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PARLAMENT I PASTËR: LLOGARIDHËNIE DHE TRANSPARENCË  

RAPORTI I PLOTË PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2020 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e Programit të Shoqërisë Civile për 

Shqipërinë dhe Kosovën, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe 

menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët 

Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA) është duke realizuar projektin “Parlamenti i pastër: 

llogaridhënie dhe transparencë”. Periudha e zhvillimit të projektit është janar 2019 – prill 2020. 

Ky është raporti i katërt i projektit dhe përmbledh periudhën janar-prill 2020. 

 

GJETJET KRYESORE TË RAPORTIT (IV) 

 Në vlerësimin e përgjithshëm të ecurisë së monitorimit të ISP (janar 2019-prill 2020) 

është arritur të krijohet bazamenti ligjor, procedural dhe etik i jetësimit integral të 

Kodit të Sjelljes dhe parandalimit të Konfliktit të Interesit. Për herë të parë deputetët u 

përballën me procese gjyqësore dhe masa disiplinore në zbatim të KI dhe KS, si dhe u 

jetësua Regjistri përkatës i deklarimit. Bilanci pozitiv është modest, por përbën një 

bazë të qëndrueshme dhe të referueshme për rritje të standardeve në të ardhmen. 

 

 Sesioni aktual parlamentar u dominua nga aktiviteti në gjendje të jashtëzakonshme 

(gjendje e fatkeqësisë natyrore dhjetor 2019-qershor 2020), sidomos nga situata e 

pandemisë Covid-19, duke aplikuar praktika të reja parlamentare. Kalimi i aktivitetit 

online dhe në respekt me distancën fizike u shoqërua me cenimin e standardeve të 

transparencës, konsultimit dhe llogaridhënies publike. Kjo praktikë do të duhet të 

shërbejë si shtysë për të krijuar protokolle të reja të ngjashme në situata të njëjta në 

të ardhmen, duke evituar natyrën eksperimentale dhe problematikat e konstatuara 

gjatë 2020. 

  

 Kuvendi, me gjithë situatën e jashtëzakonshme, është përpjekur të respektojë për aq 

sa ka qenë e mundur, parimet e Kodit të Sjelljes dhe të Konfliktit të Interesit, - një 

tregues se tashmë, mekanizmi i krijuar pranohet si standard dhe mund të vijojë të jetë 

pikë referimi përmes përmirësimeve cilësore në të ardhmen.  

 

 Gjatë periudhës janar-prill 2020 ka pasur vetëm një deklarim të ri në Regjistrin e 

Konfliktit të Interesit. Nuk ka pasur pretendime të tjera për rast të konfliktit të 

interesit bazuar nga ligjërimi parlamentar. 

 

 Ndryshimet në Rregulloren e Kuvendit (2019) kërkojnë që secili grup parlamentar të 

ketë rregulloren e funksionimit të tij. ISP ka asistuar grupet e reja dhe deputetët e 

interesuar për të përfshirë në këto rregullore të brendshme standarde etike 

parandaluese për gjendje të mundshme të Konfliktit të Interesit. Ky është një zhvillim 
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pozitiv për parlamentin, për grupet dhe për problematikën e zbatimit integral të Kodit 

të Sjelljes. 

 

 Nga monitorimi i Kuvendit rezulton se sa herë ka debate të ashpra politike në Kuvend, 

deputetët dhe Kuvendi i shmangen rregullave etike të komunikimit dhe praktikave të 

përcaktuara në Rregulloren e Kuvendit. Disa raste flagrante të gjuhës fyese, 

denigruese, seksiste apo diskriminuese, të cilat në situata normale mund të ishin 

elementë penalizues sipas Kodit të Sjelljes, gjatë sesionit aktual u toleruan në emër të 

nevojës për t’u përqendruar tek axhenda dhe vendimmarrja finale parlamentare. Në 

të ardhmen praktika të tilla meritojnë shumë më tepër vëmendje dhe trajtim me 

standarde të njëjta. 

 

 Gjatë vitit 2020 vijon procesi gjyqësor për një rast të identifikuar nga ISP dhe ILDKPKI 

për gjendje në konflikt interesi dhe papajtueshmëri të mundshme të mandatit 

parlamentar. Ky është rasti i parë që përfundon në gjykatë, ndërkohë që Kuvendi, si 

palë në proces, do të duhej të kishte nisur procedura të verifikimit të brendshëm, 

praktikë të cilën ai nuk e ka ndjekur deri në prill 2020. 

 

 Gjithashtu gjatë 2019-2020 u evidentuan së paku dy raste të tjera: rasti kur ILDKPKI 

adresoi raportimet e ISP për konflikt interesi e papajtueshmëri mandati për një 

deputet, si dhe rasti i cenimit të dukshëm të praktikave etike në një emërim nga 

Kuvendi. Dy rastet iu përcollën nga ILDKPKI Kuvendit me kërkesën për të bërë një 

vlerësim të brendshëm të tij përmes strukturës së tij monitoruese. Deri në fundin e 

muajit prill 2020 Kuvendi nuk ka kthyer përgjigje për dy rastet, si dhe nuk ka provë se i 

ka trajtuar ato përmes strukturës së tij përgjegjëse. Shqetësimi i ngritur më parë nga 

ISP se strukturat administrative përgjegjëse në Kuvend nuk kanë fuqi të atillë sa të 

marrin në gjykim raste të konfliktit të interesit të deputetëve apo të vendimmarrjes së 

Kuvendit, u provua i drejtë në dy rastet e cituara më lart.  

 

 ISP realizoi në fundin e vitit 2019 një anketim me gratë deputete dhe më pas në mars 

2020 u angazhua në një trajnim me to, ku një prej aspekteve ishin çështjet që kanë të 

bëjnë me Kodin e Sjelljes, standardet dhe praktikat e mira të përfaqësimit dhe të 

aktivitetit parlamentar. Të dhënat e anketimit treguan se në dallim nga detyrimet në 

Rregullore, një pjesë e deputetëve (sidomos deputetët e rinj) nuk kanë marrë 

trajnimet e nevojshme nga Kuvendi dhe nuk i njohin sa duhet përgjegjësitë që burojnë 

nga Rregullorja dhe Kodi i Sjelljes. 

 

 Monitorimi gjatë sesionit të fundit parlamentar (janar-prill 2020) tregoi se nuk ka 

pasur më deklarime të deputetëve në Regjistrin e Dhuratave dhe as në Regjistrin e 

deklarimit për pjesëmarrje në veprimtari të organizuara nga të tretë. Nëse për rastin e 

parë mungojnë informacionet dhe denoncimet për raste të dyshuara, në rastin e dytë 

praktika e deklarimit vijon të jetë e mangët, pasi nga monitorimi i aktivitetit të 
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deputetëve janë evidentuar raste të shumta të pjesëmarrjes së deputetëve në 

aktivitete të të tretëve, të padeklaruara në Regjistër. 

 

 Gjatë periudhës janar-prill së paku një deputet u penalizua për sjellje jo etike në 

Kuvend, në zbatim të Kodit të Sjelljes. Dy raste të paralajmëruara në dhjetor 2019 nuk 

u trajtuan nga Kuvendi gjatë vitit 2020 ashtu siç ishte vepruar me raste të njëjta më 

parë. 

 

 Miratimi nga Kuvendi i disa akteve që lidhen me Aktet Normative të Këshillit të 

Ministave u krye pa verifikim të thelluar të rasteve të mundshme të konfliktit të 

interesit. Nga të dhënat e ISP rezultoi se në këto raste ka pasur indicie për të hetuar 

konfliktin e mundshëm të interesit, p.sh, kur një deputet votoi akte normative, të cilat 

u pasuan me strehimin e detyruar në hotelin që ai zotëron të disa qytetarëve të ardhur 

nga jashtë vendit në kuadër të COVID-19.  

 

 Praktika pozitive e bashkëpunimit me ILDKPKI gjatë 2019 tregoi se nëse ka vullnet 

pozitiv institucional, ekzistojnë garancitë ligjore për të përmbushur përgjegjësitë 

ligjore në rastet e konfliktit të interesit. Nëse në një rast të dyshuar ILDKPKI hetoi dhe 

mori masa penalizuese sipas ligjit, në një rast tjetër të dyshuar gjatë 2020 ILDKPKI 

ndoqi standard tjetër, - nuk bëri hetime, por ia përcolli dokumentacionin Kuvendit për 

të bërë vlerësimet e tij. Në mungesë të reagimit të Kuvendi, ILDKPKI gjithashtu nuk 

reagoi. Përvoja të tilla pozitive dhe kritike nxjerrin në pah nevojën e njësimit të 

standardeve të punës nga institucionet përgjegjëse për konfliktin e interesit , përfshirë 

ILDKPKI dhe Kuvendin. 

 

 Gjatë periudhës janar-prill 2020 ka pasur raste të pakta të deklarimeve e denoncime 

në media dhe publik për raste të mundshme të konflikit të interesit nga deputetët. 

Megjithatë edhe në këto raste Kuvendi nuk ndërmori akte verifikimi, si dhe nuk u 

respektua praktika sipas të cilës, në seancën më të parë deputeti duhet të sqarojë 

pozicionin e tij ndaj një akuze për konflikt të mundshëm interesi. Kuvendi si 

institucion, por edhe grupet parlamentare mund e duhet të jenë më të përfshira në 

zbatimin e detyrimeve të tilla që burojnë nga Kodi i Sjelljes dhe Rregullorja e Kuvendit. 
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I. NDIKIMI I SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME NË AKTIVITETIN PARLAMENTAR 

 

Në fillim të muajit dhjetor 2019 Kuvendi miratoi paketën e akteve ligjore që lidheshin me 

situatën e emergjencës së fatkeqësisë natyrore. Afati fillestar i gjendjes së tillë, u shty javën e 

fundit të muajit dhjetor me 3 muaj, deri më 31 mars 2020. Në këtë mënyrë sesioni i janarit 2020 

nisi në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme. Kjo situatë nuk ndikoi në zhvillimin normal të 

aktivitetit parlamentar (punës në komisione dhe në seancat plenare), por çoi në ndryshime të 

axhendës dhe metodikës së punës së parlamentit, sidomos në fokusimin tek aktet emergjente 

që lidheshin me situatën dhe administrimin e saj.  

Në mars 2020 Shqipëria u bë zyrtarisht pjesë e vendeve të prekura nga COVID-19 dhe për 

pasojë, Kuvendi ndërpreu punimet e tij midis datave 10 dhe 25 mars 2020. Ndërkohë në fundin 

e muajit mars u shpall gjendja e re e jashtëzakonshme, por me dallime thelbësore nga situata e 

mëparshme. I gjithë aktiviteti parlamentar në komisionet e posaçme dhe të përhershme të 

Kuvendit gjatë mars-prill 2020 u zhvillua online. Më 16, 23 dhe 30 prill u zhvilluan seanca 

plenare, por edhe ato në kushtet e emergjencës, pa prani të mediave dhe me një axhendë të 

imponuar nga legjislacioni emergjent.  

Aktiviteti parlamentar në kushtet e COVID-19 është unik dhe si i tillë, impakti i tij preku edhe 

raportet me standardet e transparencës dhe të llogaridhënies. Parlamenti fillimisht bëri përpjekje 

për të kthyer normalitetin përmes aktivitetit online. ISP me një deklaratë publike më 27 mars i kërkoi 

Kuvendit që situata e jashtëzakonshme të mos ndikojë në nevojën për funksionim transparent 

dhe në këtë kuadër Kuvendi “të zhvillojë seanca / mbledhje transparente në çdo strukturë të tyre 

vendimmarrëse, me qëllimin që qytetarët, media e shoqëria civile të kenë mundësi të 

monitorojnë dhe të informohen realisht mbi punimet, axhendën, debatet dhe vendimmarrjet 

gjatë gjithë periudhës së emergjencës”.  

Kuvendi reflektoi ndaj sugjerimeve dhe filloi aplikimin e mbledhjeve online në komisionet e 

përhershme. Ky hap pozitiv nuk ishte i plotë për sa kohë stafi i ISP dhe shoqëria civile nuk kishin 

akses në mbledhjet e komisionit dhe as në monitorimin e axhendës dhe vendimmarrjeve të tyre. 

Në funksion të nevojës për një transparencë më të madhe ISP publikoi më 8 prill një dokument 

të mbledhjes së Komisionit të Ligjeve, ku në një faqe përdorej 12 herë fjala “nuk dëgjohet” dhe 

për pasojë, dokumenti e humbiste vlerën referuese. ISP i kërkoi Kuvendit që mbledhjet e 

komisioneve të bëhen live për publikun. Deklarimi i ISP ku citohej edhe projekti i monitorimit të 

konfliktit të interesit dhe i Kodit të Sjelljes gjeti hapësirë publikimi në të gjitha mediat kryesore 

në vend, përfshirë gazetat më të mëdha dhe portalet më të lexuara.  

Gjatë datave 8-15 prill Kuvendi, përmes Sekretarit të Përgjithshëm dhe zyrtarëve të tjerë, 

komunikoi disa herë me ISP duke shprehur gatishmërinë për të përmirësuar praktikat e punës 

dhe për të evituar kritikat e drejta për standardet e transparencës. Kuvendi e përmirësoi 

metodikën e punës dhe kaloi në mbledhje live, ndaj edhe ISP përmes një deklarimi tjetër publik 

më 13 prill vlerësoi pozitivisht “vendimin e Kuvendit për të publikuar live mbledhjet e 

komisioneve parlamentare. Ky është një zhvillim i ri dhe pozitiv që vjen si përgjigje edhe ndaj 

sugjerimeve dhe rekomandimeve tona. Edhe në situata të jashtëzakonshme Kuvendi mbetet 
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organi kryesor i vendimmarrjes politike, ndaj 

mund e duhet të jetë në funksion të plotë 

duke ndjekur praktikat online, njësoj si në 

shumicën e vendeve evropiane”. Po ashtu ISP i 

vuri në funksion Kuvendit një listë të gjatë të 

praktikave parlamentare në vende të tjera ku 

aplikohen mbledhjet online në komisione dhe 

në seanca plenare. 

Zhvillimi i aktivitetit online të Kuvendit 

(komisione) dhe pa praninë e medias dhe 

vëzhguesve (seancat plenare), si dhe aktiviteti 

parlamentar me një staf të reduktuar 

emergjence kufizuan hapësirën e monitorimit 

të detajuar të praktikave të mundshme të 

konfliktit të interesit dhe të Kodit të Sjelljes.  

Kuvendi disa herë i përdori cilësitë e 

mësipërme të gjendjes për të justifikuar 

pamundësinë teknike të tij për të kthyer 

përgjigje për kërkesat për informacion apo 

për të aplikuar standarde të larta të 

transparencës për të gjithë dokumentacionin 

online.  

 

 

 

Janar - prill 2020, 

NJË DEKLARIM NË REGJISTRIN 
MBI KONFLIKTIN E INTERESIT 

 

Monitorimi i aktivitetit dhe 
deklarimeve publike nga deputetët në 
Regjistrin e Konflikit të Interesit tregoi se 
gjatë periudhës së katërt monitoruese, janar 
– prill 2020 ka posur vetëm një deklarim të ri 
në Regjistrin e Konfliktit të Interesit.  Në 
seancën e datës 20.1.2020 deputetja 
E.Gjermeni nuk mori pjesë në votimin për 
Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, post për të 
cilin konkurronte vëllai i saj. 

Mungesa e deklarimeve të tjera të 
reja nuk lidhet domosdoshmërisht me 
mungesën reale të rasteve që mund të 
përbënin konflikt interesi, por u ndikuan edhe 
me praktikat e reja të punës së parlamentit 
në kushtet e situatës së jashtëzakonshme. 
Punime online në komisione dhe seancat e 
pakta plenare lanë në hije nevojën për 
transparencë dhe llogaridhënie nga 
deputetët. 
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Për shembull, disa vendime dhe nisma ligjore u publikuan me vonesë, pa relacionin përkatës, pa 

të dhënë të detajuara të votës së deputetëve dhe pa asnjë prej dokumenteve shoqëruese mbi 

sugjerimet e ardhura nga institucionet e tjera, shoqëria civile apo ekspertiza e jashtme.  

Në aspektin afatshkurtër ishte e pritshme që aktiviteti në situatë të jashtëzakonshme të kishte 

ndikim edhe në cilësinë e aktivitetit parlamentar, por në aspektin afatgjatë përvoja me tërmetin 

dhe më pas me Covid-19 do të duhet të vlejë për të krijuar protokolle të gatshme të aktivitetit 

në raste të ngjashme pa cenuar standardet dhe kërkesat ligjore për një parlament sa më 

transparent e llogaridhënies. 
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II. KALIMI NGA MONITORIMI TEK PËRMIRËSIMI I PRAKTIKAVE PARLAMENTARE 

 

Në periudhën e katërt të projektit “Parlamenti i pastër: llogaridhënie dhe transparencë” stafi i 

ISP u fokusua tek ndikimi në përmirësimin e praktikave parlamentare lidhur me konfliktin e 

interesit dhe standardet e Kodit të Sjelljes.  

 

Duke përfituar nga fakti se me Rregulloren e re të Kuvendit grupet parlamentare janë të 

detyruara të kenë rregulloret e tyre të brendshme, ISP i ofroi asistencë dhe rekomandime secilit 

prej grupeve të reja parlamentare (Grupi Demokrat, Grupi i Pavarur, Grupi Demokraci dhe 

Drejtësi). Stafi i ISP ishte në komunikim me deputetë të vecantë dhe drejtues të grupeve për të 

nxitur nevojën që brenda akteve të tyre rregullatore të vendosin dispozita konkrete të filtrimit 

paraprak të rasteve të konfliktit të interesit dhe të rritjes së standardeve të komunikimit dhe 

sjelljes etike.  

 

Secili prej grupeve ka qenë bashkëpunues dhe i interesuar për një këndvështrim të ri më cilësor 

të praktikave të transparencës dhe llogaridhënies, si dhe për respektimin integral të Kodit të 

Sjelljes. Ky është një zhvillim i rëndësishëm pozitiv, pasi vetë qëllimi i projektit ka qenë 

sensibilizimi dhe krijimi i instrumenteve të qëndrueshme të evitimit të rasteve të konfliktit të 

interesit dhe të ndërgjegjësimit për parimet e Kodit të Sjelljes. ISP është në pritje që me kthimin 

e normalitetit në aktivitetin parlamentar secili prej grupeve parlamentare të publikojë 

rregulloret e tyre të funksionimit si dhe mekanizmat vetërregullatorë për shmangien paraprake 

të praktikave të mundshme të konfliktit të interesit.  

 

Deputetët: 35% nuk kanë marrë trajnime nga Kuvendi 

Në mars 2020, ISP organizoi trajtim një ditor me gratë deputete në Kuvendin e Shqipërisë, si 

pjesë të një trajtimi dy ditor të bashkërenduar edhe me partnerë të tjerë kombëtarë dhe 

ndërkombëtarë. Në të njëjtën kohë ISP publikoi edhe një studim me gjetjet e një anketimi me 

gratë deputete mbi nevojat, përceptimet e tyre mbi politikën, vlerësimet për politikën dhe 

aktivitetin parlamentar, si dhe me sfidat e ardhshme.  

 

Në anketim 35% e grave deputete deklaruan se nuk kanë marrë pjesë në trajnimet e ofruara nga 

Kuvendi, megjithatë 93% e grave deklaruan se kanë marrë pjesë në trajnime për konfliktin e 

interesit dhe 93% kanë marrë pjesë në trajnime për Rregulloren e Kuvendit dhe Kodin e Sjelljes, 

kurse 80% kanë marrë pjesë në trajnime që lidhen me transparencën e llogaridhënien.  

 

Të dhënat e anketimit kanë vlerë në kontekstin e konfliktit të interesit dhe Kodit të Sjelljes, pasi 

sipas Rregullores së Kuvendit, të gjithë deputetët duhet të zhvillojnë trajnime dhe Kuvendi 

duhet t’u ofrojë trajnime të vazhdeshme. Fakti se 35% deklaruan se nuk kanë marrë pjesë ose 

nuk iu është ofruar trajnim nga Kuvendi, përbën një lajm shqetësues dhe shprehje të nevojës 

për përmirësimin e këtij treguesi në të ardhmen. 
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Rekomandime, rrjetëzim dhe sensibilizim për Kuvendin 

Gjatë periudhës janar – prill 2020, ISP iu përgjigj kërkesave të Kuvendit për shprehje opinionesh, 

duke dërguar në Kuvend rekomandime dhe vlerësime për ligje specifike. I tillë ishte opinioni i 

shkruar për dy nismat e mazhorancës për ndryshime në praktikën kushtetuese e ligjore të 

kryerjes së betimit për anëtarët e Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese, magjistratëve, etj. 

Vlerësimet e ISP u kërkuan më pas edhe nga Presidenti i Republikës, i cili i citoi ato në një prej 

konferencave të shtypit të tij lidhur me këtë problematikë. 

 

Gjithashtu ISP në kuadër të rrjetit të disa organizatave të shoqërisë civile, ku rol koordinues ka 

KSHH, iu bashkua nismave sensibilizuese dhe adresuese në Kuvend lidhur me paketën ligjore për 

median, paketën ligjore të njohur si “paketa KÇK”, si dhe për ndryshimet me procedurë të 

përshpejtuar të Kodit Penal në prill 2020. 

 

 

Rasti “Abazi”, procesi vijon në Gjykatën Administrative  

Praktika e ndjekur nga ISP në verifikimin e të dhënave lidhur me deputetin S.Abazi, si dhe 

vendimi respektiv penalizues i ILDKPKI përfundoi në proces gjyqësor në Gjykatën Administrative 

në Tiranë. ISP vijon ta ndjekë procesin dhe ende nuk ka një vendimmarrje prej saj.  

 

Në komunikimin shkresor bazuar në të drejtën e informimit, si palë e tretë në dijeni, ISP iu 

drejtua Gjykatës Administrative Tiranë për të mësuar mbi ecurinë konkrete të praktikës 

gjyqësore, por në përgjigjen e dhënë nga kryetari i Gjykatës, kërkesa u refuzua duke e 

konsideruar objektin e saj jo në përputhje me parimet që ndjek gjykata në raport me të dhënat 

personale. ISP nuk ndan të njëjtin qëndrim me Gjykatën, jo vetëm për shkak se është palë 

indirekte e përfshirë në praktikën që po gjykohet prej saj, por edhe për shkak se një prej 

standardeve në një shtet e shoqëri demokratike është informimi i publikut lidhur me rastet 

hetimore dhe gjykimet ndaj funksionarëve të lartë publikë, sidomos kur akuza lidhet me 

funksionin publik dhe jo me të dhënat personale. ISP do e adresojë shqetësimin e tij edhe në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, Komisionierin e të Drejtës së Informimit dhe në Inspektoratin e Lartë 

të Drejtësisë, si një prej rasteve të cenimit të të drejtës së informimit. 

 

 

Rasti “Ylli”, ILDKPKI i kërkon Kuvendit të mbajë qëndrim institucional 

Më 9 janar 2020 ISP i adresoi ILDKPKI kërkesën për hetim dhe vendimmarrje mbi gjendjen e 

mundshme në konflikt interesi të deputetit F.Ylli. Nga të dhënat e ekipit monitorues dhe 

ekspertëve të angazhuar në projekt nga ISP, deputeti është pronar i vetëm (zotërues pasiv i 

kuotave të kapitalit) i subjektit  "House of Arts", subjekt i cili ka konkurruar dhe është shpallur 

fitues në disa tendera të organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë ku deputeti është funksionar. Për 
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më tepër subjekti është shpallur fitues nga vetë Kuvendi në së paku katër raste në zërin 

“shpenzime për pritje dhe përcjellje”. 

 

Më 14 shkurt 2020 ILDKPKI iu përgjigj ISP dhe për dijeni Kuvendit, duke konkluduar se në raste 

të tilla “verifikimi dhe hetimi i rastit të dyshuar duhet të bëhet nga Autoriteti Përgjegjës për 

parandalimin e konfliktit të interesave të Kuvendit të Shqipërisë”. Sipas ILDKPKI, në nenin 10 të 

ligiit nr.9367, përcaktohet roli aktiv i institucioneve publike në mbledhjen e informacionit për 

interesat private të zyrtarit. Shkresa kërkon që në përfundim të verifikimit dhe hetimit të rastit 

të njoftohet ILDKPKI për vendimmarrjen.  

 

Deri më 30 prill 2020 ISP nuk ka pasur përgjigje nga Kuvendi, pavarësisht kërkesave të 

vazhdueshme për informacion, lidhur me përmbushjen e detyrimit të përcaktuar në letrën e 

ILDKPKI. 

 

 

Pesë raste në ndjekje në gjendje të konfliktit të interesit, pengesa nga strukturat 
shtetërore në dhënie informacioni 

Gjatë periudhës janar – prill 2020 ekipi monitorues i ISP kishte disa raste të tjera të dyshuara të 

gjendjes së së paku pesë deputetëve në konflikt të mundshëm interesi ose në papajtueshmëri të 

mandatit parlamentar me aktivitetet e tyre financiare dhe funksione të tjera paralele. Nëse gjatë 

periudhës së parë të projektit kishte më shumë vëmendje e reflektim nga strukturat shtetërore 

për dhënie informacioni, pas largimit të opozitës kryesore parlamentare, dhe sidomos gjatë 

sesionit të vjeshtës 2019 dhe pranverës 2020, është konstatuar ndryshim negativ në sjelljen e 

institucioneve në trajtimin e kërkesave për informacion.  

 

Kështu për shembull, ISP ka ndeshur me vështirësi në marrjen e të dhënave, p.sh:  

 

 Një deputet, paralelisht me funksionin parlamentar dhe rolin aktiv në çështjet e 

drejtësisë, ka të dhëna të besueshme të dokumentuara se ushtron ndërkohë edhe 

aktivitet privat në fushën e drejtësisë. Stafi i ISP mblodhi deklarime, fotografi, video, etj, 

për ta dëshmuar mundësinë që deputeti është në kushtet e konfliktit të interesit dhe 

papajtueshmërisë në funksion, por ndjekja e mëtejshme e hetimeve pranë ILDKPKI u 

pamundësua për shkak të situatës emergjente që krijoi COVID 19. Gjithashtu gjatë kësaj 

periudhe edhe institucionet vendore e qendrore shtetërore nuk kthyen përgjigje zyrtare 

mbi kërkesat që ISP adresoi për më shumë informacion për rastin e mësipërm. 

 

 Një rast tjetër lidhet me aktivitetin e një deputeti në fushën e mjekësisë, ku duke qenë 

aktiv në debatet dhe vendimmarrjet lidhur me shëndetësinë në parlament dhe aktivitetit 

privat fitimprurës në shëndetësi, mund të jetë krijuar një situatë e konfliktit të interesit. 

Në ballafaqimin e të dhënave të ISP me ILDKPKI është pranuar e konfirmuar ky rast i 

konfliktit të interesit deri në papajtueshmëri të ushtrimit të mandatit parlamentar, 
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megjithatë institucionet e tjera ekzekutive dhe ato të drejtësisë nuk kanë qenë 

bashkëpunuese për zbardhjen dhe ndjekjen e rasteve të tilla. 

 

 Gjatë miratimit të masave të jashtëzakonshme (COVID-19), stafi i ISP mori denoncime 

dhe mblodhi të dhëna mbi mundësinë e gjendjes në konflikt interesi të një deputeti, i cili 

i votoi aktet në komision dhe në parlament, ndërkohë që nga raportimet mediatiake 

rezultoi se, bazuar në aktet e miratuara nga Kuvendi, qytetarët e kthyer nga vendet e 

tjera janë strehuar kryesisht në hotel/hotele që janë pronë e deputetit1. ISP kërkoi më 

shumë informacion nga ministritë e linjës dhe institucionet vendore, por situata e krijuar 

pamundësoi marrjen e informacionit zyrtar brenda muajit prill. 

 

 ISP ka evidentuar edhe dy raste të tjera deputetësh, të cilët mund të jenë në konflikt 

interesi për shkak të aktiviteteve financiare e profesionale që zhvillojnë paralelisht me 

funksionin parlamentar. Edhe në këto raste, koha e shkurtër në dispozicion të projektit 

dhe vështirësitë në marrjen e të dhënave zyrtare nga institucionet, e bënë të pamundur 

të ketë një konkluzion publik dhe ndjekje ligjore të dy rasteve, megjithëse është detyrë e 

Kuvendit dhe sidomos e ILDKPKI të vijojë verifikimet dhe hetimet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PD kërkon shpjegime nga qeveria: Kovalishenca u kthye në karantinë, pse paguan hotelet e Sadri Abazit për 

strehimin e emigrantët  https://dosja.al/pd-kerkon-shpjegime-nga-qeveria-kavalishenca-u-kthye-ne-karantine-
pse-paguan-hotelet-e-sadri-abazi-per-strehimin-e-emigrantin/ 

https://dosja.al/pd-kerkon-shpjegime-nga-qeveria-kavalishenca-u-kthye-ne-karantine-pse-paguan-hotelet-e-sadri-abazi-per-strehimin-e-emigrantin/
https://dosja.al/pd-kerkon-shpjegime-nga-qeveria-kavalishenca-u-kthye-ne-karantine-pse-paguan-hotelet-e-sadri-abazi-per-strehimin-e-emigrantin/
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III. MONITORIMI I SEANCAVE DHE KOMISIONEVE: GJETJE E PROBLEMATIKA 

Monitorimi i komisioneve parlamentare në periudhën e punës së rregullt (janar-shkurt 2020) 

dhe të situatës së emergjencës (mars – prill 2020) konkludoi në gjetje të njëjta, pavarësisht 

problematikave teknike dhe vështirësive të periudhës së dytë.  

 

 Ekipi monitorues i ISP vlerësoi se drejtimi i mbledhjeve të komisioneve dhe standardet e 

punës së tyre varen kryesisht nga përkushtimi dhe raporti që kryetari/kryetarja e 

Komisionit krijojnë me anëtarët e tij. Në rastet kur drejtuesit e mbledhjeve i respektojnë 

praktikat e mira, Rregulloren dhe  të drejtën e çdo deputeti për angazhim (p.sh. 

komisioni i tregtisë, i integrimit, i çështjeve sociale, etj), mbledhjet janë të rregullta dhe 

reflektojnë një mjedis parlamentar serioz dhe funksional. Në rastet kur drejtuesi i 

komisionit hyn në konflikt të vazhdueshëm me anëtarët, axhendën dhe të ftuarit 

(komisioni për median dhe edukimin), standardet e punës së komisionit paraqesin 

devijime serioze nga praktikat e mira parlamentare dhe për rrjedhojë, përcillen në 

raportimet e medias në publik si investim negativ për vetë imazhin e Kuvendit. Në rastet 

kur drejtuesit e komisioneve imponojnë kontrollin mbi axhendën dhe vendimmarrjen 

(komisioni i ligjeve, komisioni i ekonomisë, etj) krijohen mosmarrëveshje, incidente dhe 

kontestime për vetë produktin e komisionit dhe praktikat e ndjekura parlamentare. 

 

 Vlerësimi i dytë ka të bëjë me mungesën e një mekanizmi të vetë komisioneve për të 

parandaluar rastet e mundshme të konfliktit të interesit dhe të interpretimeve kritike 

mbi të. Për shembull, e drejta e çdo deputeti për të marrë pjesë në mbledhjet e 

komisioneve duhet siguruar, por pa injoruar nevojën që deputetët, sidomos ata që kanë 

biznese në fusha të vendimmarrjes së komisioneve, të ndjekin standarde etike dhe të 

shmangin në maksimum pjesëmarrjen dhe votën në vendimmarrje që lidhen indirekt me 

bizneset ose ish-bizneset e tyre.  

 

 Vlerësimi i tretë lidhet me praktikat e emërimeve nga Kuvendi të zyrtarëve të ndryshëm 

dhe standardin (ende të munguar) e verifikimeve të thelluara mbi konfliktin e 

mundshëm të interesit të kandidatëve që zgjidhen dhe emërohen. Kuvendi ka pasur disa 

raste, përfshirë edhe një adresim i ILDKPKI dhe ISP, për shkelje të praktikave të mira 

parlamentare nga së paku dy komisione dhe nuk ka ndodhur ende që vetë komisionet t’i 

marrin në shqyrtim këto pretendime dhe të kenë një sistem verifikimi dhe vlerësimi 

institucional. Po ashtu, në një numër institucionesh, përfshirë AMA, ISSK, AMF, BBQ, etj, 

Kuvendi ka zgjedhur anëtarë të bordeve drejtuese apo strukturave të tyre drejtuese, disa 

prej të cilëve mund të jenë në konflikt interesi me aktivitetin privat e profesional që 

zhvillojnë, paralelisht me mandatin që fitojnë përmes votimit në parlament. ISP i ka 

adresuar disa raste të tilla në raportet e mëparshme, por Kuvendi nuk ka pasur një 

sistem reflektimi ndaj pretendimeve e rekomandimeve të tilla. 

 

 Vlerësimi i katërt lidhet me vonesat e Kuvendit në përpushjen e detyrimeve të tij ligjore 

në zgjedhjen / emërimin e disa zyrtarëve të lartë, përfshirë ato të anëtarëve apo 
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drejtuesve në institucione në varësi të tij, duke lejuar vende vakante për një kohë të 

gjatë apo tejkalim të mandateve kohore të fituara në parlament. Praktika të tilla krijojnë 

dyshime për vendime selektive dhe interesa jo etike në parlament, fenomene për të cilat 

edhe ISP ka raportuar e rekomanduar zgjidhje në të kaluarën, por Kuvendi ende nuk ka 

krijuar një sistem funksional dhe optimal ndjekjeve dhe zgjidhjeje. 

 

Nga monitorimi i seancave plenare rezultoi se edhe gjatë periudhës janar-prill 2020 pati raste të 

shumta të debatit mbi rregullat etike, Kodin e Etikës, zbatimin e Rregullores dhe sanksioneve, si 

dhe së paku dy raste të ndërprerjes së seancës për shkak të incidenteve të krijuara.  

 

 Deputeti A.Alimadhi më 23 janar deklaroi se do të bojkotonte mbledhjet e Komisionit 

për shkak se ndjehej i fyer nga gjuha dhe gjestet që kolegët e tij deputetë përdornin 

ndërkohë që ai diskutonte në komision. Ky është rasti i parë kur një deputet bën një 

protestë të tillë për shkak të situatës jo etike në Komision, megjithatë ky i fundit nuk 

mbajti ndonjë qëndrim dhe shqetësimi i deputetit nuk mori përgjigje nga asnjë prej 

organeve të ndryshme të Kuvendit. 

 Në janar gjatë seancës plenare pati shkëmbime replikash mbi etikën dhe me elementë 

fyes midis zv/kryetarëve të Kuvendit. Deputeti M.Murrizi u akuzua se përdori fjalor 

diskriminues me bazë gjinore dhe u paralajmërua për shkelje të Kodit të Etikës. 

Drejtuesja e seancës tha se deputeti e ka shkelur disa herë Kodin e Sjelljes në fjalimet e 

tij, megjithatë gjatë sesionit aktual asnjëherë Kuvendi nuk mori në shqyrtim pretendime 

të tilla, sipas Rregullores. Incidenti i mësipërm përfundoi me ndërprerjen e seancës për 

shkak të bllokimit të foltores dhe replikave, megjithatë nuk pati vijim të shqyrtimit të 

rastit në Sekretariatin e Etikës. 

 Më 17 shkurt në seancë gjatë replikave midis drejtuesit të Kuvendi, G.Ruçi dhe deputetit 

K.Gjuzi, u deklarua prej të parit se “juve në seancën e kaluar ju është hequr e drejta e 

fjalës, pasi në kundërshtim me Rregulloren keni përdorur një fjalor të papërshtatshëm 

për etikën parlamentare ndaj një kolegeje deputete dhe do të bënit shumë mirë, në 

reflektim të atij ofendimi që i ke bërë koleges, të kërkonit falje”. Duke e marrë të 

mirëqenë një rast të tillë, praktikat e mira parlamentare kërkojnë që kritika të tilla të 

trajtohen nga Sekretariati për Etikën, proces që nuk ndodhi. 

 Më 12 shkurt deputeti K.Gjuzi iu referua të drejtës zakonore në debatin parlamentar, gjë 

që solli tërheqjen e vëmendjes nga drejtuesja e seancës V.Hysi. Ajo deklaroi se “ju tërheq 

vëmendjen për gjuhën jo etike dhe kërcënuese” dhe për paradoks, vetë deputeti kërkoi 

ta çojnë rastin e tij në Sekretariatin për Etikën për vlerësim, gjë që nuk ndodhi. 

 Më 2 mars pati një shkëmbim replikash lidhur me Kodin e Sjelljes midis drejtueses së 

seancës V.Hysi dhe deputetit K.Papa. Konkretisht, drejtuesja e seancës e kritikoi 

deputetin se “kur adresoni shqetësimet e zgjedhësve, duhet të jeni korrektë dhe të mos 

flisni për gjëra të cilat nuk na takojnë”. Replikat çuan në tërheqjen e vëmendjes për 

respektimin e Rregullores dhe Kodit të Sjelljes dhe kërcënimin e zonjës Hysi “ju tërheq 
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vëmendjen dhe do t’ju çoj për procedurë disiplinore në Sekretariatin e Mandateve”. Më 

pas ajo njoftoi dhënien e masës së dytë, “vërejtje”, megjithatë nuk pati as dërgim të 

rastit në Sekretariat dhe ndryshim të qëndrimeve nga dy palët. 

 Gjatë sesionit janar-prill 2020 ka pasur 4-5 deputetë, kryesisht të opozitës parlamentare, 

të cilët në deklarimet dhe fjalimet e tyre në seancat plenare dhe në komisione, 

përdornin terma denigrues dhe fyes ndaj deputetëve të tjerë, ndaj institucioneve, ndaj 

grave deputete dhe ndaj kundërshtarëve të tyre politikë. Media ka raportuar 

vazhdimisht për momente të tilla kritike dhe që përbëjnë jo vetëm një devijim 

domethënës nga praktika e Kodit të Sjelljes, por edhe cenojnë aktivitetin dhe imazhin e 

parlamentit në publik. 

Një prej problematikave të konstatuara nga monitorimi është edhe aplikimi i standardeve të 

ndryshme në raste të njëjta të shkeljes së etikës gjatë fjalimeve në seancën plenare, përfshirë 

edhe praktikat e dyfishta në varësi nga përkatësia politike. Ndaj deputetëve të mazhorancës dhe 

anëtarëve të qeverisë janë toleruar fjalime dhe deklarime, të cilat, kanë qenë dukshëm në 

kundërshtim me rregullat etike, ndërkohë që për deputetët e opozitës parlamentare raste të 

tilla shoqërohen me kërcënim direkt për masa disiplinore.  

 

 Më 3 shkurt deputeti R.Gjoni kritikoi drejtuesit e Kuvendit për mos respektim të Kodit të 

Etikës dhe të standardeve të Rregullores në aktivitetin parlamentar, “për t’i tërhequr 

vëmendjen Kryeministrit për atë gjuhë fyese, shpërfillëse dhe arrogante këtu në parlament”. 

Sipas tij, “kemi të bëjmë me një grua, me një zonjë, me një nënë, që u fye rëndë gjatë fjalës 

së Kryeministrit nuk u mor asnjë masë. Ju vraponi për të na treguar neve librin e procedurës 

apo Kodin e Etikës, kur themi ndonjë fjalë apo kërkojmë të drejtën e fjalës, e ndërkohë që nuk 

u tha asgjë ndaj Kryeministrit, i cili fyen opozitën dhe tallet me shqiptarët dhe hallet e tyre, 

asnjë fjalë”. Pretendimi i deputetit lidhej me një fjalim të kryeministrit në seancën e datës 

30 janar, gjatë të cilit ai iu adresua me fjalor fyes kryetares së grupit parlamentar 

“Demokrat”, Rudina Hajdari.  

 

 Kryeministri i përsëriti termat e personalizuar fyes ndaj deputetes edhe në seancën e datës 

16 prill, megjithatë në asnjërin rast drejtuesit e seancës nuk ndërhynë për të paralajmëruar 

etikën dhe masat sipas Rregullores. Përkundrazi, drejtuesit e seancës në dy rastet ndërhynë 

kundër deputetes ose ndonjë kolegu të saj, të cilët protestuan nga vendi për gjuhën fyese të 

përdorur. 

  

Elementë të tjerë të konstatuar nga ligjërimi parlamentar janë paqartësia e deputetëve rreth 

situatës në konflikt interesi ndaj “të tretëve”, si dhe përdorimi i parlamentit si tribunë ku 

zhvillohen replika politike me aktorë politikë që nuk janë të pranishëm dhe as pjesë e tij.  

 

Konkretisht,  

 Në të njëjtën seancë deputeti K.Gjuzi i konsideroi grupet e interesit në konflikt interesi gjatë 

debatit mbi procesin konsultativ dhe detyrimin e Kuvendit për të tërhequr vlerësimet e 
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ndryshme, përfshirë edhe ato të grupeve të interesit. Diferenca në interpretim midis 

“konfliktit të interesit” dhe “grupeve të 

interesit” referuar këtyre të fundit, ka qenë 

pjesë e debatit dhe e interpretimeve të 

ndryshme edhe në komisione parlamentare 

dhe në debatet mediatike, ku janë përfshirë 

edhe deputetë. 

 

 Më 17 shkurt deputeti S. Jenishehri deklaroi 

për të dytën herë në parlament se Gjykata 

Kushtetuese dhe vetë gjyqtarët e Gjykatës 

Kushtetuese janë në konflikt interesi me 

nenet në axhendën në parlament, me 

pretendimin se “i kanë dhënë të drejtë vetes 

dhe të gjithë gjyqtarëve e prokurorëve të 

marrin një vendim, që dihet se është i 

padrejtë”. Pretendimi i tij nuk mori përgjigje 

dhe nuk pati prej deputetit raportim të 

pretendimeve në strukturën përkatëse 

verifikuese të Kuvendit. 

 

 Në seancën e datës 2 mars deputeti F. Nasufi 

ngriti me të drejtë shqetësimin lidhur me 

etikën parlamentare.  
 

Sipas tij, “një shqetësim tjetër ka të bëjë me etikën tonë në komunikim, me gjuhën e urrejtjes 

që përcjellim ne politikanët, duke gjeneruar konflikt, dhunë, destruktivitet, varfëri shpirtërore 

dhe anti-ligj. Unë nuk jam këtu për të mbajtur ndonjë leksion, por nuk mund të hesht për 

fyerjet, fjalorin ordiner dhe zhargonin e rrugës, që nuk kursen as zonjat e nderuara”.  
 

Megjithatë, ai e bëri deklaratën jo në lidhje me Kuvendin, por me deklarimet jashtë 

Kuvendit, një praktikë që vazhdimisht përdoret në ligjërimin politik dhe që në thelb, më 

shumë e dëmton sesa e ndihmon perceptimin publik ndaj Kuvendit. Deklarata në këtë rast u 

bë në kontestin e luftës politike dhe replikave midis mazhorancës dhe ish opozitës 

parlamentare jashtë parlamentit. 

 

 
Rasti “Gjoni”, penalizimi i vetëm për Kodin e Sjelljes  

Më 13 shkurt Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën mori në shqyrtim kërkesën e 

kryetarit të Kuvendit për marrje të masës disiplinore ndaj deputetit Ralf Gjoni. Në përfundim, 

Sekretariati deklaroi se deputeti nuk ka respektuar "tërheqjen e vëmendjes" nga drejtuesi i 

seancës, mbështetur ne nenin 48 te rregullores, për arsye të diskutimit jashtë thelbit të çështjes, 

Regjistri Elektronik i Lobuesve me 55 

organizata, përfshirë ISP 

Regjistri i lobuesve vijoi të jetë 

online dhe i hapur edhe në periudhën 

janar-prill 2020. Gjatë fundit të vitit 

2019 ISP tentoi të bëjë regjistrimin në 

Regjistër, por kërkesa nuk mori 

përgjigje. Pas komunikimeve të 

përsëritura me parlamentin, në shkurt 

u bë regjistrimi i ISP në listën e 

organizateve me të drejtë lobuese në 

Kuvend.  

Regjistri nuk ka ndonjë vlerë 

ose rol të rëndësishëm, gjithësesi është 

një përpjekje e parlamentit për të 

krijuar database me organizata, për të 

pasur akses direkt në monitorime ose 

rekomandime ndaj komisioneve të 

përhershme në Kuvend. 

 



RAPORT MBI KONFLIKTIN E INTERESIT DHE RESPEKTIMIN E KODIT TË SJELLES NË KUVEND                                     JANAR - PRILL 2020      

 

17 | F a q e  
 

si dhe nuk ka reflektuar pas dhënies “vërejtje” dhe vazhduar ta mbajë të zaptuar foltoren edhe 

pasi drejtuesi i seancës në bazë të nenit 64/2 të Rregullores ka dhënë masën disiplinore "heqje e 

të drejtës së fjalës". Po ashtu, deputeti nuk ka pranuar të dalë nga salla edhe kur drejtuesi i 

seancës bazuar në nenin 65, pika I germa a, të Rregullores së Kuvendit i ka dhënë masën 

disiplinore "përjashtim nga seanca plenare" dhe ka përdorur fjalë fyese ndaj drejtuesit të 

seancës. Mbi këtë bazë me 3 vota pro dhe 1 kundër u vendos përjashtimi i tij nga pjesëmarrja në 

komisione dhe në seancë plenare deri në 10 ditë. 

 

Rasti, argumentet dhe përjashtimi janë në përputhje me Rregulloren, por ISP në tërësinë e 

monitorimit të rasteve të ngjashme konstaton se në këtë rast kemi të bëjmë me një incident të 

evitueshëm që u krijua më shumë nga komunikimi i nervozuar dhe i personalizuar.  

 

Gjatë periudhës janar – prill ka pasur raste të tjera (edhe nga i njëjti deputet) që është përdorur 

gjuhë komunikimi jo etike shumë më e avancuar, është cenuar rregullorja lidhur me procedurën 

shumë më rëndë, si dhe ka pasur impakt në vijueshmërinë e seancës shumë më të madh, dhe 

megjithatë nuk ka pasur nisma për masa disiplinore dhe as mbledhje të Sekretariatit përkatës. 

Ky është një tregues se standardi i respektimit të rregullave etike nuk është i përcaktuar 

qartësisht dhe se aplikohet në varësi nga rrethanat, deputetët dhe vendimmarrja e drejtuesit të 

seancës. 

 

 

Monitorimi i medias, raste të pakta të raportimeve dhe vemendjes ndaj KI  

Gjatë periudhës janar-prill 2020 stafi monitorues i ISP konstatoi se ka pasur rënie të ndjeshme të 

raportimeve të medias ndaj rasteve të mundshme të konfliktit të interesit.  

 Media i dha vëmendje të madhe rasteve të skandaleve në paraqitjen etike të 

deputetëve, siç janë fjalimet jo etike në parlament, akuzat  jo etike të tyre në deklarimet 

në rrjetet sociale, replikat në seancat plenare, etj, por nuk pati hetime dhe as raportime 

të thelluara mbi konfliktet e interesit. 

 

 Në mars 2020 kryetari i PD Basha akuzoi deputetin dhe ministrin Ahmetaj për konflikt 

interesi dhe kërkoi dorëheqjen e tij. Sipas pretendimeve të ofruara në media, "Ministri 

është në konflikt interesi” pa adresuar të dhëna të detajuara në publik. Akuza u përsërit 

disa ditë, të gjitha mediat e raportuan, por asnjë media nuk u investua në hetimin e 

detajuar të saj. Vetë ministri deputet i hodhi poshtë akuzat, kurse institucionet 

përgjegjëse, përfshirë struktura përkatëse në parlament dhe në Këshillin e Ministrave 

dhe ILDKPKI nuk dhanë deklarime dhe as nuk ka të dhëna se janë angazhuar për 

zbardhjen e rastit. 

 

 Në rrethanat kur akuzat mund të provohen, sjellje të tilla injoruese ndaj tyre përbëjnë 

zhvillim shqetësues, por edhe në rastet kur akuzat bëhen vetëm në kuadrin e retorikës 
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dhe sulmeve politike pa pasur elementë të dukshëm të provës ilustruese, dëmtohet 

koncepti i luftës ndaj konfliktit të interesit dhe standardi në trajtimin e tij. 

 

Media ka pasur raportime të gjera sidomos me tonë kritike të incidenteve dhe fjalimeve të 

ndryshme në parlament, të cilat në kundërshtim edhe me rregullat etike, kanë tërhequr 

vëmendjen e saj.  

 Në një prej seancave në mars, deputeti K.Papa u citua në pjesën më të madhe të 

mediave online lidhur me një deklaratë të tij personale, ku përdorte terma diskriminues 

dhe një gjuhë jo të përshtatshme për gratë.   

 

 Më 16 prill 2020 mediat kryesore përfshirë edhe ato televizive i dhanë hapësirë 

replikave jo etike midis deputetit K.Gjuzi dhe kryetarit të Kuvendit G.Ruçi. Gjithashtu 

pjesë e raportimeve të vazhdueshme në media, por edhe e kritikave për fjalorin jo etik 

në komunikim kanë qenë edhe deputetët M.Murrizi, R.Gjoni apo L.Maliqi nga opozita, si 

dhe T.Balla, E.Braçe, etj, të përdorura në parlament ose në rrjetet sociale.  

 

Në prill pati një rast të dorëheqjes publike për shkak të konfliktit të interesit të një gjyqtareje 

(F.Hajdari) në një proces gjyqësor ku objekt janë politikanë ish deputetë (L.Basha).  

 

 Ky rast nuk ka të bëjë direkt me monitorimin e Konfliktit të Interesit në Kuvend, por 

është shprehje e përgjithshme e sensibiliteteve në respektimin e parimeve të Konfliktit 

të Interesit dhe përfshin indirekt edhe ish opozitën parlamentare dhe vajzën e gjyqtares, 

deputete në parlament. 
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IV. ISP, SENSIBILIZIM PUBLIK MBI NEVOJËN E TRANSPARENCËS 

Gjatë periudhës në monitorim (janar – prill 2020), ISP u angazhua jo vetëm në monitorimin 

teknik të aktivitetit parlamentar, por edhe në përpjekjet sensibilizuese dhe nxitëse të Kuvendit 

për të aplikuar standarde më të larta të transparencës dhe llogaridhënies. Një prej rasteve të 

susksesshme të ndërhyrjes së ISP lidhej me punën e Kuvendit në kushtet e situatës Covid-19, 

dhe nevojës për kalimin e punimeve online. ISP adresoi së paku tri deklarime publike për 

Kuvendin, ndaj të cilave mori përgjigje konstruktive dhe gatishmëri për bashkëpunim dhe 

përmirësim të praktikave të punës.  

 

Në linket e mëposhtme janë disa prej publikimeve në mediat kryesore në vend të shqetësimeve 

dhe nismave të ISP lidhur me standardet e transparencës së parlamentit: 

 

 Rikthehet aktiviteti parlamentar, ISP apel Kuvendit: Mbledhje transparente në çdo strukturë 

vendimmarrëse  

https://www.newsbomb.al/rikthehet-aktiviteti-parlamentar-isp-apel-kuvendit-mbledhje-

transparente-ne-cdo-strukture-vendimarrese-200310 

 ISP apel Kuvendit: Mbledhje transparente në çdo strukturë vendimmarrëse  

https://www.facebook.com/isp.com.al/photos/a.685716698138019/2889486714427662/ 

 ISP, vlerësim pozitiv Kuvendit pwr futjen e sistemit online live tw mbledhjeve 

https://www.facebook.com/isp.com.al/photos/a.685716698138019/2922312001145133/ 

 TV News 24 dhe Ballkanweb. “Nuk dëgjohet qartë”, ISP: Mbledhja on line e Komisionit të 

Ligjeve me probleme, ja 12 rastet  

https://www.balkanweb.com/nuk-degjohet-qarte-isp-mbledhja-on-line-e-komisionit-te-ligjeve-me-

probleme-ja-12-rastet/ 

 TV Abcnews. Rrëzohen dekretet, çfarë ndodh në mbledhjet online të Kuvendit të Shqipërisë 

https://abcnews.al/rrezohen-dekretet-cfare-ndodh-ne-mbledhjet-online-te-kuvendit-te-shqiperise/ 

 TV Fax News: “Nuk dëgjohet, nuk dëgjohet…”, Kuvendi rrëzon dekretet e Metës në terr informativ, 

Manja i mat kohën kolegut 

 https://www.faxweb.al/nuk-degjohet-nuk-degjohet-kuvendi-rrezon-dekretet-e-metes-ne-

terr-informativ-manja-i-mat-kohen-kolegut/ 

 Gazeta “Panorama”: Dje u rrëzuan dekretet e Metës/ “Nuk dëgjohet qartë”, çfarë ndodh në 

mbledhjet online të Kuvendit të Shqipërisë dhe rreziku që vjen pas 

http://www.panorama.com.al/dje-u-rrezuan-dekretet-e-metes-nuk-degjohet-qarte-cfare-ndodh-ne-

mbledhjet-online-te-kuvendit-te-shqiperise-dhe-rreziku-qe-vjen-pas/ 

 Gazeta DITA. “Nuk dëgjohet qartë”, mbledhjet online të Kuvendit me probleme 

http://www.gazetadita.al/nuk-degjohet-qarte-mbledhjet-online-te-kuvendit-me-probleme/ 

 Gazeta SHQIP. “Nuk dëgjohet qartë”, mbledhjet online të Kuvendit me probleme, ja 12 rastet  

https://www.gazeta-shqip.com/2020/04/08/nuk-degjohet-qarte-mbledhjet-online-te-kuvendit-me-

probleme-ja-12-rastet-dokumenti/ 

 Gazeta SOT. “Nuk dëgjohet qartë, nuk dëgjohet...”, ISP ngre shqetësimin e madh për mbledhjet 

‘online’ të Kuvendit të Shqipërisë: Kanë probleme, ja 12 rastet! 

https://sot.com.al/politike/nuk-degjohet-qarte-nuk-degjohet-isp-ngre-shqetesimin-e-madh-per-

mbledhj 

https://www.newsbomb.al/rikthehet-aktiviteti-parlamentar-isp-apel-kuvendit-mbledhje-transparente-ne-cdo-strukture-vendimarrese-200310
https://www.newsbomb.al/rikthehet-aktiviteti-parlamentar-isp-apel-kuvendit-mbledhje-transparente-ne-cdo-strukture-vendimarrese-200310
https://www.facebook.com/isp.com.al/photos/a.685716698138019/2889486714427662/
https://www.facebook.com/isp.com.al/photos/a.685716698138019/2922312001145133/
https://www.balkanweb.com/nuk-degjohet-qarte-isp-mbledhja-on-line-e-komisionit-te-ligjeve-me-probleme-ja-12-rastet/
https://www.balkanweb.com/nuk-degjohet-qarte-isp-mbledhja-on-line-e-komisionit-te-ligjeve-me-probleme-ja-12-rastet/
https://abcnews.al/rrezohen-dekretet-cfare-ndodh-ne-mbledhjet-online-te-kuvendit-te-shqiperise/
https://www.faxweb.al/nuk-degjohet-nuk-degjohet-kuvendi-rrezon-dekretet-e-metes-ne-terr-informativ-manja-i-mat-kohen-kolegut/
https://www.faxweb.al/nuk-degjohet-nuk-degjohet-kuvendi-rrezon-dekretet-e-metes-ne-terr-informativ-manja-i-mat-kohen-kolegut/
http://www.panorama.com.al/dje-u-rrezuan-dekretet-e-metes-nuk-degjohet-qarte-cfare-ndodh-ne-mbledhjet-online-te-kuvendit-te-shqiperise-dhe-rreziku-qe-vjen-pas/
http://www.panorama.com.al/dje-u-rrezuan-dekretet-e-metes-nuk-degjohet-qarte-cfare-ndodh-ne-mbledhjet-online-te-kuvendit-te-shqiperise-dhe-rreziku-qe-vjen-pas/
http://www.gazetadita.al/nuk-degjohet-qarte-mbledhjet-online-te-kuvendit-me-probleme/
https://www.gazeta-shqip.com/2020/04/08/nuk-degjohet-qarte-mbledhjet-online-te-kuvendit-me-probleme-ja-12-rastet-dokumenti/
https://www.gazeta-shqip.com/2020/04/08/nuk-degjohet-qarte-mbledhjet-online-te-kuvendit-me-probleme-ja-12-rastet-dokumenti/
https://sot.com.al/politike/nuk-degjohet-qarte-nuk-degjohet-isp-ngre-shqetesimin-e-madh-per-mbledhj
https://sot.com.al/politike/nuk-degjohet-qarte-nuk-degjohet-isp-ngre-shqetesimin-e-madh-per-mbledhj
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 Gazeta Telegraf. Koronavirusi, Ulsi Manja si “virus” dhe heshtja e Gramoz Ruçit 

https://telegraf.al/politike/koronavirusi-ulsi-manja-si-virus-dhe-heshtja-e-gramoz-rucit/ 

 Portali Politiko.al. “Nuk dëgjohet”, ISP publikon dokumentin e mbledhjes online te ‘Ligjet’: 

Rrëzimi i dy dekreteve të Metës, jo transparent 

https://politiko.al/nuk-degjohet-isp-publikon-dokumentin-e-mbledhjes-online-te-ligjet-rrezimi-i-dy-

dekreteve-te-metes-jo-transparent/ 

 Portali Citynews. ISP jep alarmin për aktivitetet online të Kuvendit/ Mungon transparenca, 

dyshime mbi besueshmërinë 

https://www.cna.al/2020/04/08/isp-jep-alarmin-per-aktivitetet-online-te-kuvendit-mungon-

transparenca-dyshime-mbi-besueshmerine/ 

 Mbledhja on line e Komisionit të Ligjeve, ISP apel Kuvendit 

https://gotanews.tv/mbledhja-on-line-e-komisionit-te-ligjeve-isp-apel-kuvendit/ 
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