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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Përshëndetje, kolegë! 

Nisim mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat 

e Njeriut. Kuorumi i nevojshëm për vlefshmërinë e mbledhjes është i pranishëm. Sot kemi disa 

çështje në rend dite. 

Çështja e parë është projektligji “Për informacionin e klasifikuar”. Ne jemi komision për 

dhënie mendimi. Relatore është kolegia Ermonela Felaj. 

Çështja e dytë është projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën 

mbi Organizatën Ndërkombëtare për ndihmat detare në lundrim”. 

Çështja e tretë është shqyrtimi i kërkesave për strukturën e Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve.  

Atëherë, fillojmë me çështjen e parë të rendi të ditës me projektligjin “Për informacionin 

e klasifikuar”. Nga Kryeministria janë të pranishëm Elisa Spiropali, Ministre Shteti për 

Marrëdhëniet me Parlamentin. 

 Mirë se erdhët! 

Nga Drejtoria e Informacioni të Klasifikuar, ka ardhur zoti Enton Sadiku, drejtor i 

sistemeve të komunikimit të informacionit ta klasifikuar dhe Dorian Tola, drejtor i Përgjithshëm 

i DSIK-së. 

Pa humbur kohë do t’i jap fjalën zonjës Spiropali.  

Zonja Ministre, fjala për ju për një prezantim të projektligjit. 

 Elisa Spiropali – Mirëmëngjesi, kryetare! 

Mirëmëngjesi, të nderuar deputetë! 

 Inicimi i këtij projektligji lidhet me nevojën për të përditësuar kuadrin ligjor për 

informacionin e klasifikuar, si dhe për të harmonizuar dhee përshtatur sa më mirë kuadrin ligjor 

për disiplinat e informacionit të klasifikuar me standardet e vendeve të Bashkimit Europian dhe 

të NATO-s. Qëllimi i këtij ligji është mbrojtja e informacioni të klasifikuar nga humbja, 

dëmtimi, rrjedhja, komprometimi dhe/ose ekspozimi i paautorizuar. Objekti i këtij projektligji 

është përcaktimi i parimeve bazë dhe i rregullave të përgjithshme për administrimin, 

deklasifikimin, zhvlerësimin dhe mbikëqyrjen e informacionit të klasifikuar gjatë gjithë ciklit 

jetësor të tij. Në frymën e detyrimeve ndërkombëtare, projektligji është realizuar duke u 
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mbështetur në vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian të 23 shtatorit 2013, “Për rregullat e 

sigurisë për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar”, si dhe dokumentin e politikës së sigurisë së 

NATO-s, miratuar në vitin 2019.  

Risitë më të rëndësishme që ky projektligj sjell janë: rregullimi i disa disiplinave për 

mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, të cilat nuk kanë qenë të rregulluara në ligjin aktual, siç 

janë, siguria e sistemeve të komunikimit dhe informacionit dhe siguria industriale. 

 Përcaktimi në ligj i autoriteteve përgjegjëse për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar 

në sistemet e komunikimit dhe informacionit.  

Autoritetet përgjegjëse janë Autoriteti i Certifikimit, Vlerësimit, Akreditimit, 

Shpërndarjes, Tempest dhe Mbrojtjes Kibernetike. 

Trajtimi i parimit after care. Sipas këtij parimi, masat e sigurisë dhe verifikimi i sigurisë 

për personat që kanë qasje tek informacioni i klasifikuar vazhdon edhe pas certifikimit të 

përshtatshëm të tyre dhe autorizimit për njohje me informacionin e klasifikuar.  

Përcaktimi në mënyrë të detajuar i kategorive të informacionit që do t’i nënshtrohen 

procesit të klasifikimit duke e bërë më të lehtë orientimin e institucioneve për të hartuar listat e 

informacioneve të klasifikuara. Kjo masë do të shmangë mbiklasifikimin dhe do të rrisë më 

shumë sigurinë e informacionit të klasifikuar duke alokuar burime njerëzore dhe materiale për 

informacionin e klasifikuar.  

Kjo masë, gjithashtu, synon të rrisë më shumë transparencën e klasifikimit duke kufizuar 

interpretimin e autoritetit klasifikues e si rrjedhojë klasifikimin e parregullt. DSIK-ja merr një rol 

rregullator duke pasur kompetencë për të ndërhyrë në rast klasifikimi të parregullt.  

Risi tjetër për certifikatën e sigurisë është përjashtimi i procedurave të verifikimit të 

sigurisë për Presidentin e Republikës dhe Kryeministrin, të cilët autorizohen të kenë qasje tek 

informacioni i klasifikuar, për shkak të kryerjes së detyrave të tyre zyrtare dhe pajisen me 

certifikatën e sigurisë së personelit pa u kryer verifikimi i sigurisë, siç është në shumicën e 

vendeve. 

Certifikata e sigurisë së personelit është dokumenti zyrtar i autoritetit shqiptar përgjegjës 

për sigurinë e informacionit të klasifikuar, i cili vërteton nga pikëpamja e sigurisë, se një individ 

i plotëson kushtet e përcaktuara për njohjen, ruajtjen, administrimin dhe transferimin e 

informacionit të klasifikuar, siç ju patjetër e dini. 
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Në projektligj është trajtuar edhe informacioni i klasifikuar i Bashkimit Europian, i cili 

regjistrohet, shpërndahet, administrohet, sipas standardeve që sigurojnë shkallë mbrojtjeje të 

njëjtë me atë që kërkohet nga Bashkimi Europian, në zbatim të marrëveshjes së përgjithshme të 

sigurisë në këtë pikë. 

Për herë të parë në projektligj është parashikuar deklasifikimi i pjesshëm, duke rregulluar 

mundësinë për të zbuluar në mënyrë të autorizuar informacione, të cilat mund të ndahen nga 

informacioni që nuk mund të deklasifikohet. Në këtë mënyrë, rritet më shumë transparenca dhe 

llogaridhënia e institucioneve shtetërore.  

Rritja e kuadrit të transparencës lidhur me publikimin e çështjeve të ndërlidhura me 

detyrimet e palëve në kontratë, pa e cenuar sigurinë e informacionit të klasifikuar. Kështu, 

institucioni shtetëror nuk mund ta refuzojë të drejtën e informimit automatikisht, por duhet ta 

shqyrtojë kërkesën në komisionin e deklasifikimit.  

Për herë të parë është përkufizuar koncepti i pronësisë së huaj, si formë kontrolli apo 

influencë kërcënuese për sigurinë e informacionit të klasifikuar për llogari dhe në interes të 

vendeve apo palëve jomike. 

 Për herë të parë janë përcaktuar shkeljet e sigurisë, duke i ndarë ato në të rënda e të lehta.  

 Gjithashtu, janë vendosur masa administrative ndaj subjekteve të cilat kryejnë këto 

shkelje. 

Projektligji është hartuar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar dhe i 

është nënshtruar procesit të konsultimit publik, duke u publikuar në regjistrin elektronik për 

njoftimet dhe konsultimet publike, nga data 20 dhjetor 2021 deri në datën 20 janar 2022, sipas 

ligjit. 

Ky projektligj do të zbatohet për të gjitha institucionet e administratës publike dhe 

operatorët ekonomikë, të cilët për ushtrimin e detyrave të tyre dhe bazuar në parimin “nevojë për 

njohje”, pra nevoja për të pasur qasje tek informacioni i klasifikuar, gjatë ushtrimit të një detyre 

apo një funksioni të caktuar, kërkohet të kenë akses në informacionin e klasifikuar. 

Po ashtu, ngarkohet Drejtoria në cilësinë e autoritetit përgjegjës për sigurinë e 

informacionit të klasifikuar, për kontrollin e zbatimit të kërkesave të këtij ligji. 

Projektligji është planifikuar në Programin Kombëtar për Integrimin Europian 2022-

2024, të miratuar me vendimin të Këshillit të Ministrave të datës 9.02. 2022. 
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Gjithashtu, projektligji është në përputhje me zbatimin e objektivave të parashikuar në 

programin e qeverisë dhe është iniciativë e Kryeministrit, miratuar nga Këshilli i Ministrave. 

 Nëpërmjet këtij projektligji do të shfuqizohet ligji nr. 8457, i datës 11.02. 1999, “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”, të ndryshuar. 

Në projektligj nuk parashikohet krijimi i ndonjë strukture të re dhe as i ndonjë institucioni 

të ri, gjë që do të shoqërohej me efekte financiare për buxhetin e shtetit. Në projektligj është 

parashikuar që për shkak të natyrës së veçantë të punës, punonjësit e DSIK-së të trajtohen me 

shtesë mbi pagë. Masa e shtesës mbi pagë përcaktohet me vendimin përkatës të Këshillit të 

Ministrave, si një akt nënligjor që nxirret në zbatim të këtij legjislacioni. Efekte financiare do të 

planifikohen në buxhetin e DSIK-së, në momentin e miratimit të tij. 

Të nderuar deputetë, faleminderit! 

Ky është prezantimi i parë. Nëse keni pyetje, çështje apo shqetësime, ju lutem, t’i ngrini, 

kemi këtu edhe drejtorin, zotin Tola. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Spiropali! 

Zonja Felaj në cilësinë e relatores. 

Ermonela Felaj – Përshëndetje! 

Faleminderit, kryetare! 

Të them të drejtën, mua më vjen mirë që ne vijmë sot me projektligjin për informacionin 

e klasifikuar, si një iniciativë e qeverisë shqiptare. Besoj se, pavarësisht se edhe më herët është 

diskutuar për nevojën e pasjes së një ligji të ri për informacionin e klasifikuar, konteksti aktual 

dhe problematikat e ndryshme që kanë ndodhur, veçanërisht së fundi, e bëjnë të domosdoshme 

parjen me kujdes dhe me vëmendje të këtij projektligji. 

 Unë hyj tek ata persona që kam treguar interesim për sjelljen e këtij projektligji që më 

herët, edhe për shkak të detyrës së mëparshme që kam mbajtur, si kryetare e Komisionit të 

Sigurisë Kombëtare. Besoj se edhe diskutimet e kolegëve në atë komision parlamentar do të jenë 

po kaq serioze sa këto në Komisionin e Ligjeve. Sigurisht, ne jemi komision për dhënie 

mendimi, por besoj, siç do të shikohet edhe gjatë shqyrtimit të sotëm, apo diskutimeve që do të 

mbajmë sot lidhur me këtë projektligj, vëmendja është realisht e fokusuar në përmbajtjen e këtij 

projektligji.  
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Unë nuk dua të përsëris ato që tha zonja Spiropali gjatë fjalës së saj, sepse të gjitha që 

përmendi ajo qëndrojnë, por dua të them se ligji është i nevojshëm, dhe kjo shihet edhe nga fakti 

se kur daton ligji aktual. Ligji aktual është i vitit 1999, dhe thjesht dhe vetëm nga titulli, “Për 

informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”, ne mundemi të kuptojmë që informacionet e 

klasifikuara nuk janë thjesht informacione për të cilat posedues apo zotërues është shteti, por 

informacioni i klasifikuar mund të jetë edhe informacioni i një organizate ndërkombëtar, 

përfshirë këtu NATO-n, Bashkimin Europian e të tjera.  

Të gjitha këto koncepte të reja që janë praktikuar gjatë gjithë këtyre viteve, tani më gjejnë 

shprehje në ligj. Ajo që e bën ligjin interesant është edhe fakti se ligji ka një gjuhë të re, e cila 

reflekton edhe koncepte të reja. Disa prej tyre i përmendi edhe ministrja, si ai që ka të bëjë me 

parimin after care, ose nevojës për qasje. Pra, nuk ka dokumente të mbyllura në mënyrë të 

përjetshme, mbi të cilat askush nuk mund të ketë akses, por pas përmbushjes së një afati kohor të 

përcaktuar apo për nevoja të ndryshme, dikush mund të njihet me përmbajtjen e një informacioni 

që klasifikohet apo që është i klasifikuar. Po ashtu, edhe në bazë të niveleve të klasifikimit, që 

ngelen po të njëjta. Sigurisht, janë të ndryshme, sepse shkalla e rëndësisë së çdo informacioni 

nuk është e njëjtë për çdo rast.  

Po të shikoni nenin që ka të bëjë me përkufizimet dhe po ta krahasoni atë me ligjin 

aktual, vërejmë se ky ligj ka shumë përkufizime,  të cilat e diferencojnë shumë projektin aktual 

nga ligj që ka qenë deri tani në veprim. Edhe vetë numri i neneve e tregon një gjë të tillë. Ligji 

“Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror” është një ligj me 33 nene, ndërkohë që 

projektligji i sotëm ka më shumë se dyfishin e neneve të tij.  

Besoj se ka nevojë për të sqaruar disa pyetje. Për shembull, një pyetje që kam unë ka të 

bëjë me deklasifikimin, në qoftë informacioni është klasifikuar nga një organ, i cili është 

abroguar dhe nuk ka vijimësi, kush e bën deklasifikimin e informacionit? A do të ndiqen 

rregullat e përgjithshme të deklasifikimit? Pra, afati i përgjithshëm i klasifikimit është 10 vjet, 

por ai edhe mund të zgjatet në varësi të nevojave. 

Nga ana tjetër, a e gjeni me vend që disa institucione në mënyrë të detyrueshme (se në 

ligj janë përmendur disa), kërkojnë që njerëzit që punojnë në këto institucione të jenë të pajisur 

paraprakisht me certifikatë sigurie? E kam fjalën veçanërisht për institucionet që merren me 

sistemet e komunikimi të informacioneve të klasifikuara. Që të jem më konkrete, në gjykimin 
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tuaj, punonjësit e AKSHI-t, a duhet të jetë të gjithë të pajisur me certifikatën e sigurisë 

personale?  

Një gjë tjetër që mendoj se na intereson të gjithëve ka të bëjë me deklasifikimn në bllok. 

Nesër ne do të kemi për diskutim ligjin për Autoritetin e Dosjeve,  për një ndryshim që është 

propozuar në atë ligj dhe disa kolegë të opozitës kanë bërë propozimin për dekalsifikimin në 

bllok të të gjitha dokumenteve të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit për periudhën deri kur është 

krijuar Shërbimi Informativ Shtetëror në vitin 1991. Pra, mendoni se deklasifikimi në bllok 

implikon momente të veçanta, të cilat mund të cenojnë sigurinë kombëtare? A  duhet lënë kjo 

çështje, sipas asaj që unë kuptoj te ligji për autoritetin e dosjeve, në diskrecionin e Autoritetit të 

Dosjeve që të vlerësojë deklasifikimin rast pas rasti?  

Një pyetje tjetër lidhet edhe me ne, deputetët. Komisioni i Sigurisë Kombëtare, të gjithë 

ata që janë anëtarë të Komisionit të Sigurisë Kombëtare presupozohet të jenë të pajisur me 

certifikatë të sigurisë për faktin e thjeshtë se shumica e diskutimeve që mbahen në atë komision 

janë të natyrës kofindenciale. A  e gjykoni të përshtatshme që përpara se deputetët të mund të 

shprehin dëshirën, le të themi për të qenë pjesë e atij komisioni dhe të bëhet ajo ndarje që bëhet 

në fillim të çdo legjislature, ata të jenë të pajisur me certifikatë sigurie personale? Në rastin 

konkret, unë e vlerësoj shumë që jeni munduar t’i nominoni të gjitha rrethanat në ligj, të cilat  

nuk e lejojnë pajisjen me certifikatë personale. Kjo është një gjë e mirë në gjykimin tim, për 

faktin se ka pasur diskutime edhe me institucionin tuaj për mosnjohjen e arsyes pse nuk pajiset 

dikush me certifikatë sigurie. Kështu që, renditja e atyre arsyeve në ligj, unë besoj se e bën 

transparente punën edhe nga ana juaj, por edhe për atë që është i interesuar të ketë dokumente të 

tilla.  

A mund të ketë një proces automatik për pajisjen me certifikatë sigurie? Pra, e kam fjalën 

që çdo certifikatë ka një afat të caktuar, në momentin kur ky afat mbaron, duhet të jetë detyrimi 

juaj që të njoftoni personat që e mbajnë këtë certifikatë për ripajisjen me certifikatë sigurie, apo 

duhet që sërish të plotësojnë një formular? Në fakt, ai nuk është një formular i vogël, por është 

me shumë kërkesa, goxha i ngjeshur, formati i cili përmbushet për të siguruar marrjen e një 

certifikate sigurie. 

Këto janë pyetjet e mia,  të cilat në përgjithësi janë të natyrës praktike, sepse lindin nga 

rastet me të cilat jemi ndeshur gjatë zbatimit praktik të ligjit për informacionin e klasifikuar.  
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Sidoqoftë, unë i ftoj kolegët ta mbështesim projektin, se për hir të së vërtetës, u tha edhe  

këtu, që puna për këtë ligj ka filluar vitin e kaluar, por diskutimet për të pasur një ligj të ri, unë e 

di, e thashë, edhe për shkak të eksperiencës së mëparshme, janë shumë më të hershme sesa kaq. 

Pra, ka një investim real të institucionit, për të sjellë një ligj bashkëkohor në përputhje edhe me 

direktivat,  edhe me konceptet kryesore që njihen sot për sa i takon mënyrë sesi trajtohet 

informacioni i klasifikuar dhe cili njihet si informacion i klasifikuar.  

Gjithashtu, është e rëndësishme të themi, se për Kuvendin, Drejtoria e  Informacionit të 

Klasifikuar nuk ka qenë shumë e njohur,  por më në fund ligji i jep mundësi që të bëhet një 

autoritet visibël, i jep mundësinë që të vijë në Parlament,  dhe Komisioni i Sigurisë Kombëtare 

që e ka përgjegjësi, mund të trajtojë çështje që lidhen me këtë autoritet, pasi më parë kjo gjë nuk 

ka qenë në praktikën e Parlamentit. 

Po ashtu, vetë gjuha e ligjit nuk nxjerr drejtorin, por nxjerr institucionin sa i takon 

trajtimit të këtyre çështjeve. Po ta krahasojmë me ligjin e vjetër, aty thuhet: “drejtori, drejtori”, 

ndërkohë që ligji i ri i referohet gjithmonë organit. Edhe kjo është një gjë e mirë, që hyn përsëri 

tek ato gjërat e kujdesshme, sepse lidhet jo thjesht me gjuhën sesi shprehet, por lidhet me 

konceptin se si do të ushtrohet veprimtaria dhe se si do të ushtrohen detyrat, sepse për atë 

informacion që ne e konsiderojmë të klasifikuar duhet të garantohemi që siguria e tij do të 

qëndrojë, që informacioni  do ta ruajë integritetin të e tij deri në fund dhe nuk do të cenohet nga 

ndërhyrje të paautorizuara apo të paligjshme. 

 Sigurisht, deklasifikimin do ta bëjë gjithmonë institucioni që e ka prodhuar 

informacionin.  Për shembull, nëpër komisione parlamentare kemi kërkuar informacione dhe na 

është thënë: “Është informacion i klasifikuar”, për mosdijeni të ligjit, por ne kemi insistuar te 

institucioni përkatës, që të na e çonte informacionin dhe nuk jemi bindur ndonjëherë që nuk është 

ai institucioni, i cili duhej ta bënte deklasifikimin. Pra, janë një mori gjërash që ky ligj i ka marrë 

parasysh dhe u ka dhënë përgjigje në përmbajtje të tij. Kështu që, pavarësisht pyetjeve që unë 

kam për drejtorin e Autoritetit të Informacionit të Klasifikuar, gjithsesi, qëndron bindja ime se ky 

ligj duhet ta marrë mbështetjen nga Kuvendi i Shqipërisë.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Felaj! 

Atëherë, zonja Spiropali, mund ta marrë fjalën zoti Tola për përgjigjet?  

Elisa Spiropali – Do të përgjigjemi me radhë sipas pyetjeve apo do të bëjmë...? 
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Klotilda Bushka – Jo, do të përgjigjeni pas pyetjes.  

 Elisa Spiropali – Patjetër, zoti Tola, që është edhe...  

Klotilda Bushka – Vijojmë me përgjigjet për pyetjet e zonjës Felaj.  

Dorian Tola – Të nderuar anëtarë të Komisionit për Çështjet Ligjore,  

Në lidhje me pyetjet që u shtruan, për rastin e shuarjes së ekzistencës së një institucioni, 

pra abrogimit të një institucioni, në mos gaboj, pyetja ishte: kush i deklasifikon dokumentet e 

mbetura, pra këtë fond arkivor?  

Atëherë, është koncepti i transferimit të dokumentacionit. Pra, në rastet kur një 

institucion pushon së ekzistuari, është një institucion tjetër ai i cili trashëgon të gjithë fondin 

arkivor të atij institucioni. Kjo mund të parashikohet me ligj.  

Kemi raste, për shembull, të fondit arkivor të dokumenteve të klasifikuara të ish-

Komitetit Qendror të Partisë së Punës, i cili u transferua te Drejtoria e Arkivës dhe atje iu 

nënshtrua procesit të deklasifikimit, sepse, pavarësisht se kemi të bëjmë me dokumente të cilat i 

përkasin një periudhe kohore të hershme, pra përpara demokracisë, ato e ruajnë statusin e tyre “të 

klasifikuar” derisa t’u nënshtrohen procedurave të deklasifikimit.  

Kur flasim për koncepte doktrinore, këto nuk janë praktikë vetëm jona, por është praktikë 

e pranuar nga të gjitha institucionet e sigurive kombëtare të NATO-s dhe të BE-së. Një 

dokument i klasifikuar, pavarësisht se i ka kaluar periudha, afati i ruajtjes, nuk deklasifikohet 

plotësisht, por i nënshtrohet rishikimit apo procedurave të deklasifikimit. Ky është një standard i 

mirëpranuar në këtë fushë.  

Pra, në përgjigje të pyetjes së parë, ka gjithmonë një institucion i cili i trashëgon dhe një 

institucion i cili ka detyrimin për të ngritur komisionet për t’i deklasifikuar.  

E dyta, pyetjen “Si pajisesh me certifikatë sigurie?”, unë do ta thjeshtoja pak si pyetje. 

Sigurisht, një pjesë e mirë e këtyre procedurave është e rregulluar me akte nënligjore. Pra, ligji 

na jep konceptin kryesor, ku thuhet se për t’u njohur me informacion të klasifikuar personat 

duhet të kenë certifikatë sigurie, por pastaj të gjitha rregullat se si bëhet realisht pajisja me 

certifikatë sigurie ose kush duhet të pajiset janë çështje të rregullimeve nënligjore. Aktualisht, ne 

kemi rreth 11 rregullore që i rregullojnë këto çështje administrativo-burokratike.  

Në koncept, me certifikatë të informacionit të klasifikuar ose me certifikatë sigurie 

pajisen të gjithë ata që kanë nevojë për njohje. Pra, duhet të ekzistojnë rrethanat dhe pastaj duhet 

bërë aplikimi për certifikatë sigurie. Në Shqipëri, në pjesën më të madhe të tyre kemi ndjekur 
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këtë praktikë: emërohesh në detyrë, pra lind nevoja për të pasur qasje në informacion të 

klasifikuar, dhe pastaj fillojnë procedurat për të kontrolluar dhe verifikuar sigurinë. Por ka disa 

përjashtime, siç janë ato të Shërbimit Informativ Shtetëror, NAISM-së, shërbimeve të 

Inteligjencës, të cilat paraprakisht e kanë bërë të detyrueshme me ligjet e tyre që, para se të 

fillosh një funksion shtetëror në këto Agjenci, personat duhet të jenë të pajisur me certifikatë 

sigurie.  

Edhe praktika botërore, pra ajo e NATO-s dhe e BE-së, këtë parim ndjek, nevojën për 

njohje, pra në fillim merr detyrën dhe pastaj nënkuptohet që, kur përfundojnë procedurat e 

verifikimit dhe lëshohet certifikata e sigurisë, mund të njihesh me informacionin e klasifikuar.  

Lidhur me pyetjet: “A duhet të jenë punonjësit e AKSHI-t? Si funksionon?”, normalisht 

çdo institucion është pronar i informacionit të tij. Pra, DSIK-ja, qoftë te ligji i vjetër, qoftë tek i 

riu, është një organ që prodhon politika standarde dhe inspekton (pra ka mbikëqyrje shtetërore), 

por në fund të ditës përgjegjësia për të ruajtur sekretin është e çdo institucioni, sepse ai 

institucion e prodhon, pra ai vendos ta klasifikojë, dhe kështu e njeh ligji, siç ka edhe qëllimin 

dhe interesin kryesor për ta mbrojtur informacionin e klasifikuar. 

Kështu, çdo institucion shtetëror, në radhë të parë, përcakton kategorinë e informacioneve 

që duhen klasifikuar, dhe pastaj përcakton listën e funksioneve që praktikisht kanë qasje tek ai 

informacion i klasifikuar.  

Pavarësisht detyrave sensitive apo roleve sensitive që mund të ketë një organizatë, nëse 

nuk ka qasje tek informacioni i klasifikuar, ne e shkurajojmë që ta pajisim me certifikatë sigurie.  

AKSHI është infrastrukturë kritike. Shumë herë kemi mbledhur opinione bazuar mbi 

ngjarjet që kanë ndodhur për sekretet shtetërore. Faktikisht, AKSHI është një infrastrukturë 

kritike me të dhëna personale, shumë sensitive, të cilat rregullohen me forma të tjera ligjore. 

Sigurisht, ne kemi shumë punonjës të AKSHI-t të pajisur me certifikatë sigurie, sepse 

administratorët e IT-së janë ata që kanë qasje realisht të një grumbulli informacionesh që 

ndonjëherë, edhe nëse nuk janë të klasifikuara për arsye të mbledhjes së tyre, përbëjnë një 

informacion në kuptimin sensitiv të tij. Pra, ne kemi disa...  

 (Diskutime në sallë) 

Përveç kësaj, institucioni ka edhe disa prokurime në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes në 

këtë kuadër. Pra, edhe për këtë arsye ata janë pajisur me certifikatë sigurie, por nuk është e thënë 

që të gjithë duhet të pajisen, pasi, e thashë, për këtë gjë kusht është nevoja për njohje me 
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informacionin e klasifikuar. Pra, duhet ndarë nëse është një punonjës që për arsye sigurie ne 

duam të jetë i sigurt, nga një punonjës i cili ka qasje te dokumentet “sekret shtetëror”. Në rastin e 

parë bëhet nga institucione të tjera shtetërore, mund të bëhet nga Policia e Shtetit, mund të bëhet 

nga vetë institucioni, nga struktura të tjera ligjzbatuese. Ndërsa për rastin kur ka qasje në 

informacionin e klasifikuar, verifikimi bëhet nga DSIK-ja.  

Për pyetjen e tretë, deklasifikimin në bllok, ne nuk jemi njohur zyrtarisht, me thënë të 

drejtën. Unë këtu mund të jap një opinion profesional timin. Bashkë me kolegun e diskutuam 

paraprakisht, por, sigurisht, do të donim të shtohej kjo pyetje zyrtarisht që ne të dilnim me një 

përgjigje institucionale, pra pasi ka kaluar sistematikisht në të gjitha hallkat tona. Megjithatë, 

profesionalisht mund t’ju them se deklasifikimet në bllok janë përgjithësisht delikate.  

Edhe te propozimi që është bërë, prapë ka një kusht: mos e ceno sigurinë kombëtare apo 

marrëdhëniet me një vend partner, një kusht ky i vendosur me shumë të drejtë. Kjo është arsyeja 

përse ne aktualisht i nënshtrohemi deklasifikimit. Pra, ky i fundit si koncept nënkupton 

ndryshimin e autorizuar të statusit të mbrojtjes, ekspozimin e autorizuar. Do të thotë se 

paraprakisht ka një proces vlerësimi nëse ky informacion, nëse ky dokumentacion del, e cenon 

ose jo sigurinë kombëtare.  

Edhe në rastin konkret, pra teknikisht, pyetja është: cili do ta bëjë këtë vlerësim? Do të 

shkojmë prapë te një komision tjetër. Pra, sigurisht që ka zgjidhje teknike dhe për to duhet të 

mendojmë. Rëndësi ka vullneti politik, në radhë të parë. Pra, nëse ka shtete të cilat i kanë 

deklasifikuar en block, janë raste të veçanta, por për arsye të ndryshme të kontekstit të tyre 

historik e kanë bërë këtë gjë. Ndërsa ne kemi zgjedhur një deklasifikim të kontrollueshëm, pra 

rast pas rasti dhe me kujdes.  

Unë besoj se ne duhet ta shtrojmë... zgjidhje teknike ka, por për nga mënyra se si është 

propozuar, nuk shoh një ndryshim thelbësor apo cilësor në çfarë është aktualisht ajo çfarë bëjmë 

ne. Pra, do të kemi përsëri nevojë për një rregullim nënligjor që të rregullojë procedurat e 

deklasifikimit, prapë drejt asaj rruge do të shkojmë.  

Për rastin e pajisjes së anëtarëve të komisionit, unë e preka pak në përgjigjen e pyetjes së 

dytë, kur fola për AKSHI-n. Edhe për deputetët është i njëjti problem, lind nevoja për njohje me 

informacionin e klasifikuar, pastaj fillojnë procedurat e verifikimit. Kështu që, ata anëtarë të 

nderuar, deputetë, të cilët nuk janë në komisionet që kanë qasje të informacionit të klasifikuar, 

nuk kanë përse të pajisen me certifikatë sigurie. Sigurisht, komisionet e posaçme, kur ngrihen, ne 



  

13 
 

i kemi bërë rast pas rasti, i kemi certifikuar në kohë të shpejtë, janë pajisur dhe kanë ushtruar 

detyrat e tyre kontrolluese sipas mandatit.  

A mund të bëhet automatike, ishte një pyetje tjetër. Ne pikërisht propozojmë në ligj 

aftercare-in, që zonja ministre e shpjegoi shumë mirë, që nënkupton kujdesin e mëpasshëm.  

Sot, sidomos në kontekstin ku ne jetojmë, NATO dhe BE i qëndrojnë gjithmonë 

konceptit për vazhdimin e verifikimit të sigurisë. Pra, certifikata e sigurisë nuk është një 

diplomë, nuk është një certifikatë e cila na jep të gjithëve ne një siguri për informacionin e 

klasifikuar. Madje, pasi pajisesh me certifikatë sigurie, atëherë lind realisht risku për të kryer 

cenim të sigurisë kombëtare, sepse deri atëherë nuk ke pasur qasje në informacionet e 

klasifikuara. 

Kështu që, është e pamundur të bëhet automatikisht lëshimi i certifikatës së sigurisë; nuk 

ndodh në asnjë vend të botës. Sigurisht, mund të ketë procedura që zgjasin më pak në kohë, por 

informacioni që duhet, pyetësorët janë çështje teknike dhe mund t’i thjeshtojmë, por janë të 

nevojshëm për të marrë informacionin për të kryer verifikimet. Madje, pyetësorët që ne kemi 

propozuar dhe i kemi aktualisht janë të gjithë në përshtatje me pyetësorët e NATO-s dhe të BE-

së. Pra, nuk është diçka që e kemi bërë ne, risi jona, por janë marrë praktikat më të mira.  

Pyetje tjetër ishte: a mund të merret automatikisht për shkak të detyrës? Kjo është një 

pyetje... Është vullnet politik. NATO dhe BE-ja tentojnë që t’i kenë sa më të limituara ato 

pozicione pune, të cilat e marrin automatikisht certifikatën pa u kryer më parë verifikimi i 

sigurisë. Këtë rast ne e kemi prezantuar si risi, gjë që zonja ministre e shpjegoi shumë mirë te 

risitë që sjell ligji, që Presidenti dhe Kryeministri për herë të parë nuk do t’i nënshtrohen 

verifikimit të sigurisë.  

Ky është një propozim, por sigurisht është vendimmarrja juaj.  

Ne kemi marrë rastet e disa vendeve të BE-së. Natyrshëm do të lindte pyetja: përse vetëm 

këta të dy dhe jo institucione të tjera, apo titullarë të tjerë të shtetit shqiptar? Është bërë një lidhje 

me logjikën e ligjit. Pra, këta të dy, krerët e shtetit, titullarët më të mëdhenj të vendit tonë, kanë 

edhe të drejtën e klasifikimit të origjinalit. Pra, Presidenti dhe Kryeministri mund të klasifikojnë 

automatikisht dokumente. Kështu ka qenë edhe te ligji i vjetër, kështu propozohet edhe tani.  

Si të tillë... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Jo, domethënë, në ligj ai ka autoritetin e klasifikimit origjinal. Pra, lidhet me klasifikimin 

origjinal.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Besoj se këto ishin pyetjet, zonja Felaj. Nëse kam harruar ndonjërën... 

(Deputetja Felaj flet pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Zoti Mediu, kërkoj mirëkuptimin tuaj, pasi zoti Alibeaj e ka kërkuar fjalën më përpara 

për pyetje. Më pas, me radhë. 

Zoti Alibeaj, fjala për ju për pyetje. 

Faleminderit, zoti Tola! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Ne jemi në një diskutim në parim të këtij projektligji dhe besoj se tema që ai disiplinon 

është e rëndësishme në normalitetin e saj, madje merr akoma më tepër vlerë sidomos në këtë 

periudhë, sigurisht edhe në funksion të ngjarjeve aktuale që kanë ndodhur. 

Unë do të doja të kisha disa përgjigje nga zonja ministre, sepse kuptohet fare mirë që 

çështjet e diskutimit në parim janë çështje të vlerësimit politik. Pastaj, në diskutimin nen për nen, 

ndonjëri prej specialistëve mund të jetë edhe më i përshtatshëm për të dhënë një përgjigje.  

Unë kam disa pyetje për disa nga çështjet, që besoj se janë të rëndësishme qoftë në 

opinionin tonë, qoftë të rëndësishme për interesin publik.  

Po i rendis.  

Çështja e parë ka lidhje me atë që edhe u prek pak më parë nga kolegët: në korrik, një 

pjesë e kolegëve deputetë të Partisë Demokratike kanë depozituar një amendament, me anën e të 

cilit synojmë të adresojmë një çështje, e cila ka interes publik, pothuajse nuk ka emocion politik, 

por ka interes publik, dhe është pikërisht çështja e hapjes së dosjeve të Sigurimit, thënë ndryshe, 

deklasifikimi i dosjeve. 

E dëgjova me kujdes zotërinë në krahun tuaj, qofsha i gabuar, por pashë skepticizëm në 

vlerësimin që bëri, por është i tij. Unë do të doja një vlerësim nga ana juaj. 

Ne kemi paraqitur këtë amendament drejtuar ligjit aktual në fuqi përmbajtja e të cilit 

është e thjeshtë: pas 32 vjetësh të rënies së sistemit komunist, bashkë me të edhe të rënies së 
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armës së fuqishme të partisë, Sigurimit të Shtetit, shoqëria shqiptare ka nevojë sot të njohë të 

shkuarën e saj për shumë e shumë arsye, për të parë se cilat kanë qenë konkretisht pasojat, 

viktimat e sistemit diktatorial, posaçërisht vepër e Sigurimit të Shtetit dhe jo vetëm kaq, por edhe 

për një arsye tjetër, për të hequr njëherë e përgjithmonë atë që është psikoza, modeli i shantazhit 

që përdoret duke u bazuar te dosjet e sigurimit e që aplikohet, pse jo, edhe në politikë.  

Dhe nuk ka zgjidhje më të mirë për të hequr çfarëdolloj mundësie për të ushtruar 

shantazh politik sesa hapja e dosjeve, krahasuar me deklasifikimin, dhe kjo është njëra nga arsyet 

apo motivet që na ka shtyrë. 

Ka ardhur nga ana e qeverisë ky projektligj i ri, i cili synon të shfuqizojë ligjin në fuqi, 

por nuk shoh nga ana e qeverisë ta ketë trajtuar këtë çështje, pikërisht çështjen e deklasifikimit të 

dosjeve. Ndoshta mund të mos jeni vënë në dijeni për amendamentin që është depozituar pranë 

Kuvendit, dhe kjo mund të jetë një arsye, por unë do të desha të di qëndrimin tuaj, si 

përfaqësuese e qeverisë, po edhe e maxhorancës, nëse mund ta them këtë gjë: cili është qëndrimi 

juaj për këtë iniciativë ligjore që një grup deputetësh të Partisë Demokratike ka ndërmarrë?  

Sigurisht, diskutimi do të jetë nesër, e dimë këtë punë, por meqenëse çështja u parapri 

nga ky projektligj, e mira besoj do të ishte sot.  

Kjo është pyetja e parë. 

Mund t’i bëj të gjitha apo doni të përgjigjeni...? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Bashkë? Në rregull.  

Pyetja e dytë, që, gjithashtu, besoj se është çështje shumë e rëndësishme, nuk është më 

sekret tashmë, shtetëror jo e jo, por i asnjë natyre fakti se të dhënat sensitive të shtetit shqiptar 

janë në duar të pasigurta, ndoshta për shkak të sulmeve kibernetike të ndodhura disa herë. Madje 

do të thosha se ky është një problem i krijuar dhe është, në fakt, problem i të gjithë shtetit 

shqiptar, për të cilin mediet përditë janë duke nxjerrë pikërisht fakte, e-maile të dhëna, foto, 

video, çfarëdolloj gjëje dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme, e cila do të duhet të 

preokupojë sigurinë kombëtare.  

Në fakt, unë do të desha të di, zonja Ministre, së pari, duke qenë se jemi gjithmonë në 

diskutimin e një projektligji, i cili do të duhej të jetë ai që të na mbrojë nga mosrrjedhja e 
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informacionit të klasifikuar: çfarë ka ndodhur? Cilat kanë qenë arsyet? Cilat kanë qenë masat e 

marra nga qeveria shqiptare, nga strukturat përkatëse, për ta parandaluar atë se çfarë ka ndodhur?  

Mbi të gjitha, ky projektligj është depozituar në korrik të vitit 2017, kur nuk kishin 

ndodhur, në fakt, për të qenë korrektë, sulmet kibernetike, por unë shoh se nga ana e qeverisë në 

projektligj nuk sillet asnjë masë legjislative e shtuar, e cila të jetë në funksion të asaj çfarë ka 

ndodhur. Pra, nga ana e qeverisë sillet i njëjti projektligj që ka qenë para sulmeve kibernetike, 

rrjedhjes së informacioneve sensitive, dhe duket se nuk ka një reflektim, të paktën në aspektin 

ligjor, sepse është vetëm njëri nga komponentët. 

Këto janë dy nga çështjet për të cilat unë do të doja një sqarim. Si për njërën, ashtu edhe 

për tjetrën, kërkesa që unë kam është që këto të shikohen si çështje që prekin interesin publik dhe 

të mos kthehen në debat të luftës politike. Besoj se e vërteta na shërben të gjithëve, në mënyrë që 

situata të tilla të mos përsëriten. Sa më shumë informacion të kemi, aq më mirë do të ishte për ne. 

 Këto janë dy pyetjet që unë kam në këto momente për dy çështjet. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Faleminderit, zoti Alibeaj! 

Me mirëkuptimin tuaj, mund ta bëj edhe zoti Mediu një pyetje, sepse më pas duhet të 

shkojë në Komisionin e Integrimit? 

Po, zoti Mediu. 

Fatmir Mediu - Faleminderit! 

E para, do të ishte mirë të sqaroni rolin e DSIK-së në referencë të ligjit, që ta kuptojmë 

edhe ne më mirë. 

 E dyta, ju iu referuat dokumenteve të sigurisë së NATO-s të vitit 2019. Samiti i Madridit 

ka nxjerrë disa dokumente, si konceptin e ri strategjik të NATO-s dhe dokumente sigurie, të cilat, 

padyshim, janë një vlerësim në një konjukturë shumë të re në raport me kërcënimet dhe 

problemet e sigurisë. A janë vlerësuar këto dokumente të Samitit të Madridit, meqenëse ju iu 

referuat vetëm vitit 2019?  

Keni përjashtuar nga Certifikata e Sigurisë Kryeministrin dhe Presidentin. Padyshim që 

ka eksperiencë europiane. Nuk e di sa e vlefshme është, por, nga pikëpamja e hierarkisë së 

shtetit, dua t’ju kujtoj se pas Presidentit të Republikës numri dy i shtetit është Kryetari i 

Kuvendit dhe në një kohë të caktuar zëvendëson edhe Presidentin kur ai nuk është në detyrë. Ne 
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jemi republikë parlamentare. Pse përjashtohet Kryetari i Kuvendit dhe përfshihen vetëm 

Kryeministri dhe Presidenti. 

Po ashtu, kemi edhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Nëse Kryeministri, Presidenti dhe 

Kryetari i Kuvendit përjashtohen, në Këshillin e Sigurisë Kombëtare janë drejtuesit e disa 

institucioneve të rëndësishme. A është e vlefshme për t’u konsideruar apo duhet t’i shikojmë, që 

për shkak të pozicionit një pjesë e kanë, kurse pjesa tjetër nuk duhet ta kenë përjashtimin nga ky 

proces? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. 

Domethënë, nëse ju përjashtoni Presidentin dhe Kryeministrin, nuk ka sens të mos jetë 

edhe Kryetarja e Kuvendit, sepse në hierarkinë e shtetit është numri dy i shtetit dhe zëvendëson 

Presidentin e Republikës. 

Folët për aftercare, por edhe care gjatë gjithë procesit. Shqetësimi, sidomos për 

dokumentet tuaja, të cilat kanë një sensitivitet jashtëzakonisht të madh, qoftë në pikëpamje të 

individit, qoftë të interesave të sigurisë dhe lidhjes që kemi me NATO-n dhe strukturat e tjera, ka 

të bëjë me faktin se ku i ruani këto të dhëna. Po të analizojmë atë që ka ndodhur në sulmet e 

fundit, shikohet që ne kemi probleme me mënyrën ku i ruajmë të dhënat. A keni parë ndonjë 

mundësi për t’i ruajtur në Cloud ose diku tjetër, siç e bëjnë disa vende, apo do t’i ruajmë sipas 

mënyrës tradicionale, ku mund të hakërrohen në mënyrë të vazhdueshme dhe mund të kthehen 

në një çështje, e cila cenon interesin e sigurisë kombëtare? 

Ju thatë se çdo institucion duhet të mbrojë informacionin e vet të klasifikuar. 

Decentralizimi i mbrojtjes së këtij informacioni krijon më tepër mundësi mbrojtjeje apo më tepër 

mundësi rrjedhjeje të informacionit të klasifikuar. Po ashtu, në raport me sigurinë, vendet e tjera 

kanë disa nivele të clearence. Në informacionin e klasifikuar Kryeministri ka tjetër nivel 

clearence, nga të tjerët. A keni parashikuar nivele të ndryshme clearence të paktën për 

institucionet që lidhen me sigurinë? 

Një nga problemet më të mëdha sot është që konceptimi i sigurisë dhe i mbrojtjes nuk 

është thjesht mbrojtja apo shërbimi inteligjent, por janë edhe infrastruktura kritike, energjia e të 

tjera.  

Meqenëse jemi një vend në zhvillim, të paktën ky është një nga shqetësimet kryesore të 

partnerëve tanë, kemi penetrime në sistemin tonë të sigurisë edhe nëpërmjet rrugëve të tjera, jo 
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vetëm nëpërmjet sulmeve kibernetike apo tendencave tradicionale të sulmeve kundër sigurisë, 

por edhe nëpërmjet investimeve ekonomike. Në sektorë kyç të qeverisë kemi njerëz, të cilët 

duhet të kenë një nivel të caktuar të clears për të parë edhe në pikëpamje të investimeve, sepse 

mund të vijë koha për të bërë një ligj, siç e kanë vende të tjera, në mënyrë të veçantë Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, për background check të kompanive të kompanive të vijnë. Për ata 

njerëz që e bëjnë këtë duhet të ketë një nivel të caktuar të sigurisë, sepse nuk mund të jetë 

institucioni ai që duhet ta bëjë. 

Këto janë pyetjet e mia.  

E shikoj si një vlerë pozitive që ne përpiqemi të adaptojmë në vlerësim të ligjit dhe 

shpresoj ta implementojmë drejt, në mënyrë që të kemi një ligj bashkëkohor dhe t’u përgjigjet 

standardeve të vendit anëtar të NATO-s. 

Klotilda Bushka - Faleminderit, zoti Mediu! 

Zonja Spiropali, do të përgjigjeni për ... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Një sekondë, zoti Qefalia! 

 U morën disa pyetje, kështu që të përgjigjet njëherë për këto pyetje dhe më pas do të 

marrim një grup tjetër pyetjesh, sepse është e rëndësishme që ne ta kuptojmë informacionin. 

Fjala për zonjën ministre! 

Elisa Spiropali - Faleminderit! 

Faleminderit për pyetjen, zoti Alibeaj, e cila është shumë e rëndësishme dhe me të drejtë 

ka zënë një pjesë të mirë të debatit në opinionin publik muajt e fundit. 

 Një shqetësim i Autoritetit për Informimin mbi Dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit ka 

ngritur një debat, që, në opinionin tim personal, por mendoj edhe të shumë deputetëve dhe 

autoriteteve, duhet të ishte ezauruar dhe shteruar shumë kohë më parë, për t’i hapur rrugë një 

politike të çliruar nga hijet e së shkuarës. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur në plotësinë e vet, por 

nuk është kurrë vonë për të bërë punë të mira. 

Referuar propozimit tuaj mbi ligjin për deklasifikimin e dokumenteve që kanë lidhje me 

ish - Sigurimin e Shtetit nga data 29 nëntor 1944-2 korrik 1991, me sa kuptoj nga opinioni që ka 

dhënë Autoriteti dhe nga ajo që ne po shpresojmë të bëjmë, nuk ka asgjë të keqe, përkundrazi do 

të ishte gjëja e duhur që të ketë një deklasifikim të këtyre dokumenteve të ish-Sigurimit të 
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Shtetit, por duke ruajtur diskrecionin e Autoritetit, që në rastet kur verifikohen dokumente që 

mund të kenë lidhje me sigurinë kombëtare, ato nuk deklasifikohen sipas vendimit të Autoritetit.  

Ky është opinioni që ka dhënë Autoriteti për propozimin tuaj, që e ndajmë edhe ne, por 

që duhet diskutuar më pas edhe në nivele të tjera për të rënë dakord dhe për të pasur konsensus 

mbi këtë çështje. Janë pak çështje për të cilat ne biem dakord, por një çështje e tillë, që kërkon 

pastrimin e politikës, por edhe të jetës publike në përgjithësi nga njerëz që kanë ushtruar aktivitet 

kriminal apo të dëmshëm në atë kohë dhe kanë qenë pjesë e strukturave, hierarkisë apo 

bashkëpunimit me ish -Sigurimin e Shtetit, të mos kenë më vend në politikën tonë të lartë. 

Ne kemi disa propozime në ligje të tjera, në Kodin Zgjedhor apo në ligjin për Autoritetin, 

nga nevoja që ka lindur dhe kërkesa e Autoritetit për të hequr një pengesë për verifikime të 

mëparshme. Këtë do ta bëjmë si element të vullnetit tonë të fortë për t’u ndarë një herë e mirë si 

klasë politike nga e shkuara. 

Për pyetjen tuaj mbi të dhënat personale, ka një ndjeshmëri të lartë, duke konsideruar 

edhe sulmin kibernetik masiv të Republikës Islamike të Iranit, jo sipas opinionit tonë, por sipas 

fakteve të dala në dritë nga ekspertët e këtushëm dhe ata të Microsoft-it dhe Jones Group 

International, të cilët kanë punuar ngushtësisht me Shqipërinë, në udhëzim të Departamentit 

Amerikan të Shtetit, i cili ka një interes të shtuar për këtë çështje, duke qenë se nuk është sulm 

vetëm mbi Shqipërinë, por është sulm mbi një aleat të NATO-s.  

Për arsye të sigurisë dhe të disa politikave të ndjekura nga partnerët tanë, ne jemi të 

vetëdijshëm që problemi nuk është i vogël, por edhe masat që janë marrë për të neutralizuar 

sulmin, për të ruajtur të dhënat dhe për të bërë funksionale shërbimet tona qeveritare dhe 

shtetërore, kanë qenë po aq masive. 

 Ligji për të dhënat personale është aktualisht në konsultim publik dhe ne do të kemi rast 

të vijmë këtu për të folur më gjerësisht për të, por nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë, sepse të dhënat, 

si nga sistemi ynë i të dhënave qeveritare, ashtu edhe nga policia, po dalin në dritë si pasojë e një 

aktiviteti kriminal. Pra, janë marrë në mënyrë të paligjshme. Ligji nuk i ndalon aktivitete të tilla 

kriminale kur iniciohen nga shtete, të cilat kanë aktivitet armiqësor ndaj vendit tonë apo vendeve 

të tjera partnere dhe aleate. Megjithatë, ne do të bëjmë maksimumin që edhe ligji të reflektojë 

disa ndjeshmëri dhe pasoja që ne i kemi vënë re dhe i kemi studiuar në këtë kohë. Kemi kohë për 

të diskutuar për ligjin, sepse është ende në konsultim publik.  
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Për çështjen e ngritur nga zoti Mediu, sidomos për pyetjen e fundit, unë do të doja t’ia 

kaloja fjalën zotit Tola, sepse ka informacione më në brendësi të hartimit të ligjit dhe të 

ndjeshmërive që janë marrë parasysh kur ky ligj është hartuar. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Fjala për ju, zoti Tola! 

Dorian Tola - Faleminderit! 

Për sa i përket pyetjes së zotit Mediu në lidhje me Samitin e Madridit, nëse janë marrë 

parasysh apo jo, meqenëse është një dokument i mëpasshëm mund të lind edhe pyetja nëse ato 

janë reflektuar në ligjin tonë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Referencë është marrë Dokumenti i Politikës së Sigurisë i NATO-s, i cili përkthen në 

mënyrë ligjore, rregulla dhe standarde, vullnetin politik të Aleancës. Pra, Samiti i Madridit 

vendosi një vullnet politik, por më shumë bëri publik vullnetin që ekzistonte për një kohë të gjatë 

në tryezat teknike. Unë jam pjesëmarrës në Komitetin e Sigurisë së NATO-s, kam një vend të 

përhershëm atje, dhe prej 5 vjetëve kemi diskutuar pikërisht për gjëra që u bënë publike në 

mënyrë politike. Pra, kishte shumë vite që nuk dilte një koncept i ri dhe tani doli koncepti i ri, që 

ka bërë publike atë që ne në mënyrë teknike e kemi reflektuar në të gjitha dokumentet, jo vetëm 

tonat shtetërore, por edhe të NATO-s, sepse Dokumenti i Politikës së Sigurisë të NATO-s ka 

gjashtë direktiva mbështetëse, të cilat i nënshtrohen një procesi rishikimi që zgjat me vite. Pra, 

është ndërlidhja teknike dhe politike. Sigurisht që teknikisht ne punojmë pak më shumë, sjellim 

produktin kryesor dhe kur produkti arrin një nivel të kënaqshëm teknik, bëhet publik në kuptimin 

e Aleancës. 

Dua të them se Dokumenti Politik i Sigurisë së NATO-s është produkt i NATO-s, është 

miratuar nga NATO dhe aty ka marrë një vullnet politik, gjithashtu. Të jeni të sigurt që ne jemi 

në përputhje të plotë me konceptin e ri strategjik të NATO-s.  

Pse Kryeministri dhe Presidenti? Unë u mundova ta shpjegoj pak, edhe pse jam nivel 

teknik, që ne kemi marrë shembull nga diskutimet që kemi bërë në NATO. Pra, burim kryesor të 

standardeve tona jemi munduar të mbajmë gjithmonë NATO-n, sepse edhe BE-ja në vetvete 

reflekton standardet dhe rregullat e NATO-s. 
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Disa legjislacione që ne u jemi referuar, për shembull, për rastin konkret kemi marrë 

Rumaninë, Bullgarinë, Slloveninë, Danimarkën, në mos gaboj edhe Gjermaninë, të cilat bëjnë 

përjashtime të niveleve të ndryshme. 

Pyetja është: deri ku do të bëhen këto përjashtime? Sipas NATO-s, sa më shumë 

përjashtime të bëhen, aq më shumë mund të ketë premisa për cenim të sigurisë, pa pasur asnjëlloj 

paragjykimi. Pra, ata tentojnë të ketë sa më pak titullarë të përjashtuar nga mosverifikimi i 

sigurisë. Pse ne kemi zgjedhur dy, Presidentin e Republikës dhe Kryeministrin? Këta funksionarë 

të lartë të shtetit shqiptar janë në krye të piramidës së sigurisë dhe mbrojtjes, sepse kanë 

funksione për mbrojtjen dhe sigurinë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, në kuadër të arkitekturës të sigurisë kombëtare. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Dakord, është diçka që ne mund ta vendosim, ky është një propozim. Kemi marrë këta të 

dy, sepse kanë autoritet në informacionin e klasifikuar origjinal. Pra, janë funksionarë shtetërore 

që punojnë çdo ditë me sigurinë kombëtare. Pra, nëse do të ketë raste kur Kryetari i Kuvendit do 

të zëvendësojë Presidentin, sigurisht që ne kemi të gjithë mekanizmat ligjorë ta pajisim 

menjëherë me certifikatë sigurie. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Është çështje kush ka funksione të sigurisë kombëtare më shumë. 

Për sa i përket pyetjes së tretë për aftercare, unë do t’i përgjigjem bashkë me pyetjen tuaj. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Urdhëroni? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Unë si teknicien ju falënderoj që e bëni këtë pyetje! 

Ruajtja e të dhënave sot është një problem i madh për të gjithë botën, jo vetëm për ne. Ne 

i ruajmë të dhënat në serverët tanë lokalë. Deri tani ne nuk kemi informacion për sulmim të 

rrjeteve që trajtojnë informacion të klasifikuar. Ne kemi rreth 22 sisteme kombëtare të NATO-s 

dhe BE-së që trajtojnë informacion të klasifikuar, të akredituara, që kanë kaluar të gjitha 

praktikat për informacion të klasifikuar. Deri tani ne nuk kemi të dhëna që këto janë 

kompromentuar.  
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Ne kemi një rrjet kombëtar të komunikimit të sigurt, që është i qendërzuar pranë DSIK-

së. Mundohemi të përshtatim dhe të aplikojmë të gjitha standardet e NATO-s. Sigurisht, kjo vjen 

me një kosto, sepse mbrojtja kibernetike ka një kosto shumë të lartë dhe prandaj vjen edhe 

decentralizimi. Nëse do të bënim një strukturë të centralizuar për rrjetet e klasifikuara, do të 

kishte një kosto shumë të lartë të menjëhershme dhe secili institucion e gjykon vetë në cilën 

masë do ta mbrojë informacionin që prodhon, sepse ai e di më mirë se çfarë ndjeshmërie ka 

informacioni që trajton. Kjo është një arkitekturë që ne e kemi ndjekur.  

Përveç informacionit në nivelin “i kufizuar”, NATO nuk lejon asgjë tjetër të ruhet në 

Cloud. E ruan në serverët e vet lokalë. Ne nuk e lejojmë fare sipas legjislacionit tonë. Pra, 

informacion i kufizuar do të ruhet vetëm në serverë lokalë pranë institucioneve ose një 

institucioni qendror. 

Është diskutuar shumë rreth arkitekturës kur kemi ngritur RTS-në, unë kam qenë kryetari 

i grupit të punës, nëse do të jetë një e qendërzuar apo secili institucion do të ruajë pavarësinë e 

vet dhe kemi vendosur të mos jetë e qendërzuar, por të jetë e decentralizuar, sepse kështu 

mbrohet më shumë. Nëse bie njëra nyje, të gjitha nyjat e tjera nuk kompromentohen. 

Pyetja tjetër e juaja.  A ka disa nivele të CSP-së. Po, ne kemi 4 nivele të CSP-së, 

pavarësisht se pyetja juaj ka një nuancë, sepse Shtetet e Bashkuara edhe brenda niveleve kanë 

nivele për funksionarë, është një sistem shumë i komplikuar. Ne kemi marrë NATO-n, por duhet 

të kuptojmë që NATO është minimumi i standardeve të të gjitha vendeve anëtare, pra minimumi 

i pranueshëm, morëm NATO-n, sepse ne jemi ata që kemi më shumë vështirësi në arritjen e 

standardeve, pasi ka kosto të lartë financiare, kështu që NATO për ne është standardi që duhet të 

arrijmë dhe që mund ta realizojmë realisht me buxhetet që kemi.  

 Pyetja tjetër e zotit Mediu ishte për infrastrukturën dhe për certifikimin. Sigurisht 

që ne kemi një ligj për infrastrukturën kritike, kemi përcaktuar edhe autoritetet, të cilat janë të 

ngarkuara me ligj për ta zbatuar këtë. Sekreti shtetëror është niveli më i lartë i sigurisë 

kombëtare. Ka shtete, po sjell Spanjën si model, e cila edhe mbrojtjen kibernetike e ka në NSA-

në e vet, pra në autoritetin e sigurisë kombëtare, që është homologu i DSIK-së. Shteti ynë ka 

zgjedhur modele me civile, siç i ka Italia apo shtete të tjera europiane, ku infrastruktura kritike 

patjetër që mbrohet dhe ka rregulla, shihet si një bllok tjetër i ndarë nga siguria kombëtare. Pra 

kur themi “siguri kombëtare” sekreti shtetëror duhet të jetë maja e ajsbergut, maja e hierarkisë 

për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjen.  
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Mu kujtua edhe një pyetje: a kemi reflektuar ne në ligj ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, 

pavarësisht se nuk janë sulme ndaj infrastrukturës së klasifikuar? Ne realisht kemi reflektuar 

shumë në ligj, dhe nuk ka ardhur si pasojë e parashikimeve tona, por si pasojë e reflektimit të 

eksperiencës së NATO-s. Ne kemi reflektuar, duke vendosur për herë të parë një disiplinë, 

disiplinën e sigurisë së informacionit në sistemet e komunikimit të informacionit, është 

rregulluar me disa nene dhe, gjithashtu, për herë të parë, kemi prezantuar autoritete, siç janë 

autoriteti i akreditimit, që është DSIK-ja, autoriteti i certifikimit dhe vlerësimit, që prapë është 

DSIK-ja, autoriteti Tempest, që është Drejtoria e Shifrës pranë Ministrisë së Mbrojtjes, autoriteti 

i shpërndarjes, si dhe autoriteti i sigurisë së komunikimeve, që ka të bëjë me kriptologjinë. Të 

gjitha këto autoritete janë përgjegjësi dhe kompetenca shtetërore, të cilat u ngarkohen 

institucioneve pikërisht për të realizuar mbrojtjen kibernetike, flasim gjithmonë për sistemet e 

informacionit të klasifikuar. Është e ndarë. 

Mund të vijë një pyetje nga ju, që pse kemi një autoritet mbrojtës kibernetik dhe ne kemi 

një autoritet të sigurisë kibernetike që është AKCESK-u. Cili është dallimi mes tyre? Mbrojtja 

kibernetike, është në kontekstin e informacionit të klasifikuar në sistemet e mbrojtjes dhe 

sigurisë, pra është e ndarë nga infrastruktura kritike. 

 Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit! 

Do të marrim një grup tjetër pyetjesh nga zoti Qefalia, zonja Çupi, dhe zoti Deliu. 

Zoti Qefalia, fjala për ju. 

Xhemal Qefalia – Faleminderit, zonja kryetare! 

Në fakt, diskutimi i këtij projektligji në këto momente ka një sensibilitet jo vetëm këtu në 

komision, por edhe në opinionin e gjerë shoqëror, nisur edhe nga sulmi kibernetik që është bërë. 

Në këtë kontekst unë do të bëja dy pyetje.  

Në gjykimin tuaj, a mendoni se është zgjeruar gama e funksioneve publike, që 

administrojnë informacion të klasifikuar, pra sekret? 

Së dyti, cili mendoni ju se është autoriteti që përcakton se cilat funksione do të përbëjnë 

sekret dhe t’i pajisim me certifikatë?  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi - Pyetjet do t’i kem konkrete.  
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Një nga problematikat që është diskutuar edhe në komisionin tonë gjatë këtyre dy 

sesioneve të fundit të kësaj legjislature, janë tenderat sekretë. Vetëm AKSH-i ka kryer rreth 905 

transaksione në thesar me një vlerë rreth 46 milionë euro vetëm tendera sekretë, ndërkohë për 

prokurimet në total (vetëm për vitin 2021) kemi një raport, ku rreth 18% e tenderave të 

Ministrisë së Shëndetësisë kanë qenë me procedura sekrete. 

Nëse flasim për 2009-n dhe 2014-n kanë qenë rreth 14 procedura sekrete me një vlerë 

rreth 2 milionë euro, ndërkohë, nga viti 2014 ka procedura pa fund, pra 905 transaksione thesari 

vetëm nga AKSH-i, Ministria e Shëndetësisë dhe nga ministri të tjera. E kemi ngritur si 

problematikë. Si e shpjegoni ju? Ju e jepni autorizimin për këta tendera sekrete?  

Në Komisionin  e Ligjeve na ka ndodhur shpesh që, kur përfaqësuesit e ministrisë 

mbrojnë një projektligj të caktuar apo raportojnë në Komisionin  e Ligjeve, deputetët kanë 

kërkuar informacion, e fundit ishte për projektligjin për Forcat e Armatosura, kur kërkuam 

informacion për pronat publike, që janë në inventarin e Ministrisë së Mbrojtjes. U njoftuam që 

do të na dërgohej informacioni brenda 24 orëve. Në fakt, projektligji u miratua dhe informacioni 

nuk erdhi. Më pas pata një komunikim me kryetaren e komisionit, zonjën Bushka, dhe m’u duk 

habia më e madhe në gjithë këto vite deputete kur më tha që pronat publike të Ministrisë së 

Mbrojtjes janë të klasifikuara sekrete dhe mund t’i shohësh vetëm në praninë time.  

A ka mundësi të ma shpjegoni këtë çështje?  

Ndërkohë, kanë ardhur marrëveshje me fonde nga buxheti i shtetit dhe na thonë që janë 

sekrete dhe nuk mund t’i shohim. A mund ta sqaroni njëherë e mirë këtë çështje dhe ta 

rregulloni, ose ta parashikoni në ligj, ose të bëni një udhëzim për institucionet, me qëllim që këtu 

të mos abuzohet me këtë çështje? Sepse ligji u miratua, por i iku rëndësia.  

Pyetja që u bëra përfaqësuesve të ministrisë lidhej me vendimin nr. 515, që ata kanë 

prona në administrim. Ishin rreth 100 në planin e NATO-s, ndërkohë që 1100 ishin prona 

publike, se ne pyesim për qytetarët, nuk pyesim për ta ditur vetë. “Shikoje në praninë time!”, po 

çfarë me duhet ta shoh në praninë e kryetares së komisionit? Unë e dua informacionin për 

qytetarët, që të dinë ku janë këto prona publike, por informacioni nuk më erdhi, ligji u miratua 

dhe ne nuk i kishim këto të dhëna, në një kohë që ligji kishte të bënte pikërisht me rregullimin e 

mbrojtjes së këtyre pronave publike.  

Këto janë çështje, zoti drejtor, që ju duhet t’i sistemoni, se bëhen debate në portale, bëhen 

debate publike, mediatike për tenderat sekrete pa fund.  
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Si ka mundësi që miliona euro të buxhetit të shtetit shkojnë për tendera sekrete dhe 

askush nuk ka informacion?  

Si ka mundësi që pronat publike të Ministrisë së Mbrojtjes konsiderohen sekrete duke 

qenë pronë publike si gjithë të tjerat? Se janë miratuar me vendim qeverie dhe vendimi është 

bërë publik, është botuar në Qendrën e Botimeve Zyrtare?  

Pra këto janë çështje shumë delikate, ndaj dhe i duhet vënë një kufi abuzimit me këto 

procedura.  

Si ka mundësi që në 4 vjet bëhen 14 procedura me 2 milionë euro dhe nga viti 2014 janë 

miliona euro që askush nuk e di ku shkojnë për procedurat e prokurimit?  

Si ka mundësi që 190 milionë euro procedura bëhen nga AKSH-i dhe ne nuk dimë asgjë 

dhe siguria kibernetike është për gjynah? Këto çështje janë pyetje dhe shqetësime të ngritura në 

emër të deputetëve të opozitës, të cilët bëjnë diskutime pa fund dhe nuk marrin përgjigje, se ikin 

dhe harrohet çfarë thuhet këtu, harrohet informacioni, që duhet t’i dërgohet deputetit, pra ka një 

neglizhencë totale. Ndoshta “neglizhencë” është terminologji shumë e thjeshtë, sepse kjo patjetër 

që do të ketë pasoja, se nuk bëhen kot. 18% e tenderave të Ministrisë së Shëndetësisë vetëm për 

vitin 2021 kanë qenë sekrete dhe këto janë të dhëna sensitive, për të cilat do të doja shpjegim, 

por edhe masa. E mira është që ju të nxirrni një udhëzim për këto institucione, nëse nuk doni t’i 

parashikoni në ligj.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Përpara se t’ia jap fjalën zotit Deliu për pyetje, kam vetëm një sqarim 

në lidhje me situatën e çështjes së kërkesës së deputetes Çupi për të gjitha pasuritë e paluajtshme 

në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Informacioni erdhi para se të miratohej ligji... 

Dhurata Çupi – Jo, nuk është e vërtetë, më keni telefonuar në gusht. 

Klotilda Bushka – Erdhi më mbrapa.  

Dhurata Çupi – Nuk është e vërtetë.  

Klotilda Bushka – Të flasim për thelbin.  

Logjika është që informacioni ishte i klasifikuar dhe zonja Çupi... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Qetësohuni, se po përpiqemi të sqarojmë një situatë! Në vijim të pyetjes suaj e kam edhe 

unë. 
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Duke mos pasur certifikatë sigurie (unë kam certifikatë sigurie), logjika është që, pa 

diskutim, informacioni ishte sekret, sepse bëhej fjalë edhe për ndërtesa që ishin baza të ushtrisë. 

Besoj se zonjës Çupi i shkon kjo pyetje në vijim edhe të pyetjes së zonjës Felaj, e cila e bëri këtë 

diskutim për certifikatat e sigurisë së deputetëve. Vetëm për ta sqaruar këtë, për të pasur një 

mundësi për një udhëzim.  

Dhurata Çupi – Zonja Bushka, pyetja nuk ishte pse unë nuk kam certifikatë sigurie, 

sepse aplikoj dhe e marr, pyetja ishte pse pronat publike të Ministrisë së Mbrojtjes konsiderohen 

sekrete (këtë duhet ta dinë qytetarët shqiptarë) dhe pse unë duhet ta shoh nën vëzhgimin e 

kryetares së komisionit.  

Klotilda Bushka – Dakord, zonja Çupi. 

Mbylleni mikrofonin! 

Një sekondë, zoti Alibeaj, se debati është i rëndësishëm për çështjet që flasim dhe logjika 

është që ne të flasim me radhë.  

T’ia jap fjalën zotit Deliu për pyetje, siç e deklaruam, më pas zoti Alibeaj do të bëjë një 

sqarim për pyetjen e vet.  

(Diskutime pa mikrofon) 

A ka mundësi, kolegë, të mbani qetësi? 

Denis Deliu – Faleminderit, kryetare ! 

Të nderuar kolegë deputetë, 

 E nderuar Ministre,  

I nderuar drejtor i DSIK-së , 

Të nderuar të ftuar,  

Që një shtet të jetë i fortë, normalisht, duhet të ketë ligje të forta, institucione të forta dhe 

rregulla të forta. Në këtë kuadër i kam edhe pyetjet, pasi për mua dhe për shtetin, por dhe për të 

gjithë ne është shumë i rëndësishëm institucioni i DSIK-së. 

Pyetja e parë: a do të ishte më mirë t’i përcaktonit ju pozicionet e punës për nivelin e 

njohjes për informacion të klasifikuar, pra DSIK-ja? 

Pyetja e dytë: a do të ishte më mirë që, përpara emërimit të çdo zyrtari me funksion të 

rëndësishëm për sigurinë kombëtare, ai të pajiset me certifikatë sigurie? A keni mundësi ju, si 

institucion, të trajnoni titullarët e institucioneve për mbrojtjen me informacion të klasifikuar edhe 
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pas largimit nga detyra? Pasi në shumë raste, shumë titullarë njihen me informacionin e 

klasifikuar apo ligjin në momentin kur marrin detyrën, pra nuk kanë informacionin e duhur.  

Cila është strategjia e strukturës suaj për kujdesjen, për personalitetet që pajisen me 

certifikatë sigurie, pra pasi e marrin certifikatën e sigurisë? 

Këto ishin pyetjet e mia.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zonja Spiropali, para përgjigjes, zoti Alibeaj kërkon një sqarim për 

përgjigjet tuaja në lidhje me pyetjet që bëri qëparë.  

Zoti Alibeaj, shkurt, ju lutem! 

Enkelejd Alibeaj – Unë i bëra pyetjet, por ndoshta ju nuk patët kohë t’i shënonit, ndaj po 

i përsëris shumë shkurt. Në mes të pyetjeve lidhur me skandalin e fundit të rrjedhjes së të 

dhënave sensitive, doja të bëja tri pyetje për tri çështje. 

 E para ka të bëjë me dimensionin se deri ku sulmet kibernetike, keqbërësit, piratët kanë 

marrë të dhënat sensitive, sekrete të shtetit shqiptar? Pse e bëj këtë pyetje? Sepse ne duhet të 

dimë, parlamenti duhet të dijë seriozitetin, në mënyrë që edhe reagimi legjislativ të jetë 

proporcional. Ne shohim që deri tani të gjitha e-mail-et e ish-drejtorit të policisë kanë dalë, të 

dhënat sensitive për trafikantë e për të dënuar kanë dalë, aq sa ka shkruar dhe media 

ndërkombëtare, si Daily Telegraph, i cili ka shkruar sot. Nuk e dimë çfarë do të ndodhë nesër, 

por është e pritshme që përditë do të ketë rrjedhje të dhënash. E mira është që ne duhet ta dimë, 

edhe ju si përfaqësues të qeverisë duhet ta dini se ngjarja ka ndodhur, deri në çfarë mase është 

cenuar informacioni i klasifikuar. 

 E dyta, çfarë mase është marrë deri tani? Ju thatë që janë neutralizuar, ruajtur e të tjera, 

por të paktën publikisht, deri tani, të themi të vërtetën, një masë është marrë, që është ndalimi i 

gazetarëve për të mos bërë publike të dhënat që u bien në dorë. Kjo ka një kontradiktë logjike, 

përveç se komplikimeve kushtetuese, se gazetarët kanë të drejtën e tyre të garantuar nga 

Kushtetuta, ndërkohë që të dhënat sensitive janë në dorë të keqbërësve. Me kaq mjaftohet 

qeveria shqiptare?  

 E treta, kam bërë një pyetje dhe do të doja një përgjigje. Projektligji që keni sjellë daton 

në korrik, pra para sulmeve kibernetike, të paktën dy dihen publikisht, dhe ne po i gjykojmë sot, 

mbase është fati i mirë që po e vlerësojmë dhe analizojmë sot, por unë nuk shoh asnjë ndryshim, 

pra asnjë masë ligjore shtesë pas një ngjarjeje që ndodhi. Mos do të thotë kjo që ligji ka qenë në 
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rregull dhe gjithçka që ka ndodhur është çështje, po e quaj, e fajit të administratës së qeverisë 

shqiptare? Nëse ka nevojë për të dhënë një mbështetje, pra një ndryshim ligjor, për të kufizuar 

pasojat, që të mos ndodhë në të ardhmen, ne jemi gati. Unë shoh që nga ana e qeverise ky ligj 

nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga gjendja e mëparshme.  

 Këto kisha unë për sqarim. 

 Faleminderit! 

 Klotilda Bushka – Dakord, zoti Alibeaj, por për këto pyetje i morët përgjigjet nga zonja 

Spiropali dhe nga zoti Tola, ndoshta ata mund t’i përsërisin përgjigjet, por... 

Gjithsesi, kohën e kemi të kufizuar.  

Do t’jua jap fjalën, zonja Spiropali, për pyetjet që morët tani dhe nëse doni të bëni 

sqarime shtesë për pyetjet e zotit Alibeaj, patjetër. Keni edhe pyetjet e zonjës Çupi, zotit Qefalia, 

zotit Deliu.  

Fjala për ju. 

Elisa Spiropali –Pyetjet e zonjës Çupi dhe të zotit Qefalia i ishin drejtuar zotit Tola, 

sepse kanë lidhje me detyrën e tij të përditshme, por unë do të doja të bëja një referencë për ato 

që tha zoti Alibeaj, se i shoh të rëndësishme dhe duhen sqaruar.  

Zoti Alibeaj pyeti nëse kemi ne të dhënë për masën e dëmit. Menjëherë pas sulmit të 15 

korrikut, grupi i ngritur për të neutralizuar sulmin, por edhe për të gjykuar për pasojat dhe se 

çfarë duhet bërë në të ardhmen, ka dalë me një raport të hollësishëm mbi sistemet në nivel 

afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, përfshirë dhe kostot përkatëse që do të duhen për të 

ngritur këto sisteme në nivelin e duhur ndaj një sulmi të tillë, që, e theksoj, është armiqësor. Nuk 

është ashtu siç thanë disa nga kolegët tuaj (ju fatmirësisht jo) në parlament apo siç shkruajtën në 

rrjetet e tyre sociale, që “Një grup fëmijësh gjunjëzojnë qeverinë shqiptare”. Ja që doli që nuk 

ishin një grup fëmijësh, por një shtet i tërë që...  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Thashë “disa nga koleget tuaj”, por edhe mediat dhe portalet, si dhe disa prej atyre që 

vetëquhen analistë nga banaku në banak e nga portali në portal që theksonin se qeveria dhe shteti 

shqiptar qenka gjunjëzuar nga këta fëmijë të papërgjegjshëm. Nuk është kështu, është një sulm i 

sponsorizuar, i iniciuar dhe i mbështetur nga një shtet armiqësor, me të cilin ne kemi ndërprerë 

marrëdhëniet diplomatike dhe për këtë sulm ka reaguar Shtëpia e Bardhë, Departamenti 
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Amerikan i Shtetit, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, si dhe vendet kryesore aleate dhe aleatët 

tanë strategjikë, pra është një sulm shumë serioz, shumë masiv, shumë i rëndë mbi sistemet tona.  

A janë dëmtuar të dhënat në mënyrë të parikuperueshme? Jo. A janë shkatërruar 

shërbimet që ofrohen përmes sistemit tonë digjital? Jo, as këto. Pra ne kemi mundur të 

parandalojmë një dëm që mund të kishte shkatërruar të gjithë sistemin tonë të shërbimeve 

qeveritare dhe shtetërore.  

A kemi ne një plan në vazhdim? Patjetër që kemi. Ky plan, në këtë fazë është 

konfidencial, është një raport i plotë dhe është dorëzuar në Komisionin Europian, pranë sekretarit 

të Përgjithshëm të NATO-s dhe në Departamentin Amerikan të Shtetit. Në momentin që do të 

vijë për buxhetim, sepse këto janë projekte madhore, që kanë të bëjnë me ngritjen e sistemeve të 

backup-it, me dhoma e të tjera, të cilat kushtojnë, do të vijë në Kuvendin e Shqipërisë, ku të 

gjithë bashkë do ta diskutojmë dhe do ta miratojmë këtë mbështetje për këto sisteme.  

Të gjithë partnerët tanë e kanë vlerësuar reagimin e shpejtë të Shqipërisë.  Partnerët e 

“Jons Group Internacional” edhe të “Microsoft”-it e kanë vlerësuar aftësinë dhe shpejtësinë e 

reagimit të shtetit shqiptar. Unë kaq mund të them tani, por, patjetër çdo informacion do t’i vihet 

në dispozicion edhe Kuvendit të Shqipërisë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Spiropali! 

Fjalën e ka zoti Tola. 

Dorian Tola – Faleminderit! 

Dua t’i referoj në ligj ato që thashë pak më përpara, në lidhje me masat që parashikohen 

në ligj, për sigurinë e informacionit të klasifikuar në sistemet e komunikimit të informacionit, 

sepse zoti Alibeaj pyeti se ku dhe si janë reflektuar. Fillon që nga kreu V, në të cilin flitet për 

masat që duhen marrë në sistemet e komunikimit dhe informacionit, ku janë të përfshira të gjitha, 

si: kriptimi i sigurisë në sistemet e komunikimit dhe informacionit, akreditimi i sigurisë në SKI, 

lëshimi, refuzimi, heqja dhe pezullimi i përkohshëm i Deklaratës së Akreditimit të Sigurisë, 

siguria e informacionit në SKI, kërkesat e sigurisë së SKI-së, siguria e komunikimeve, siguria 

kriptografike e të tjera. Pra, jo vetëm që janë parashikuar, por janë detajuar masat në ligj, për 

këtë gjë që ju po pyesni. 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  
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Më përpara, për hir të së vërtetës, disa gjëra kanë qenë në nivel rregullator me vendim të 

Këshillit të Ministrave, ndërsa këto janë ngritur në nivel ligjor dhe mbi të gjitha…  

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Jo, ka një ndryshim shumë të madh, sepse ka një sanksion të parashikuar për mos 

zbatimin e këtyre kërkesave. Sot informacionet që dalin në medie nuk kanë dalë nga rrjetet tona 

të klasifikuara, por janë informacione që në mënyrë abuzive, të paligjshme janë përdorur në 

sisteme të paklasifikuara. Pra ka të bëjë me një përgjegjësi individuale. Për të shmangur këtë gjë, 

ne sot propozojmë instrumente kontrolli dhe masa shtrënguese, që këto që sot duhet të ishin bërë, 

të bëhen. Gjithmonë flas për infrastrukturën e informacionit të klasifikuar, të cilën duhet ta 

ndajmë nga infrastruktura kritike. 

Për sa i përket pyetjes që lidhet me gamën e institucioneve publike, të cilat përdorin 

informacion të klasifikuar, është e vërtetë,, zoti Qefalia, ne kemi një shtim të institucioneve që 

administrojnë informacion të klasifikuar. DSIK-ja mban një regjistër me të gjitha institucionet që 

kanë kushte dhe plotësojnë kriteret për të prodhuar, administruar informacionet e klasifikuara. 

Me ngritjen e organeve të tjera të drejtësisë, për herë të parë, kemi shtuar institucione të tjera të 

rëndësishme shqiptare. Ky është një proces dinamik dhe sigurisht që ka një balancë, pra nuk 

mund të bëhet i gjithë shteti me sekrete, por do të ketë struktura të çdo hallke shtetërore, të cilat 

do të kenë qasje të informacionit të klasifikuar. Ajo që dua të sjell në vëmendjen tuaj, që është 

propozuar në këtë ligj, është rroli që merr DSIK-ja. Deri më sot ka qenë një proces komplet i 

decentralizuar, ku çdo institucion përgjigjej vetë për listën e dokumenteve të klasifikuara dhe 

interpretimin që u bënte kategorive ligjore se cili informacion duhej klasifikuar, ndërsa sot 

propozohet që DSIK-ja të ketë një kompetencë që ta kundërshtojë autoritetin klasifikues, nëse 

lista e dokumenteve nuk është në përputhje me kategoritë ligjore. Pra ligji i vjetër kishte 4, 5 

kategori, të cilat interpretoheshin gjerësisht, si, për shembull: plane ushtarake, ose projekte 

ushtarake, ose planvendosje ushtarake, vetëm kaq. Kishte një interpretim shumë të madh, të cilin 

e bënte titullari i institucionit bashkë me komisionin e klasifikimit.  

Duke parë praktikat tona të inspektimeve, duke vënë re se herë pas here kishte një 

mënyrë interpretimi të gjerë, por ndonjëherë edhe të gabuar, sepse ne duhet të  kontrollojmë të 

dyja anët, edhe mbi klasifikimin, por edhe klasifikimin e parregullt, pra edhe kur nënklasifikohet 

cenon sigurinë kombëtare, edhe kur e mbiklasifikohet e cenon sigurinë kombëtare, sepse ul 



  

31 
 

transparencën, për të ndihmuar në transparencën është parashikuar që DSIK-ja të ketë rol 

rregullator.  

Për sa i përket pyetjes se cili është autoriteti që kërkon pajisjen me CSP-n, në mënyrën se 

si ne e kemi menduar arkitekturën e sigurisë është vetë institucioni, i cili e ka këtë listë 

dokumentesh, pra institucioni përcakton listën e dokumenteve të klasifikuara që prodhon dhe 

funksionet, që do të kenë qasje për të bërë punën e tyre, e cila depozitohet në DSIK. Pastaj, 

titullari i institucionit, sipas vakancave, zëvendësimeve dhe personelit që ka, kërkon që të 

certifikohet filan punonjës, sepse ka nevojë për njohje. Ne e verifikojmë në listën e funksioneve 

që ata kanë depozituar paraprakisht, nëse e gjejmë në përputhje, iniciojmë verifikimin e sigurisë. 

Këto ishin dy pyetjet tuaja.  

Për sa u përket tenderëve sekretë, këtu dua të bëj një korrigjim, pasi teknikisht shprehja 

nuk është korrekte. Prokurimet e klasifikuara dhe prokurimet që janë bërë nga Ministria e 

Shëndetësisë në kushte emergjence, nuk janë në kuadër të prokurimeve të klasifikuara. Pra ato 

realisht nuk janë tendera sekretë, por janë kushtet se si janë bërë, ashtu siç janë bërë edhe në 

Bashkimin Europian.  

Në takimin e fundit screening që kishim para disa ditësh, pyetja që u ngrit nga grupi ynë 

negociator ishte: si i keni bërë tenderët, prokurimet publike në kushtet e emergjencës së Covid-

19? 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Është tjetër procedurë, tjetër bazë ligjore, tjetër teknicien. Unë ju garantoj se nuk janë 

tendera me informacion të klasifikuar, nuk janë sekret shtetëror. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ato kanë një bazë ligjore tjetër, të cilën unë nuk e njoh. Por, për sa e njohim bazën ligjore 

të këtij projektligji që po diskutojmë dhe bazën ligjore të asaj që ju i referoheni, sepse ju po u 

referoheni tenderave sekretë, po ju them se nuk janë sekretë. Unë si titullar i institucionit, i 

specializuar për informacione të klasifikuar shtetëror në Shqipëri, po ju them se këta tenderë nuk 

kanë lidhje fare me prokurimin e klasifikuar. Kjo duhet ndarë. 

(Debate pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Zoti Tola, vazhdoni përgjigjen. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Të lutem, kolegë, a mund ta lëmë zotin Tola të përgjigjet? Për kërkesat që kemi për 

institucionet mund të ushtrojmë të drejtën e pyetjeve dhe të marrim informacion. 

Dorian Tola – Ne kemi bërë një studim paraprakisht. Prokurimi i klasifikuar nënkupton 

një marrëdhënie kontraktore, ku, për përmbushjen e punëve apo shërbimeve dhe mallrave, 

operatori ekonomik do të njihet me informacion të klasifikuar. Ky informacion i klasifikuar 

duhet të jetë në listën e dokumenteve të institucionit. Deri tani institucionet kanë qenë të 

decentralizuara, secili institucion kishte përgjegjësinë ligjore të përcaktonte listën e dokumenteve 

në përputhje me kategorinë ligjore, sepse në ligj thuhej se vetëm 4, 5 kategori mund të 

klasifikosh, pra ishte një interpretim më i gjerë… 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Deri në vitin 2019 nuk i merrnim, ne shikonim vetëm çështjen e sigurisë. Institucionet 

kishin detyrim të njoftonin se do të bëjnë një prokurim të klasifikuar. Në momentin e njoftimit, 

ne kërkonim se cilat ishin masat e qeverisë dhe pastaj e ndiqnim, pra shikonim vetëm anën e 

sigurisë, nga momenti që deklarohej si prokurim i klasifikuar. 

Megjithatë, nuk mund të thuhet se prokurimet e klasifikuara janë të fshehta, sepse për çdo 

qytetar ekziston mekanizmi për të drejtën e informimit. Ne e kemi vendosur në ligj, në të njëjtin 

nen kemi theksuar se, nëse kërkoni një informacion të klasifikuar, ai nuk refuzohet 

automatikisht, por institucioni ka detyrimin që të ngrejë një komision dhe ta deklasifikojë. Pra ju 

keni të gjithë të drejtën tuaj edhe si qytetare që çdo institucioni shtetëror t’i kërkoni vendosjen në 

dispozicion të një informacioni të klasifikuar. Ata nuk jua refuzojnë dot, sepse duhet ta 

deklasifikojnë. Mund t’ju thonë se është i klasifikuar dhe nuk e deklasifikojmë dot, pastaj ju 

mund të ndiqni procedurat e pajisjes me certifikatë dhe përsëri njiheni me informacionin.  

Që nga vitin 2016 KLSH-ja inspekton të gjitha prokurimet e klasifikuara, më përpara nuk 

ka qenë kështu. Pra, nëse ka probleme për çështje sigurie është DSIK-ja që inspekton, nëse ka 

probleme të abuzimeve me çështje financiare është KLSH-ja që i ka marrë të gjitha institucionet 

me radhë. Për shembull, Ministrinë e Mbrojtjes sapo e ka kaluar, sepse kemi qenë edhe ne të 

përfshirë për ndihmë teknike. Pra siç thuhet, sekreti nuk është 100% sekret për kategorinë që 

kërkon dhe ka të drejtë të njihet me sekretin.    

Përqindjen nuk do ta shikoja si diçka të frikshme, sigurisht, mosbërja publike dhe 

transparente krijon dyshim, por ne kemi bërë një studim dhe i kemi parë shtetet e tjera se sa 

harxhojnë për sigurinë kombëtare, përqindja që ne harxhojmë mund të jetë e përqendruar në 2, 3 
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institucione, por si raport në lidhje me prokurimet publike nuk është e një mase të 

jashtëzakonshme, e të thuash që po shkon i gjithë buxheti i shtetit në tendera sekretë. Nuk është e 

vërtetë, është një përqindje shumë e vogël,  nuk e di se sa është, por është e pakonsiderueshme. 

Cili është lajmi i mirë në të gjithë këtë që po them? Në vitin 2019 parlamenti shqiptar ka 

miratuar prokurimet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, një ligj komplet i përafruar me 

direktivën e Bashkimit Europian, pra ne jemi avangard në këtë gjë.  

Aktualisht çfarë ka ndodhur me këtë ligj? Prokurimet e klasifikuara kanë rënë me 58%. 

Pra, në vitin 2022 kemi një rënie me 58% të prokurimeve. Përse? Sepse tani ka mekanizma më të 

fortë, është shumë e vështirë realisht të argumentosh një prokurim të klasifikuar, mbi të gjitha, 

nuk ka më kontrata sekrete.  

Në vitin 2019 u miratua ligji, në vitin 2021 arritëm të bënim aktet nënligjore dhe pas vitit 

2021 nuk ka mundësi t’ju thotë dikush se kontrata është e klasifikuar. Jo, kontrata është e hapur 

dhe informacioni i klasifikuar ruhet në një aneks të veçantë. Më transparente sesa kaq, realisht, 

unë që vij nga fusha e sigurisë dhe duhet të mbroj mbylljen, nuk kam se çfarë të ofroj më shumë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Për Ministrinë e Mbrojtjes nuk kam dijeni konkrete se ku e ka bazuar listën e 

dokumenteve, sepse të kesh një klasifikim duhet të kesh një listë dokumentesh të miratuara nga 

Komisioni i Klasifikimit, që kryesohet nga ministri i Mbrojtjes. Mund të ketë realisht një listë 

dokumentesh dhe mund të jenë të klasifikuar dhe nuk jua vënë dot në dispozicion, por do të 

vijmë te pyetja: a është klasifikim i rregullt? Prandaj DSIK-së i propozohet një rol i tillë, që të 

ketë mundësi të ndërhyjë në këto momente. Unë nuk ndërhyj dot e të them se nuk është kjo, nëse 

ministri i Mbrojtjes thotë që kjo është lista e dokumenteve të klasifikuara. Me ligjin e ri 

propozojmë që DSIK-ja të ketë mundësi të ndërhyjë, kur shikon se ka mospërputhje ose merr 

lajmërime nga persona… 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, mbi klasifikimin dhe për nënklasifikimin. A jeni e kënaqur, zonja Çupi, me 

përgjigjet? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nëse keni pyetje të tjera, mund t’i bëni.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Detyra ime është të bëj transparente atë çfarë ne propozojmë. 
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Klotilda Bushka – Ju lutem, se ka edhe 2 pyetje pa përgjigje! T’i mbarojë përgjigjet zoti 

Tola dhe fjalën për pyetje e ka zoti Gogu. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, zonja Felaj, si relatore mund ta merrni fjalën sa herë të doni. 

Ermonela Felaj – Për çështjen e mbikalsifikimit dhe nënklasifikimit meriton të thuhet 

edhe diçka tjetër. Në raport me ligjin e vjetër, kompetenca juaj për të ndërhyrë nuk ishte 

përfundimtare, sepse mund të krijohej konflikt kompetencash dhe ndërhynte Kryeministri për të 

zgjidhur konfliktin, ndërsa në ligjin e ri kompetenca e ndërhyrjes në rastet e mbiklasifikimit ose 

nënklasifikimit nga ana e DSIK-së bëhet përfundimtare, nuk mund të bësh më konflikt 

konpetence. Ajo që vendos DSIK-ja është përfundimtare dhe është një gjë e mirë, sepse nuk ka 

përse të ndërhyjë autoriteti politik për të zgjidhur konfliktin e kompetencës, për sa kohë ne të 

gjithë çështjen e sigurisë së informacionit të klasifikuar ia kemi besuar një autoriteti që është 

teknik. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Felaj! 

Zoti Tola, keni përgjigjen e pyetjeve të zotit Deliu. 

Dorian Tola – Po, e saktë. Në lidhje me listën e dokumenteve, dua t’ju informoj se kemi 

filluar rishikimin e të gjitha institucioneve për t’u kufizuar listën e dokumenteve dhe për të parë 

mbiklasifikimin, pra për të mënjanuar mbiklasifikimin. Çfarë të mirash sjell kjo, përveç 

transparencës që është në interes të përbashkët? Për çështje sigurie sjell alokimin e burimeve te 

mbrojtja e informacionit të duhur. Te Ministria e Mbrojtjes, unë do ta shikoj listën e vjetër për 

kuriozitet, ne e kemi reduktuar me 100 listën e re të dokumenteve, pra kanë qenë 250 dhe janë 

bërë 150 dokumente që klasifikohen. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se 100 lloje 

dokumentesh të tjera janë të hapura. 

Në Ministrinë e Brendshme kishte jashtëzakonisht dokumente të klasifikuara, të cilat, për 

hir të një historiku apo një eksperience të vjetër, vazhdonin të klasifikonin, por edhe atje kemi 

reduktuar 100 dokumente, pra edhe ato dokumente që dalin sot me siglën “sekret”. Duke e 

trajtuar veten si “mjek urgjence”, realisht duhet parë nëse është apo jo dokumenti i klasifikuar, 

sepse shumë shpesh kemi klasifikime të parregullta. 

Faleminderit! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 



  

35 
 

Zoti Deliu, faleminderit për pyetjet tuaja. Pyetja e parë: “A do të ishte më mirë që DSIK-

ja të përcaktonte funksionet”? Nuk mund t’i përcaktojë funksionet, sepse çdo institucion ka 

mënyrën e tij organizative dhe mënyrën se si e drejton dhe organizon punën, ndaj mendoj se 

zgjedhja që kemi bërë është më e mira. Pra secili institucion e përcakton vetë listën dhe kërkon 

certifikimin e tyre. 

A është më mirë të… (Ndërhyrje pa mikrofon), … paraprakisht? Ligji ynë kërkon 

nevojën për njohje si kusht për të filluar verifikimin e sigurisë. Në momentin kur nuk kemi marrë 

një detyrë zyrtare, nuk jeni në nevojën për njohje, sipas një interpretimi klasik të ligjit. Thashë që 

përjashtim bëjnë institucionet e inteligjencës, ku që në momentin e parë që punonjësit fillojnë 

punë duhet të jenë të pajisur me certifikatë sigurie. Sigurisht, këto janë sisteme dhe mënyra që 

përzgjidhen dhe mund të ndryshojnë, por për momentin mendojmë se kjo është më e mira. 

Për sa i përket pyetjes tjetër: “Çfarë do të bëhet me titullarët që largohen”? Ne kemi një 

praktikë që quhet “debrifim”, në momentin që një titullar, i cili ka pasur certifikatë sigurie dhe ka 

pasur qasje në informacionet e klasifikuar, në momentin që bën dorëzimet dorëzon edhe 

certifikatën e sigurisë dhe është i detyruar të debrifohet, pra vjen punonjësi që merret me zyrën e 

informacionit të klasifikuar dhe i kujton disa gjëra, të cilat ai i di, që nuk duhet të nxjerrë 

sekretin, nuk duhet të bëjë këtë, atë e të tjera dhe firmoset. Kjo është mënyra e debrifimit.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Pra kur merr certifikatën e sigurisë brifrohet dhe kur dorëzon certifikatën e sigurisë 

debrifohet. 

Në fund ne bëjmë dhe edukimin e sigurisë. Pra DSIK-ja ka filluar prej 4 vjetësh tek 

ASPA-ja, tek trupa e TND-së, gjithashtu, kemi filluar me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me 

Shërbimin Informativ Shtetëror. Me trajnimet që bëjmë me tematika të caktuara të 

institucioneve, kemi një program vjetor që miratohet nga drejtori i DSIK-së. Pra edukimin e 

sigurisë gjithmonë mundohemi ta kemi, sepse në fund të ditës siguria është e gjitha jona, ajo 

është vetëdijësimi. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Tola! 

Fjala për zotin Gogu. Me pas fjalën e ka zoti Xhafaj dhe zoti Bylykbashi. 

Toni Gogu – Faleminderit, zonja kryetare! 
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Zoti drejtor, pyetja ka të bëjë me një fushë tjetër. Sot që po diskutojmë projektligjin janë 

duke u shqyrtuar një sërë konfliktesh gjyqësore të natyrës civile dhe administrative brenda të 

cilave ka edhe informacion të certifikuar. 

Sipas ligjit, gjyqtarët, në ndonjë rast edhe prokurorët, por po flas më shumë për gjyqtarët, 

në çështjet civile dhe administrative, në mënyrë që të aksesojnë informacionin, duhet të pajisen 

me certifikatën e sigurisë. Natyrisht që një pjesë e mirë e tyre e kanë kaluar një proces vetingu, 

do të thosha se është një ndër më shembullorët që ne kemi bërë për zyrtarët e shtetit shqiptar (nga 

ana ime keni urimet dhe fjalët më të mira për gjithë atë punë voluminoze që keni bërë). Pajisja e 

tyre dhe rikalimi në një proces tjetër jo vetëm që sjell vonesa, por nga ana tjetër përplaset me një 

parim tjetër që ju e keni në ligj, deklasifikimi, që bën institucioni juaj apo autoritetet e ngritura 

për atë qëllim në mënyrë që personi të marrë informacionin që është duke kërkuar, në të mund të 

ketë edhe çështje të rëndomta të tipit ditëlindje apo data të caktuara, që lidhen me ngjarje që nuk 

kanë më sot rëndësi në sigurinë kombëtare të vendit. Kjo ndodh për shkak se gjyqtarët ose 

refuzojnë t’i futen edhe një herë procesit, sepse mund të thonë që sapo e kemi kaluar atë proces 

apo për shkak se kemi një instrument dhe kemi përfunduar në këtë gjë, e cila, me aq sa unë 

kuptoj nga gjuha juaj trupore jeni në dijeni të kësaj çështje. Pyetja ime është: si do ta zgjidhim 

këtë gjë në një kohë që sistemi ynë gjyqësor sot një nga sfidat më të mëdha ka pikërisht vonesat 

për shkak të procesit të vetingut që ne kemi kryer? 

Faleminderit! 

 Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Gogu! 

 Fjalën e ka zoti Xhafaj. 

 Më pas zoti Bylykbashi. 

 Fatmir Xhafaj – Unë jam dakord me relatoren që ky ligj është i rëndësishëm, madje 

momenti në të cilin ky ligj vjen në parlament për t’u diskutuar, e bën akoma edhe më të 

rëndësishëm. Nuk i vë fare në diskutim aftësitë e drejtorisë dhe të drejtorit personalisht për ta 

hartuar këtë ligj me standardet e BE-së dhe të NATO-s, siç është parashtruar edhe në relacion, 

duke qenë se i atribuohet edhe kontributit të drejtorisë, por edhe për shkak se kam pasur mundësi 

të punoj me ju dhe e njoh seriozitetin tuaj në punë. Përtej kësaj dhe vlerave individuale tuajat dhe 

përgjegjësisë kur e keni parë ju dhe Këshilli i Ministrave kur e keni miratuar, por edhe përpjekjes 

që keni bërë për ta përputhur këtë me disa akte rregullatore të rëndësishme të NATO-s dhe të 

Bashkimit Europian, pyetja, që unë kam është: në kontekstin e zhvillimeve aktuale, ku vetë kjo 
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fushë është duke u zhvilluar, por edhe të përfshirjes sonë, a mos është e nevojshme për të pasur 

një konsulencë më të thelluar për këtë projektligj? 

 Për fat të mirë ju keni këtu edhe një kompani të njohur amerikane që po ju asiston, “Jones 

Group”. Ne kemi kaluar këtu ligje dhe kemi marrë ekspertizë se si prodhohet domatja, por unë 

besoj se do të ishte më e rëndësishme të kishim një ekspertizë dhe një certifikim për ligjin 

certifikues të sigurisë nga ekspertiza e NATO-s, e Bashkimit Europian ose nga një asistencë e 

kualifikuar për ta vendosur këtë edhe në kontekstin e këtyre zhvillimeve. Në tërësinë e tij ligji 

duket që zgjidh shumë gjëra të mira, është një projekt shumë i mirë, por duket më shumë sikur 

është një gjë rregullatore në kuadrin e kompetencave dhe të përgjegjësive administrative sesa në 

thelbin e problemit. Ndoshta kjo mund të linte kohë për një diskutim, nëse qeveria e çmon të 

arsyeshme për ta vendosur në këtë kontest, pra ka apo jo vend për një gjë të tillë? 

 Shumica e pyetjeve që lindën u konsumuan gjatë shqyrtimit, dua të shtoj edhe një pyetje 

të dytë, e cila duket disi teknike, por praktikisht edhe për shkak të disa situatave konkreteve, ku 

unë kam pasur mundësi të përballem apo të njoh më detyron ta bëj këtë pyetje. Ju jepni 

konceptin e certifikatës së sigurisë së personelit, jepni edhe kriteret themelore të vlerësimit të 

sigurisë dhe deri këtu, përtej asaj që mund të diskutohet kur të shqyrtohet nen për nen, ajo që më 

shqetëson mua është: a zgjidhet me këto dy nene apo rregullime cilësia e procesit të verifikimit, 

standardet e aplikimit dhe të drejtën e ankimit kur ky proces nuk ka qenë i rregullt? Nuk kam 

asnjë arsye pse të hezitoj ta them, madje bashkë kemi pasur edhe një debat pozitiv për këtë, por 

më kanë bërë përshtypje disa vlerësime të ndryshueshme, që janë bërë më parë dhe tani edhe 

gjatë kohës, për disa gjyqtarë dhe prokurorë në disa raste, që ka qenë pikëpyetje për mua, por në 

mënyrë të veçantë gjatë kohës që kam ushtruar detyrën e ministrit të Brendshëm, por edhe për 

disa punonjës policie disa vlerësime lidhur me certifikatën e sigurisë dhe pamundësinë e tyre apo 

edhe të vetë institucionit për ta ankimuar këtë gjë.  

 Koha e provoi dhe disa prej tyre i shoh sot si drejtues me funksione të rëndësishme të 

Policisë së Shtetit. Pa dyshim, kjo do të thotë që kanë gabuar ata që kanë lëshuar certifikatën në 

atë kohë... 

 (Ndërhyje pa mikrofon) 

 Ti thua që dikur ka dalë i pandershëm dhe sot del i ndershëm në harkun e 1 viti, për një 

fakt që ka ndodhur dje dhe jo për një fakt që do të ndodhte nesër?  
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Ligji ka si qëllim të rregullojë, por, në fakt, është pak burokratik në disa gjëra, por jo te 

thelbi. Ajo që më shqetëson mua është fakti se si mund të qasemi për ta bërë këtë gjë më të 

besueshme, në standarde të unifikuara dhe kryesorja të kemi mundësinë e të drejtës së ankimit të 

këtyre subjekteve.  

 Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Xhafaj! 

 Zoti Bylykbashi, pyetjet tuaja. 

Më pas fjalën do ta kenë zoti Tola dhe zonja Spiropali për përgjigjet e pyetjeve. 

Oerd Bylykbashi – Zonja kryetare, ashtu siç e thanë edhe kolegët, ky është një ligj 

shumë i rëndësishëm, prandaj do të doja që shqyrtimi i tij të mos jetë nën tiraninë e seancës, por 

le të marrim të gjithë kohën e nevojshme për ta diskutuar. 

 (Diskutime pa mikrofon) 

Nëse edhe nesër do të na duhet më shumë kohë, ta marrim, sepse ky ligj është shumë i 

rëndësishëm nisur edhe nga rrethanat që po diskutohet. 

Nuk dua të përsëris pyetjet që kanë bërë kolegët. Pyetja e parë është në mënyrë të 

përgjithshme: në gjykimin tuaj ky projektligj dhe ligji që është sot në fuqi e klasifikojnë 

informacionin e Sigurimit të Shtetit sot, pra a është informacion i klasifikuar apo jo? Përgjigjen 

tuaj dua ta vendos në kontekstin e diçkaje tjetër, prandaj dua një përgjigje të saktë.  

Ne sot kemi një autoritet për hapjen e dosjeve, që do të thotë se dosjet hapen. Pra, nëse 3 

milionë banorët e Shqipërisë në vitin 1990 sot do të bënin kërkesën, secili për dosjen e tij, sipas 

atij ligji, do të thotë që 3 milionë dosjet mund të hapen, në dijeninë time me çka jep ky ligj. 

Pyetja është: a ka ndonjë dispozitë në ligjin që është sot në fuqi dhe në projektligjin që do të 

sillni, që e riklasifikon këtë informacion dhe për rrjedhojë lind nevoja e deklasifikimit? Unë 

prezumoj që të gjitha dosjet janë të hapura. 

A mendoni ju që ky projektligj ka nevojë për dispozita tranzitore për të tranzituar nga 

gjendja aktuale, sepse u ngrit një pyetje edhe nga zonja Felaj, ku shkrihet një institucion? Pra, 

kjo nuk është vetëm çështje transferimi apo arkive. A duhet një normë specifike në mënyrë që 

nesër mos gjendemi në situata të paqarta për atë që ka ndodhur me transferimin e informacionit 

dhe se si do të trajtohet ai deri kur institucioni i ri do të vazhdojë ta mbajë? Çfarë do të ndodhë 

me afatet që kanë lindur me ligjin e vjetër dhe tranzitohen te ligji i ri? Rinovohet 10-vjeçari apo 

do të mbetet kjo pjesë? A ka nevojë shteti për një dispozitë tranzitore që t’i rregullojë në mënyrë 

të kujdesshme këto pjesë? 
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E treta, kam përpara urdhrin me nr. 527, datë 24.9.2019 të ministrit të Brendshëm, i cili 

vendos: “Informacione të klasifikuara sekret shtetëror në Ministrinë e Brendshme dhe strukturat 

në vartësi të saj do të jenë...”, dhe i thotë me radhë, duke vendosur afate të ndryshme nga 10, 30, 

40 vjet e të tjera. Ligji në fuqi dhe ky që na ka ardhur sot vendos afat maksimal 10-vjeçar. 

(Diskutime pa mikrofon) 

Ai që është sot në fuqi e ka 10.  

(Diskutime pa mikrofon) 

Po shoh tekstin e ligjit... 

Klotilda Bushka – Zoti Bylykbashi, bëjeni pyetjen tuaj. 

Oerd Bylykbashi – Dua ta bëj të saktë pyetjen. 

Klotilda Bushka – Edhe po të mos jetë e saktë nuk ka rëndësi. 

Oerd Bylykashi – Te projektligji është neni 22, në mos gaboj? 

Klotilda Bushka – A të marrin kohë për përgjigje? 

Oerd Bylykbashi - Sa është afati maksimal i klasifikimit që parashikon ky ligj, pra është 

10-vjeçar apo ai është afati minimal? A kanë të drejtë institucionet nën parlamentin që të çojnë 

afate më të gjata? 

Ligji që është sot në fuqi e ka afatin maksimal 10 vjet... 

(Diskutime pa mikrofon) 

 Klotilda Bushka – Zoti Bylykbashi, a mbaruat me pyetjet? 

Zoti Tola, a ka mundësi të mbaroj me pyetjet zoti Bylykbashi dhe pastaj merreni fjalën, 

sepse nuk mund ta bëni bashkëbisedim? 

Oerd Bylykbashi – Unë dhe të tjerët dimë ta lexojmë ligjin dhe në të thuhet “10 vjet”, 

por nëse është e nevojshme, afati zgjatet. Për të evituar këto lloj ambiguitetesh pyetja që shtroj 

është: afati maksimal në projektligjin që keni sjellë është 10 vjet dhe afatet e tjera janë më të 

shkurtra? Sepse aq e gjykon institucioni apo institucionet e tjera mund të vendosin afate sa e 

mendojnë ata, duke kapërcyer se çfarë thotë ligji. Pra, dua të di saktësinë dhe qartësinë e 

normave për të mos pasur debate nesër kur ligji të jetë në zbatim dhe pretendimet janë të 

ndryshme. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Këto ishin pyetjet e fundit.  
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Fjalën e ka zoti Tola, për t’ju përgjigjur pyetjeve të zotërinjve Gogu, Xhafaj dhe 

Bylykbashi.  

Dorian Tola – Sa i takon pyetjes suaj, zoti Gogu, është një pyetje shumë e bukur dhe për 

këtë ju falënderoj! 

Ne jemi duke punuar, realisht e kemi identifikuar si problem dhe së bashku me Fakultetin 

e Drejtësisë, fakultete të tjera dhe me organet e drejtësisë kemi pasur takime për ta zgjidhur. Ky 

ligj i është nënshtruar edhe konsultimit me Prokurorinë e Përgjithshme dhe me SPAK-un dhe 

gjatë takimeve që kemi pasur e kemi identifikuar këtë problem. Nëse realisht sot do të shkonit në 

shqyrtimin e një çështjeje gjyqësore, do të haseni me problemin e informacionit të klasifikuar. 

Nga ana tjetër ajo që kemi filluar ta përdorim me tepri, sidomos vitet e fundit, kjo edhe për shkak 

të reformës në drejtësi, është përdorimi i informacionit të klasifikuar. Informacioni i klasifikuar 

nuk është provë, fakt, por është informacion i privilegjuar për vendimmarrje. Ky është koncepti 

klasik që e kemi mësuar që në shkollë, por vitet e fundit ka pasur një transformim me reformën 

në drejtësi dhe sigurisht që kjo ka nevojë për disa rregullime ligjore.  

Proceset administrative ne i kemi zgjidhur, në fakt, këtë e ka zgjidhur Kodi i Procedurës 

Administrative, por nëse autoriteti nuk e deklasifikon atëherë çështja mbyllet dhe nuk zgjidhet. 

Po ashtu është zgjidhur edhe me Kodin e Procedurës Penale, pra nëse autoriteti thotë nuk ta jap 

ia kërkon edhe një herë prokurorit, nëse thotë prapë nuk ta jep, por është thelbësore për zgjidhjen 

e çështjes atëherë prokurori e konfiskon. Çfarë bën ai më pas? Ai nuk mund ta vendosë dot në 

dosjen gjyqësore, sepse ligji që po propozojmë sot, por edhe ligji aktual që kemi është i 

aplikueshëm për të gjitha institucionet, përfshi edhe ato të drejtësisë. Çfarë kanë bërë shtetet e 

tjera? Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, patjetër do t’i vijë koha ta adresojmë si çështje, 

por shtetet e tjera kanë bërë seksione të veçanta nëpër gjykata që merren vetëm me çështjet e 

sigurisë kombëtare, siç është Amerika dhe  Mbretëria e Bashkuar, të cilat kanë specializuar dhe 

certifikuar gjykatës për t’i ndjekur këto çështje, sidomos të terrorizmit, sepse ato përfshihen. Nuk 

kam një përgjigje konkrete, por më duhet t’ju them se puna jonë me gjykatat ka vazhduar, ata 

vijnë të konsultohen dhe rast pas rasti kemi pasur rreth 18 çështje. Kjo ishte përgjigjja për ju. 

Sa u takon pyetjeve të zotit Xhafaj, një prej tyre kishte të bënte me konsulencë të thelluar. 

Për hir të së vërtetës ne jemi konsultuar gjerësisht me të gjithë institucionet e sigurisë kombëtare, 

me ekspertët e NATO-s, duke bërë forume të sigurisë kombëtare rajonale në kuadër të NATO-s 

dhe BE-së dhe besoj se një konsulencë tjetër do të ishte e tepër për kushtet në të cilat jemi. Ne 
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kemi gati rreth 20 vjet që punojmë në këtë fushë, prej më shumë se rreth 10 vjetësh jemi në 

NATO, duke qenë në një tryezë të përbashkët dhe të barabartë me shtetet e tjera. Personalisht 

jemi ftuar për të dhënë konsulencë në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi para se këto shtete 

të futeshin në NATO, pra jemi në një nivel pak më të përparuar se niveli fillestar për të kërkuar 

një konsulentë teknike, ky është gjykimi ynë si teknicienë, por ju e dini që ndërmjet 

teknicientëve gjithmonë ka konkurrencë. Mendojmë se kemi propozuar diçka të mirë. 

Sa i takon raportit, i jemi nënshtruar raportit të ndikimit të vlerësimit të ri, i cili është në 

përputhje me metodologjinë, sipas kritereve të cilësisë dhe është i dakordësuar me një institucion 

të Bashkimit Europian, duke marrë një score 75% nga 100% dhe sipas atyre që na thanë 

teknicienët është një score i mirë, pra një projektligj i propozuar mirë në tërësinë e vet. 

Sa u takon shqetësimeve tuaja me CSP-në, i kemi diskutuar, janë shumë të drejta, 

personalisht i mbështes, por ajo që ne kemi bërë në ligj është fakti që kemi përcaktuar kriteret 

themelore që nuk kanë qenë më parë, ndërsa tani çështjet ligjore janë aty, pra të paktën kemi 

kornizuar se cilat do të jenë kriteret për të vendosur për CSP-në. Sa i takon procedurës se si ne e 

bëjmë këtë gjë më duhet t’ju them se kemi ndjekur të njëjtën siç ka qenë më parë, sepse në 

tërësinë e vet me të gjitha defektet dhe gabimet mendojmë se ka qenë efektive, pavarësisht se ka 

pasur disa raste. 

Pse ka vlerësime të ndryshme? Ju falënderoj për këtë pyetje, pasi kam rastin t’ua shpjegoj 

edhe deputetëve të tjerë! 

Ka vlerësimeve të ndryshme, sidomos sa i takon reformës në drejtësi, sepse afatet që 

ishin përcaktuar fillimisht nuk u zbatuan dot nga e gjithë reforma në drejtësi. Ne kishim vetëm 2 

muaj kohë për të bërë raportin, ndërkohë që vlerësimi ose vetingu i një subjekti të rivlerësimit 

zgjati më shumë se 2-3 vjet. Pra, në këtë kohë ne kishim gjithmonë nevojë për të rishikuar 

raportin, sepse dilnin informacione të reja. Pra, në vitin 2017 nuk kishim asnjë informacion nga 

shërbimet informative, në vitin 2018 erdhi informacioni i ri, në vitin 2020 erdhi informacioni 

tjetër. Patjetër që do t’i ndryshonim vlerësimet tona. Këto vlerësime nuk janë ndryshuar nga 

grupi i punës, por me kërkesë të organeve të vetingut nën mbikëqyrjen e ONM-së. Pra këtu ka 

një transparencë totale për të cilën unë ndihem shumë rehat.  

Pse ka raste kur certifikata e sigurisë refuzohet, pastaj rilëshohet? Këto gjëra janë 

plotësisht të mundshme. Pse? Sepse vlerësimi i sigurisë është vlerësim risku, pra nuk është 

matematikë. Vlerësim i sigurisë do të thotë që ne kemi informacione inteligjente; informacionet e 
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inteligjencës në kohën kur i kemi marrë, kanë qenë dyshime të arsyeshme, ka pasur një lloj 

sigurie, por është dyshim. Kështu funksionon vetingu, ndaj është edhe shkalla më e lartë; ky 

është mbi vetingjet e tjera, pra, përfshin shërbime inteligjente në lojë.  

Në momentin kur nga Shërbimi Informativ sqarohet situata dhe thuhet se, po, dyshimi 

ishte ky, por realisht fakti tregoi që nuk është ky, absolutisht që personit i rilëshohet certifikata e 

sigurisë. Ndaj edhe ne kemi kohëzgjatje njëvjeçare të pezullimit ose të heqjes së certifikatës, 

sepse pas një viti mund t’i nënshtrohesh sërish të njëjtës gjë. Pra, shohim se kanë ndryshuar 

informacionet e inteligjencës. Nuk është fakt ose provë. Ne jemi shumë të kujdesshëm që të mos 

heqim një informacion të thjeshtë. 

Ky është qëndrimi ynë.  

Ankimimi.  

Ankimimi  në gjykatë është e drejtë ligjore e çdo individi dhe nuk ka nevojë të shprehet 

në ligj. Mund të mendojmë për një hap tjetër burokratik administrativ, që më parë ka qenë 

Kryeministri, por mesa kemi parë gjatë 20 vjetëve, nuk është ushtruar asnjëherë ankimimi i 

Kryeministrit dhe nuk ka pasur asnjë rast kur Kryeministri ka ndryshuar vendimin e DSIK-së. 

Kështu që ne e hoqëm fare si hallkë ankimin, sepse me kalimin e viteve nuk ka pasur ndonjë 

efikasitet. Sigurisht mund të mendojmë për një strukturë tjetër, nëse ju keni një propozim jemi 

shumë të hapur ta diskutojmë.  Burokratike, por në gjyq patjetër që shkon, deklasifikohet. Ne 

kemi pasur rreth 18 gjyqe për raste të tilla, ku disa prej tyre kanë fituar. Pra kjo është ajo çfarë 

ofron sistemi ynë ligjor. 

Nuk e di nëse kishit pyetje të tjera, se më duket se e humba rendin e pyetjeve.  

Pyetja e zotit Bylykbashi: “A klasifikohet informacioni sot me ligjin”? Nuk ka lidhje 

klasifikimi, nuk deklasifikohet automatikisht. Koncepti i deklasifikimit automatik nuk ekziston 

në strukturat e sigurisë. Po, deklasifikohet me ligj, sepse është vullnet... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ky ligj që ne kemi propozuar nuk e deklasifikon, as nuk e riklasifikon. Ato janë tashmë të 

klasifikuara.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Shenjëzimi që ka sipër.  

Edhe një informacion që del në medie, pavarësisht se ka dalë në mënyrë të paautorizuar... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Kanë lidhje në kuptimin e konceptit. Edhe ky i njëjti shpjegim është. Pra, është 

klasifikuar dhe shteti vazhdon vijimësinë e vetë, pavarësisht ndryshimeve të regjimeve. Po 

transferohen të drejtat dhe detyrimet dhe disa gjëra ligjore. Fakti që ato kanë qenë... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nëpërmjet procesit të deklasifikimit, shqyrtimit faqe për faqe, siç e bënë sot rast pas rasti, 

duke thënë, po, kjo dosje... Ato janë të gjitha të certifikuara, kanë akses... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Sot kështu është, në qoftë se ka një dëshirë apo vullnet tjetër, ta diskutojmë, por kështu 

është, siç është propozuar.  

Në lidhje me afatet, ju më cituat nenin 7 të ligjit aktual. Në nenin 7 “Afatet” thuhet: 

“Nëse autoriteti klasifikues nuk përcakton një afat më të shkurtër për deklasifikim, ky afat do të 

jetë 10 vjet”. Pra autoriteti e ka të drejtën për të përcaktuar sa do të jetë kohëzgjatja.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka - Zoti Bylykbashi, nuk keni mikrofon!  

Oerd Bylykbashi – “Nëse autoriteti klasifikues nuk përcakton një afat më të shkurtër për 

deklasifikim, ky afat do të jetë 10 vjet nga data e klasifikimit”.  Pra, diskrecioni i autoritetit është 

më i shkurtër se 10 vjet. Mund të bëhet një gjë tjetër, ta rishtyjë edhe 10 vjet të tjerë, por që ta 

vërë mbi 10-vjeçarin, sepse po shoh akte sot në fuqi... Unë nuk e di cila është praktika e 

institucionit, as më intereson fare aspekti i ekspertizës. E vlerësoj shumë ekspertizën e 

institucionit, por është një praktikë e gabuar që ndodh në institucionet shqiptare. E dinë ata më 

mirë se sa ligji, si hipoteka e me radhë. Nëse ligji thotë se është maksimumi 10 vjet, më pak po, 

ndërkohë ju më dhatë përgjigjen e kundërt. Ky risk ekziston edhe sot me dispozitën që keni në 

nenin 14, përsëri me të njëjtin koncept, maksimumi është 10 vjet, renditja e paragrafëve, që do ta 

diskutojmë nen për nen, prodhon interpretim të gabuar, por ligji e jep 10 vjet, nëse do e rizgjasë, 

nuk thotë se sa herë mund ta rizgjasësh.  

Ndaj, pyetjen e bëra të qëllimtë, sepse e dija që do të vinte kjo lloj përgjigjeje. Kjo është 

praktika e institucioneve klasifikuese, kapërcejnë ligjin dhe japin afate më të gjata, 40 vjet,  thotë 

ministri i Brendshëm. 

Klotilda Bushka - Pra afati më i shkurtër është 10 vjet.  
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Dorian Tola - Po lexojmë të dy të njëjtën gjë, por po e lexojmë gabim, domethënë unë e 

lexoj ndryshe. Afati më i shkurtër është 10 vjet. Nëse nuk vendos 3 vjet, atëherë ti nuk e vendos 

dot, do ta vësh minimalisht 10 vjet.  

Oerd Bylykbashi – Ky afat do të jetë 10 vjet nga data e klasifikimit, as më i shkurtër, as 

më i gjatë. Është 10 vjet preciz. Nëse nuk shprehet institucioni, klasifikimi është 10-vjeçar, nëse 

institucioni shprehet, mund ta thotë 9 vjet e 364 ditë, po e bëri 365 nuk ka nevojë të shprehë gjë, 

sepse e ka zgjidhur ligji. Ligji sot në fuqi është preciz. 10 vjet është maksimumi, zgjate sa herë të 

duash. Nëse doni ta bëni ndryshe, thoni që është jo më pak se 10 vjet.  

Çështja për mua është interesi i legjislatorit në mbrojtje të interesit publik dhe shteti, i cili 

mund ta shohë interesin publik tanimë si për veten e vet. Qytetarët mund të kenë interes që 

informacioni të deklasifikohet më parë, të jetë publik. Shteti thotë: “Jo, do t’i mbaj për veten 

time. Nuk dua ta marrë vesh publiku çfarë kam bërë unë këto kohë”.  

Tani është 10 vjet, apo është “me kismet, e vendos ministri”, 20, 30 apo 40 vjet? Le ta 

themi, ka afate kaq ose aq. T’ia japim autorizimin të vendosë afat më të gjatë, por nuk e ka sot.  

Pyetja që shtroj unë është: për sa kohë, edhe më parë, edhe sot, e kemi konsideruar 10-

vjeçarin të mjaftueshëm?  Ju e thatë, që jeni aktiv vazhdimisht te procesi, atëherë e lëmë kështu 

siç është, por jo të abuzohet në dëm të interesit publik, i cili do të dijë informacione. Klasifikimi 

dhe deklasifikimi janë procese, siç e thoni edhe ju këtu, që do të thotë se kur klasifikohet, gjendja 

është “sekret”, kur deklasifikohet, gjendja është “publik”. Ky ligj që po propozoni ju sot ka një 

moment, ju thoni “deklasifikohet”, një nga rastet e deklasifikimit është arritja e një afati, erdhi 

afati, dokumenti është publik. Procedura nuk i hyn fare në xhep publikut. Kjo ndodh edhe me 

dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit. 3 milionë shqiptarët që banonin në Shqipëri në vitin 1990, kanë 

të drejtë të gjithë të bëjnë kërkesë për të marrë informacion, se sot nuk ka më një afat. Ndaj po ju 

them, a keni një dispozitë tranzitore që tranziton  gjendjet e mëparshme? Nuk e keni. Vendoseni 

dhe thoni: “Klasifikohen dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.  E kam në parim këtë. Nen për 

nen do ta diskutojmë më vonë.  

Klotilda Bushka – Zoti Bylykbashi, ishim te pyetjet, por mendoj se e more fjalën edhe 

për diskutim. Po flisnim për deklasifikimin, ndërkohë që neni për afatin është për klasifikimin. 

Gjithsesi, te diskutimi nen për nen, do e cekim këtë çështje. Logjika e asaj që thoni nuk ka 

pikëprerje në nenin 14, si parim ta shohim te neni përkatës.  

Kanë mbaruar pyetjet, të nderuar kolegë.  



  

45 
 

Ju duhet të shkoni te Komisioni i Sigurisë për të bërë këtë prezantim.  

Elisa Spiropali – Kemi dy projektligje.  

Falënderoj të gjithë deputetët për të gjithë diskutimet shumë të vlefshme! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Jeni e lirë të shkoni! Mund të lini një përfaqësues të DSIK-së, sepse ne do të kemi vetëm 

dy diskutime në parim, dhe më pas do të kalojmë në votim.  

Atëherë për diskutim në lidhje me ligjin ka kërkuar fjalën zoti Alibeaj.  

Enkelejd Alibeaj – Pyetjet janë pyetje, dhe diskutimi është diskutim. Unë po e nis nga 

pyetjet. Jo më kot i bëra pyetje zonjës Ministre, për të cilën, si parantezë më duhet të them diçka, 

po e konsideroj se qëndrimi që ajo mbajti nuk është personal, por është një qëndrim politik lidhur 

me deklasifikimin e dosjeve të komunizmit. Sigurisht, ne nesër do të kemi edhe diskutimin e 

projektligjit, amendamentit të depozituar nga ana jonë për deklasifikimin e dosjeve të ish-

Sigurimit të Shtetit dhe procedurës përkatëse për të, sepse besoj se është koha e duhur për këdo 

që të mos jetë më i kapur nga këmbët prej hijeve të së shkuarës. E para. 

Lidhur me projektligjin, sigurisht ne do ta votojmë në parim, por për një arsye fare të 

thjeshtë, sepse është një ligj, i cili diskuton një çështje që komponent të rëndësishëm ka  

shtetformimin apo nevojat që ka shteti, në fakt. Megjithatë, nga pyetjet e zonjës ministre, e 

përsëris, nuk mora atë përgjigjen e nevojshme për situatën aktuale, në mënyrë që parlamenti të 

vendoset në gjendjen optimale për të ndërmarrë masën proporcionale për të bërë punën e vet, që 

t’u përgjigjet sulmeve kibernetike të Iranit apo të kujtdo tjetër. Çudia është kjo, dhe është një nga 

çështjet që duhet të shqetësojë këdo.  

Ky projektligj është sjellë që në korrik. Sulmet kanë ndodhur më vonë. Ajo që po shohim 

sot përditë është fakti që dimensioni i këtyre sulmeve është masiv, janë të dhëna sensitive që 

kanë të bëjnë me krimin dhe me trafikantë; të dhëna të ish-drejtorit të Përgjithshëm të policisë sot 

janë publike për këdo, dhe ky është vetëm fillimi. Me sa duket, fatkeqësisht, situata është e 

rëndë. Unë mund ta kuptoj kujdesin që mund të ketë një përfaqësues qeverie për të mos i treguar 

të gjitha dimensionet, por ajo që më bën përshtypje, që është shumë e rëndësishme, është se asnjë 

masë e shtuar ligjore nuk reflektohet në projektligj. Koha për ta bërë është tani. Në qoftë se 

qeveria nuk ka dëshirë apo vullnet për ta bërë, kjo është çështje tjetër, por i takon parlamentit për 

ta bërë këtë gjë. Në këtë projektligj nuk gjenden elemente garantiste, të cilat mund të 

parandalojnë tashmë për të ardhmen situata të ngjashme. Projektligji nuk është gjë tjetër veçse 
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një rifreskim i ligjit të vitit 1999. Me të drejtë, mund të ndodhë një rifreskim pas kaq vitesh, por 

nuk ka asnjë instrument shtesë. Çfarë është pastaj edhe më e trishtë, është ajo që shoh në ligj, që 

ka të bëjë pikërisht me atë se çfarë po ndodh tani. Masa e vetme e marrë nga shteti shqiptar është 

t’u mbyllë gojën gazetarëve. Ky është paradoksi më i madh. Të dhënat sensitive sekrete janë në 

duart e gabuara kriminale, të cilat, me ç’duket, do të bëhen të gjitha publike, ndërkohë gjendet si 

masë të censurohet media. Pra një shkeljeje të madhe ligjore dhe kushtetuese, siç është ajo që ka 

ndodhur për shkak të sulmeve kibernetike, qeveria i përgjigjet me një shkelje tjetër, siç është ajo 

e censurimit të medias, madje jo vetëm kaq. Po ju citoj nenin 6 të projektligjit, ku thuhet: “Çdo 

individ ka për detyrë që të mbrojë informacionin e klasifikuar sipas këtij ligji, pavarësisht nga 

mënyra se si ka arritur ta posedojë apo ta garantojë të drejtën e njohjes së këtij informacioni të 

klasifikuar”. Po e drejta e gazetarëve, e garantuar edhe ajo në Kushtetutë? Pra, me ligj i 

kundërvihet Kushtetutës. E pra, ky ligj ka shumë nevojë për t’u ndryshuar e për t’u reformuar 

nen për nen, përveç edhe shumë sugjerimeve që kolegët dhanë në këtë pjesë. 

E fundit, që unë mund të them: fatkeqësisht, kuptoj se përballë kësaj situate të rëndë që 

ka ndodhur me rrjedhjen e informacioneve të klasifikuara, serioziteti i qeverisë lë shumë për të 

dëshiruar. Ç’ka bërë? Ka sajuar këtë historinë e censurës së medies, së gazetarëve, me idenë 

tashmë të sprovuar kohë më parë për të spostuar vëmendjen nga ajo se çfarë ka ndodhur realisht. 

Media në këtë rast do të duhet të kryejë detyrën e vet, për të na bërë të kuptojmë ne si publik se 

çfarë ka ndodhur dhe cili ka qenë qëndrimi i qeverisë, sepse ka pasur detyrimin e vet të 

parandalojë apo të tregojë maksimumin e përpjekjeve që kjo të mos ndodhte. E pra, kjo është e 

trishta e kësaj qeverie.  

Sigurisht, ne do ta votojmë projektligjin në parim dhe do të paraqesim edhe 

amendamentet tona, që edhe atë që nuk e bën qeveria, ta bëjmë ne, opozita.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Ka më diskutime në parim, kolegë? Nuk ka. Para se të kalojmë në votim, dua t’ju bëj me 

dije se ne sot kemi vetëm votimin në parim, ndërsa nen për nen do të vijojmë nesër.  

Doja të thosha vetëm dy çështje nga diskutimet e deritanishme.  

Së pari, ky është një projektligj, i cili është një nga mjetet për të ruajtur informacionin e 

klasifikuar dhe, nëse flasim për një nocion më të gjerë, siç është siguria e të dhënave në Shqipëri 

apo mbrojtja nga sulmet kibernetike, sigurisht, sfera legjislative strukturore dhe institucionale 
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është shumë më e gjerë se vetëm kaq. Më duhet patjetër ta qartësoj se çështja që po diskutojmë 

sot ka të bëjë me projektligjin për informacionin e klasifikuar.  

Sigurisht, çështjet ndërlidhen nga tema dhe ne mund t’i diskutojmë, janë çështje që neve 

na interesojnë të gjithëve, por duhet ta kemi të qartë këtë divizë.  

Sa u takon sulmeve, ministrja e shpjegoi shumë mirë se bëhet fjalë për sulmet e 

koordinuara, të sponsorizuara të shtetit armik. Konsulenca për mbrojtjen nga këto sulme për 

parandalimin dhe moscenimin e të dhënave tona, është jo vetëm nga NATO-ja dhe partnerët tanë 

ndërkombëtarë, por edhe nga të gjitha strukturat tona të sigurisë. Madje jemi përgëzuar për 

mënyrën si kemi reaguar. Tani këtu e vetmja gjë që do të doja t’i vija theksin ka të bëjë me atë që 

ju e përmendni si censurë gazetarësh. Dje edhe unë jam njohur me këtë vendim. Është një 

vendim i organeve të drejtësisë, nuk është një vendim i organeve të shtetit shqiptar të ekzekutivit 

ose të legjislativit. Nuk mund të pranoj unë qatë që ju sapo thatë që organet e  drejtësisë paskan 

vënë censurë, sepse ka një urdhër prokurori, i cili ka vendosur që informacionet në lidhje me këtë 

çështje janë sensitive. Nuk  po i përmend me emra, por shumë gazetarë dje i kam lexuar në 

statuse që kanë thënë që përtej rëndësisë që ka lajmi, lajmi përbën interes kur flitet për çështje që 

kanë të bëjnë me çështje të publikut, por kur bëhet fjalë se lajmi cenon sigurinë kombëtare, vetë 

gazetarët kanë thënë se ne duhet të jeni të kujdesshëm. Kur të mbarojë ky komision unë do t’ju 

jap të gjitha postimit e gazetarëve që dje më kanë bërë përshtypje dhe i vlerësoj për integritetin 

dhe profesionalizmin që kanë pasur.  Tani mos ta hiberbolizojmë këtë fjalën censura, apo ta 

keqpërdorim sepse flasim për një situatë e cila është e tillë që kërkon vëmendje të shtuar dhe 

jemi para një vendimi të një organi të drejtësisë. 

 Kalojmë në votimin në parim për projektligjin. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

 Miratohet. 

 Diskutimi nen për nen do të shtyhet për nesër.  

 Do të kalojmë te pika e dytë e rendit të ditës. 

 5 minuta pushim. 
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Klotilda Bushka - Atëherë rifillojmë mbledhjen me pikën e dytë të rendit të ditës. 

Ne jemi komision përgjegjës. Komisionet e tjera e kanë mbaruar shqyrtimin e tyre, 

ndërkohë që relator është zoti Ndreca. Të ftuar dhe prezent janë: zoti Niko Peleshi, ministër i 

Mbrojtjes, zoti Adnand Agastra, komandant i Forcës Detare dhe zonja Ola Daka drejtore e 

Integrimit dhe koordinimit të Marrëveshjeve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe zoti Elvis Cenka 

zëvendëskomandanti i   Hidrografisë në Forcën Detare. 

Fjalën e  ka ministri. 

Niko Peleshi – Faleminderit! 

Në këtë projektligj bëhet fjalë për anëtarësimin në Organizatën Ndërkombëtare për 

Ndihmat Tregtare në lundrim, e cila mundëson plotësimin me sukses të kuadrit ligjor në fushën e  

detarisë dhe hidrografisë. Ju kujtoj se para disa muajsh kemi kaluar anëtarësimin në këtë 

organizatë dhe themi se plotësohet kuadri ligjor në fushën e  detarisë dhe hidrografisë  me 

anëtarësimin në këtë organizatë. 

Anëtarësimi në këtë organizatë i mundëson vendit një ambient më të sigurtë për t’u 

zhvilluar në fushën e mbrojtjes dhe po ashtu në fushën e turizmit dhe infrastrukturës lundrimore. 

Pse në fushën e turizmit, sepse duke qenë anëtarë të kësaj organizate krijohet më shumë 

besueshmëri, ose reputacioni më i mirë sa i përket sigurisë në lundrimin detar dhe kjo 

potencialisht do të ofronte më shumë operatorë, agjenci në fushën e turizmit për ta kthyer edhe 

vendin tonë në një destinacion. Pra, nuk janë vetëm detyrime ligjore ose përfitime në fushën e 

sigurisë për ne për sektorin tonë, sigurinë e mbrojtjen, por edhe fusha të tjera siç është sigurimi 

ekonomik, specifikisht turizmi. 

Bëhet fjalë për një kontribut vjetor në vlerën 17 670 euro, pra kontribut vjetor. Në 

takimin e parë për vitin 2021 organizata ndërkombëtare e autoriteteve të ndihmës në lundrim dhe 

sinjalistikës detare, ka përcaktuar rregullat e reja sa i përket kontributit vjetor dhe është vendosur 

që çdo vit të ketë një rritje prej 3%. Pra, nga vlera që përmenda do të ketë çdo vit një rritje 3%. 

Edhe sot që flasim pa qenë anëtarë të kësaj organizate ne i respektojmë në lundrim sinjalistikat e 

nevojshme sipas standardeve të kësaj organizate, por duke u bërë pjesë e saj kemi mundësi të 

jemi edhe kontributor, pra të marrim pjesë në vendimmarrje që kanë të bëjnë me sinjalistikën dhe 

elemente të tjera sigurie në lundrim.  

Nuk po zgjatem më tej për historikun, nëse ka interes mund të jap më shumë informacion 

për këtë organizatë. Siç e thashë interesi ynë duke qenë  anëtarë është edhe përfitimi nga 
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aktivitete të rritjes së kapaciteteve njerëzore, që kjo organizatë ofron, apdeitimi e teknologjinë 

duke mos qenë anëtarë të saj e kemi më të vështirë të jemi të rifreskuar në teknologji. Ndërkohë 

duke qenë pjesë  e klubit ndajmë informacione dhe marrim kontribute nga organizatat si vend 

anëtar i saj.  

Aspektin ekonomik e përmenda pak, dhe thashë se një vend i sigurtë është një vend më i 

mundshëm për të zhvilluar marrëdhënie ekonomike tregtare  dhe turizmi edhe me operatorë të 

tjerë të fushës. 

 Klotilda Bushka- Faleminderit! 

 Zoti Ndreca. 

 Eduard Ndreca-  Faleminderit!  

 Do të ndalem shkurt në disa pika. Projektligji i paraqitur për shqyrtim është propozuar 

nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me parashikimet e neneve 78, 81/ pika 1, 83/pika 1 dhe 

100 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.  

Ky projektligj bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, kreu II “Marrëveshjet 

Ndërkombëtare”, neni 121 i saj dhe në nenin 18 (“Aderimi/pranimi/miratimi”), të ligjit nr. 

43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë” (LMN) dhe shoqërohet 

me relacionin përkatës sipas nenit 68 të Rregullores së Kuvendit.  

Ky projektligj ka për qëllim të krijojë kushtet në termat e bashkëveprimit dhe kooperimit 

ndërmjet qeverive dhe organizatave të interesuara për rregullimin ofrimin mirëmbajtjen dhe 

funksionimin e ndihmave detare për lundrim me synimin e përbashkët harmonizimin e sistemit të 

ndihmës së lundrimit detar, ofrimin e asistencës teknike, ekspertizës dhe krijimin e kapaciteteve 

për rritjen e standardeve të sigurisë lundrimore të secilit vend anëtar në këtë konventë. 

 E përmendi dhe zoti ministër interesin e Shqipërisë duke qenë një vend bregdetar  dhe  

interesin e madh ekonomik përveç të tjerash. 

 Angazhimi i Shqipërisë në këtë konventë është shumë i rëndësishëm për shkak se ne, 

përveç interesit tonë, pra nevojës sonë kombëtare për të qenë pjesë jemi edhe një vend anëtar i 

NATO-s, pra kemi detyrimet tona dhe një vend që aspirojmë për t’u bërë pjesë e BE-së dhe po 

kështu kemi detyrimet tona. 

Përfitimet i përmendi zoti ministër. 
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Institucioni i ngarkuar  për zbatimin është Ministria e Mbrojtjes dhe Shërbimi 

Hidrografik. Kuotizacioni që  paguhet ose kontributi vjetor është i shumës 17670  euro, do të 

paguhet nga fondet e Ministrisë së Mbrojtjes.   

Në zbatim të nenit 18 pika 3 që e përmendëm edhe më sipër, bazuar në nenin 121 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, anëtarësimi në këtë konventë do të miratohet nga 

Kuvendi. Në bazë të parashikimeve të konventës anëtarësimi në këtë organizatë mund të kryhet 

nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara.   

Në këto kushte, duke qenë se ky projektligj i plotëson të gjitha pritshmëritë ligjore dhe, 

në fakt, nuk ka nevojë as për ndonjë ndërhyrje në legjislacionin shqiptar, pasi duke se ka 

harmonizim mes tyre, i ftoj të gjithë kolegët ta miratojnë atë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

A keni pyetje? Po, zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Sigurisht miratimi i një marrëveshjeje që do të thotë sa më shumë 

ndihmë e huaj për shtetin shqiptar në çdo rast është e mirëpritur. 

Duke qenë se bëhet fjalë për një çështje që në të shkuarën dhe sot është sensitive, unë 

kam një pyetje. Lexoj në relacion që efektet eventuale të kësaj marrëveshjeje do të jenë garantimi  

lundrimit të sigurt, jo vetëm për mjetet ushtarake, por kryesisht për mjete lundruese, tregtare dhe 

turistike. Do të doja të dëgjoja, në fakt, nga ana e zotit ministër një çështje që është e dhimbshme 

për të shkuarën e monitorimit të trafikut tregtar. Ky vend më parë ka ngritur atë që quhet Qendra  

Ndëroperacionale Detare, synimi i së cilës  ishte pikërisht monitorimi i vazhdueshëm i trafikut 

detar. Fakt është që pas vitit 2013 kanë ndodhur skandale të mëdha nën qeverisjen tuaj, fikja e 

radarëve për shkak të trafikut të lëndëve narkotike nëpërmjet skafeve. A sjell kjo marrëveshje 

ndonjë shtesë, ndonjë vlerë të shtuar lidhur më këtë problem apo jo? 

Klotilda Bushka – Zoti ministër. 

Niko Peleshi -  Marrëveshja ka të bëjë me sinjalistikën, pra sigurim për shkak të 

sinjalistikës. Nëse bëjmë një paralelizëm   me trafikun rrugor, një rrugë pa sinjalistikë është një 

rrugë më r rrezikshme se një rrugë me sinjalistikë. 

Sa i përket efekteve të tjera unë nuk mund të konfirmoj dhe t’i quaj të vërteta për shkak 

se nuk asnjë fakt që në këto vjet të ketë ndodhur një fikje e qëllimshme e radarëve për të 

favorizuar trafikun. Kjo do të ishte një akuzë shumë  e rëndë dhe që nuk mund të bëhet këtu. 



  

52 
 

Unë dua ta sqaroj pak se cili është roli i Ministrisë së Mbrojtjes për ta kuptuar. QNOD-ja 

është një qendër ndërinstitucionale, siç ju e shpjeguat ku ulen bashkë është Ministria e Mbrojtjes 

edhe Ministria e Brendshme edhe Ministria e Infrastrukturës, edhe Ministria e Bujqësisë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Pra, QNOD-ja vazhdon të funksionojë edhe sot, është institucioni i duhur duke qenë se  

me detin merren në kuptimin e  veprimtarisë disa institucione. Ministria e Mbrojtjes pa dashur t’i 

ikë ndonjë përgjegjësie, e cila nuk  ekziston, nuk është e faktuar, nuk mund ta konfirmoj.  

Ministria e Mbrojtjes është përgjegjëse jo për trafiqet nga Shqipëria e jashtë pra për trafikime 

njerëzish ose mallrash jashtë vendit, por është për të kontrolluar garantuar siguruar mbrojtur 

futjen nga jashtë. Ne nuk jemi Ministria  e Brendshme. Sistemi  i vëzhgimit të hapësirës detare, 

ashtu sikundër edhe radarët. Ne po bëjmë më të mirën për t’i mirëmbajtur dhe për t’i pasur në 

gatishmëri  edhe në operacionalitet gjatë të gjithë kohës. 

Së fundi, ju e dini që ata janë prodhime të kompanisë Lockheed Martin kemi vendosur të 

mos ngatërrohemi në procedura prokurimesh të komplikuara, sepse mirëmbajtja e mjeteve të tilla 

të sofistikuara është e vështirë të shkojmë drejtpërsëdrejti me kompaninë Lockheed Martin. Unë 

kam bërë personalisht një takim  së fundi në Londër me zëvendës presidentin e Lockheed Martin 

dhe kemi rënë dakord që ne do të bëjmë edhe mirëmbajtjen e sistemit ajror dhe  detar të 

vëzhgimit përmes kontratës me Lockheed Martin pa futur kontrakturë të tjerë për të qenë më të 

qetë të sigurt dhe të garantuar në mirëmbajtje. Mirëmbajtja është një sfidë. E kam pranuar 

vazhdimisht, nuk kam pse ta zbukuroj, nuk është vetëm për ne është për të gjithë sektorët nuk 

është vetëm për qeverinë, është për të gjithë shoqërinë shqiptare, është edhe pak kulturore, për 

hir të së vërtetës. Ne investojmë më shumë në blerje dhe investim se sa në mirëmbajtje por po 

mundohemi ta ndryshojmë këtë kulturë. Edhe në mjetet e tjera për shembull helikopterët po 

gjejmë rrugët më të mira dhe më të sigurta duke përdorur agjencinë e prokurimit të NATO-s 

quhet NSPA, sepse ata kanë edhe  aftësi më të mira të prokurimit edhe aftësi negociuese më të 

mirë edhe çmim më të mirë  

Klotilda Bushka – A ka pyetje të tjera?  Nuk ka. A ka diskutime? Nuk ka. 

Atëherë kjo është një marrëveshje të cilën ne  e nënshkruajmë edhe me cilësinë si vend 

anëtarë i Kombeve të Bashkuara. 

Niko Peleshi – Po. 

Klotilda Bushka – Pra, hyn edhe në kuadër të anëtarësimit në NATO. 
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Unë mendoj se komisioni është dakord për këtë marrëveshje, duke qenë se nuk ka më 

çështje për informacion për të cilat ne mund të kërkojmë të bëjmë pyetje ose diskutime, propozoj 

ta hedhim në votim. 

Kush është dakord në parim? Kundër? Abstenime? 

Miratohet. 

Neni 1. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet. 

Neni 2. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet. 

Kush është dakord në tërësi? Kundër? Abstenime? 

Miratohet. 

Faleminderit! 
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Klotilda Bushka - Do të vijojmë me pikën e tretë të rendit të ditës. 

Ftojmë të ftuarit e KQZ-së të zënë vendet! 

Pika e tretë e rendit të ditës është shqyrtimi i kërkesave për strukturën e KQZ-së.  

Ne jemi komision përgjegjës. Relator është zoti Toni Gogu. 

Kanë konfirmuar pjesëmarrjen dhe janë paraqitur: zoti Ylli Merkaj, sekretar i 

Përgjithshëm i KQZ-së; zonja Anila Ruço, drejtoreshë e Burimeve Njerëzore në KQZ, si dhe 

zonja Vilma Çausholli, përgjegjës në Sektorin e Analizës Buxhetore në Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë. 

Mirë se erdhët! 

Atëherë, në mënyrë të përmbledhur, kanë ardhur 3 kërkesa nga KQZ-ja. Ne jemi 

komision përgjegjës për strukturat e institucionit. Një kërkesë ka të bëjë me stafin për djegien e 

materialeve zgjedhore të zgjedhjeve të kaluara; kërkesa tjetër ka të bëjë me stafin, që kërkohet 

për vitin e ardhshëm, meqenëse është vit zgjedhor, për punonjësit shtesë me kontratë të 

përkohshme për menaxhimin e procesit zgjedhor, si dhe kërkesa tjetër ka të bëjë me 

riorganizimin e strukturës aktuale dhe një shtesë në numrin e punonjësve. Unë i thashë në 

mënyrë të përmbledhur.  

Zoti Merkaj, besoj se ju do ta merrni fjalën për të bërë një përmbledhje pak më të detajuar 

të kërkesave. Më shumë fokusohuni te kërkesa e strukturës dhe te kërkesa për zgjedhjet e 

ardhshme, sepse kërkesa e materialeve zgjedhore në njëfarë mënyre e ka marrë zgjidhjen për 

zgjedhjet e 6 marsit të vitit 2022. 

Zoti Merkaj, fjala për ju. 

Ylli Merkaj – Neni 178 i “Kodit Zgjedhor” parashikon që gjashtë muaj pas shpalljes së 

rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, KQZ-ja hapë kutitë e votimit dhe asgjëson materialet 

zgjedhore. Për këtë kemi parashikuar një numër prej 15 punonjësish nga KQZ-ja, të cilët do të 

hapin 184 kutitë, si dhe pajisjet... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Kolegë, a mund të mbajmë pak qetësi? 

Zoti Merkaj, afrojeni pak mikrofonin, se nuk ju dëgjojmë. 

Ylli Merkaj – Pra, janë 15 punonjës të përkohshëm që do të merren për hapjen e kutive, 

pasi neni 178 parashikon që gjashtë muaj pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 

hapen kutitë e të asgjësohen dhe një pjesë e këtyre materialeve çohen në arkivin e shtetit. 15 
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punonjësit janë parashikuar të paguhen nga buxheti i vitit 2022, kështu që nuk kanë ndikim në 

buxhet. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Nuk e di, ndoshta nuk punon mikrofoni.  

(Diskutime pa mikrofon.) 

Atëherë, punonjësit e përkohshëm, që do të merren për hapjen e kutive të zgjedhjeve të 

datës 6 mars 2022, janë 15 veta, të cilët janë parashikuar të paguhen nga buxheti i viti 2022 dhe 

nuk kanë ndikim në buxhet. 

Në lidhje me zgjedhjet e ardhshme vendore të vitit 2023, janë parashikuar 352 punonjës 

të përkohshëm, të cilët janë sipas kërkesave të drejtorive, që do të  përmbushin detyrat e 

përcaktuara nga Kodi Zgjedhor. Ky numër punonjësish ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, 347 

ka qenë në vitet e kaluara, 352 do të jenë për vitin e ardhshëm dhe këta më shumë do të jenë tek 

IT-ja. 

Së treti, Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 67/2020 ka miratuar strukturën e KQZ-së, 

e cila përbëhet nga 85 punonjësish, ndërkohë ne kemi propozuar 95 veta, që i bie 10 punonjës më 

shumë. Struktura aktuale ka 7 drejtori dhe dy drejtorë të përgjithshëm, ndërkohë që ne kemi 

shtuar një tjetër drejtori me 3 shefa sektori dhe 6 punonjës. Kjo është drejtoria e votimit të 

shtetasve që jetojnë jashtë vendit. Duke qenë se është detyrim i Kodit Zgjedhor, ne kemi 

parashikuar që të ngrihet në rang drejtorie, duke u përbërë nga dy sektorë. Një prej këtyre 

sektorëve do të jetë i përbërë nga 3 punonjës me kohë të plotë, që parashikohet të merren. Përveç 

kësaj është shtuar edhe një shef sektori te financimi i partive politike, si dhe një punonjës te 

burimet njerëzore. Gjithashtu, edhe te drejtoria e IT-së kemi shtuar një sektor, e cila ka ndryshuar 

emrin dhe tani është bërë Drejtoria e Logjistikës dhe Digjitalizimit, që është Sektori i 

Zhvillimeve Digjitale me një punonjës të përhershëm. Të gjitha këto janë bërë duke parë 

parasysh ndryshimet e Kodit Zgjedhor, implementimin e zgjedhjeve, votimin nga jashtë vendit, 

monitorimin dhe mbikëqyrjen e financimit të partive politike dhe mirëmbajtjen e portalit 

“Denonco.al”, i cili ka të bëjë me keqpërdorin e burimeve publike. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Merkaj! 

Zoti Gogu, në cilësinë e relatorit. 

Toni Gogu – E nderuar zonja kryetare, 
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Të nderuar kolegë,  

Projekti që ne kemi përpara, vjen në zbatim të Rregullores së Kuvendit  dhe i përmbush 

të gjitha kërkesat, por, për mos t’ju marrë më shumë kohë, përmbush edhe të gjitha ato kritere, të 

cilat sekretari i Përgjithshëm i përmendi, qoftë edhe  efektet në buxhet. Kështu që unë do t’ju 

propozoja që ne ta mbështesim propozimin përkatës dhe gjitha kjo në funksion të fuqizimit të 

autoritetit shtetëror për organizimin e zgjedhjeve, pra Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 

mënyrë që të mundemi t’i paraprijmë që të gjithë procesit, i cili do të pasojë më vonë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Gogu! 

Atëherë, për çështjen e kërkesës së zgjedhjeve të datës 6 mars të vitit 2022 buxheti, që ka 

planifikuar institucioni, është në rregull. Lidhur me çështjen e zgjedhjeve të ardhshme, ajo do të 

planifikohet në buxhetin e vitit 2023, por ne duhet të miratojmë numrin që sot, në mënyrë që ju 

ta përfshini në buxhet. Për çështjen strukturës, gjithashtu, duam të dimë se kur i fillon efektet 

struktura e re, në mënyrë që ne të miratojmë numrin dhe të vendosim fillimin e efekteve të 

strukturës së re, e cila do të jetë strukturë e qëndrueshme për të gjithë kohën. 

Zonja Çausholli nga Ministria e Financave, fjala për ju. 

Vilma Çausholli – Faleminderit! 

Në lidhje me projektstrukturën e paraqitur nga KQZ-ja me shtesën e numrit të punonjësve 

në pikëpamjen e përmbajtjes dhe shtesave që janë bërë, nuk kemi komente, pasi e gjithë shtesa 

është fokusuar në drejtoritë e përmbajtjes për t’i dhënë zhvillimin e duhur veprimtarisë së 

ngarkuar të KQZ-së. Ne kërkojmë, meqenëse parashikohet një numër i shtuar punonjësish dhe ky 

numër nuk është reflektuar në ligjin aktual të buxhetit për vitin 2022, që efektet financiare të 

projektstrukturës të fillojnë më 1 janar të vitit 2023, ku të parashikohet edhe numri, por edhe 

fondet përkatëse. 

Klotilda Bushka – Dakord, sipas parimit që themi gjithmonë se miratohet numri në 

strukturë dhe më pas buxhetohet në buxhetin përkatës. Tani, duke qenë se kaq muaj kanë mbetur, 

a është dakord KQZ-ja që të shtohet numri në strukturë dhe të buxhetohet dhe të fillojnë efektet 

nga data 1 janar i vitit 2023? 

Ylli Merkaj – Po, e kemi parashikuar. 

Klotilda Bushka – Dakord!  

Kishte një pyetje zoti Alibeaj. 
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Enkelejd Alibeaj – Kam një pyetje, duke parë atë çfarë është përshkruar në material. 

Sigurisht, një nga çështjet e rëndësishme dhe sensitive është votimi i shtetasve shqiptarë jashtë 

vendit, për të cilin tashmë ka jo vetëm qëndrime politike të qarta, por edhe përcaktime në ligj. Në 

fakt, një nga çështjet e pazgjidhura, në dijeninë time, është që KQZ-ja ende nuk e ka përcaktuar 

se si do të realizohet kjo gjë. Ajo çfarë më bën përshtypje, dhe do të doja të dija, është: në pikën 

4 të materialit ju keni përcaktuar krijimin e një drejtorie për votimin nga jashtë në përbërje të së 

cilës do të jenë dy sektorë me 7 nëpunës. Si keni arritur ju në këtë konkluzion? Unë dua të kuptoj 

si e keni menduar ju përshkrimin e punës së këtyre individëve, që keni arritur më pas në 

konkluzionin që me dy sektorë dhe 7 nëpunës mund të realizoni votimin nga jashtë? Për ta bërë 

më të thjeshtë dhe më të kuptueshme pyetjen: këta punonjës janë IT, në mënyrë që edhe unë të 

kuptoj se ajo që është zgjedhur si alternativë është votimi elektronik nga jashtë apo janë postierë 

dhe në këtë rast do të kuptoja që do të kishim të bënim me një votim në rrugë postare? Këtë gjë 

unë duhet ta di. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Para se t’i jepni përgjigje zotit Alibeaj, më duhet të  them për anëtarët 

e komisionit se kemi dy shkresa, një nga Ministria e Financave dhe një nga Departamenti i 

Administratës Publike, të cilët shprehen dakord me propozimet për strukturën, ndërkohë që 

ministria është edhe vetë prezente dhe bëri propozimin për të filluar efektet e strukturës së 

qëndrueshme, jo të përkohshme nga data 1 janari i vitit 2023 dhe KQZ-ja është dakord. E them 

këtë për efekt të procesverbalit, në mënyrë që, kur të vijojmë procesin e votimit, ta kemi në 

konsideratë. 

Zoti Merkaj, fjala për ju për përgjigjen e pyetjes së zotit Alibeaj. 

Ylli Merkaj – Me hyrjen në fuqi të ndryshimeve në Kodit Zgjedhor të vitit  2020, KQZ-

ja ka pasur takime të shumta me shoqata të diasporës, si dhe me persona të interesuar për votimin 

nga jashtë vendit. Kjo ka qenë një eksperiencë dyvjeçare dhe, në bazë të kësaj eksperience dhe 

sugjerimit që kanë dhënë shoqatat e diasporës për votimin e emigrantëve, kemi parashikuar këta 

dy sektorë. Përshkrimi i punës nuk është bërë ende, por ne kemi parashikuar që drejtori i votimit 

nga jashtë të jetë IT, ndërsa specialistët do të jenë juristë dhe IT, në varësi të kohëzgjidhjes. 

(Diskutime pa mikrofon.) 

Drejtori do të jetë IT-i, kurse nga stafi do të jenë juristë. 

Klotilda Bushka – Zoti Majko, e ka kërkuar fjalën. 



  

59 
 

Pandeli Majko – Unë mendoj se gjëja më e mirë dhe lajmi më i rëndësishëm i 

ndryshimit të strukturës, që ka kërkuar KQZ-ja nga pikëpamja cilësore, është  shtimi në strukturë 

i KQZ-së i drejtorisë për votimin nga jashtë. Mbase duhet sqaruar drejtë që të jetë drejtoria për 

votimin e shtetasve nga jashtë vendit, megjithatë ideja është e qartë. Besoj se angazhimi i 

nëpunësve do të jetë në funksion të udhëzimit që do të nxjerrë KQZ-ja. Në dijeninë time, ju ua 

keni çuar edhe partive politike për të dhënë një opinion të fundit për udhëzimin dhe besoj se do 

të kalojë. Unë e përshëndes dhe votoj pro. 

Klotilda Bushka – Faleminderit!  

Zoti Majko e kishte koment. 

Zoti Bylykbashi, keni pyetje? 

Vetëm të mos futemi në çështjet se si do ta zgjidhim reformën, se po flasim për 

strukturën. 

(Diskutime pa mikrofon.) 

Oerd Bylykbashi – Unë kam qenë gjithmonë pro rritjes së kapaciteteve të KQZ-së, 

kështu që në parim po e them që tani votën time. 

Unë kam dy gjëra. 

Së pari, votimi i shtetasve jashtë Shqipërisë është parashikuar për zgjedhjet parlamentare. 

Ky kapacitet që po ngrini, është thjesht fillestar apo parashikoni që në të ardhmen do të vazhdojë, 

se me 7 veta, në mos gaboj, siç e keni parashikuar ju, ndoshta është pak? Pra, ju planifikoni ta 

rrisni më tej numrin në përputhje me parashikimet e ardhshme, apo kaq është ajo që parashikoni 

për këtë sektor? Arsyeja është sepse besoj që Kodi Zgjedhor ka aq pak rregulla për votimin e 

shtetasve jashtë Shqipërisë, saqë i gjithë ai sistem, që do të ngrihet, është gati-gati një kod tjetër  

zgjedhor për një palë zgjedhje të tjera, por po flasim për të drejtën e votës të rreth 1 milion e 

gjysmë shqiptarëve. Kështu që ndoshta është pak ky numër punonjësish, prandaj dua të di: a 

është vetëm fillimi, apo do ta forcojmë më tepër? 

Së dyti, ne kemi sot një situatë që ligji dhe praktika për financimin e partive politike janë 

dy gjëra që nuk përputhen. Arsyeja është se sistemi zgjedhor nuk përputhet më me sistemin e 

financimit të partive politike, siç e kemi miratuar në korrikun e vitit 2020. Sistemi zgjedhor, i 

ndryshuar në 30 korrik dhe 5 tetor, është krejt tjetër. A ju mjaftojnë kapacitetet që keni ju, apo 

duhet të forcohet më tepër në kuadrin e forcimit të kontrollit dhe transparencës së financimit të 

partive politike? 
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Klotilda Bushka – Zoti Merkaj, përgjigjja e fundit dhe më pas kalojmë në votim. 

Ylli Merkaj – Gjithmonë, në vijim edhe të përgjigjes që i dhashë zoti Alibeaj, kjo është 

thjesht eksperienca që ka QKZ-ja gjatë këtyre dy viteve. Për momentin ne kemi menduar që të 

jenë 7 veta për sektorin e votimit. Gjithashtu, ka edhe një sektor tjetër te Drejtoria e Logjistikës 

dhe Digjitalizimit, që është Sektori i Zhvillimeve Digjitale, që do të vijë në ndihmë të votimit të 

shtetasve nga jashtë. Megjithatë, në qoftë se eksperienca dhe përvoja e KQZ-së në zgjedhjet e 

vitit 2025 do të lindë nevojën që të shtojmë numrin, atëherë ne do ta bëjmë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Merkaj!  

Atëherë, kolegë, besoj se jemi të qartë. 

Ne do t’i kalojmë kërkesat për votim një nga një për secilin projektvendim. 

Atëherë, kush është dakord me projektvendimin e parë “Për miratimin e strukturës, 

organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plotë pune, që rekrutohet për 

përpunimin e materialeve zgjedhore, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”? Pro të gjithë. 

Miratohet. 

Projektvendimi i dytë “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të 

personelit me kohë jo të plotë pune, për periudhën zgjedhore të vitit të ardhshëm 2023, të 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”? Pro të gjithë. 

Miratohet. 

Projektvendimi i tretë ka të bëjë me miratimin e strukturës së përhershme, shtesa siç u 

paraqit, e cila do t’i ketë efektet buxhetore që nga 1 janari i vitit 2023. Kush është dakord me 

këtë projektvendim? Pro të gjithë. 

Miratohet. 

Faleminderit të gjithëve! 

Faleminderit edhe ju, kolegë, për mbledhjen dhe për diskutimet e frytshme sot! 

 

MBYLLET MBLEDHJA 

 

   

 

 

 


