA BELLO 6 PS 

66 ILIR BEQAJ 8 PS 136 VULLNET SINAJ 4 PS 

67 ILIR NDRAXHI 0 PS 137 XHEMAL GJUNKSHI 5 PD 

68 ILIR XHAKOLLI 0 PS 138 XHEMAL QEFALIA 4 PS 

69 ILIRIAN PENDAVINJI 2 PS 139 XHEVIT BUSHAJ 2 PS 

70 ISMET BEQIRAJ 4 PS * Braho e Veliaj kanë mandat të paplotë në sesion 
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8.4. KLASIFIKIMI I DEPUTETËVE SIPAS PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONET 

PARLAMENTARE 

 

 

 

KLASIFIKIMI I DEPUTETËVE SIPAS PËRQINDJES SË DISKUTIMEVE NË KOMISIONET PARLAMENTARE 
 

NR EMRI E MBIEMRI DISK.   EMRI E MBIEMRI DISK.   EMRI E MBIEMRI DISK. 

1 EDUARD SHALSI 100% 43 RUDINA HAJDARI 40% 85 ENDRI HASA 15% 

1 ERION BRAÇE 100% 44 SADI VORPSI 40% 86 ROBERT BITRI 15% 

1 MIMI KODHELI 100% 45 ROMEO GURAKUQI 39% 87 FATMIR MEDIU 14% 

1 ULSI MANJA 100% 46 ILIR BEQAJ 38% 88 GENT STRAZIMIRI 14% 

5 PETRIT VASILI 93% 47 ARBEN PELLUMBI 37% 89 LUAN RAMA 14% 

6 MILVA EKONOMI 92% 48 FADIL NASUFI 37% 90 AGRON SHEHAJ 13% 

7 ALBANA VOKSHI 84% 49 ELENA XHINA 36% 91 ANDREA MARKO 13% 

8 LUÇIANO BOÇI 76% 50 DHURATA ÇUPI 34% 91 BARDH SPAHIA 13% 

9 BLEDAR  ÇUÇI 75% 51 ALDO BUMÇI 33% 91 EDI PALOKA 13% 

10 SEZAI RROKAJ 71% 51 BESNIK BARAJ 33% 91 NARD NDOKA 13% 

11 ELISA SPIROPALI 70% 51 ERMONELA FELAJ 33% 95 JURGIS ÇYRBJA 12% 

12 EVIS KUSHI 68% 51 ERVIN BUSHATI 33% 96 TAULANT BALLA 11% 

13 GENC POLLO 67% 51 ISUF ÇELAJ 33% 96 VANGJEL DULE 11% 

14 FIDEL YLLI 66% 51 KLEVIS BALLIU 33% 96 VIKTOR TUSHAJ 11% 

15 ISMET BEQIRAJ 63% 51 PAULIN STERKAJ 33% 99 DRITAN BICI 10% 

15 NORA MALAJ 63% 51 TRITAN SHEHU 33% 99 EDMOND PANARITI 10% 

17 JORIDA TABAKU 61% 51 XHEMAL QEFALIA 33% 99 LINDITA METALIAJ 10% 

18 ALKET HYSENI 60% 60 VILMA BELLO 32% 99 NADIRE MEÇORAPAJ 10% 

19 ELONA GJEBREA 60% 61 ADELINA RISTA 30% 103 TATIANA PIRO 10% 

19 PJERIN NDREU 60% 61 ILIR PENDAVINJI 30% 104 PERPARIM SPAHIU 8% 

21 BASHKIM FINO 59% 63 FLOIDA KËRPAÇI 28% 105 SPARTAK BRAHO* 6% 

21 VASILIKA HYSI 59% 64 FLAMUR GOLEMI 27% 106 TOM DOSHI 6% 

23 EDMOND HAXHINASTO 58% 64 KLODIANA SPAHIU 27% 107 ANDUEL XHINDI 5% 

24 LUAN BAÇI 55% 66 ANTONETA DHIMA 26% 107 HEKURAN HOXHALLI 5% 

24 MUSA ULQINI 55% 66 DASHAMIR SHEHI 26% 107 ILIR NDRAXHI 5% 

26 KLOTILDA BUSHKA 54% 66 NASIP NAÇO 26% 107 ILIR XHAKOLLI 5% 

27 BUJAR ÇELA 53% 69 ALMIRA XHAMBULLA 24% 107 IZMIRA ULQINAKU 5% 

27 KEJDI MEHMETAJ 53% 69 RAKIP SULI 24% 107 LORENC LUKA 5% 

27 LUAN DUZHA 53% 71 ROLAND XHELILAJ 23% 107 REME LALA 5% 

27 MYSLYM MURRIZI 53% 72 ADNOR SHAMETI 22% 114 NURI BELBA 3% 

27 VULLNET SINAJ 53% 72 OERD BYLYKBASHI 22% 115 ARBEN KAMANI 2% 

27 XHEMAL GJUNKSHI 53% 74 XHEVIT BUSHAJ 21% 116 ASTRIT VELIAJ* 2% 

33 VALENTINA DUKA 50% 75 ENDRIT BRAIMLLARI 20% 117 AGRON ÇELAJ 0% 

34 EGLANTINA GJERMENI 47% 76 GRIDA DUMA 20% 117 ANDON FRROKAJ 0% 

34 ERVIN SALIANJI 47% 76 LUAN HARUSHA 20% 117 GJETAN GJETANI 0% 

36 ENKELEJD ALIBEAJ 45% 76 ORIOLA PAMPURI 20% 117 LEFTER KOKA 0% 

37 KLAJDA GJOSHA 44% 79 FLORJON MIMA 19% 117 MONIKA KRYEMADHI 0% 

38 ANASTAS ANGJELI 42% 80 FATBARDHA KADIU 18% 117 RRAHMAN RRAJA 0% 

38 BLERINA GJYLAMETI 42% 81 SILVI CAKA 18% 117 SADRI ABAZI 0% 

38 EDMOND SPAHO 42% 82 HALIM KOSOVA 17% 124 VANGJEL TAVO 0% 

41 EDLIRA BODE 40% 83 FATMIR VELAJ 16% Deputetët Veliaj e Braho  

ushtruan mandat të pjesshëm 42 FLAMUR NOKA 40% 84 EDMOND LEKA 15% 
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8.5. TË DHËNA TË DETAJUARA TEKNIKE MBI KOMISIONET PARLAMENTARE:  

PJESËMARRJA DHE DISKUTIMET NË TË GJITHA KOMISIONET (NË PËRQINDJE)  

Komisionet parlamentare janë një aktivitet dhe një funksion me rëndësi në funksionimin e 

parlamentit. Sipas Rregullores, deputetët kanë përgjegjësinë të marrin pjesë minimalisht në një 

komision dhe me ndryshimet e vitit të kaluar, edhe në dy komisione njëherësh.  

Pjesëmarrja në mbledhjet e komisionit është një e dhënë me rëndësi sidomos për të krijuar kuorumin 

e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes, por edhe për të mbuluar shpenzimet financiare të 

deputetëve, të cilët midis të tjerash, paguhen për çdo mbledhje komisioni. Por pjesëmarrja nuk është 

e rëndësishme sesa kontributi politik dhe profesional në Komision me diskutime, debate, propozime, 

seanca dëgjimore, etj.  

Tabela më poshtë jep të dhëna të detajuara për çdo deputet në secilin prej Komisioneve të përhershme 

të Kuvendit gjatë sesionit të fundit parlamentar, janar – korrik 2018. 
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MBI INSTITUTIN E STUDIMEVE POLITIKE 

Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) është një organizatë e shoqërisë civile që vepron në 
fushën e demokratizimit dhe shtetit të së drejtës. Drejtor Ekzekutiv aktual është Prof. Afrim Krasniqi. 

ISP është e fokusuar në monitorimin e institucioneve demokratike, si dhe në hartimin e raporteve / 
analizave profesionale mbi problematika specifike politike me interes për qytetarët, shoqërinë dhe 
partnerët ndërkombëtarë. Pjesë e ISP janë ekspertë të njohur të zhvillimeve politike dhe të drejtësisë, të 
marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të marrëdhënieve publike. ISP publikon vazhdimisht raporte 
monitoruese.  

DISA NGA PROJEKTET KRYESORE TE REALIZUARA VITET E FUNDIT NGA ISP:  

 Database www.deputetim.al mbi monitorimin e Kuvendit të RSH (2017-2020) 

 Database www.vota.al mbi votën dhe subjektet zgjedhore 1991-2017 

 Database online www.muzeuimemories.info Shqipëria në periudhën komuniste 

 Database www.politike.al mbi partitë politike, zgjedhjet, organizimin e tyre, 2016-2017 

 Monitorim të reformës në drejtësi (nga 2016 dhe në vijim) 

 Monitorimin e ligjit të dekriminalizimit (studimi me gjetjet publikuat më 2018) 

 Monitorimin e demokracisë së brendshme në partitë politike (nga 2015). Raporte vjetore periodike 

 Monitorimin e reformës zgjedhore dhe komentar (broshurë) mbi ligjin “Mbi partitë politike” 

 Monitorimi i përfaqësimit të grave në partitë politike (2017) dhe në  zgjedhjet lokale 2015 

 Monitorim i zonave zgjedhore të riskut dhe të përfshirjes së elementëve të inkriminuar 2015-17. 

 Monitorim i qeverisë me ministra teknikë dhe botim profesional me gjetjet (2018) 

 Monitorim të Kuvendeve Kombëtare të partive kryesore. Anketime dhe raporte mbi gjetjet 

 Monitorim të çështjeve që lidhen me emigracionin / diasporën (nga 2018 në vijim) 

 Monitorimin e ligjit mbi të drejtën e informimit (nga 2014 dhe në vijim) 

 Monitorim të ligjit mbi qeverisjen vendore dhe efektet me ndarjen e re (nga 2016 dhe në vijim) 

 

 Raporti do tu shpërndahet në rrugë elektronike dhe të printuar të gjithë deputetëve në parlament, 
partive politike parlamentare, partnerëve të ISP, ekspertëve të angazhuar, si dhe mediave kryesore. 

 

 Të gjitha publikimet e ISP që lidhen me projekte kombëtare e ndërkombëtare (libra, studime, policy 
paper, raporte, etj) jepen falas për çdo të interesuar, si dhe publikohen në faqen zyrtare të ISP në 
formë të përmbledhur) 

 

 Për çdo interes, sugjerim apo informacion, mund të kontaktoni në çdo kohë ISP përmes adresës 
zyrtare, emailit, faqes së internetit, adresave të ISP në rrjetet sociale, etj.  

 
 
 

 
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë 
  

Parlamenti në pasqyrë : monitorim, analizë, 
problematika : janar-korrik 2018 / Afrim 

Krasniqi ; Instituti i Studimeve Politike. –  

Tiranë : ISP, 2018 

ISBN 978-9928-4418-5-0 

  
1.Parlamenti shqiptar   2.Monitorime  3.Raporte 

328(496.5) "2018" (047) 

http://www.isp.com.al/
http://www.deputetim.al/
http://www.vota.al/
http://www.muzeuimemories.info/
http://www.politike.al/
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