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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Përshëndetje, kolegë! 

Fillojmë mbledhjen e komisionit me rendin e ditës sipas njoftimit.  

Kuorumi i nevojshëm për vlefshmërinë e mbledhjes është i plotë.  

Sot kemi tri çështje në rend dite, tre projektligje për ratifikim të marrëveshjeve 

ndërkombëtare. Konkretisht, kemi një projektligj për ratifikimin e memorandumit të 

mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga 

Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë, dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të 

Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, 

për shkëmbimin e informacionit për qëllime të lidhura me migracionin. 

Çështja e dytë është sërish një projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Emirateve të Bashkuara 

Arabe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit”. 

Çështje të tretë kemi projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare kuadër të 

partneritetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i 

Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Europian për rregullat specifike të zbatimit të 

asistencës financiare të BE-së, për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të Instrumentit për 

Asistencën e Para-anëtarësimit (IPAIII)”.  

Këto janë tri çështjet në rend dite. Janë të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e 

institucioneve përkatëse në emër të nismëtarit.  

Para se të fillojmë me çështjet, më duhet t’ju njoftoj, kolegë, se me vendim të kryesisë 

së komisionit, në vijim të raportimeve të institucioneve të pavarura dhe nevojave që ngritën 

institucionet e drejtësisë për disa ndryshime dhe përmirësime ligjore, në kuadër të përmirësimit 

të funksionalitetit të sistemit të drejtësisë, është ngritur një grup pune me përfaqësues nga 

maxhoranca në komision dhe nga opozita, i cili po punon bashkë me ekspertët dhe në konsultim 

me partnerët ndërkombëtarë për adresimin e këtyre shqetësimeve. 

Grupi i punës përbëhet nga unë, nga zonja Çupi, zoti Gazmend Bardhi, zoti Toni Gogu 

dhe nga zoti Klevis Xhoxhi, por do t’ju njohim në vijim me ecurinë e kësaj pune. 

Kryesia e komisionit e ka marrë këtë vendim. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Është grup pune.  

Sigurisht, kolegë, pasi grupi i punës të ketë një produkt, i cili do të shpërndahet tek të 

gjithë anëtarët e komisionit para se nisma të marrë formën konkrete të depozitimit.  
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Vijojmë me çështjen e parë në rendin e ditës, projektligjin “Për ratifikimin e 

memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë, dhe qeverisë së Mbretërisë 

së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve 

të Brendshme, për shkëmbimin e informacionit për qëllime të lidhura me migracionin”.  

Ne jemi komision për dhënie mendimi. Relator do të jetë kolegu Klevis Xhoxhi.  

Nga nismëtarët janë njoftuar dhe janë prezentë zoti Andi Mahila, zëvendësministër i 

Brendshëm, zonja Suela Jahaj, drejtoreshë e Integrimit dhe Koordinimit të marrëveshjeve dhe 

Asistencës, si dhe zoti Saimir Boshnjaku, drejtor i Departamentit të Kufirit dhe Migracionit në 

po të njëjtën ministri.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në rregull. 

E rëndësishme është që zëvendësministri Mahila është prezent.  

Mirë se erdhët! 

Atëherë, zoti Mahila, fjala është për ju të prezantoni projektligjin, për të vijuar me 

relatorin.  

Andi Mahila – Faleminderit! 

E nderuar zonja kryetare e komisionit, 

Të nderuar anëtarë të komisionit, deputetë të Kuvendit, 

Projektakti, i cili diskutohet sot, ka për qëllim ratifikimin e memorandumit të 

mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga 

Ministria e Brendshme, dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së 

Veriut, përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, për shkëmbimin e informacionit për 

qëllime të lidhura me migracionin.  

Paraqitja për miratim e këtij projektakti bazohet në nenin 100 të Kushtetutës dhe në 

nenin 17 të ligjit nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”. 

Dokumenti rregullon procedurat e shkëmbimit të informacionit, duke përfshirë të dhënat 

personale ndërmjet palëve për çështje që lidhen me migracionin si një element i rëndësishëm 

dhe në interes legjitim të kryerjes së kontrollit të drejtë dhe efektiv të migracionit.  

Shkëmbimi i informacionit do të kryhet në ato raste kur ka baza të arsyeshme dhe të 

vërteta për të besuar se dhënia e informacioneve është e nevojshme për palën tjetër që e merr 

atë, për të realizuar qëllimet e saj në lidhje me migracionin e paligjshëm.  

Informacioni mund të shkëmbehet sipas këtij memorandumi mirëkuptimi vetëm në 

masën që është i rëndësishëm, i nevojshëm dhe i përshtatshëm për qëllimet e pjesëmarrësve në 
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lidhje me migracionin dhe aq sa lejohet nga legjislacionet e brendshme dhe detyrimet 

ndërkombëtare të pjesëmarrësve.  

Shkëmbimi i këtij informacioni dhe përdorimi më pas i tij janë komponentë të 

nevojshëm për kryerjen e kontrolleve efikase për migracionin, me qëllim forcimin e kufijve 

përkatës dhe që për palët përbën interes të rëndësishëm publik. 

Në kuadër të këtij memorandumi mirëkuptimi, qëllimet lidhur me emigracionin 

nënkuptojnë mënyrën e rregullimit se në cilat raste dhe mbi cilat baza ndonjë person mund të 

udhëtojë, të hyjë apo të qëndrojë në një nga vendet pjesëmarrëse dhe mbështetjen e përpjekjeve 

për kontrollin e migracionit, përfshirë ndjekjen penale për veprimtari të lidhura me të. 

Sipas rastit dhe në kuadër të veprimtarisë së Ministrisë së Brendshme, kjo e fundit mund 

të përfshijë informacion lidhur me veprimtaritë në luftën kundër terrorizmit, sigurisë kombëtare 

ose kriminalitetit, të cilat janë fusha të angazhimit dhe bashkëpunimit midis të dyja vendeve 

tona.  

Çdo shkëmbim informacioni do të jetë në përputhje me qëllimin e këtij memorandumi 

mirëkuptimi dhe shkëmbimi do të kryhet në mënyrë të sigurt dhe konfidenciale ndërmjet 

palëve.  

Memorandumi është miratuar në parim me vendimin e datës 11.05.2022 të Këshillit të 

Ministrave dhe është nënshkruar në datën 16.05.2022. 

Për sa i takon konsultimit me institucionet tona, memorandumi është dërguar për 

mendim pranë Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë së Përgjithshme, Komisionerit për Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale, si dhe DSIK-së.  

Ministria e Financave dhe Ekonomisë është shprehur parimisht dakord dhe pa komente, 

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme është shprehur parimisht dakord me një koment, i 

cili është marrë parasysh dhe është reflektuar në tekst; Ministria e Drejtësisë është shprehur 

dakord; Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është shprehur parimisht dakord; 

Prokuroria e Përgjithshme është shprehur parimisht dakord, si dhe DSIK-ja është shprehur 

parimisht dakord me një koment në lidhje me shkëmbimin e informacionit të klasifikuar.  

Theksojmë se memorandumi i mirëkuptimit synon shkëmbimin e informacionit të 

zakonshëm, duke përfshirë të dhënat personale për çështje që lidhen me migracionin, ku subjekt 

i të dhënave është çdo person fizik.  

Në rast nevoje për shkëmbimin e informacionit të klasifikuar do të veprohet në bazë të 

ligjit nr. 8457/1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar me 
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vendimin nr. 377, datë 31.05.2001 të Këshillit të Ministrave “Për sigurimin e informacionit të 

klasifikuar sekret shtetëror në marrëdhëniet ndërkombëtare”, i ndryshuar””.  

Për sa u takon çështjeve financiare, pjesëmarrësit do të mbulojnë kostot e tyre dhe do 

të përdorin pajisjet dhe burimet e tyre njerëzore për kryerjen e veprimtarisë sipas këtij 

memorandumi mirëkuptimi. 

Ky memorandum nuk parashikon kosto shtesë në buxhetin e Ministrisë së Brendshme, 

pjesë e programit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Mahila! 

Fjalën e ka relatori, zoti Xhoxhi. 

Klevis Xhoxhi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Të nderuar kolegë, 

Sot diskutojmë projektligjin “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Brendshme e 

Republikës së Shqipërisë, dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe 

Irlandës së Veriut, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, për shkëmbimin e 

informacionit për qëllime të lidhura me migracionin”.  

Më lejoni në fillim të përgëzoj Ministrinë e Brendshme, në fakt, për këtë reagim të 

shpejtë në kohë për ratifikimin e këtij memorandumi, nisur edhe nga shqetësimet e fundit nga 

pala e Britanisë së Madhe për sa i përket migracionit të paligjshëm! 

Më lejoni t’ju them edhe risitë e këtij projektligji, që janë: ndalimi i migracionit të 

paligjshëm, lëvizjet e paligjshme të organizuara të njerëzve, falsifikimi dhe mashtrimi me 

dokumente në lidhje me migracionin; veprimtari që lidhen me migracionin e paligjshëm të 

shtetasve të vendeve pjesëmarrëse, si dhe informacioni lidhur me veprimtarinë në luftën kundër 

terrorizmit, sigurisë kombëtare ose kriminalitetit. 

Kolegë, ky është një projektligj që ne e shqyrtojmë në cilësinë e komisionit për dhënie 

mendimi, është në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjin “Për marrëveshjet ndërkombëtare 

në Republikën e Shqipërisë”.  

Kështu që unë ju ftoj ta miratojmë.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Xhoxhi! 

Ka pyetje nga kolegët për përfaqësuesit e ministrisë?  

Po, zoti Sula. 

Dashnor Sula – Faleminderit, zonja kryetare! 
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Do të kërkoja mirëkuptimin tuaj, të kolegëve të maxhorancës dhe të opozitës, në 

kuptimin nëse do të zgjatem, sepse është një material ose është një aktmarrëveshje të cilën do 

të duhet ta trajtojmë me shumë kujdes, por ka nevojë edhe për t’u treguar shumë të kujdesur, 

si dhe për të ditur realitetin se ku ndodhemi dhe përse ka lindur domosdoshmëria që kjo 

aktmarrëveshje të miratohet me kaq urgjencë.  

Me sa di unë, ne kemi pasur bashkëpunim ose marrëdhënie me Anglinë, e cila ka 

funksionuar ose nuk ka funksionuar. Megjithatë, unë do të kaloj direkt tek analiza dhe do të 

kërkoja shpjegime për shifrat, që nuk është se i kam nxjerrë unë, por janë shifra që ekzistojnë. 

Po të klikosh në internet, i gjen tek Eurostat-i.  

Mendoj se janë shifra të cilat duhet të na bëjnë të gjithëve të ndihemi të shqetësuar, 

sepse është një shqetësim tashmë, pasi ne e dimë se me Anglinë ka një situatë ekstreme... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Me Britaninë? Mua më pëlqen të them “Anglinë”, meqenëse për mbretëreshën...  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Gjithsesi, unë do të bëj një parashtrim për sa i përket çështjes së shifrave para se të dal 

te pyetjet. 

Nga të dhënat zyrtare të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, për periudhën qershor 

2021-qershor 2022, flasim gjithmonë për aplikimet e rregullta, ku kanë aplikuar shtetas 

shqiptarë, pasi e dimë se jo të gjithë aplikojnë dhe kemi emigrantë të paligjshëm në numër 

mjaft të madh, pra po të shikosh shifrën, janë 7267 aplikime për azil nga shtetas shqiptarë, nga 

63 mijë që ka pasur për të gjithë në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo do të thotë se shqiptarët zënë 

një shifër relativisht të lartë, ndërkohë që gjatë periudhës së pandemisë 2020-2021 ishin 3578 

aplikime.  

Gjatë vitit 2020 janë regjistruar 2882 aplikime nga shtetas shqiptarë në këtë vend, gjatë 

vitit 2021 ishin 4853 aplikime, që vijnë duke u rritur, dhe për periudhën qershor 2021-qershor 

2022 aplikimet për azil nga shtetas shqiptarë janë rritur me 3689 aplikime.  

Deri në 30 qershor të vitit 2022 janë 14471 aplikime për azil nga shtetas shqiptarë në 

Mbretërinë e Bashkuar, në pritje të një vendimi.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Sepse zëvendësministri nuk na i dha këto shifra ose do të kishte qenë mirë t’i kishim 

pasur këto shifra, ndaj po mundohem t’i jap unë. 

Situatë jashtëzakonisht e trishtë u përket emigrantëve të kapur në situatë të parregullt, 

por për ato që nuk janë kapur nuk e dimë. Është si puna e historive të problemit të lëvizjes së 

drogave që njëri kapet, 10 nuk kapen ose 90 nuk kapen.  
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Në total, në periudhën qershor 2021-qershor 2022 emigrantë të kapur në situatë të 

parregullt janë 24 mijë në total, gjatë periudhës janar-qershor 2022 janë 12 mijë e 747... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk po u futem shifrave të tjera, por mendoj se kaq shifra mjaftojnë. 

Do të ishte... 

Urdhëroni? 

(Kryetarja e komisionit flet pa mikrofon.) 

Dakord, mund të ishte, por nuk kam asgjë personale me zëvendësministrin.  

Po them se do të kishte qenë në nderin e vetë komisionit, po edhe të Ministrisë së 

Brendshme që ne të kishim pasur shifra ose një analizë të hollësishme të këtyre shifrave, sepse 

e thashë në fillim, nevoja që ka lindur për të pasur një aktmarrëveshje të re me Mbretërinë e 

Bashkuar tregon se ka një urgjencë dhe kjo është një kërkesë jo e palës sonë, por e palës së 

tyre. 

Pyetja ime do të ishte e drejtpërdrejtë: nevoja për një memorandum mirëkuptimi 

nënkupton se eksperienca e mëparshme e shkëmbimit të informacionit deri tani ka qenë 

joefikase dhe jo plotësisht funksionale?  

Së dyti, a ka Shqipëria marrëveshje të ngjashme me vendet e tjera, kryesisht të 

Bashkimit Europian, ku ekziston gjithashtu një potencial relativisht i lartë emigracioni dhe i 

paligjshëm ndaj këtyre vendeve apo të potencialit të aktiviteteve të kundërligjshme, përfshirë 

edhe krimin e organizuar?  

Se, nëse do të ndodhë që këtë rrugë që ka nisur Anglia, do ta kërkojnë edhe shtete të 

tjera, do të jetë pastaj jashtëzakonisht shqetësuese, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për lëvizjen 

e emigracionit të paligjshëm, bëhet fjalë, siç edhe ju e shpjeguat me të drejtë, edhe për arsye të 

terrorizmit apo të krimit të organizuar, gjë që tregon se ka një shqetësim jashtëzakonisht të 

lartë. 

Mbi çfarë eksperiencash është bazuar dhe është përpiluar kjo marrëveshje me 

Mbretërinë e Bashkuar? Mbi cilat arsye është lipsur nevoja për miratimin e një memorandumi 

të tillë? Çfarë nuk ka funksionuar në praktikën e deritanishme të shkëmbimeve të informacionit 

për migracionin në Mbretërinë e Bashkuar?  Cilat ishin pengesat kryesore që hasnin palët për 

shkëmbimin e informacionit konkretisht me Mbretërinë e Bashkuar deri sot?  

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Sula! 

Po, zoti Mahila. 

Andi Mahila – Faleminderit për përgjigjen! 
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Sot në Komisionin e Ligjeve grupi ynë është paraqitur për të prezantuar në mënyrë 

konçize memorandumin. Nuk kemi një kërkesë për statistika. Natyrisht, statistikat janë ato të 

cilave iu referua deputeti, për shkak se iu referua thjesht statistikave të Eurostatit, të cilat si 

tekst i kam përpara dhe mund t’jua lexoj... 

Pra, ne këtu kemi ardhur për të prezantuar memorandumin.  

Po, është e vërtetë, edhe referuar statistikave, që ka çështje shqetësuese që lidhen me 

migracionin e paligjshëm të shtetasve tanë në Britaninë e Madhe. Ky memorandum është pjesë 

e angazhimeve shtetërore për të rregulluar, për të plotësuar dhe për të pasuruar ato 

bashkëpunime ose ato përcaktime që kanë qenë deri tani.  

Duhet të informoj që midis Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë ka një memorandum të 

mëparshëm mirëkuptimi të miratuar në mars të vitit 2013. Ky memorandum i sotëm erdhi si 

rezultat edhe i situatës, edhe i kërkesave të të dyja palëve, kryesisht të palës sonë dhe, kur them 

të palës sonë, flas edhe për Policinë e Shtetit dhe Departamentin e Kufirit dhe Migracionit, për 

të pasuruar dhe për të rregulluar disa elemente të atij memorandumit prej vitit 2013, edhe për 

faktin se në vitin 2013 Britania e Madhe ishte pjesë e BE-së, rregullohej dhe ishte e detyruar të 

zbatonte edhe disa nga përcaktimet e legjislacionit të BE-së, ndërkohë tani, siç e dimë, është e 

shkëputur, siç ka ndodhur e njëjta histori edhe me marrëveshjen e ripranimit me Britaninë e 

Madhe, që e kaluam para disa kohësh në parlament. Pra, kjo është pjesa teknike.  

Njëra nga pyetjet ishte: a ka qenë efikas bashkëpunimi i deritanishëm? Natyrisht që ka 

qenë efikas, madje marrëdhëniet e institucioneve të sigurisë të Shqipërisë dhe të Britanisë së 

Madhe vlerësohen të jenë në një nivel shumë të mirë. Pa dyshim, trendet dhe situatat 

ndryshojnë në momente të caktuara, siç ishte edhe ky i pranverë – verës së këtij viti, se vetëm 

për këtë periudhë ka një shqetësim të migracionit të paligjshëm të shtetasve tanë në Britaninë 

e Madhe. Kjo lidhet me disa elemente, nuk është vetëm një, që kryesisht ka të bëjë me situatën 

në Britaninë e Madhe, me procesin zgjedhor atje, me dorëheqjen e kryeministrit dhe të tjera me 

radhë. Natyrisht, është edhe periudha që ndihmon, sepse pranvera dhe vera ndihmojnë 

përdorimin e detit, meqenëse kryesisht kanë lëvizur nga deti. Po, kemi një rritje këtë vit, por 

vitin e kaluar kanë qenë vetëm 23 shtetasit shqiptarë që kanë kaluar me varka nëpërmjet La 

Manshit.  

Pjesa e azilkërkuesve, është një çështje tjetër diskutimi. Çështja e këtyre 7267 

azilkërkuesve të këtij viti, është një diskutim tjetër. Natyrisht, ka një rritje edhe të 

azilkërkuesve. Kohët e fundit, edhe në median tonë, me burim median britanike janë bërë disa 

herë diskutime dhe publikime shifrash, të cilat në raste të caktuara edhe janë kundërshtuar, po 

vetë nga burime në Britaninë e madhe. Kështu që, ka qenë efikas bashkëpunimi, por pse 
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kërkojmë ta thellojmë dhe ta pasurojmë bashkëpunimin, nuk do të thotë që s’ka qenë efikas 

deri tani. 

 A ka Shqipëria me BE-në marrëveshje të ngjashme? 

 Po, patjetër që ka, sepse ka një marrëveshje kuadër për ripranimin, por këtu jemi duke 

diskutuar për shkëmbimin e informacionit për çështje të migracionit dhe jo vetëm. Siç e 

theksova kur bëra prezantimin, në raste të caktuara, kur ministritë e brendshme respektive do 

ta vlerësojnë, do të shkëmbejnë informacion edhe për çështje të krimit të organizuar, antiterrorit 

apo trafikimeve të ndryshme. Këtu kemi të bëjmë me një fushë të normuar. Me këtë 

memorandum thjesht pasurojmë, thellojmë dhe intensifikojmë bashkëpunimin, natyrisht edhe 

për shkak të situatës që kemi. 

Klotilda Bushka - Faleminderit, zoti Mahila! 

Pyetje të tjera kolegë? 

Po, zonja Bardeli. 

Greta Bardeli – Faleminderit, kryetare! 

Zëvendësministri sapo e tha vetë që shifrat janë alarmante, edhe situata është e tillë në 

vend. Kolegu im më parë renditi një sërë verifikimesh, që kishte bërë, si dhe listoi numrin e 

frikshëm të emigrantëve në këto shtete. Pyetja ime lind natyrshëm: a thua ka mbetur rini më në 

këtë vend? A thua kemi më të rinj nëpër qytete, nëpër fshatra? Sepse këto statistika që tregohen 

këtu janë alarmante për gjithësecilin prej nesh. Ju si ministri e linjës, a keni bërë një analizë? 

A keni bërë ndonjë studim për të verifikuar pse po ndodh gjithë ky shpopullim? Pse po largohet 

gjithë kjo rini? A thua vjen kjo edhe për shkak të pasigurisë së rendit dhe qetësisë në vend? A 

thua ky memorandum i zgjidh hallet dhe problemet e vendit tonë?  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Zoti Mahila, përgjigjuni për çështjet që ju takojnë. 

Andi Mahila – Për saktësim, meqë më përmendët me emër, unë thashë që janë statistika 

alarmante, dhe nuk paraqita ndonjë alarm. Meqenëse jemi te statistikat, periudha qershor... 

(Ndërhyrje nga salla pa mikrofon) 

Nuk është ashtu. 

Klotilda Bushka - Kolegë, do ta dëgjojmë zëvendësministrin? 

Andi Mahila – Unë nuk thashë që është alarm. Unë thashë që ka një problematikë, që 

është e rëndësishme dhe që duhet trajtuar dhe po trajtohet. Patjetër, ka rëndesën dhe rëndësinë 

e vet, por në bazë të statistikave, persona të paligjshëm, jo që kanë kaluar La Manshin, por 

shtetas shqiptarë të paligjshëm të mbërritur në Britaninë e Madhe, për të cilët ju thatë se totali 

është 24 004, gjatë periudhës qershor 2021- qershor 2022, janë 12 747 persona. Kjo është një 
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shifër 2% më e ulët krahasuar me vitin 2019 përpara pandemisë. Pra, po ta shikojmë si trend 

ka një ulje, thjesht për ta saktësuar. 

 Pastaj, për sa i përket studimit dhe verifikimeve, pa diskutim që është bërë, sepse vetë 

fakti që po them shifra tregon se ato janë verifikuar. Ndërkohë, këtu kam pa fund shifra, për 

çdo pyetje mund të ketë një shifër, por nuk është ky objekti për të cilin kemi ardhur këtu. Unë 

i kam për shkak të dosjes, dhe për shkak të ndjekjes që i bëjmë çështjes. Kjo tregon edhe një 

herë tjetër, që shifrat dhe statistikat ne i kemi në vëmendje në çdo moment, por këtu kemi 

ardhur për këtë marrëveshje. 

Marrëveshja e memorandumit që po diskutojmë sot, patjetër që nuk do të zgjidhë hallet, 

dhe që me firmosjen e këtij memorandumi nuk do të kalojnë më shtetas shqiptarë në Britaninë 

e Madhe në mënyrë të paligjshme, nuk është kjo. Është e njëjta marrëveshje që bërë edhe 

qeveria e vitit 2013. Është i njëjti memorandum që është bërë edhe atëherë, thjesht ky 

memorandum është pasuruar, sepse jemi gati 9 vjet mbrapa dhe kanë ndryshuar, edhe situata, 

edhe teknologjia është pasuar, edhe shkëmbimi i informacionit nuk bëhet sot siç bëhej në vitin 

2013. Pra, ka sisteme të tjera, legjislacionet kanë ndryshuar dhe kjo marrëveshje po përshtatet 

me këto ndryshime. Këtë po bëjmë sot. 

Për sa i përket situatës, shteti shqiptar ka edhe një strategji për migracionin, por këtu 

kemi të bëjmë edhe me çështjen e diskutimit midis zgjedhjes dhe zgjidhjes. Që të migrosh është 

një zgjedhje e kujtdo dhe këtu kemi të bëjmë me pjesën e lëvizjes së lirë të qytetarëve. Që të 

migrosh në mënyrë të paligjshme, kjo është një zgjedhje e gabuar. 

(Ndërhyrje nga salla pa mikrofon) 

Jo, nuk kemi ardhur për këtë dhe mos më keqkuptoni. Nuk kemi ardhur për këtë gjë, 

por kjo situatë ka të bëjë me pjesën e alarmimit. 

(Ndërhyrje nga salla pa mikrofon) 

Ishte pjesë e përgjigjes që i dhashë zonjës. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Mahila! 

Fjala për zotin Xhoxhi dhe pastaj për zotin Alibeaj. 

Kolegë, ju lutem, a ka mundësi të jemi seriozë dhe të dëgjojmë njëri - tjetrin? Nuk mund 

të flasim të gjithë në kor. Flet njëri, përgjigjet tjetri dhe dëgjojmë të gjithë. Nuk mund të flasim 

nga vendi. Kur të merrni fjalë, secili jep komentin e vet. 

Zoti Xhoxhi. 

Klevis Xhoxhi - Faleminderit, zonja kryetare! 

Në plotësim të atyre që tha edhe zëvendësministrit, është e vërtetë që migracioni nuk 

është një fenomen që lindi sot, por ka vite me radhë që ndodh. Ajo që dua t’ju them, kolegë, 



12 

 

është se ne po diskutojmë memorandumin, i cili në thelb ka shkëmbimin e informacionit. Po të 

kthehemi në pikën 4, është përcaktuar që çdo pjesëmarrës në këtë memorandum, do të 

përcaktojë një oficer ndërlidhës, i cili do të jetë përgjegjës për të garantuar zbatimin, 

funksionimi e dispozitave të këtij memorandumi. Çfarë është ky shkëmbim informacioni? Ndër 

të tjera, shkëmbimi i informacioni do të jetë: kush janë ndihmësit e njohur dhe të dyshuar; kush 

janë pasagjerët që mbërrijnë me dokumente të pamjaftueshme dhe detajet e tyre të rezervimit 

për udhëtim; cilat janë adresat e strehëve të sigurta dhe të tjera të ngjashme; detajet e 

automjeteve me të cilat udhëtojnë; numrat e telefonit; identitete të tjera, njerëz që mund të kenë 

ndryshuar emrin ose mbiemrin, si dhe skanime të dokumenteve të udhëtimit dhe numra të 

dokumenteve të udhëtimit. 

Pra, parashikohet qartë sesi do të bëhet përdorimi i lejuar dhe përhapja e informacionit. 

Kjo është në thelb marrëveshja dhe ky është memorandumi. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj - Faleminderit, zonja kryetare! 

Është e udhës të kuptojmë disa të dhëna, në mënyrë që të krijojmë edhe një gjykim 

politik, mbi aktin që na paraqitet për diskutim, eventualisht edhe për votim. Kështu që, unë dua 

të bëj disa pyetje më konkrete lidhur me statistikat, në mënyrë që të kuptojmë realisht të gjithë 

nevojën se përse ka ardhur ky projektligj, dhe nëse mjetet e paraqitura janë proporcionale, se 

na kërkohet të miratohen me këtë projektligj. 

E kuptoj që thelbi i projektligjit është një dokument që rregullon shkëmbimin e 

informacionit. Është i thjeshtë, madje ka vendosur edhe ndërlidhësit respektivë. Megjithatë, në 

Parlament gjykohet dhe vlerësohet jo thjesht dhe vetëm nga teknikalitetet: sa ikën, cilët janë, 

si mbërritën, me ç’po merren atje, sepse ka diçka më të rëndësishme sesa këto. Unë dua të bëj 

pyetjet dhe në fund do të bëj edhe diskutimin. Për të qenë korrekt unë, se ju dëgjova dhe dua 

një konfirmimi të thjeshtë. Pra, ju thatë që për 1 vit nga qershori i vitit 2021 deri në qershorin 

e vitit 2022, numri i shtetasve shqiptarë që kanë ikur në mënyrë të paligjshme dhe kanë 

mbërritur në Britaninë e Madhe është rreth 12 000?  

Është e saktë? 

Nëse nuk është e saktë, ma thoni sa është. 

Klotilda Bushka – Zoti Mahila, mbajini shënim pyetjet e zotit Aliebaj dhe do ta merrni 

fjalën, që t’u përgjigjeni të gjithave. 

Enkelejd Alibeaj – Pra, jo për 1 vit, por janë 12 000 persona në 6 muaj, me një mesatare 

2000 persona në muaj.  



13 

 

Pyetja e dytë, sipas informacionit tuaj, këta shtetas që nisen nga Shqipëria dhe mbërrijnë 

në Mbretërinë e Bashkuar,  e kalojnë të gjithë në mënyrë të ligjshme kufirin shqiptar? Se që 

arrijnë në mënyrë të paligjshme atje e dimë, por kufirin shqiptar e kalojnë në mënyrë të 

ligjshme? 

 Pyetja tjetër, dhe këtë duhet ta dinë deputetët e Parlamentit, është: çfarë lloj 

informacioni do t’i ofrojë eventualisht shteti shqiptar Mbretërisë së Bashkuar, vetëm numrin, 

emrat, historinë kriminale të tyre, apo dhe informacion pak më të ndërlikuar, të tipit, se cilat 

janë, nëse janë, rrjetet kriminale që organizojnë dhe zbatojnë migracionin e paligjshëm, madje 

edhe e lehtësojnë migracionin e paligjshëm? Pra, do të jepet edhe ky lloj informacioni apo jo? 

 Pyetja tjetër. Nuk besoj se është dinjitoz dhe s’ka se si të jetë, fakti që shteti shqiptar 

në të gjithë historinë të mund të mjaftohet vetëm me faktin që përcjell informacion, qoftë edhe 

i saktë. Ndoshta, jo ndoshta, por është dinjitoze për shtetin shqiptar, për të kuptuar, por edhe 

për t’i përcjellë Mbretërisë së Bashkuar arsyet reale se përse shqiptarët migrojnë. Mbi të gjitha, 

ata migrojnë në mënyrë të paligjshme. Pse ndodh kjo? Cilat janë arsyet? Cilat janë shkaqet? A 

do të ishte ky një qëndrim më dinjitoz? Jo vetëm të përcjellim informacionin kur shqiptarët, siç 

i kemi parë tashëm,  20 veta, me gomone në krahë nga brigjet e La Manshit sulen si dikur në 

vitin 1991. A mos duhet të jetë një politikë realiste, që godet realisht problemin atje ku është, 

dhe të eliminojmë shkaqet e emigracionit të ligjshëm dhe të paligjshëm? 

Pyetja ime është: ju si Ministre e Brendshme, a keni bërë një studim? A keni bërë një 

analizë në gjithë këtë periudhë, se përse ikin shqiptarët sot? Nuk e bëj këtë pyetje për diskutim 

politik, por e bëj për të kuptuar realisht problemin. Pse? Është kriminaliteti, gjendja ekonomike, 

pasiguria, dëshira, nevoja për jetë më të mirë? A ka një analizë më të plotë dhe më të saktë të 

këtij fenomeni, apo jo? 

Pyetja e fundit. Ju thatë që ka një akt të ngjashëm të vitit 2013. Po. A mund të bëni një 

lloj krahasimi të paktën të asaj periudhe me sot dhe se cila është arsyeja e ndryshimit? E 

kuptova, se ju thatë pak më parë që në vitin 2013 Mbretëria e Bashkuar ishte pjesë e BE-së, me 

disa rregulla që e detyronin t’u bindej. Tashmë, duke qenë se nuk është më pjesë e Bashkimit 

Europian, siç duket ka dalë nevoja për më tepër rregulla, apo për më tepër gjerësi në këto 

rregulla. 

Në vitin 2010, besoj edhe ju këtu keni qenë,  në kohën e liberalizmit të vizave, një nga 

kërkesat e Bashkimit Europian, përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar, ishte zerimi i dëshirës 

së shqiptarëve për të ikur. E mbani mend, apo jo? Jo vetëm që ishte një kërkesë, por ishte një 

kërkesë e përmbushur. Në atë kohë shqiptarët nuk e ndienin nevojën për të ikur dhe ky ishte 

një vlerësim i bërë, jo nga ne, por i bërë nga Bashkimi Europian, dhe për këtë arsye u 
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liberalizuan edhe vizat. Ç’ka ndodhur sot? E para, sa është ky ndryshim i dëshirës dhe i nevojë 

për të ikur dhe arsyet përkatëse? 

Faleminderit! 

Këto janë pyetjet e mia. 

Klotilda Bushka – Zoti Mahila, është radha juaj për përgjigje. 

Po. Zoti Alibeaj ka edhe një pyetje të fundit. 

Enkelejd Alibeaj - Nuk e di nëse keni të dhëna, por mirë do të ishte që Ministria e 

Brendshme t’i kishte. Ne këtu jemi deputetë, por edhe pjesë e shoqërisë shqiptare dhe  e dimë 

se nuk është më në kufijtë e legjendës urbane, por është bindje, se pothuajse të gjithë shqiptarët 

që shkojnë atje, fatkeqësisht, dhe besoj jo për fajin e tyre, kryejnë vetëm një lloj veprimtarie, 

që rëndom etiketohet si “veprimtaria e shtëpive të barit”. Sigurisht, është një veprimtari që nuk 

bën me nder askënd, por tregon shumë për arsyet reale pse shqiptarët ikin për të punuar në 

shtëpitë e barit. A ka Ministria e Brendshme një informacion për numrin e shqiptarëve që 

angazhohen atje në veprimtari të tilla dhe nëse e keni dëgjuar, çfarë do të thotë historia e 

shtëpive të barit? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Fjalën e ka zoti Mahila për të dhënë përgjigje. 

Andi Mahila – Faleminderit! 

Dua të theksoj edhe një herë se kemi ardhur për të prezantuar memorandumin për 

shkëmbimin e informacioneve dhe për të diskutuar rreth tij. 

Pyetjeve që bëhen, me shumë të drejtë pa diskutim, unë do t’u përgjigjem në bazë të 

informacioneve që kam me vete, por natyrisht kërkojnë një përgatitje më konkrete për shkak 

se kemi të bëjmë me statistika. Do të mundohem të përgjigjem në parim për çdo fenomen, kurse 

për sa u takon statistikave, rezervoj të drejtën të ketë një kërkesë dhe patjetër që do të 

diskutohet. 

Për sa i takon krahasimit të viteve 2021 dhe 2022 me vitin 2019, e thashë, edhe mbi 

bazën e statistikave të EUROSTAT-it, ka një ulje me 2%.  

Për sa i takon pyetjes për shtetasit tanë që dalin nga Shqipëria për të shkuar në një vend 

të BE-së dhe pastaj nga një vend i BE-së diku tjetër rezulton fenomeni i fundit, nuk duhet të 

ngatërrojmë fenomenin e marrë në periudhën prill-gusht me migracionin e shtetasve tanë në 

Britaninë e Madhe, ku, të paktën sipas statistikave zyrtare të Britanisë së Madhe, janë 47 mijë, 

kurse, sipas të dhënave të ambasadës sonë në Britaninë e Madhe, vlerësohet të jenë 150 mijë. 

Këtu jemi duke diskutuar për një numër 12 mijë apo 24 mijë. Pra, të mos përfshijmë emigrantët 

e paligjshëm në të gjithë emigracionin tonë në Britani. 
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Në periudhën janar-shtator 2022 nga Departamenti i Kufirit dhe Migracionit janë 

ndaluar për të dalë nga Shqipëria për shkak se nuk plotësojnë kushtet për të udhëtuar në BE 

4694 shtetas shqiptarë. Pra, një nga prioritetet e punës së Departamentit të Kufirit dhe 

Migracionit për të ndaluar apo për të penguar migracionin e paligjshëm është kontrolli i 

detajuar, bazuar në kriteret dhe kushtet që duhet të plotësojë për të mos dalë jashtë. 4694 

persona për 9 muaj, se shtatori nuk ka mbaruar akoma, por deri më sot, sepse ky është 

informacion i djeshëm, është shifër goxha e konsiderueshme dhe tregon që kryhet një punë për 

këtë çështje. 

Cilat janë të dhënat që do të shkëmbehen? Pika 5 e këtij memorandumi, që flet për 

informacionin që mund të shkëmbehet, i ka të detajuara, nuk është lënë në përgjithësi, çështjet 

për të cilat do të shkëmbehet informacion dhe detajet që përbëjnë këto çështje, siç mund të jenë 

adresat, detajet e automjeteve, numrat e telefonave, identitetet e tjera, skanimi i dokumenteve 

të udhëtimit e të tjera, që janë çështje teknike të Policisë së Shtetit. 

Për sa i përket analizës dhe studimit, qeveria dhe shteti shqiptar ka një strategji për 

migracionin, e cila është në përgatitje për periudhën 2023-2027, pasi strategjia aktuale për vitin 

2022 mbaron këtë vit. Kanë dalë konkluzionet dhe fenomenet e arsyeve pse largohen janë të 

diskutuara, janë të markuara me këtë fjalë nga strukturat e shtetit tonë, jo vetëm të Ministrisë 

së Brendshme, se këtu kemi të bëjmë me një proces gjithëpërfshirës, që ka pushteti qendror, 

pushteti vendor, por edhe më gjerë, shoqëria civile e të tjera me radhë.  Kështu që, ka një 

strategji, jo analizë. Nëse do të duhet të jepen të dhëna për rezultatet e kësaj strategjie, për të 

sqaruar edhe pyetjet që kanë të bëjmë me emigracionin e paligjshëm, patjetër që mund t’jua 

sjellim.  

Ka një numër të personave të paligjshëm në Britaninë e Madhe dhe këto janë statistika 

që unë i kam. Sipas të dhënave që ne disponojmë, në Britaninë e Madhe janë 1500 shtetas 

shqiptar të burgosur, kurse numri 150 000 është një numër jo zyrtar. 

Në kuadër të bashkëpunimit me Britaninë e Madhe për ripranimin e shtetasve tanë, gjatë 

periudhës janar-gusht 2022 janë kthyer 529 persona. Unë kam të listuara edhe arsyet pse janë 

kthyer: 62 persona për qëndrim ilegal, 340 persona për kultivim të bimëve narkotike, 97 

persona për shitje, shpërndarje dhe trafik narkotikësh, 2 persona për armëmbajtje pa leje, 1 

person për drejtim mjeti në gjendje të parregullt, 2 persona për ngacmim seksual, 2 persona për 

pengmarrje, 11 persona për falsifikim dokumentesh, 5 persona për rrahje, 3 persona për 

vjedhje, 1 person për kundërshtim të punonjësve të policisë, 1 person për plagosje, 1 person 

për dhunë në familje dhe 1 person për trafik që qenieve njerëzore. Kjo është përgjigja me 
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statistika për  pyetjen. Pra, janë të monitoruar. Shkëmbimi i informacionit, që po diskutojmë, 

është pjesë e bashkëpunimit midis dy shteteve tona. Besoj se ju përgjigja të gjitha pyetjeve. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Faleminderit, zoti Mahila! 

Po, zoti Deliu. 

Denis Deliu – Faleminderit, kryetare! 

Të nderuar kolegë deputetë! 

I nderuar zëvendësministër! 

Unë kam tri pyetje.  

E para, a ka informacione Ministria e Brendshme për ngritje të strukturave kriminale 

me qëllime përfitimi nga trafikimi i paligjshëm këtu në Shqipëri dhe në Britaninë e Madhe? 

E dyta, cilat janë masat për parandalimin e tyre dhe a kanë dhënë efektin e duhur deri 

tani që po flasim? 

 E treta, si mund ta ndihmojmë dhe ndërgjegjësojmë rininë shqiptare për mostrafikim? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Zoti Mahila, ju do të flisni për pjesën e përgjegjësisë që mbuloni. 

Andi Mahila - Janë pyetje me shumë vend, por do të më duhet t’ia kaloj fjalën drejtorit 

të Departamentit të Kufirit, se këto janë pyetje specifike që kanë të bëjnë me elemente të punës 

së policisë.  

Klotilda Bushka - Patjetër, mund t’ua kaloni fjalën të ftuarve. 

Andi Mahila – Pra, janë pyetje që kanë nevojë për një vëmendje shumë të theksuar, 

por sot kemi ardhur për çështjen e memorandumit. Për çështjen e trafikimit ka projekte me 

Britaninë e Madhe, ka punë, ka plan-veprimi bashkërendues e të tjera me radhë, por drejtori 

mund t’jua sqarojë më tepër. 

Klotilda Bushka - Po, urdhëroni, zoti drejtor! 

Saimir Boshnjaku – Përshëndetje! 

Lidhur me informacionet për ngritjen e grupeve të strukturuara kriminale apo për 

veprimtarinë e tyre, ne si Polici Kufitare dhe Migracioni nëpër çdo pikë kalimi apo edhe me 

shkëmbimin e informacionit që kemi me palën britanike, për rastet që kemi informacione, ia 

kalojmë edhe Departamenti të Policisë Kriminale, e cila është struktura e specializuar për 

ndjekjen e informacioneve dhe për goditjen e grupeve kriminale. 

Për sa u përket masave parandaluese dhe a kanë dhënë efekt, ne mendojmë se masat 

parandaluese kanë dhënë një efekt të plotë në kuadrin operacional apo në kuadrin e 

parandalimit të flukseve emigratore. Kontrolli  që ne u bëjmë shtetasve shqiptarë lidhur me 
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plotësimin e kushteve që  në momentin kur ata duan të dalin nga territori shqiptar në kuadër të 

marrëveshjes për lëvizjen e lirë, është një masë shumë e efektshme parandaluese. Por kemi një 

fenomen. Shtetasit që dalin në mënyrë të rregullt nga territori shqiptar tentojnë të kalojnë në 

mënyrë të parregullt në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet vendeve të BE-së.  

Ne i kemi rritur kapacitetet pritëse dhe përpunuese në kuadër të bashkëpunimit edhe me 

palën britanike. Me donacion të Mbretërisë së Bashkuar, është ngritur dhe kompletuar 

komisariati i ri i Policisë Kufitare në Rinas dhe për pasojë ka një rritje të kapaciteteve tona 

pritëse dhe përpunuese për shtetasit që riatdhesohen. Për dijeninë tuaj, ne kemi procedura 

shumë të qarta dhe të sakta për shtetasit që riatdhesohen, duke i pyetur për rrugët, motivin apo 

arsyet. Në këtë kuadër, ne kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me autoritetet britanike për 

t’u bërë të qartë angazhimin e të gjitha institucioneve shqiptare në luftën kundër grupeve 

kriminale.  

Motivet e shtetasve shqiptarë që shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar janë të ndryshme. 

Ka pasur tendenca, qoftë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, për të angazhuar grupet kriminale 

për të marrë një numër më të madh dhe për të rritur fitimet e tyre, por në rrjetet sociale nuk 

shprehen goditjet që janë bërë, qoftë nga pala britanike, qoftë nga informacionet që ne kemi 

pasur për t’i goditur këto grupe. 

Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe në kuadër të një fushate ndërgjegjësimi. Para 

një jave disa oficerë britanikë erdhën në Aeroportin e Rinasit për të bërë një fushatë 

ndërgjegjësimi për modern slavery. Parashikohet që kjo fushatë të ndiqet edhe në aeroportin e  

Hithrow-t ose në aeroportet kryesore. Kryesorja që ne po bëjmë dhe jemi munduar ta ngremë 

në vite, jo vetëm në këtë periudhë të fundit, është një urë bashkëpunimi shumë e mirë, jo me 

autoritetet britanike, por edhe me autoritetet franceze. Shtetasit që janë të parregullt ose nuk 

plotësojnë më kushtet e qëndrimit në territorin e tyre, ne i ripranojmë. Nuk ka asnjë rast që kur 

një shtetas shqiptar nuk plotëson më kushtet e qëndrimit, ne nuk e kemi marrë, prandaj dhe ata 

kanë qenë shumë të kënaqur me këtë bashkëpunim. 

Për pjesën e tendencave dhe flukseve, këto ndryshojnë dhe variojnë nga rrugët, nga 

vlerat, nga goditjet që u bëhen grupeve kriminale apo mundësitë që ato gjejnë për të penetruar. 

Këto janë përgjigjet e mia për pyetjet tuaja. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Fjalën e ka zonja Suela Jahaj. 

Suela Jahaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Në përgjigje të pyetjes së fundit të zotit deputet, doja t’ju bëja me dije se në korrik të 

vitit 2022, me ndërmjetësimin e ambasadës së Britanisë së Madhe, Ministria e Brendshme ka 
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nënshkruar një marrëveshje për punën në komunitet. Është një projekt që momentalisht 

përfshin pesë bashki, duke filluar me atë të Kukësit, të Shkodrës, të Elbasanit dhe dy bashki të 

tjera. Këto janë tri bashkitë e para ku do të përqendrohet projekti për ndërgjegjësimin në 

komunitet, duke filluar nga shkollat e mesme dhe ndoshta më poshtë në shkollat nëntëvjeçare. 

Disa nga temat që do të trajtohen janë pse emigracioni i paligjshëm nuk është një zgjidhje 

afatgjate dhe nuk është një zgjidhje që duhet të jetë pjesë e rinisë shqiptare.  

Klotilda Bushka - Faleminderit! 

Zoti Mahila një orë e kishte të planifikuar qëndrimin në këtë komision, sepse e presin 

në Komisionin  e Jashtëm, ndaj për pyetjet e fundit do të qëndrojë zëvendësministrja tjetër. 

Nëse zoti Bylykbashi ka një pyetje të fundit për zëvendësministrin, mund ta  bëjë para se ai të 

largohet. Më pas ne mund të bëjmë diskutime edhe pa praninë tuaj, zoti Mahila. Pra, do të jeni 

i lirë të shkoni në Komisionin e Jashtëm. 

Po, zoti Bylykbashi. 

Oerd Bylykbashi - Faleminderit! 

Sigurisht, kur është çështje dëshpërimi, nuk bën efekt ndërgjegjësimi. Kush është i 

dëshpëruar, nuk shikon as postera dhe as kush vjen në aeroport. Besoj se të gjithë i kemi parë, 

jo vetëm videot e grupeve tona kriminale, që bëjnë publicitet, por edhe politikanë të zëshëm në 

Angli, të cilët vënë gishtin në faktin se 6 nga 10 persona që kapen atje, janë nga Shqipëria. 

A jeni në dijeni që, përveç kapërcimit të kufirit në mënyrë të paligjshme midis BE-së 

dhe Mbretërisë së Bashkuar, ka filluar të përdoret edhe kufiri i butë midis Irlandës dhe Irlandës 

së Veriut, pra Mbretërisë së Bashkuar? Pra, rrugët po shtohen.  

E dyta, marrëveshjet janë gjithmonë të mira, por fakti që na duhet të bëjmë marrëveshje 

shtesë mbi atë të hershmen, tregon që nuk funksiononte ajo apo është rritur problemi në mënyrë 

të atillë që duhet ta trajtojmë me mjete shtesë? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Dakord, e tërheq meqenëse e ka bërë zoti Sula. 

Nuk është çështje mikroçipash kjo. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Çfarë situate do të na krijojë kjo në raport me Bashkimin Europian, sepse shumica 

dërrmuese e këtyre shtetasve shqiptarë nuk kalojnë drejtpërdrejtë dhe shkelin vizën britanike, 

por kalojnë nga vendet e Bashkimit Europian? Duke qenë se krijon probleme në raportet e 

Bashkimit Europian me një shtet jo anëtar të Bashkimit Europian për shkak të shkeljes së ligjit, 

për shkak të resurseve që të dyja palët, BE-ja, qoftë Franca apo dikush tjetër, dhe Mbretëria e 

Bashkuar duhet të shtojnë dhe gjithashtu duke pasur parasysh faktin që shtetasit shqiptarë në 
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mënyrë të vetëdijshme shkelin rregullat e regjimit të lëvizjes pa viza, se nuk kanë qëllim të 

kapërcejnë kufirin, por kanë qëllim që të hyjnë në BE dhe të kthehen pas, çfarë problemesh na 

shkaktojnë këto në gjykimin tuaj? Çfarë vë në dukje kjo marrëveshje dhe çfarë problemesh na 

krijon kjo në raport me Bashkimin Europian në kuadër të procesit të negociatave dhe procesit 

të liberalizimit të vizave, pra sa rrezik mund të kemi nga e gjithë kjo situatë? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Mahila, këto ishin pyetjet e fundit. 

Andi Mahila  - Për saktësi më duhet t’ju them se deklaratat e politikanëve anglezë dhe 

ato që ka nxjerrë media britanike, bëhet fjalë për 4/90 dhe jo 6/90, por edhe kjo është 

kundërshtuar po prapë nga ata, sepse një herë u tha 40% se 4/90-at bëjnë 40%, pastaj kaloi në 

17%. Këtë e kisha sa për saktësim. 

 Natyrisht, për pjesën e hapjes apo të shfrytëzimit të një linje tjetër nga Irlanda e Veriut 

patjetër që kemi informacion, këtu me mua është edhe Drejtori i Departamentit të Kufirit që 

është specializuar për këtë punë, pasi kjo është çështje profesionale. Natyrisht kjo është lufta, 

prandaj bëhet edhe bashkëpunimi i shteteve dhe i strukturave sa më i ngushtë, i abdejtuar dhe 

koherent dhe ky memorandum është një nga format për t’i rritur gjërat.  

 Një pyetje ishte: a do të krijojë probleme me BE-në? Po të ishte numri zero, do të ishte 

më e mira e mundshme, por nuk është, kjo nuk ka qenë asnjëherë zero. Pyetja tjetër: a krijon 

shqetësim? Po ta shohësh nga një këndvështrim, krijon shqetësim, por edhe strukturat 

përgjegjëse në shtetet e Bashkimit Europian, të Francës në rastin konkret, të Gjermanisë, por 

Franca, është një vend që trajton një numër shumë të madh azilantësh, shtetas shqiptarë, pra 

është shteti që ka dhënë më shumë azil për shtetasit shqiptarë, të cilët janë të ligjshëm mbase 

në momentin që janë në BE. Veprimi i kalimit të La Manshit, por e marr si rast, i bën të 

paligjshëm. Ata mund të jenë me leje-qëndrimi, ka shumë të tillë prej tyre dhe të rregullt në 

Bashkimin Europian, pra kjo nuk përbën ndonjë problem për Bashkimin Europian deri në këtë 

moment, por veprimi i kalimit të La Manshit i bën të paligjshëm dhe kjo gjë krijon problem.  

Patjetër që pjesa e trajtimit të emigracionit të paligjshëm është objekt i punës edhe i 

organeve të Bashkimit Europian dhe bëhen analiza të bashkërenduara me ne, pra nuk është një 

fenomen i panjohur dhe krijon shqetësim deri në atë fazë se si të përballohet, por jo të kalojë 

në një diskutim për të vajtur, të paktën deri në këto momente që po e diskutojmë. Në momentin 

kur strukturat dhe shtetet e Bashkimit Europian shohin që Shqipëria, institucionet përgjegjëse 

të saj, janë të angazhuara plotësisht për minimizimin, eliminimi do të ishte më mirë, e burimit 

të këtij emigracioni të paligjshëm është po prapë, sepse thamë projekti me BE-në, i fundit RISE, 

sepse ka disa projekte me BE-në, përveçse me Britaninë e Madhe, kur shihet që ka një 
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bashkëpunim dhe strukturat përgjegjëse janë të angazhuara maksimalisht për t’i përballuar këto 

fenomene, natyrisht kjo nuk është se kalon më pas në shqetësimin, normal askush nuk i do, siç 

ishte edhe pyetja juaj, që të bëhet shkaktar për mosavancimin e integrimit të vendit në BE. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Mahila! 

Jeni i lirë të largoheni për në Komisionin e Jashtëm. E pranishme do të jetë  

zëvendësministrja. 

Në fakt, çështja e pyetje-përgjigjeve ka mbaruar, kështu që do të vijojmë me diskutimet. 

E falënderoj zëvendësministrin për të gjitha sqarimet që na dha! 

Nëse do të ishte e mundur, do t’ju kërkoja që për statistikat që na dhatë këtu, do të bëjmë 

një kërkesë për informacion të kolegëve deputetë, t’i kemi në mënyrë  me dokumente zyrtare, 

që të mos flasim me statistika të përgjithshme. 

Kolegë, bëhet fjalë për një marrëveshje për shkëmbim informacioni. Është një nga 

mjetet për t’iu përgjigjur një fenomeni që ka të bëjë me emigracionin, por nuk është një mjet 

që është në fuqi vetëm sot, sepse një lloj mekanizmi i tillë ka qenë në vijimësi dhe është pjesë 

e të gjithë kuadrit normativ apo funksional që përdor shteti shqiptar në bashkëpunim me shtetin 

britanik, që nuk ndodhin vetëm për këto raste, sepse ndodhin në të gjithë botën, por ndoshta 

intensifikimi këto kohë i çështjeve i ka bërë të dyja vendet që ta shohin me të drejtë në një 

mënyrë më të fokusuar. 

Fjalën për diskutim e ka kërkuar zoti Alibeaj. 

Më falni, fjalën e ka zoti Sula. 

Më pas zoti Alibeaj. 

Dashnor Sula – Faleminderit, zonja kryetare! 

Zëvendësministri dhe drejtori i Kufirit u përpoqën të japin shpjegime, por për fat të 

mirë, siç e tha edhe zoti Bylykbashi, përgatitja e tyre ishte jokonkrete sa u takon shifrave, kjo 

ndoshta ngaqë ne i paraqitëm shifrat më parë dhe ata nuk kishin nga të lëviznin. Po ashtu, fakti 

që ata u munduan ta zbusnin ose të mos tregonin që situata është alarmante, është për të ardhur 

të keq, megjithatë në fund patëm një reflektim nga ana e zëvendësministrit. 

Gjithsesi, unë do të mundohem të jem konkret sa i përket analizimit të këtij fenomeni. 

Kjo nuk duhet parë thjesht si një marrëveshje e nënshkruar ndërmjet shtetit shqiptar dhe 

Mbretërisë së Bashkuar në sensin rutinë, pra një marrëveshje e thjeshtë, sepse kjo një 

marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme, do të përdorja temin “shqetësuese” dhe e kërkuar 

posaçërisht nga Mbretëria e Bashkuar. Pavarësisht atyre që zëvendësministri u mundua të 
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thoshte, për shkak të faktit që Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga BE-ja lindte si nevojë që kjo 

të konfirmohej si marrëveshje. 

Ne duhet të bëjmë një analizë shumë të hollësishme, zëvendësministri u mundua, po 

ashtu edhe kolegët e thanë dhe i ranë problemit në kokë, pra faktit që fenomeni i emigracionit 

ka të bëjë me fenomenin politik dhe ekonomik që ka Shqipëria dhe për këtë duhet të jemi 

konkretë. Në çfarë kuptimi? Problemi nuk fillon në Angli, por problemi fillon këtu në Shqipëri, 

gjeneza është këtu dhe krimi realizohet këtu. Në çfarë kuptimi? Po ju them fillimin dhe fundin 

dhe më pas do të bëj analizën e zhvilluar. Fillimi është që grupet kriminale janë të interesuara 

t’i marrin njerëzit që kanë nevojë për të shkuar në Angli për të punuar në shtëpitë e barit dhe 

të ardhurat që realizohen investohen përsëri në ekonominë shqiptare në mënyrë të paligjshme, 

me para të pista sa i përket trafikimit të drogës apo të shtëpive të barit që bëhen në Angli. Ky 

është një fenomen që ne e dimë, por cila është zgjidhja? 

Zgjidhja është mjaft e thjeshtë, nëse ka vullnet politik Ministria e Brendshme, 

komisariatet e policisë, Drejtoria e Tatimeve, bashkitë dhe kushdo tjetër të bëjnë detyrën duke 

mos mbyllur sytë përpara këtyre fondeve dhe parave që vijnë nga çunat e Londrës dhe që 

investohen në bregdet, në mes të Tiranës apo ndërtohen pallate dhe investime të tjera dhe për 

të cilat nuk u kërkohen shpjegime, ndërkohë që një qytetari të thjeshtë kushdo qoftë ai që është 

në emigracion të ligjshëm në momentin që ai vjen i kërkohet nga banka e nivelit të dytë se ku 

e gjen burimin e 10 milionë lekëve të vjetra, ndërsa bankat e nivelit apo të gjitha institucionet 

ligjzbatuese nuk i kontrollojnë çunat e Londrës. Ky është problemi. 

Po e filloj analizën si ndodh problemi. Po marr zonën e Peqinit, të Belshit, të Gramshit, 

qarkun e Elbasanit, si dhe të gjithë Shqipërinë. A e dini që rekrutohen posaçërisht fëmijë 18-

vjeçar apo 20-vjeçar duke ua shtruar me lule për t’i çuar nëpër shtëpitë e barit? A e dini që në 

çdo dalje përpara gjykatave angleze në Britaninë e Bashkuar fjala e parë e kujtdo që paraqitet 

përpara gjykatës është: kam ardhur këtu dhe kam hyrë në shtëpitë e barit për të larë borxhin. 

Të gjithë e dimë që për të shkuar në Angli duhen 25 mijë euro... 

(Diskutime pa mikrofon)  

Tani shqiptarët kanë gjetur rrugën e shkurtër me 5 mijë euro në kanalin e La Manshit 

me gomone, sepse është e pamundur që ata të shkretët të paguajnë 25 mijë euro. 

Klotilda Bushka – Ju lutem, a mund t’ju ndërpres vetëm për një moment? 

 Po flasim për marrëveshjen midis shteteve për t’i luftuar këto fenomene. Këto diskutime 

lërini për në seancën plenare dhe përpiquni të jeni më konciz. Nuk po ju paragjykoj për ato që 

po thoni, por thjesht për ekonomi kohe. Në seancën plenare do t’i japim rëndësi diskutimit edhe 

politik të kësaj çështjeje, kështu që për momentin le të fokusohemi te puna e komisionit. 
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 Dashnor Sula – Zonja kryetare, ky nuk është problem politik... 

 Klotilda Bushka – Po ju them thjesht që ta përmblidhni fjalën. 

 Dashnor Sula - ...sepse marrëveshja përfshin shumë gjëra... 

 (Diskutime pa mikrofon) 

 Zoti deputet, kryetari e shpjegoi shumë qartë që në me anë të kësaj marrëveshje do të 

duhet të të shohin pasaportën e personave që rekrutojnë, targën e makinave, ndërsa ti më thua 

mua që kjo marrëveshje është kaq e thjeshtë. Jo, nuk është kaq e thjeshtë. Kërkesa që ka bërë 

pala britanike është për të kuptuar se si mund të parandalohet ky emigracion i paligjshëm. 

Po jua them qartazi që fillimi dhe mbarimi është këtu në Shqipëri, prandaj nëse 

institucionet ligjzbatuese do të jenë të parat që do të parandalojnë paratë që do të vijnë, pra t’i 

presësh kokën gjarprit që këtu, ata djemtë nuk do të ikin më atje, por ata ikin se i rekrutojnë ata 

dhe ne i nxisin që të ikin të bëjnë para, pastaj u themi hajde këtu dhe blej një makinë të bukur, 

të bëjnë shtëpi bari në Shqipëri, të investojnë atje dhe këtu. Ky është problemi, prandaj, nëse 

ne nuk e zgjidhim problemin këtu brenda, nuk kemi për të zgjidhur asgjë atje. 

Zëvendësministri tha që 24 mijë emigrantë në total janë të kapur në situatë të parregullt, 

po flas për ata që janë identifikuar nga Mbretëria e Bashkuar, sepse ata që nuk janë identifikuar 

nuk dihet sesa janë. Pra, po ta llogarisim herë 2 apo herë 3, imagjinoni sa do të jenë shifrat, pra 

do të jenë alarmante. 

 Ne nuk kemi asnjë gjë me shtetasit shqiptarë, sepse ata të shkretët largohen se nuk kanë 

çfarë të bëjnë, ikin nga halli dhe këtë duhet ta kuptojmë të gjithë dhe këtu nuk ka “ju” apo “ne”. 

Problemi është, sidomos këto 15 vjetët e fundit, që këtu është qelbur gjithçka dhe njerëzit nuk 

shohin ndonjë shpresë, sidomos djemtë e rinj që largohen, prandaj nuk duhet t’i bëjmë qejfin 

njëri-tjetrit dhe ta mbulojmë këtë fenomen. Kjo është ajo që më shqetëson më shumë mua, 

zonja kryetare. 

 Për sa kohë kjo politikë dhe ky vend nuk do të bëjnë për rininë dhe për njerëzit të jeni 

të sigurt që këtu do të vazhdoj jo vetëm emigracioni, por edhe shpopullimi.  

Ashtu siç e tha edhe zëvendësministri, këta mund të jenë persona që dalin në drejtim të 

BE-së, mund të ndalojnë një pjesë në Rinas apo në pikat e tjera kufitare, por nuk mund t’u 

thuash ti njerëzve mos ik në vende të tjera, sepse ai ka të drejtën e lëvizjes së lirë. Problemi 

qëndron te identifikimi i problemit dhe ai është pikërisht këtu, siç jua thashë që në fillim. 

Faleminderit! 

Fjalën e ka zoti Xhoxhi. 

Klevis Xhoxhi – Faleminderit, kryetare! 
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Unë e përmenda në fjalën time gjatë relatimit që Ministria e Brendshme duhet përgëzuar 

për këtë iniciativë në një kohë kaq të shpejtë, duke na sjellë në komision miratimin e këtij 

memorandum. Ky memorandum në vetvete do të jetë pjesë për t’i luftuar të gjitha fenomenet 

që po diskutojmë. 

 Gjithashtu, e inkurajoj Ministrinë e Brendshme që të fillojë me politikat 

ndërgjegjësuese ndaj fenomenit të emigracionit të paligjshëm. Nuk është vetëm Shqipëria që 

ka emigracion të paligjshëm, sepse të gjithë jemi koshientë që të gjitha vendet e botës kanë 

emigracion të paligjshëm, por ajo çka ne kemi sjellë sot është një memorandum për një 

shkëmbin informacioni për të lehtësuar punën e të dyja vendeve pjesëmarrëse dhe për ta 

parandaluar këtë emigracion të paligjshëm.  

 Kolegë, unë besoj se fjalët e tepërta nuk kanë vlerë për këtë memorandum, kështu që 

po ju bëj edhe një herë thirrje për ta votuar. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Xhoxhi! 

Fjalën e ka zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Po, kolegë, do ta votojmë, sepse sigurisht kjo është një kërkesë e ardhur nga Mbretëria 

e Bashkuar, por do ta votojmë me kokën ulur të gjithë, ju të parët. Pse? Sepse nga ato pak të 

dhëna që na dha zëvendësministri kuptohet që situata e rëndë është këtu me qeverisjen, sepse 

së paku 12 mijë shqiptarë në 6 muaj, pra 2 mijë në vit janë shumë. 2 mijë shqiptarë ikin në 1 

muaj vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, kjo është e tmerrshme.  

Dakord, do ta miratojmë aktin se e kanë kërkuar ata, sigurisht për të mbajtur edhe 

raportet e mira me ta për shkak se ata i ka zënë halli, por në parlament do të duhet të diskutojmë 

edhe për arsyen se pse jemi në këtë pikë. Këta 2 mijë shqiptarë që ikin në muaj, 12 mijë në 6 

muaj apo në 9, kjo nuk ka rëndësi se shtatori nuk është mbyllur ende, ne duhet të mendojmë që 

çështjet e shtëpive të barit, të çunave të Londrës, që vjen korriku dhe gushti dhe mbushet Blloku 

i Tiranës me makina me timon anglez do të duhet që politikës së këtij vendi t’i thonë diçka. 

Këta njerëz shkojnë atje dhe për fatkeqësinë e tyre, por edhe të këtij vendi që quhet Shqipëri, 

bëhen një potencial i madh kriminaliteti, të cilin ne eksportojmë dhe që do të na kthehet kundër, 

siç na është kthyer, në fakt. 

Edhe sa i takon rrezikut të izolimit nuk pyeta më kot. Në vitin 2010 një nga kërkesat e 

Bashkimit Europian, në atë kohë Britania e Bashkuar ishte pjesë për liberalizimin e vizave, 

ishte ndalimi i emigrimit të paligjshëm, ndërkohë që sot situata është kthyer totalisht në të 
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kundërt. Nuk ka madje nevojë as për statistikat që ju kërkova, unë i dua për ndërgjegjësimin e 

deputetëve teksa do të gjykojnë për këtë, por e vërteta është lakuriq. 

Fenomeni i parë është shpopullimi, një fenomen i madh që godet identitetin kombëtar, 

gjë, i cili duhet ta bëj gjithsecilin prej nesh të mendojë dhe të reflektojë thellë me kokën ulur.  

Së dyti, eksportimi i kriminalitetit. Të paktën vetëm në këto 7-8 muaj të këtij viti në 

këtë komision dhe në këtë parlament 1 herë në muaj ne lidhim marrëveshje ekstradimi, 

riatdhesimi ose shkëmbimi informacioni me Mbretërinë e Bashkuar. Mjafton intensiteti i këtyre 

akteve për të kuptuar se sa e rëndë është situata. 

Së treti, siç jua thashë edhe më parë, rrezikimi i izolimit. Kjo është një gjë që duhet ta 

mendojë kushdo. Kjo do të thotë që praktikisht shteti shqiptar është dorëzuar, qeveria shqiptare 

është dorëzuar dhe vetëm e sodit fenomenin. Ikin kaq, muajin tjetër ikin më shumë, marrin 

gomonet në krahë, kalojnë La Manshin e me radhë. Ky është një dorëzim pa kushte i qeverisë 

shqiptare për të kuptuar që shkaku real pse ikin shqiptarët nuk është qejfi dhe luksi, por është 

nevoja, halli, fukarallëku, sepse ku ka fukarallëk, ka kriminalitet, që do të na kthehet neve të 

gjithëve mbrapsht. Jo vetëm kaq, por ka akoma edhe më tepër me papërgjegjshmërinë e 

qeverisë, e cila guxon siç duket të hedhë ne tryezë edhe amnistinë fiskale. A e kuptoni sa e 

rëndë është situata dhe qëndrimi i qeverisë shqiptare?  Do të thotë se është incentivi më i madh 

që potencialit kriminal të mund t’i shtojë edhe më tepër, t’i hedhë benzinë zjarrit. Pra çuna 

shqiptarë ikni, nxirrni para me shtëpitë e barit dhe kriminalitet, sepse pastaj të vini këtu dhe t’i 

pastroni  paratë në Shqipërinë. Kjo është shumë e rëndë. Për këto do të duhet, në fakt, të 

debatojë dhe të gjykojë dhe të vlerësojë parlamenti shqiptar. Kjo është situata reale këtu brenda, 

pa për kërkesat që bën Britania apo shtet e tjera absolutisht do të duhen të miratohen, por ne 

duhet të kuptojmë situatën tonë të vështirë. Ky është thelbi i gjykimit. Tani zëvendësministri 

vjen këtu dhe thotë se ka ardhur të flasë vetëm për këtë akt dhe jo për aktet e tjera. Por ai është  

përfaqësues politik dhe e mira do të ishte që këtu të ishte ministri i Brendshëm, sepse para se 

ne te gjykojmë dhe vlerësojmë informacionin që do të na japin,  si do ta japin me oficer 

ndërlidhës duhet të kuptojmë atë që është çështja politike që është kjo që unë thashë është për 

sytë e të gjithëve. 

 Kështu që ky është një diskutim që duhet ta bëjmë sidomos për çështje të tilla që prekin 

të gjithë shqiptarët dhe nuk duhet të ketë as ndarje, në fakt, edhe pse pesha e përgjegjësisë dhe 

raporti i fajit  këtu është i qartë, është çështje e papërgjeshmërisë së qeverisë, por për shkakun 

se prek të gjithë shqiptarët qëndrimi im do të jetë ky, por diskutimi për këtë çështje duhet të 

jetë i të gjithëve dhe askush as në këtë sallë, as në qeveri, as në parlament nuk duhet të tregojë 

zellshmërinë për të  miratuar këto lloj marrëveshjesh.  
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Faleminderit! 

 Klotilda Bushka- Faleminderit! 

 Kolegë, nuk ka më diskutime.  

 Unë kam vetëm dy-tri komente të mia para se të kalojmë në votim për këtë çështje.  

 Çështjet e  emigracionit të paligjshëm nuk janë  fenomene që lindën sot, janë fenomene 

që e kanë shoqëruar Shqipërinë, ashtu siç shoqërojnë edhe vendet anëtare të BE-së sot në forma 

të ndryshme, sepse vendet kanë specifikat e tyre, të gjithë kanë probleme me emigracionin e 

paligjshëm. Kjo nuk është çështje as për emocione, as për  kredo politike. Ky është një fenomen 

që do të na duhet të jemi të gjithë aktivë për ta kuptuar. Unë nuk jam absolutisht dakord me  

komentin që qeveria është dorëzuar, apo shteti shqiptar është dorëzuar, sepse edhe akti i sotëm  

është një nga ato mjete ligjore për t’i dhënë një përgjigje këtij fenomeni. Në fakt, nuk është 

vetëm një kërkesë e Mbretërisë së Bashkuar, është në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm 

të shtetit  shqiptar me Mbretërinë e Bashkuar, sepse, siç e thamë, ky fenomen nuk ka lindur sot. 

Po të marrim statistikat dhe të shohim pa emocion, pa i përdorur sipas takatit dhe interesit 

politik, ka ulje ngritje të rasteve ashtu siç situata në këto ditë është ajo që paraqiti 

zëvendësministri. Ka një strategji për luftën ndaj emigracionit të  paligjshëm, e cila është duke 

u ririshikuar pasi, siç e tha edhe zëvendësministri, kemi rezultatet për të kuptuar se çfarë ka 

ndodhur dhe si do të duhet t’i përshtatim të gjitha politikat në mënyrë  që ta parandalojmë këtë 

fenomen. Do të ishte shumë mirë që ky fenomen të ishte zero. Dakord jam, por unë nuk mendoj 

se ne këtu mund të bëjmë dot gjetjen e shkakut dhe fajtorëve, sepse ky është një fenomen që 

ndodh në shumë vende jo vetëm në rastin konkret për të cilin po flasim. E rëndësishme është 

që ne të gjykojmë veprimet që po bëhen dhe nëse mund të kontribuojmë që të bëhen më shumë 

veprime. Unë vetë e dëgjova zonjën Jahaj për programet që ata kanë, por ato janë një pjesë e 

programeve në 5 bashkitë e Veriut të Shqipërisë për sa i takon nxitjes së punësimit tek të rinjtë. 

Unë vetë kam qenë e angazhuar edhe me deputetë të Kuvendit,  që janë përfaqësues të këtyre 

zonave, për të kuptuar si mundet që  të rinjtë në këto zona ose të tjerë në këto zona të krijojnë 

në vendin e tyre të ardhmen e vet pa pasur interesin për ta lënë vendin. Shkaqet janë të shumta, 

unë nuk mendoj se ne kemi të gjithë monopoliN e të vërtetës këtu dhe të gjitha arsyeve dhe për 

të përcaktuar problemin dhe formën e zgjidhjes. 

Zoti Alibeaj ka të drejtë ky është problemi i të gjithëve, duhet të merremi të gjithë dhe 

të na shqetësojë të gjithëve. Prandaj unë mendoj se ky referendum për shkëmbim  informacioni, 

i cili zgjeron duke iu përshtatur edhe situatës mënyrën si veprojnë institucionet  tona për ta 

parandaluar, është një hap i mirë që i bashkohet hapave të tjera po në këtë drejtim. Ajo që 

vlerësoj më shumë është dhënia e informacionit që kërkohet për ndihmësit e njohur dhe të 
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dyshuar ata pra që e lehtësojnë këtë trafik të paligjshëm. Nëse presim ata që i nxisin njerëzit të 

përdorin këto mjete pa diskutim do të kemi një ulje të numrit shoqëruar kjo me politika për të 

nxitur njerëzit të vijojnë të qëndrojnë në vend për të mos qenë pre e emigracionit të paligjshëm, 

sepse,  përveç problemeve me ligjin ata që shkojnë atje kanë probleme që i prishin të ardhmen. 

Pra, nëse do të shkojnë në mënyrë të paligjshme, do të përballen me një sërë sanksionesh në 

Mbretërinë e Bashkuar, nëse do të merren me aktivitete të paligjshme do të jenë edhe pjesë e 

dënimeve penale, pra nisen për një të ardhme të bukur, në fakt, përfundojnë një jetë që iu 

kthehet në ferr. Ndaj  kjo është edhe çështje e ndërgjegjësimit, është edhe çështje parandalimi, 

edhe e ndjekjes së politikave për t’i bindur njerëzit  se  cila është situata dhe çfarë pasojash i 

presin. Unë patjetër që do t’i përgëzoj autoritet  e Ministrisë së Brendshme për punën që kanë  

bërë, sepse është një punë në vijimësi dhe që tregon se do të vijon të kryhet, por, nga ana tjetër 

kjo është një punë që do të ketë rezultatin e saj, sepse unë vetë nga kontaktet me kolegët e mi 

në legjislativin e Mbretërisë së Bashkuar kam marrë feedback pozitiv për çfarë po bëhet në 

këto kohë, për  t’i vënë fre këtij fenomeni, i cili do të ishte mirë të ishte zero. 

 Ta mbyllim këtë çështje meqë i dhamë kohën e duhur.  Zoti Mahila iku për efekt të 

mbledhjes tjetër. Zonja Jakupi ne do t’i donim këto statistika dhe t’i mbani shënim, sepse duhet 

që kolegët t’i kenë për seancën së enjtes. 

Kalojmë në votim për këtë projektligj.  

Kush është dakord në parim? Kundër? Abstenime?  

Miratohet. 

Neni 1. Kush është por? Kundër? Abstenime. 

Miratohet.  

Neni 2. Kush është por? Kundër? Abstenime. 

Miratohet.  

Kush është me projektligjin në tërësi? Kundër? Abstenime?  

Miratohet. 
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Fatmir Mediu, Dhurata Tyli, Fatmir Xhafaj dhe Jurgis Çyrbja. 

Të ftuar: 

Andi Mahila – Zëvendësministër i Brendshëm. 

Suela Jahaj – Drejtoreshë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në 

Ministrinë e Brendshme.  

Saimir Boshnjaku – Drejtor i Departamenti të Kufirit dhe Migracionit në Ministrinë e 

Brendshme. 

Romina Kuko – Zëvendësministre e Brendshme. 
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Klotilda Bushka - Vijojmë me pikën tjetër të rendit të ditës. 

Relator do të jetë zoti Deliu. Zonja Kuko, duam një përmbledhje të shkurtër të 

projektaktit. 

Romina Kuko-Faleminderit! 

 Ju falënderoj për votën e projektligjit të kaluar, i cili është i rëndësishëm dhe hap rrugën 

drejt një bashkëpunimi edhe më të ngushtë në zgjidhjen e problematikave  që ekzistojnë në 

termat e emigracionit të paligjshëm.  

Tani do të kaloj në pikën tjetër të rendit të ditës. Projektakti për të cilin po diskutohet 

sot është iniciuar në kuadër të forcimit të bashkëpunimit dhe përmirësimit të dhënies së 

kontributit të mëtejshëm në zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe midis Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe me qëllim luftën kundër krimit dhe 

terrorizmit. Marrëveshja është propozuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo marrëveshje 

është hartuar mbi bazën  dhe në frymën e respektimit të legjislacionit kombëtar të të dy 

shteteve, marrëveshjeve ndërkombëtare të njohura dhe pranuara nga palët, duke respektuar 

parimet dhe rregullat e shkëmbimit të informacionit për të dhënat personale.  

 Projektmarrëveshja përmban detyrim reciprok për palët për të bashkëpunuar në 

shkëmbimin e informacionit, me synimin për të parandaluar zbuluar dhe luftuar të gjitha format 

e krimeve veçanërisht për veprat  penale të fushave si: vepra terroriste, veprimtaritë e grupeve 

terroriste, drejtuesit e këtyre grupeve, pjesëtarët dhe vendet  e përqendrimit dhe trajtimit të tyre, 

veprat  e terrorizmit në çdo kategori dhe mbështetjen e tij ose përdorimin e dyshuar në 

mbështetjen dhe financim të terrorizmit, duke përfshirë parandalimin e pagesës së 

shpërblimeve për grupet terroriste, gjithashtu, luftëtarët e huaj dhe dukuritë e ujqërve të 

vetmuar, krimet e rënda kundër personit dhe pronës, veprat penale që përfshijnë korrupsionin, 

krimet e organizuara transnacionale, prodhimi dhe trafikimi i paligjshëm i armëve municioneve 

eksplozivëve dhe substancave bërthamore, kimike materialeve radioaktive dhe biologjike,   si 

edhe teknologjitë që lidhen me to dhe armëve të shkatërrimit në masë dhe armëve 

jokonvencionale. 

 Gjithashtu marrëveshja parashikon bashkëpunim për luftën kundër prodhimit të 

paligjshëm kontrabandës dhe trafikimit të lëndëve narkotike, substancave psikotrope, duke 

përfshirë prekursorët, kimikatet materialet e tjera të përdorura në prodhimin e tyre, krimin e  

pastrimit të parave krimet ekonomike dhe financiare veçanërisht aktivitetet online,  veprat e 

falsifikimit dhe promovimit të monedhës, falsifikimit të dokumenteve zyrtare, dokumenteve  

financiare ose obligacione letrave me vlerë kartave të kreditit dhe mjeteve të tjera të financimit, 

gjithashtu, veprat penale që lidhen më pronësinë intelektuale me vjedhjen e automjeteve 
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kontrabandës trafikimin e paligjshëm të tyre, veprave penale të lidhura me taksat kundërvajtjes 

e teknologjisë dhe informacionit, migracionin e paligjshëm në shkallë të organizuar, lëvizjen e 

paligjshme të personave si dhe çdo krim tjetër të rënë dakord reciprokisht nga palët. 

 Kjo marrëveshje parashikohet të ratifikohet më ligj duke qenë se parashikohet në të 

shkëmbimi i të dhënave. Në fazën e miratimit në parim kjo marrëveshje është dërguar për 

mendim pranë Ministrisë për Europën dhe Punët e jashtme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë 

së Financave dhe Ekonomisë, Prokurorisë së Përgjithshme, Komisionerit për Mbrojtjen r të 

Dhënave personale, si edhe Drejtorisë së Informacionit të Klasifikuar. 

Zyra  Komisionerit ka rekomanduar plotësimin  e njërit prej kritereve të rekomanduara 

në pikën 2 të nenit 8 të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “ Për mbrojtjen e të dhënave personale” 

i ndryshuar ku parashikohet se transferimi ndërkombëtar realizohet nëse autorizohet nga akte 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe janë të zbatueshme në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me qëllim legjitimimin e procesit të shkëmbimit të informacionit dhe 

dokumenteve të tjera mes palëve. 

 Marrëveshja është miratuar në parim me vendim të Këshillit të Ministrave datë 

05.03.2022 dhe është nënshkruar më datë 18.03 2022. 

 Pas nënshkrimit marrëveshja  është dërguar për miratim në ministritë e linjës të cilat 

janë shprehur dakord. 

 Faleminderit!  

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

 Fjala për zotin Deliu në cilësinë e relatorit. 

 Denis Deliu – Faleminderit! 

 Unë do të lexoj disa gjëra shkurt pasi zëvendësministrja e relatoi shumë mirë.  

Komisioni për Çështjet ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut e 

shqyrton projektligjin me cilësinë e komisionit për dhënie mendimi  bazuar në nenet 32 dhe 38 

të Rregullores së Kuvendit. 

Projektligji i paraqitur për shqyrtim, është propozuar nga Këshilli i Ministrave, sipas 

përcaktimeve të neneve 81 pika 1, dhe 83 pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

dhe shoqërohet me relacionin përkatës sipas nenit 68 të Rregullores së Kuvendit.  

Projektmarrëveshja përmban detyrimin reciprok për palët për të bashkëpunuar në 

shkëmbimin e informacionit, me synimin për të parandaluar, zbuluar dhe luftuar të gjitha 

format e krimeve, veçanërisht për disa vepra penale. 
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Për zbatimin e kësaj marrëveshjeje nuk parashikohet të ketë një personel shtesë të 

shtuar, të dedikuar për zbatimin e saj, ashtu si dhe nuk parashikohen kosto të shtuara 

administrative apo potencial. 

 Paraqitja për miratim e këtij projektligji është në përputhje me nenin 78, 83, pika 1 dhe 

121 të Kushtetutës, si dhe me nenin 18, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare 

në Republikën e Shqipërisë”. 

Në aspektin e teknikës legjislative, plotësohen të gjitha kërkesat formale të një 

marrëveshjeje. 

 Në fakt është një marrëveshje e shkëlqyer, në këndvështrimin tim, që e ndihmon shtetin 

shqiptar dhe atë të Emirateve të Bashkuara që të parandalojnë krimet kundër terrorizmit dhe 

trafikimeve të paligjshme. 

 Unë do të kërkoja nga të gjithë kolegët ta miratojmë këtë projektligj! 

 Klotilda Bushka - Falemidnerit! 

A ka pyetje dhe diskutime? 

 Po zoti Alibeaj. 

 Enkelejd Alibeaj - Pyetja e parë: A kemi kërkuar ne si qeveri dhe si shtet të lidhim 

ndonjë marrëveshje të posaçme ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe? 

Klotilda Bushka - Po, zonja Kuko. 

Romina Kuko - Kjo është marrëveshja e parë kuadër që ne lidhim me emiratet e 

Bashkuara Arabe, e cila i hap rrugë më pas bashkëpunimit të mëtejshëm.  

Klotilda Bushka - Po, zoti Deliu pyetje. 

Denis Deliu - tek institucionet dhe organet që ngarkohen për zbatimin e këtij projekt 

akti kam një pyetje, tek autoritet shqiptare është  e përfshirë Ministria e Brendshme,  Drejtoria 

e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Antiterrorit, për shtetin e  Emirateve të 

Bashkuara Arabe është Departamenti i Sigurimit të Shtetit në lidhje me krimet e  sigurisë së 

shtetit rastet e terrorizmit që lidhen me armët  e shkatërrimit në masë dhe armët 

jokonvencionale, Shërbimi Informativ Kombëtar, në lidhje me krimet  që lidhen me sigurinë e 

jashtme të shtetit rastet e terrorizmit dhe organizatave të paligjshme.  Pyetja ime është: A kemi 

nevojë edhe ne të shtojmë institucione të tjera?  

Romina Kuko- Në fakt, duke qenë se kjo marrëveshje lidhet midis dy institucioneve, 

kjo nuk pengon bashkëpunimin mes agjencive të tjera ligjzbatuese për sa i përket fushave të 

bashkëpunimit. Pra, nëse do të ketë një bashkëpunim në fushën kundër terrorizmit kjo nuk e 

ndalon absolutisht drejtorinë e antiterrorist të ketë një bashkëpunim me  Shërbimin Informativ 

Shtetëror me strukturat e posaçme të Ministrisë së Mbrojtjes nëse është e nevojshme. Pra, fakti 



31 

 

që ngarkohen me përgjegjësi për të zbatuar marrëveshjen këto institucione nuk kufizon 

fushëveprimin dhe bashkëpunimin e brendshëm.  

Klotilda Bushka - Kalojmë në diskutime. 

Zoti Alibeaj. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Enkelejd Alibeaj – Nuk e bëra kot pyetjen. Dubai është në Emiratet e Bashkuara apo 

jo? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Të gjithë e dimë që është kthyer në një strehë të kriminelëve të këtij vendi. Kush kryen 

krime në këtë vend e nuk gjendet, siç realisht nuk gjendet e nuk kapet përveçse makinave të  

djegura, pas pak kohësh fillon e ndihet që është në Dubai. Ky është një fenomen e problem që 

ka filluar prej shumë kohësh. 

Kështu që, nëse do të duhet të kishte një akt, i cili me të vërtetë ka nevojë për t’u 

diskutuar,  miratuar, do të ishte një kërkesë për ekstradimin që qeveria shqiptare t’ia drejtonte 

emirateve të Bashkuara, gjë e cila nuk është bërë e nuk ka ndërmend të bëhet, sepse edhe ky 

akt, i cili ka vlera, sepse të shkëmbesh informacion, është një gjë, por mbetet thjeshtë e vetëm 

në letra, pra dërgo letra dhe prit letra, gjëra të cilat dihen, në fakt. Kjo marrëveshje është kërkuar 

nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe nuk është kërkuar nga vendi ynë. Çështje të terrorizmit, 

sigurisht, Shqipëria e ka të vendosur qëndrimin e saj, i ka ndërmarrë hapat e saj më herët, por, 

nëse ka një problem real që preokupon shoqërinë shqiptare, është vendosja e drejtësisë deri në 

fund. Ndërkohë, sot qeveria shqiptare sjell një marrëveshje vetëm për shkëmbim informacioni. 

Ajo që është çështja kryesore, ekstradimi, në këtë rast, që do të duhet ta kërkojmë një orë e më 

parë, nuk është bërë nga ju. Kjo tregon realisht predispozitën e qeverisë shqiptare lidhur me 

luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend. 

Ky ishte diskutimi që kisha për këtë marrëveshje. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Këtë diskutim mund ta bënit edhe në seancë, zoti Alibeaj, ndërkohë 

për marrëveshjen thoni se është e nevojshme dhe shumë mirë që po bëhet.  

Për sa u takon marrëveshjeve të tjera, askush nuk i ndalon dy vende të ecin, por mua 

më habisni me këtë komentin që bëtë: “Nuk e keni ndërmend”. Keni filluar na lexoni edhe 

mendjen tani! 

Jua shpjegoi shumë mirë kur ju tha se kjo është marrëveshja e parë që i hap rrugën 

bashkëpunimin edhe në fusha të tjera. Për më shumë interes lidhur me këtë çështje mund t’i 
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bëjmë një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë, në mënyrë që të kuptojmë nëse ka ndonjë nismë për 

këtë. Ministria e Drejtësisë është ministria përgjegjëse për kërkesat e ekstradimeve.  

Gjithsesi, kjo marrëveshje është e vlefshme, është e para e tillë dhe unë besoj se jemi të 

gjithë dakord, edhe në kuadër të ndjeshmërisë së asaj që ju thoni (por unë nuk marr përsipër të 

flas pa shifra dhe pa raporte të qarta para, nuk bëj dot as hetuesin, as prokurorin dhe as gjyqtarin, 

ose personin që jep një statistika pa qenë i sigurt), pra në qoftë se paskemi një rritje të numrit 

të atyre që kryejnë krime dhe shkojnë në këto shtete, do të duhet të kemi bashkëveprim në 

kuadër të hetimit të kapjes apo edhe të parandalimit të këtyre fenomeneve, pa diskutim që 

marrëveshje si këto na ndihmojnë në këtë drejtim.  

Vazhdojmë me miratimin, kolegë? Kush është dakord në parim? Me sa shoh, edhe për 

këtë jemi të gjithë dakord me konsensus.  

Kush është pro me nenin 1? Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Neni 2. Kush është pro? Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Kalojmë në votimin në tërësi. Kush është pro? Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Edhe ky projektligj miratohet me konsensusin e të gjithë komisionit. Të bëhet gati për 

vijimin e procedurës.  

Zonja Kuko, faleminderit për prezencën! Jeni e lirë të shkoni! 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

 

PROCESVERBAL 

Tiranë, më 13.09.2022, ora 12:00 

Drejton mbledhjen: 

Klotilda Bushka – kryetare e Komisionit 

 

Rendi i ditës:  

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare kuadër të 

partneritetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i 

Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Europian për rregullat specifike të zbatimit të 

asistencës financiare të BE-së për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të instrumentit për 

asistencën e paraanëtarësimit (IPAIII)”. 

Marrin pjesë:  

Klotilda Bushka, Klevis Xhoxhi, Saimir Hasalla,  Xhemal Qefalia,  Gerta Duraku, 

Aurora Mara,  Greta Bardeli, Dashnor Sula, Elda Hoti, Eduard Ndreca, Pandeli Majko, Saimir 

Korreshi,  Gazment Bardhi, Bledion Nallbati, Ermonela Valikaj (Felaj), Oerd Bylykbashi, 

Denis Deliu, Damian Gjiknuri, Toni Gogu, Enkelejd Alibeaj, Bardhyl Kollcaku, Besjon Ajazi 

dhe Lindita Metalaj. 

Mungojnë: 

Fatmir Mediu,  Dhurata Tyli, Fatmir Xhafaj dhe Jurgis Çyrbja. 

Të ftuar: 

Ilir Beqaj – Drejtor i Përgjithshëm i SASPAC-ut, Koordinator Kombëtar i IPA-s 

Kjara Adhami  – Drejtoreshë e Drejtorisë së Asistencës Financiare të BE-së 

Vilma Premti –  Drejtoreshë e Kabinetit të Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me 

Parlamentin 
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Klotilda Bushka – Vijojmë me pikën 3 të rendit të ditës, që është po një marrëveshje 

financiare në kuadër të partneritetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit 

Europian për rregullat specifike të zbatimit të asistencës financiare të BE-së për Republikën e 

Shqipërisë, në kuadër të instrumentit për asistencën e paraanëtarësimit (IPAIII).  

Ftojmë personat në emër të nismëtarit të zënë vendet.  

Të ftuar kemi: zotin Ilir Beqja,  koordinator kombëtar i IPA-s, njëkohësisht edhe drejtori 

i Përgjithshëm i agjencisë përkatëse, zonja Kjara Adhami, drejtoreshë e Drejtorisë së 

Asistencës Financiare të BE-së dhe zonja Vilma Premti, drejtoreshë e Kabinetit të Ministrit të 

Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin. 

Do të bëjmë vetëm 5 minuta pushim, sa të ndërrojnë vendet të ftuarit! 

Zoti Beqaj, mirë se erdhët! 

Unë sapo e bëra prezantimin e projektligjit për të cilin jeni ftuar këtu, në cilësinë e 

koordinatorit kombëtar të instrumentit të paraanëtarësimit, IPA III. Është radha juaj për 

prezantimin e këtij projektakti. Më pas fjalën e ka relatori.  

Ilir Beqaj – E nderuar kryetare,  

Të nderuara zonja dhe zotërinj deputetë,  

Marrëveshja që paraqitet sot, është marrëveshja kuadër që rregullon mbështetjen 

financiare që qeveria shqiptare do të marrë nga BE-ja nga procesi i anëtarësimit, ajo që quhet 

ndryshe IPA III (instrumenti i paraanëtarësimit III) meqenëse kemi pasur IPAI 2007 – 2013, 

IPA II 2014-2020, sigurisht para tyre kanë qenë programet FAR dhe CARDS.  

Marrëveshja konkretisht nuk përcakton fonde, por është një marrëveshje kuadër 7-

vjeçare, që përcakton rregullat se si do të jepet asistenca financiare e BE-së dhe parimet 

kryesore. 

Parimi i parë është që kjo asistencë financiare përputhet me agjendën që ka vet BE-ja 

për zgjerimin dhe me harmonizimin gradual të acquis, sigurish që ka edhe disa parime të tjera 

të rëndësishme, si: qëndrueshmëria e kësaj asistence, autorësia dhe pronësia që ka vendi 

përfitues i kësaj asistence, gjithashtu, është edhe vijimësia e qasjes sektoriale, sepse duhet që 

kjo asistencë të jetë në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, si dhe 

strategjitë e ndryshme dhe me agjendën e reformave që ka vendi.  

Gjithashtu, ka edhe një pjesë më të veçantë që rregullon atë që quhet bashkëpunimi 

ndërkufitar dhe programet rajonale dhe transnacionale.  

Teksti i marrëveshjes është i organizuar në 8 seksione, ka edhe disa shtojca që 

rregullojnë pjesën formale të raportimit dhe të komunikimit.  
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Iteri i miratimit është diskutuar fillimisht, sepse duke qenë një marrëveshje kuadër është 

e ngjashme me të gjitha vendet anëtare, është miratuar në Këshillin e Ministrave në parim më 

6 korrik, pastaj është bashkëfirmosur nga pala shqiptare nga koordinatori Kombëtar i IPA-s 

dhe nga BE-ja, është miratuar në Këshillin e Ministrave projektligji i marrëveshjes më 31 gusht 

dhe vjen për miratim.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Beqaj! 

Zonja Felaj, fjala për ju në cilësinë e relatores.  

Ermonela Felaj – Faleminderit, kryetare! 

Faleminderit, zoti Beqaj, ju dhe stafit tuaj! 

Pa dashur të përsëris atë që zoti Beqaj relatoi më sipër, do të doja të thosha dy fjalë në 

mënyrë të përmbledhur lidhur me marrëveshjen financiare kuadër të partneritetit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Europian, e titulluar “Për rregullat specifike të 

zbatimit të asistencës financiare të BE-së për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të instrumentit 

për asistencën e paraanëtarësimit IPAIII”.  

Dihet që asistenca IPAIII, sikundër çdo lloj asistence të mëparshme, jepet në përputhje 

me kuadrin e politikës së zgjerimit që ka vetë BE-ja apo institucionet e tij.  

Ka disa parime, në fakt, që udhëheqin asistencën financiare të BE-së, nga ku unë do të 

veçoja përputhshmërinë me politikat dhe mbështetjen e BE-së për harmonizimin gradual me 

acquis të BE-së, pra është e rëndësishme që gjithnjë e më tepër, legjislacioni, të cilin po e 

diskutojmë dhe do ta miratojmë në Kuvendin e Shqipërisë, që në shumicën e rasteve vjen si një 

iniciativë qeveritare, të jetë i tillë që të përputhet me acquis-communitaire.  

Një tjetër parim i rëndësishëm është ai i qëndrueshmërisë dhe asistencës IPA III nga 

përfituesit. Po kështu, do të sillja në vëmendjen tuaj vizibilitetin e mjaftueshëm të asistencës 

IPA, që duhet të jetë i tillë që të promovohet në një mënyrë aktive. Unë besoj se Kuvendi i 

Shqipërisë në të gjitha komisionet parlamentare, jo vetëm në atë të Ligjeve, ka pasur vëmendje 

në drejtim të diskutimit të projekteve IPA. Kjo ka ndodhur edhe me komisionin që në praktikën 

e tyre të punës nuk ka qenë të thirreshin përfituesit apo institucionet përgjegjëse për ndjekjen e 

të gjitha projekteve që lidhen me fondet IPA, por tashmë kjo është vendosur si një praktikë 

parlamentare dhe secili komision parlamentar mundohet të sigurojë këndvështrimin e tij. 

Përderisa edhe fondet jepen për fusha të ndryshme dhe për projekte, që lidhen me fusha të 

ndryshme, është shumë e rëndësishme që të ketë aktivizëm nga ana e të gjitha komisioneve 

parlamentare.  
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Në vitin 2023 fokus do të jenë punësimi nëpërmjet fondeve që jep asistenca Europiane, 

rimëkëmbja ekonomike, eficienca energjetike dhe rinia, ndërkohë që në vitet e tjera fokuset 

kanë qenë jo totalisht të ndryshme, sepse disa fusha kanë vazhduar të mbështeten nëpërmjet 

fondeve IPA. Për shembull në vitin 2022 fokusi ka qenë i lidhur me organet e drejtësisë, me 

procesin e integrimit, me vetingun dhe me menaxhimin e integruar të ujërave. Në vitin 2021 

fokus kryesor ka qenë ekonomia qarkulluese, mbrojtja e mjedisit, turizmi dhe politikat green.  

Me stafin e komisionit jam munduar, edhe për dijeninë e të gjithë kolegëve, të kem një 

të dhënë për fondet IPA, vlera e të cilëve është në miliona euro për vite të ndryshme. Vë re që 

nga viti 2014 deri në vitin 2023 në përgjithësi këto fonde kanë ardhur duke u rritur. Pra, në 

qoftë se në vitin 2014 shuma e përgjithshme e fondit të të dhënave nëpërmjet këtyre projekteve 

shkonte në 66,7 milionë euro, në vitin 2023 parashikohet që kjo shumë të jetë 229,35 milionë 

euro, çka tregon se projektet kanë funksionuar mirë. Sidoqoftë, na takon neve, përveç 

koordinatorit kombëtar; edhe kjo është një zgjidhje e duhur që ka bërë qeveria që të vendosë 

një koordinator kombëtar që të merret edhe me lehtësimin e marrëdhënies që krijohet midis 

Komisionit Europian dhe Republikës së Shqipërisë për përfitimin e këtyre fondeve dhe të vijë 

në ndihmë të të gjithë përfituesve, më parë kemi konstatuar që ndonjëherë përfituesit potencialë 

nuk kanë qenë në dijeni të projekteve që mund të ndërtonin si mënyrë për të përfituar nga fondet 

IPA, por promovimi në mënyrë të detajuar ka tërhequr vëmendje.  

Nga ana tjetër, ajo që do të vlerësoja unë te marrëveshja kuadër, është edhe fakti që 

tanimë në buxhetin e vendit, parashikohet edhe një shumë që lidhet pikërisht me çështjen që 

kemi diskutuar, që vihet në mbështetje të përfituesve potencialë dhe siguron bashkëfinancimin 

mes shtetit shqiptar dhe BE-së, por ka disa pagesa aty që lidhen me doganat apo pagesa të tjera 

që lidhen me detaje teknike, të cilat shteti i siguron nëpërmjet këtij fondi. Kjo besoj se është 

një mënyrë e mirë për t’i nxitur të gjithë ata që përpiqen të jenë fitues në këto projekte.  

Do të doja të shtoja edhe diçka në lidhje me fondet IPA. Për vitin 2023 lidhur me fushat 

e veprimit, në mënyrë të përgjithshme për luftën kundër korrupsionit janë planifikuar rreth 3,85 

milionë euro; për rrjetet e komunikimit së Policisë së Shtetit 5 milionë euro; për qeverisjen 

vendore, 10 milionë euro; për menaxhimin e pyjeve, 13 milionë euro; për zgjidhjen e vendosjes 

së të gjithë personave ose pacientëve që kanë probleme të shkaktuara nga sëmundje që ndikojnë 

në nivelin psikiatrik për të cilin, gjykatat dhe prokuroritë kanë pasur gjithnjë problemin e 

vendosjes së tyre dhe për zgjidhjen e kësaj çështjeje planifikohen 15 milionë euro; për sigurinë 

ushqimore, për veterinarinë dhe për të gjitha politikat fitosanitare planifikohen 12,5 milionë 

euro, pra vlera në miliona euro për të gjitha këto fusha veprimi shkon në 59,35 milionë euro, 
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ndërkohë që kemi fonde në dispozicion për punësimin dhe për programe që lidhen me 

ekonominë, me shoqërinë dixhitale, me eficiencëën energjetike dhe me garancinë rinore.  

Vetë struktura e marrëveshjes kuadër, që përfshin disa seksione dhe një numër jo të 

vogël në fakt nenesh, tregojnë kujdesin që është pasur për të hartuar një marrëveshje, e cila të 

sigurojë që e gjithë mbështetja për projekte në fushat e sipërpërmendura të jetë transparente 

dhe e tillë që palët të vendosen në kushte të barabarta, pra të jenë të tilla që të jenë të favorshme 

edhe për ata, të cilët nëpërmjet projekteve me të cilat aplikojnë, mund të fitojnë.  

Qëllimi është që veçanërisht në projektet, që janë ndërkufitare, është e rëndësishme që 

të ketë aktivizëm nga ana e palës shqiptare dhe ne të mundemi që të gjitha këto zona, që i kemi 

në kufij të Shqipërisë, t’i kemi sa më aktive në procese të tilla dhe të jenë përfituese, sepse 

thashë, totali i shumës që vihet në dispozicion për projekte në këto fusha, nuk është i vogël, 

edhe përfitimi po ashtu pritet të jetë i madh.  

Më lejoni, kryetare, ta mbyll relatimin, duke i ftuar të gjithë kolegët që të votojmë pro 

kësaj marrëveshjeje kuadër, por me përgjegjësinë që do të duhet të ndjekim, për aq sa na takon, 

zbatueshmërinë e këtyre projekteve që i përkasin IPA III, që shkon deri në vitin 2027. Pra nuk 

është një marrëveshje e thjeshtë kjo që do të votojmë, përkundrazi, është një marrëveshje e 

rëndësishme dhe e plotë në gjykimin tim për sa i takon mënyrës si është shkruar dhe si është 

parashikuar.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Keni pyetje, kolegë? 

Zoti Kollaçaku dhe zoti Alibeaj. Në fakt, kisha edhe unë një pyetje.  

Zoti Beqaj, unë, në fakt, e kam lexuar marrëveshjen. Sigurisht, besoj se kolegët janë të 

gjithë pro kësaj marrëveshjeje, sepse është një nga ato akte, i cili na ndihmon në rrugën tonë 

drejt integrimit në BE dhe pa diskutim që kemi nevojë edhe për mbështetjen e atyre që të 

arrijmë disa standarde.  

Për IPA II kemi një raport tashmë nga institucionet përgjegjëse që kanë qenë të 

ngarkuara me zbatimin e tyre? Jemi ende në shtator dhe pritet të mbarojë periudha, por pyetja 

që kam është: a keni një ide të livrimit të fondeve? Sepse fondet mund të jenë të parashikuara, 

por sa kemi arritur ne të marrin në kuadrin e përgjithshëm, se gjithçka varet edhe nga 

kapacitetet tona për të marrë fonde.  

Faleminderit! 

Ilir Beqaj – Faleminderit! 
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Në fakt, ne u përgatitëm, sepse menduam që edhe kjo pyetje që sapo bëtë, do të bëhej. 

Kam këtu para një tabelë, të cilën mund t’jua lexoj, por mund t’jua nis edhe elektronikisht të 

gjithëve.  

Dua t’ju them se IPA 2020 ka filluar të zbatohet vetëm nga muaji shkurt, sepse 

përgjithësisht me IPA-n funksionon viti plus 2, që do të thotë se edhe marrëveshja e sotme 

përfundimin e zbatimit do ta ketë diku rreth viteve 2030-2031, se kështu vijnë dora-dorës nga 

momenti i miratimit. Për shembull, me miratimin e marrëveshjes kuadër ne do të miratojmë në 

qeveri IPA 2021, ndërkohë IPA 2022. Besoj se në 6 tetor është mbledhja e vendeve anëtare 

dhe ajo do të jetë e vlefshme diku nga muaji mars. Për këtë arsye dua të them se sot që flasim 

vetëm 14-ta dhe 15-ta kanë përfunduar, që do të thotë se nuk kemi më mundësi të shpenzojmë 

para nga IPA 2014 -2015. Lidhur me këto dy që kanë përfunduar, mund t’ju them se 2014-n e 

kemi disbursuar 70%, pra na janë dhënë 66,7 milionë euro dhe për IPA 2015; na janë dhënë 

92,4 dhe ne kemi disbursuar 55%. Këtu nuk kemi më mundësi për të bërë më mirë, ndërsa nga 

viti 2016 e në vijim do të vazhdojmë të rikuperojmë aq sa ç’mund të arrijmë.  

Ajo që diskutohet shpesh, që lidhet me nivelin e ulët të përthithjes, ka të bëjë më shumë 

jo me IPA-n kombëtare, por ka të bëjë me programet ndërkufitare dhe pastaj ato që janë 

programet rajonale apo transnacionale, sepse aty është me thirrje dhe ti duhet të jesh i zoti të 

aplikosh me një projekt fitues, pastaj ta zbatosh në mënyrë efektive. Për të rritur këto kapacitete 

ne po bëjmë tri gjëra: e para është ajo që përmendi zonja Felaj. Për herë të parë buxheti i vitit 

2022 ka të miratuar një fond të veçantë, në mos gaboj, është paragrafi i fundit i nenit 11. Ky 

vit ishte viti i parë, është 200 milionë lekë apo rreth 2 milionë dollarë në funksion të nevojës 

që kanë zona të ndryshme  përpara financimit, bashkëfinancim apo rimbursim të TVSH-së dhe 

taksa shtesë. Deri sot që flasim, ne kemi pasur kërkesë për 1 milion euro, që janë miratuar, 

sepse vjen fillimisht te ne pastaj shkon në Ministrinë e Financave, dhe 450 mijë euro. Kjo është  

e para. 

Ajo që është e rëndësishme, me IPA-ën III nuk ka më rimbursim TVSH-je, gjithçka 

është përjashtuar, por duhet të kemi parasysh që IPA II mund ta dojë dhe 2 vjet të tjerë. Përveç 

kësaj do të them diçka, që nuk është fusha jonë e përgjegjësisë, por besoj se me paketën e re 

fiskale çdo marrëveshje e re financiare me donatorë të huaj do të jetë tani e mbrapa,  me 

përjashtim të TVSH-së që nga 1 janari.  

Elementi i tretë, që e preka pak, është cilësia e projekteve që ne paraqesim. Buxheti i 

shtetit na ka akorduar një fond si agjenci për të ndihmuar çdo institucion shqiptar që ka nevojë 

të shkruajë një projekt. Kemi një fond, që, nëse  ata kanë nevojë për ekspertizë, ne angazhojmë 

ekspertizë që të bëjmë një projekt që të jetë fitues. Aty ku jemi më tepër të dobët, janë 
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programet transnacionale, Erazmus, Horizon, Creatice Europe. Mund të them se kemi 

programe, ku ticket-i që paguajmë, edhe pse vjen nga një buxhet i BE-së, është më shumë se 

ajo që kemi qenë të zotët të përfitojmë. Këtu duam të synojmë më shumë edhe me instrumentin 

tjetër, sepse është edhe cilësia e shkrimit të projekteve, sepse janë të rralla rastet kur 

institucionet shqiptare janë lider. Zakonisht, është një institucion i një vendi tjetër që i fton të 

jenë plotësues. Pastaj kemi  pasur raste që edhe,  kur është fituar projekti, për mungesë edhe të 

këtij 15%-shi që është pjesa e bashkëfinacimit, pjesa jonë ka qenë e  vështirë  të   përthithet.  

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Beqaj!  

Fjalën për pyetje e ka  zoti Alibeaj. Më pas zoti Kollçaku. 

Enkelejd Alibeaj – Për të qenë i sinqertë,  unë  nuk kam ndonjë pyetje të drejtpërdrejtë 

për aktin. Akti është marrëveshje e atyre, e përpiluar edhe nga ata që na japin para, europianët. 

Por, meqenëse jemi në parlament dhe meqë jemi në Komisionin e  Ligjeve, prisja që zoti Beqaj 

do të duhej ta thoshte diçka lidhur me pozicionin e tij. Më tërhoqi, në fakt, dhe një shifër që tha 

relatorja. Këto  janë fonde, të cilat nga Komisioni Europian, nga Europa do t’i jepen Shqipërisë, 

madje 3,85 milionë ishin për luftën kundër korrupsionit. Ne duhet të jemi seriozë si shtet, jo si 

qeveri. Ky është një dallim.  

Unë e kuptoj shumë mirë që është një zgjedhje e qeverisë, një zgjedhje e Kryeministrit, 

e Edi Ramës, që në krye si koordinator të jetë zoti Beqaj. Ta bëj të thjeshtë: përfaqësuesi i 

shtetit shqiptar me europianët është zoti Beqaj, i cili nuk është një figurë burokratike, por është 

figurë politike, ka qenë deputet, ka qenë ministër dhe tashmë është zgjedhje politike e 

Kryeministrit. Ne këtu duhet të kemi guximin që disa gjëra t’i themi e t’i shohim në mënyrë 

realiste, përfaqësimi ynë me Europën është me zotin Beqaj si figurë politike; nuk kam asgjë 

personale, i cili njëherë e humbi mandatin për disa shkelje ligjore në Gjykatën Kushtetuese... 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj.... 

(Ndërhyrje pa mikrofon). 

Jo, për procedurë, ndërhyj unë.  

Enkelejd Alibeaj – Ta mbaroj! 

Klotilda Bushka –  Zoti Alibeaj, ju këtu jeni për aktin. Zoti Beqaj është këtu 

përfaqësues i qeverisë, është koordinatori kombëtar i IPA-s, është person  teknik, nuk është 

person politik. 

Enkelejd Alibeaj  – A mund ta çoj deri në fund? 

Klotilda Bushka – Jo, nuk mund ta çoni deri në fund, sepse për procedurë unë jua 

ndërpres fjalën. 

Enkelejd Alibeaj – Kjo është një mundësi.  
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Klotilda Bushka – Nuk është fare një mundësi, kjo është një mundësi juaja që, sa herë 

iu hapet mikrofoni, hidhni baltë mbi njerëzit dheb bëni  gjithmonë gjyqtarin, prokurorin. 

Enkelejd Alibeaj – Nuk po  hedh baltë, jam shumë i kujdesshëm në atë që po them. 

Klotilda Bushka – Ofendoni. Personi është ftuar në cilësinë e përfaqësuesit  të qeverisë 

këtu për të dhënë shpjegime në lidhje me aktin. 

(Zoti Alibeaj flet  pa mikrofon.) 

 Nëse keni një gjë me aktin, dakord, nëse jo, unë jua ndërpres fjalën. Fjalën e ka kërkuar 

zoti Kollçaku. Nëse keni pyetje për aktin, po. Nëse do të vazhdoni në kundërshtim me 

Rregulloren, unë do t’jua ndërpres fjalën. Jo se nuk mund t’ju kthejmë përgjigje, por nuk është 

e drejtë që ta merrni peng  komisionin. Përdorini foltoret politike dhe plenare për çdo gjë, për 

çdo baltë që keni dëshirë të hidhni. Këtu do të flasim për çështjen e rendit të ditës.  

Enkelejd Alibeaj – A mund të vazhdoj? 

Klotilda Bushka – Nëse do të vazhdoni për rendin e ditës, dakord, nëse do  të vazhdoni 

me diskutimin që unë jua ndërpreva fjalën, do t’ju ndërpres  fjalën sipas Rregullores.  

Enkelejd Alibeaj –Nuk është aspak europiane kjo që do të bësh. Ti mund ta bësh... 

(Zonja Bushka flet pa mikrofon.) 

Po, pra, të zbatojmë rregullat dhe, mbi të gjitha, të zbatojmë atë që është morali 

europian. Morali europian është fare i thjeshtë: unë nuk hedh baltë, të jeni të sigurt në aspektin 

personal, ajo se çfarë unë sjell në vëmendjen e këtij komisioni, e këtij parlamenti është morali 

politik për disa çështje, të cilat së paku  personi në fjalë si  nëpunës i shtetit ka pasur episode 

ligjore, penale... 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, askush nuk ju jep të drejtën të bëni moral në 

Komisionin e Ligjeve. Betejën politike, betejën e moralit  nuk jeni ju personi që mund ta bëni 

në këtë komision. Bëjeni ku të doni! Betejën politike bëjeni ku të doni, por jo në Komisionin e 

Ligjeve. Në Komisionin e Ligjeve nuk  jua jap komisionin peng dhe kohën e kolegëve që të 

bëni retorikën tuaj politike, për më tepër të shkelni edhe etikën, sepse i nderuari, zoti Beqaj, në 

këtë komision ka ardhur si përfaqësues i qeverisë për çështjen e rendit të ditës. Për këtë është 

këtu. Nëse ju me zotin Beqaj keni probleme të tjera, që e gjykoni për moral e  të tjera, mund t’i 

diskutoni në vend tjetër. 

Enkelejd Alibeaj – A mundem? 

Klotilda Bushka – Jo, jua kam ndërprerë fjalën. 

Enkelejd Alibeaj –  Kjo që po bëni nuk është e hijshme. 

Klotilda Bushka – As kjo që bëni ju, nuk është e hijshme, që shkelni Rregulloren dhe 

e merrni peng komisionin. 
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Enkelejd Alibeaj – Çfarë shkelje të Rregullores ka? 

Klotilda Bushka – Zoti Kollçaku, do ta merrni fjalën? 

Enkelejd Alibeaj – Kjo nuk të bën nder.  

Klotilda Bushka – Unë e dhashë vendimin, sipas Rregullores, ju kam ndërprerë fjalën. 

Ju nuk e merrni dot më fjalën. Kaq. Nuk bëhet më debat për këtë. Nëse doni të flisni për këtë 

çështje, përdorni mekanizmat e tjerë, jo në këtë komision. 

Zoti Kollçaku, fjala për ju. 

Bardhyl Kollçaku  – Faleminderit! 

E nderuar zonja kryetare, unë e kuptoj, marrëveshja që po diskutojmë sot, është shumë 

e rëndësishme jo vetëm për faktin që bëhet fjalë për një fond të konsiderueshëm, krahasuar me 

IPA II që pothuajse është 4-fish, por edhe për një stad të ri që futet vendi ynë, në mbështetje të 

proceseve të paraanëtarësimit të plotë në BE. 

Relatorja përmendi disa nga fushat ose prioritetet se ku do të shkojnë këto fonde. 

Pyetjen e kam për koordinatorin, nëse këto janë të negociueshme duke pasur parasysh sulmet 

kibernetike të kohëve të fundit  dhe nevojën urgjente ose  emergjente për  përforcimin e 

mbrojtjes kibernetike, të strukturave  të sistemeve të vendit, nëse një pjesë e  tyre  në bazë të 

prioriteteve  jo vetëm ato që do të kemi me NATO-n dhe me aleatët  strategjikë, por dhe me 

këto fonde, do të fuqizonim kapacitetet e mbrojtjes kibernetike? 

Klotilda Bushka – Zoti Beqaj, përgjigjet e pyetjeve të zotit Kollçaku.   

Ilir Beqaj– Nuk jam në  gjendje t’ju jap një përgjigje shteruese konkrete, por, siç u tha,  

1 nga 3  programet operacionale, që do të aplikojmë për  vitet ’2023-2027 është qeverisja dhe 

ekonomia digjitale. 

Deri këtu jemi sot të dakordësuar me Komisionin Europian: 40 milionë euro ndihmë 

dhe 10 milionë euro bashkëfinancim nga qeveria shqiptare. Komponentët do të vendosen në 

një fazë të mëvonshme edhe sipas dinamikës për të parë për çështjen konkrete që prekët, çfarë 

nevojash kemi që t’i përditësojmë (ne kemi një strategji kombëtare të sigurisë kibernetike për 

vitet 2021-2025), t’i ndryshojmë aty; për të parë se çfarë do të arrijmë me një projekt të Bankës 

Botërore, me një marrëveshje që besoj duhet të vijë në Kuvend, ndoshta dhe ka ardhur, që 

lidhet me një kompani amerikane drejtpërdrejt për këtë gjë, për të parë pastaj në kontekstin e 

përgjithshëm se  çfarë do të na duhet të plotësojmë edhe me elemente të tjera, aq më tepër që  

në rastin  edhe me BE-në situata kibernetike e sistemeve komplementohet me nevojën për 

mbrojtjen e të dhënave personale. Besoj se nën mbrojtjen e të dhënave personale  do të kemi 

mundësi të fuqizojmë sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen  kibernetike. 
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Në parantezë ka aktualisht një program të filluar që komisioni e quan multi-country 

programme, që zbatohet njëherazi në të 6-ta vendet dhe është një fond për sigurinë kibernetike 

fillimisht jo i madh, 6 milionë euro, që ka filluar të zbatohet që nga muaji qershor.      

Klodiana Bushka – Ka pyetje tjetër? 

Po, zonja Bardeli.  

Greta Bardeli – Nëse më lejoni, zonja kryetare,  po i shtoj një kërkesë  pyetjes tuaj: do 

të doja të dija në sa projekte ka qenë lider partner Shqipëria? Cilat janë notat vlerësuesee karshi 

programit IPA II të BE-së në lidhje me projektin që ka prezantuar Shqipëria? Nëse nuk i keni 

sot, mund të na i dërgoni me shkrim përmes  e-mail-it. 

Klotilda Bushka – Po, zoti Beqaj. 

Ilir Beqaj – Sot nuk i kam, por do të biem dakord që të përcaktojmë  se cilat janë 

institucionet shqiptare, sepse nuk është vetë shteti shqiptar, përgjithësisht në programet 

ndërkufitare ka bashki, ka këshilla qarqesh, ka prefektura, ka universitete, ka OJF, mund t’ju 

japim një informacion...  

Klotilda Bushka – Zonja Bardeli kërkon vetëm cross border-at. 

Ilir Beqaj – Po, pra të 5 cross border-at  që kemi, projektet ku një entitet shqiptar është 

lider. 

Klotilda Bushka – Meqenëse po flasim për materialet që do të sillni, edhe një material 

për periudhën që ishte e mbuluar, të na e paraqisni për komisionin. Ka diskutime, kolegë? 

Fjalën e  ka zoti Alibeaj, brenda rendit të ditës. 

Enkelejd Alibeaj – Nëse ke vendosur ta  fikësh, fike  që tani, kursen edhe kohë. 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, unë zbatoj Rregulloren.  Vendimet nuk janë të miat. 

Vendimet janë në përputhje me Rregulloren, prandaj nuk jam  këtu me mendjen time, por me 

mendjen e asaj që kemi vendosur të gjithë së bashku në atë që e quajmë “libri i rregullave të 

Kuvendit”.  

Ju lutem, m’u drejtoni me respekt, siç ju drejtohem unë me respekt.    

Enkelejd Alibeaj –  Libri i rregullave të këtij  Kuvendi është i tillë... 

Klotilda Bushka – Fjalën e keni për projektmarrëveshjen për diskutim. 

Enkelejd Alibeaj – Nëse do të diktosh edhe se çfarë do të them, kjo është e tepërt. 

(Zonja Bushka flet pa mikrofon.) 

Po, për diskutim dhe për atë që bëre pak më parë. Nëse ti quan diskutim  të drejtën 

tënde, me të cilën abuzon për të hequr fjalën, këtu nuk ka diskutim dhe, për dijeninë tuaj e të 

të gjithë kolegëve, ajo që unë do të them dhe do ta them tani është e thjeshtë, para se të 

diskutojmë ligje, akte, marrëveshje, fonde, që është puna e vërtetë e këtij parlamenti,  do të 
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duhet të diskutohet edhe për disa çështje që janë të natyrës morale, individi, i cili ka ardhur, në 

fakt, në publik është anatemuar jo më kot besoj unë, për sa kohë që ka pasur një problem në 

Gjykatën Kushtetuese dhe mandatin e tij, ka një problem aktual gjatë kohës që ishte ministër i 

Shëndetësisë... 

Klotilda Bushka – Të lutem, zoti Alibeaj! 

Jo, pra, nuk është çështje, sipas Rregullores, ju ndërpritet përsëri fjala. Nuk mundet që 

në komision ju të bëni çfarë gjykimesh keni, se si personi u shikuaka nga ju. Edhe ju kur keni 

qenë ministër jeni anatemuar në publik. 

Enkelejd Alibeaj – Po, jam anatemuar. 

Klotilda Bushka –  Për një çështjeX. Nuk ju thotë njeri: prit të flasim njëherë për ju, 

para se ta merrni fjalën për këtë. 

Enkelejd Alibeaj – Është e drejtë e deputetëve që të thonë fjalën e tyre...  

Klotilda Bushka – Jo, nuk është fare e drejtë e deputetëve. Deputetët  kanë të drejta në 

Rregullore dhe këto të drejta janë të shoqëruara me detyrime. Nëse do ta merrni fjalën për të 

folur për të ftuarin, shkelni edhe etikën për më tepër... 

Enkelejd Alibeaj – Ku e  kam shkelur etikën? 

Klotilda Bushka – Jeni jashtë rendit të ditës. 

Enkelejd Alibeaj – Nëse  kam shkelur etikën, duhet të bësh një gjë. 

Klotilda Bushka –Po, sepse jeni duke anatemuar, gjithashtu, edhe  personat që janë të 

ftuar në komision. 

Enkelejd Alibeaj – Që të marrësh masë ndaj meje, bëj një kërkesë nëse kam fyer kënd, 

kam përdorur fjalë... 

Klotilda Bushka – E mora masën, jua ndërpreva fjalën. Ju kam ndërprerë fjalën, kjo 

është masa. 

Kolegë, a ka më diskutime? 

Po, zonja Felaj. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Ermonela Felaj – Faleminderit! 

Enkelejd Alibeaj – Zonja kryetare! 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Prit, moj zonjë, se nuk kam folur. Tani po flas. 

Klotilda Bushka – Hape  mikrofonin! 

Hape edhe një herë. 

Ermonela Felaj – ...qenien Nënkryetare e parlamentit. 
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Klotilda Bushka – A mund të dëgjojmë njëri-tjetrin?  

Ermonela Felaj – Enkelejd, akuza politike në emër të asnjë morali dhe në emër të 

asgjëje nuk mund t’i marrësh dhe t’i vesh përpara si vendime  penale. Nuk mund ta bësh këtë 

gjë ndaj askujt dhe për askënd. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk mund ta bësh, sepse atë gjë po bën. Nuk është këtu pjesëmarrja e  secilit nga ne në 

këtë mbledhje që të vazhdojmë   me një avaz  të tillë. 

Ju lutem, na lejoni të bëjmë detyrën në mënyrë serioze! 

(Zoti Alibeaj flet pa mikrofon.) 

Ishe dakord me marrëveshjen? Ta votojmë atë.  

Sa për Ilir Beqajn, Ilir Beqaj pati kurajë që në legjislaturën 2009-2013 të jepte 

dorëheqjen, ndërkohë që ishin deputetë e opozitës, kush nga ish-kolegët tuaj ka pasur një kurajë 

të ngjashme? Kurrë, asnjëherë! Kjo gjë që nuk është permanente nuk mund të merret dhe të 

kthehet në një akuzë individuale.   

Ilir Beqaj sot ka ardhur si person teknik. Besoj se në nivelin teknik do të duhej të 

mendoje dy herë për ta përballur në pyetje-përgjigje, nuk ka ardhur në nivelin politik që të 

kundërpërgjigjet njësoj. 

Zonja kryetare, ju ftoj ta miratojmë marrëveshjen, sepse, me sa duket, qëllimi nuk është 

të kuptojmë më tepër rreth marrëveshjes, por qëllimi është  të mundohemi që në atë hapësirën 

që na është dhënë, në atë rol që na është dhënë të fitojmë sa më shumë kredo politike. 

(Zoti Alibeaj flet pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Kolegë, nuk ka më diskutime. Abuzimi me Rregulloren është 

kundër interesit publik. Për sa kohë nuk keni asnjë interes për të marrë më tepër informacion 

për të kuptuar se si mund t’i shërbejë më tepër publikut akti që kemi në rendin e ditës, por  po 

përdorni tani mikrofonin dhe  po keqpërdorni Komisionin e Ligjeve, duke e marrë mbledhjen 

peng, për t’i rënë ndesh një kolegu të nderuar, të cilit i kërkoj falje që nuk ia jap dot fjalën për 

këtë që po ndodh këtu, sepse ne jemi Komision i Ligjeve dhe shqyrtojmë një akt, i cili, me sa 

shoh, nuk ka asnjë kundërshti. Ne nuk jemi këtu në një  emision televiziv, ku Partia 

Demokratike e Enkelejd Alibeajt do të fitojë kredo politike. Atë e kanë votuar shqiptarët, e 

kanë treguar shqiptarët, prandaj vazhdoni flisni ku të doni për emocione, për moral e  të tjera, 

se në fund të ditës puna është ajo që duket. Kjo është një marrëveshje që do të kalojë në votim. 

Kush është dakord në parim  me projektligjin? Pro? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Kush është dakord me nenin 1? Pro? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 
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Miratohet. 

Kush është dakord me nenin 2? Pro? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Kush është dakord në tërësi me projektligjin? Pro? Të gjithë dakord. Kundër? Nuk ka. 

Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Të bëhet gati për seancën plenare, është miratuar edhe në të gjitha komisionet e tjera. 

Ju falënderoj për prezencën! 

Presim informacionet. 

Ju uroj punë të mbarë! 

Mbledhja mbyllet. 

 

 

               MBYLLET MBLEDHJA 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

 


