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 REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 
Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore 

 
                                    Dokument parlamentar 

 
 

RAPORT 
PËR PUNËN DHE KONKLUZIONET E KOMISIONIT TË POSAÇËM PARLAMENTAR 

PËR REFORMËN ZGJEDHORE 
 
 
Hyrje 
 
1. Me vendimin nr.141, datë 17.11.2011 Kuvendi i Shqipërisë vendosi ngritjen e 
Komisionit të Posacëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore.  Komisioni ka për detyrë 
hartimin e amendamenteve për kuadrin ligjor zgjedhor për trajtimin e rekomandimeve të 
raporteve të OSBE/ODHIR-it për vëzhgimin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009 dhe 
ato vendore të vitit 2011. Afati i veprimtarisë së Komisionit u shty dy here, me dy 
vendime të posacme të Kuvendit, dhe afati përfundimtar i veprimtarisë së tij është data 
15 maj 2012. 
 
Procedura e ndjekur 
 
2.  Komisioni për Reformën Zgjedhore në datën  i dërgoi partive politike, ------------, ftesë 
zyrtare për të prezantuar me shkrim para tij mendimet dhe komentet e tyre në reformën 
parlamentare në funksion të objektit të punës së tij. Ftesës së Komisionit me shkrim iu 
përgjigjën Partia Social Demokrate (PSD), Partia Demokracia Sociale (PDS), Partia 
Socialiste e Vërtet 91, Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë (PAASH), Partia Lëvizja 
e Legalitetit (PLL), Partia Balli Kombëtar (PBK), Partia Demokristiane e Shqipërisë 
(PDK), Partia Rruga e Vërtetë (PRV). 
 
3. Komisioni gjithashtu i dërgoi ftesë me shkrim organizatave jofitimprurëse për të 
paraqitur edhe ato këndvështimin e tyre mbi refomën elektorale të cilën Komisioni ishte i 
mandatuar të kryente. Ftesë së Komisionit iu përgjigjën me shkrim organizatat 
jofitimprurëse Koalicioni i Vëzhguesve Vendor 2011. Qëndra Shqiptare për të Drejtat e 
Njeriut, Komisteti Shqiptar i Helsinkut, Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të 
Zgjedhjeve, Koalicioni për Nxitjen e Pjesmarrjes së Grave, Qëndra Aleanca Gjinore për 
Zhvillim. 
 
4.  Po ashtu në përgjigje të kërkesës së Komisionit në datën 7.02.2012 dhe 8.5.2012 u 
paraqitën me shkrim komente dhe mendimet prej Ministrisë së Brendshme, dhe prej 
KQZ-së në datën 26.12.2011 
 
5.  Komisioni në datën 30.11.2011 vendosi emërimin e  grupit të ekspertëve teknikë dhe 
përcaktoi  modalitete e punës së tyre. Grupit të ekspertëve teknikë iu atashua ekspertiza  
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ndërkombëtare e ODIHR-it me qëllim për të asistuar Komisionin si dhe ka pasur gjatë 
gjithë veprimtarisë ndihmën e cmuar të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri. 
 
6.  Në datat 26 dhe 27 mars 2012 u organizua nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, 
OSCE/ODIHR dhe Komisioni i Venecias një tryezë e rrumbëllakët në lidhje me dy 
cështje themelore të procesit elektoral, posacërisht përdorimin e teknologjisë në 
zgjedhje dhe modelet e administratës zgjedhore. Në këtë tryezë përvec anëtarëve të 
Komisionit morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore, organizatave 
jofitimprurëse, partive politike dhe aktorë të tjerë të interesur në fushën e zgjedhjeve në 
Shqipëri. 
 
7. Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore gjithashtu në datën 02.02.2012 
organizoi seancë dëgjimore me Rrjetet e Grave në fushën e barazisë gjinore si: Rrjeti 
Milenium, Rrjeti i Grave për Barazi në Vendimmarrje, Platforma Kombëtare e Gruas, 
Koalicioni për Grat dhe të Rinjtë në Politikë, Qëndra Aleanca Gjinore për Zhvillim etj. 
Propozimet e tyre konkrete u paraqitën me shkrim në Komision në datën 02.02.2012. 
2012. 
 
8.   Në total Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore ka zhvilluar 13 mbledhje. 
 
 
Amendamente të miratuara me Konsensus 
 
9.   Në përfundim të punës, Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore ka miratuar 
me konsesus, në përputhje me objektin e punës së tij të përcaktuar nga Kuvendi, 
amendamentet që kanë të bëjnë me: 
 
LISTA E ZGJEDHËSVE 

Kriteret për përfshirjen e zgjedhësit në listat e zgjedhësve 
Përbërësit zgjedhorë 

  Lista e zgjedhësve 
Përputhshmëria me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC) 
Përmbajtja dhe formati i listës së zgjedhësve 
Organi që harton listën e zgjedhësve 
Drejtimi metodologjik dhe mbikqyrja e procesit të hartmit të listave 
Publikimi i ekstraktit  të përbërësve zgjedhorë 
Njoftimi me shkrim i zgjedhësve 
Shkaqet  dhe procedurat e  ndryshimit në ekstraktin e përbërësve zgjedhore   
Procedura administrative e rishikimit dhe e ndryshimit 
Ankimi gjyqësor ndaj refuzimit të kërkesës për ndryshim 
Përgatitja dhe shpallja e listës të zgjedhësve 
Vendimet gjyqesore pas hartimit të listës së zgjedhësve 
Zgjedhësit e veçantë 
Lista për zgjedhjet e pjesshme, të parakohshme ose të përsëritura 
Vënia e listave të zgjedhësve dhe ekstraktit të përbërësve zgjedhorë  në 

dispozicion të subjekteve zgjedhore dhe publikut 
Mbikqyrja e hartimit të listave të zgjedhësve nga KQZ-ja 

  
REGJISTRIMI I SUBJEKTEVE ZGJEDHORE  

Subjektet zgjedhore dhe kandidatët 
Regjistrimi i partive politike në zgjedhje 
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Regjistrimi i koalicioneve zgjedhore 
Identifikimi i subjekteve zgjedhore 
Lista e kandidatëve të partive dhe koalicioneve të partive 
Listat mbështetëse të partive politike dhe koalicioneve 
Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për zgjedhjet në Kuvend  
Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për zgjedhjet  e organeve të qeverisjes 

vendore  
Procedura e mbledhjes së nënshkrimeve 
Dokumentet e kandidimit 

 Verifikimi i dokumentacionit 
 
FINANCIMI I ZGJEDHJEVE DHE I FUSHATËS 
 Fondet për përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve 
 Fondet nga buxheti i shtetit për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhje 
 Burimet e financimit të fushatës zgjedhore 
 Fondet e dhëna nga buxheti i shtetit për fushatën zgjedhore 
 Mënyra e përllogaritjes së fondit paradhënie 

Ndalimi i përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore 
 Financimi i subjekteve zgjedhore nga fondet jopublike 
 Regjistrimi i fondeve jopublike 
  Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore 

Përzgjedhja e auditëve nga KQZ-ja 
 
10.  Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore miratoi në datën 17.Shkurt.2012 
paketën e amendimeve të kreut përkatës së Kodit Penal për veprat penale në fushën e 
zgjedhjeve, të cilat u miratuan nga Kuvendi në seancën plenare të datës 1 Mars 2012. 
 
 
Konkluzion 
 
11. Në përfundim të punës së tij Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore ka 
miratuar me konsesus tekstin e amendamentete të Kodit Zgjedhor, të cilat i 
bashkëlidhen këtij raporti si Aneksi I i tij. 
 
12.  Aneksi II i këtij raporti permban tektin e amendamenteve në të cilat nuk është gjetur 
konsesus, duke prezantuar në mënyrë konkrete propozimet konkrete të secilës pale, së 
bashku me një arsyetim të shkurtër për to. 
 

 
 
 

BASHKËKRYETARËT 
 
 
 
Ilir Rusmali              Damian Gjiknuri 


