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KONSULTIMI 1 
Detajet e Konsultimit 

Fokusi i Qëllimit të Politikave Transparenca Fiskale 

Institucioni kryesor i pikës fokale Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Data 15 Shtator 2020 

Numri i Takimit të Konsultimit 1 

I. Qëllimi i Takimit të Konsultimit 

Cili ishte qëllimi i këtij 
konsultimi? 

    Ju lutemi përgjigjuni për të gjitha 
vlerësimet 

Detajet 

(i) Prezantoni palët e interesuara në qëllimin e propozuar të 
politikës 

☐ Jo / ☒Po 

 
Po, ishte qëllimi i këtij konsultimi për të prezantuar palët e 

interesuara me komponentën e transparencës fiskale, e cila 

drejtohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe për të 

shpjeguar dy Objektivat Specifikë: Transparenca në Buxhet dhe 

Transparenca mbi të Ardhurat dhe për të kërkuar kontributin e 

OSHC-ve për të identifikuar masat prioritare si pjesë e këtyre 

objektivave. Transparenca, pjesëmarrja e publikut dhe mbikëqyrja 

legjislative në zhvillimin e buxheteve krijon rezultate më të mira 

dhe janë çështjet kryesore për të përmirësuar më mirë aksesin e 

qytetarëve në dokumentet fiskale. Sfidat aktuale në lidhje me 

transparencën fiskale janë identifikuar kryesisht nga vlerësimet 

ndërkombëtare, dhe bazuar në këto gjetje, Shqipëria duhet të 

punojë më shumë për të rritur transparencën fiskale. MFE 

përgatiti një prezantim në PowerPoint për të prezantuar disa masa 

prioritare në lidhje me transparencën fiskale. 

(ii) Prezantoni palët e interesuara në procesin e OGP-së ☐ Jo / ☒Po 

 
Kryetari për temën e OGP-së. Paraqiti një prezantim të 
shkurtër mbi OGP-në dhe përfshirjen deri më tani të 
Shqipërisë. 

Po, ishte qëllimi i këtij takimi konsultativ për të prezantuar 
palët e interesuara në iniciativën e OGP-së, për të filluar 
procesin për fillimin e përgatitjes së Planit të Ri të Veprimit të 
OGP 2020-2022 dhe për të ftuar të gjithë anëtarët të punojnë 
dhe të promovojnë hapjen dhe të identifikojnë masat 
prioritare për të adresuar përmirësimin e Transparencës në 
Buxhet dhe Transparencë mbi të Ardhurat. Duke marrë 
parasysh mangësitë e identifikuara nga Mekanizmi i Pavarur i 
Raportimit (IRM) 2018-2020 në raportin Progresi i Shqipërisë 
mbi kriteret e pranueshmërisë për OGP-në, një nga çështjet 
kryesore që kërkon përpjekje për përmirësim është 
Angazhimi i Qytetarëve. Po ashtu, transparenca ka qenë pjesë 
e planit të veprimit të OGP 2018-2020 dhe aktualisht, ne jemi 
duke punuar për të adresuar sfidat ekzistuese në planin e ri të 
punës së OGP 2020-2020. 

(iii) Shpjegoni mjetet e feedback-ut për palët e interesuara ☐ Jo / ☒Po 

 
Disa mjete janë përdorur për të promovuar bashkëpunimin 
me qytetarin dhe për të marrë reagimet e tyre. Mjetet e 
feedback për palët e interesuara që kemi përdorur janë: 
Anketa, faqja e internetit e OGP-së, email. 



(iv) Ide konceptesh me palët e interest ☒Jo / ☐Po 

Takimi u përqëndrua në pikat sipas 

 1. axhendës së përcaktuar më parë: 

2. 2. Njoftim për hartimin e Komponentit të Transparencës 

Fiskale të Planit të Veprimit OGP 2020- 2022 i moderuar nga 

DMRFP; 

3. 3. Prezantimi i shkurtër i strukturës përbërëse e moderuar nga 

DMRFP; 

4. 4. Prezantimi i qëllimit të secilës masë / politikë të propozuar të 

jetë pjesë e Planit të Veprimit 2020-2020 - moderuar nga 

DMRFP dhe më pas secili anëtar i grupit të punës shpjegoi se 

çfarë objektivi do të ketë secila nga masat e propozuara; 

5. 5. Ftesa e OShC-ve për të sjellë kontribute / propozime 

6. - DMRFP ftoi përfaqësues të OShC-ve të pranishëm nëse ata 

kishin komente, sugjerime dhe mendime. Nuk ka pasur 

sugjerime të veçanta nga përfaqësuesit e pranishëm, vetëm 

urime për MFE, në ndërmarrjen e këtij procesi dhe për një 

proces të mire nga ana e tyre. 

Si rezultat, para përfundimit të takimit, shoqërisë civile iu 

komunikua se do të ketë takime të mëtejshme konsultative dhe 

ata u ftuan të ndjekin kontributet dhe propozimet e tyre. 

Gjithashtu është kërkuar që të kompletohet sondazhi i publikuar 

në faqen e internetit të OGP-së. 

(v) Zhvilloni detaje të mëtejshme (pika referimi, etj.) Për ide ☒Jo / ☐Po 

(vi) Mblidhni reagime mbi qëllimet e propozuara të politikës ☒Jo / ☐Po. 

Asnjë reagim specifik nuk u mor gjatë këtij konsultimi, 
vetëm disa përgjigje nga sondazhi para konsultimit. 

(vii) Jepni përparësi qëllimeve të propozuara të politikës ☒Jo / ☐Po 

Ishte vetëm një prezantim i disa masave që u propozuan 
bazuar në vlerësime të brendshme, por duke qenë se asnjë ide 
nuk u diskutua nga OSHC, nuk ishte e nevojshme për të 
percaktuar përparësitë në atë moment. 

(viii) Tjetër (jep detaje) ☒Jo / ☐Po 

II. Metodologjia 
Cili ishte formati i takimit? 
A ishin në gjendje palët e interesit të merrnin pjesë? 

Detajet 

(i) Prezentime ☐ Jo / ☒Po 

 
Prezantime mbi temat e diskutuara në Seksionin I. 

 

MFE përgatiti një prezantim në PowerPoint për të prezantuar 

masat prioritare në lidhje me transparencën fiskale, të cilat u 

ndanë me pjesëmarrësit pas konsultimit. 

(ii) Diskutim / Reagim nga palët e interesuara ☐ Jo / ☒Po 

Ishte një mundësi për diskutim, por reagime specifike u 
morën nga OShC-të. 



(iii) Pyetje dhe pergjigje ☐ Jo / ☒Po 

Mundësia për pyetje dhe përgjigje dhe një sesion specifik për 
komentet e OShC-ve ishte lënë pas dhe ata u ftuan të japin 
mendimet e tyre por nuk u bënë komente, vetëm disa 
mesazhe të shkruara për të uruar për këtë iniciativë dhe këtë 
konsultim. 

(iv) Disa ide ☒Jo / ☐Po 

Përzgjedhja e palëve të interesuara Detajet 

(i) Si u zgjodhën palët e interesuara? OShC-të e zgjedhura bazohen në ndërveprimin në kuadrin e 

reformës së MFP-ve dhe duke marrë parasysh të gjitha OShC-të e 

listuara nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, duke u 

përqëndruar në OSHC-të që mund të mbulojnë çështjet 

ekonomike dhe financiare të shtetit. Më specifike, OShC-të 

zgjidheshin nëse puna e tyre kishte të bënte me çështje fiskale. 

Gjithashtu, nga OShC-të u kërkua të ftonin çdo palë të interesuar 

që mungojnë 

(ii) Si u kontaktuan palët e interesuara? Përmes postës elektronike dhe faqes së internetit të OGP-së 

(iii) Sa palë të interesuara u kontaktuan? 55 

(iv) A u njoftua konsultimi publikisht? (përmes faqeve të 
internetit, mediave sociale, etj.) 

Jo / ☒Po 

Konsultimi u botua në faqen e internetit të OGP-së 

(v) A u kujtuan palët e interesit? ☐ Jo / ☒Po 

Palët e interesuara u kujtuan disa ditë para takimit dhe 
ditën e takimit, si dhe kur iu dërgua lidhja për të hyrë në 
takimin virtual. 

III. Rezultatet / Gjetjet 

Kontributet e palëve të interesuara Detajet 

(i) Sa palë të interesuara morën pjesë? Në këtë takim morën pjesë: 

Anëtarët e grupit të punës, të cilët janë nga Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë dhe INSTAT, dhe 3 OSHC morën 
pjesë në takimin e konsultimit: 

2 ekspertë nga Aleanca Gjinore për Qendrën e Zhvillimit 
(GADC); 

1 ekspert nga Co-plan, dhe; 

1 ekspert nga OShC i pa identifikuar. 

(ii) A kanë kontribuar palët e interesuara? ☒Jo / ☐Po 

Në takim ata nuk dhanë ndonjë ide, sepse përfaqësuesi nga 3 
OSHC u përgjigj se ata kishin përfunduar sondazhin para 
konsultimit, kështu që ata nuk kishin ndonjë koment tjetër. 

(iii) Çështjet kryesore të identifikuara nga palët e interesit Asnje 

(iv) Rekomandimet kryesore nga palët e interesuara? Asnje 

IV. Mangësitë e identifikuara dhe përgatitjet për konsultimin e radhës 

 Detajet 

(i) Kufizimet në pjesëmarrjen e palëve të interesuara Angazhimi i palëve të interesuara në këtë fokus qeveritar ka 
qenë një sfidë për vite me rradhë. Besimi i publikut në procese 
është ende duke u vendosur. COVID-19 mund të jetë 
gjithashtu një sfidë më e madhe për ndërgjegjësimin dhe 
pjesëmarrjen pasi mjetet tradicionale të takimeve personale 
nuk janë të mundshme. 



(ii) Kufizimet në pjesëmarrjen e palëve të interesuara Palët e interesuara që marrin pjesë do të duhet të mendojnë se 
mund të kontribuojnë në mënyrë domethënëse dhe të 
dëgjohet zëri i tyre. Mungesa e pjesëmarrjes mund të 
sugjerojë që palët e interesuara do të preferonin të mësonin 
më shumë për këtë iniciativë dhe më pas të kontribuonin në të 
ardhmen. 

(iii) Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar pjesëmarrjen? Promovimi i konsultimit përmes kanaleve të mediave sociale, 
kontaktimi i palëve kryesore të interesit për më shumë 
kontakte për t'u afruar dhe inkurajuar palët e interesuara për 
të ftuar kolegët. 

(iv) Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar pjesëmarrjen në 
takimin e ardhshëm? 

Theksohet që të gjitha kontributet do të konsiderohen dhe 
bëhen publike dhe do t'i nënshtrohen një procesi përzgjedhje 
transparent dhe barazitar. 

Komentet e palëve të 
interesuara 

 

Emri: 
 Organizimi / 

anëtarësia: 

 
Pozicioni: 

 

Komentet / Çështjet e ngritura / Reagimet / Idetë 

 Asnjë koment specifik, vetëm disa fjalë të ngrohta dhe urime për procesin dhe iniciativën për të promovuar 

transparencën fiskale. 

 

PJESMARRJA E AKTORVE dhe kontributi 
  

Emri 
Organizimi/anëtarësia 

 

Pozicioni 
 

Email 

1 
 

Vanina Jakupi 

MFE Grupi i Punës  

2 
 

Blerina Gjaci 

MFE Grupi i Punës  

3 
 

Valion Cenalia 
MFE Grupi i Punës  

4 
 

Kostandine Dorri 

MFE Grupi i Punës  

5 
 

Jonida Fili 
MFE Grupi i Punës  

6 
 

Anida Gjanci 
MFE Grupi i Punës  

7 
 

Erisa Rodhani 
MFE Grupi i Punës  

8 
 

Gentian Sinakoli 
 

INSTAT 
Grupi i Punës  

 

9 
 

Esmeralda 

Hoxha 

OSHC: Aleanca Gjinore 

për Zhvillim 
Qendra (GADC) 

Koordinatori i 
projektit 

hoxha.esmeralda@gmail.com 

 
10 

 
Marinela Seitaj 

 

OShC: Qendra e 

Aleancës Gjinore për 

Zhvillim (GADC) 

Koordinatore marinela.seitaj@live.com 

11 
 

Merita Toska 

 
Co-PLAN 

Ekspert i Zhvillimit 

Ekonomik 
co-plan@co-plan.org 

12 
 

Anisa Feshti 
 

OSHC 
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