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Projekti për monitorimin e Kuvendit (shtator 2017-shtator 2020) realizohet nga Instituti i 

Studimeve Politike (www.isp.com.al) me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Holandës. Në 

funksion të projektit është realizuar aplikacioni online www.deputetim.al ku reflektohen të dhënat 

e vazhdueshme të monitorimit. Ky është raporti i parë i monitorimit.  

 

Pikëpamjet e shprehura në raport janë përgjegjësi e grupit monitorues. 
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Rudina NIKLEKAJ Komisioni i Ceshtjeve Ligjore, Administrates Publike dhe të drejtat e njeriut 

Mario KOKONOZI Komisioni i Politikes së Jashtme dhe i Integrimit Evropian 

Anjeza ALIA  Komisioni i Ekonomise dhe Financave 

Emi NASLAZI  Komisioni për Punën, Ceshtjet Sociale dhe Shëndetësinë 

Juliana BILBILAJ  Komisioni i Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik 

Eneida VASI  Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin 

Brunilda DURIÇI  Komisioni për Sigurinë Kombëtare 
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Email: contactaips@isp.com.al dhe contactaips@gmail.com 
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d. TË DHËNA MBI KOMISIONET PARLAMENTARE (TABELA) 
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a. MBI 77% E DEPUTETËVE, PËRVOJË TË PARË OSE TË DYTË  PARLAMENTARE  

b. KUR DEPUTETËT E VITEVE ‘90-‘91 BËHEN KOLEHË ME TË LINDURIT PAS ‘90-‘91 

c. KONTRASTI: 70% E DEPUTETËVE JANË BANORË TË TIRANËS 

d. MOSHA MESATARE? QARKU DIBËR MË I “RI” DHE QARKU FIER “MË I VJETRI” 
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g. NJË E KATËRTA E PARLAMENTIT, PRURJE NGA BINZESI 
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1. HYRJE 

 

 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e ambasadës së Mbretërisë së Holandës ka 

realizuar monitorimin e Kuvendit të Shqipërisë dhe të aktivitetit parlamentar gjatë sesionit shtator-

dhjetor 2017. Monitorimi do të vijojë edhe gjatë sesioneve të tjera deri në shtator 2020.  

 

Për herë të parë në Shqipëri ISP ka realizuar platformën online të monitorimit, www.deputetim.al, e 

cila mund të jetë në dispozicion të çdo qytetari që posedon një telefon ose pajisje android dhe 

Iphone, si dhe të atyre që kanë akses në internet. Portal ofron informacione cilësore mbi aktivitetin 

parlamentar, kryesisht mbi deputetët, angazhimin e tyre profesional, rolin në politikë, përfaqësimin 

politik dhe raportet e tyre me elektoratin, me partinë, si dhe me publikun.  

 

Risi e këtij monitorimi është gjithashtu përpjekja për të krijuar një sistem standard vlerësimi për 

nivelin e efikasitetit të punës së deputetëve, bazuar në një metodologji të qëndrueshme dhe 

përfaqësuese, si dhe duke rifreskuar pas çdo sesioni parlamentar. Në fund të legjislaturës qytetarët 

do të kenë mundësi të njihen me klasifikimin e deputetëve sipas nivelit të efikasitetit të punës së 

tyre. 

 

ISP ka kryer edhe më parë procesin monitorues të Kuvendit (vitet 2016-2017 në legjislaturën e 

kaluar) dhe ka përvojë me praktikat monitoruese, me bashkëpunimin me Kuvendin dhe në raportet 

zyrtare me deputetët. Projekti i ri na lejon të bëjmë krahasime dhe të dallojmë ndryshimet që kanë 

ndodhur edhe në raportet tona me deputetët e Kuvendin, si dhe me përpjekjet e objektit 

monitorues për të qenë më korrekt me Rregulloren e Kuvendit dhe me Ligjin mbi Statutin e 

Deputetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deputetim.al/
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2. GJETJET KRYESORE TE MONITORIMIT 

 

 

2.A. LIDHUR ME PËRBËRJEN E PARLAMENTIT 

 

 Sesioni parlamentar shtator-dhjetor 2017 shënoi fillimin e legjislaturës së re të dalë nga 

zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Në kontrast me marrëveshjen e 17 majit dhe 

klimën zgjedhore parlamenti i ri është dominuar nga retorika konfliktuale dhe kontestimet 

politike. 

 

 ISP konstaton se mbi 70% e deputetëve banojnë në Tiranë, njësi që ligjërisht përfaqëson 

rreth 14% të mandateve në parlament. Një e katërta e deputetëve janë prurje nga biznesi, 

shumica e të cilave nuk janë aktiv në debatet dhe vendimmarrjet e parlamentit. 

 

 Nga verifikimet e CV të deputetëve gjenden të dhëna kontradiktore. Për shembull, nga 32 

deputetë që deklarojnë studime jashtë vendit, Ministria e Arsimit dhe e Sporteve 

konfirmon njohjen e diplomave për vetëm 5 raste, ku nuk bën pjesë as një deputet, i cili ka 

deklaruar përfundimin e studimeve të larta në një universitet në Maqedoni. 

 

 Në parlamentin e ri siguruan mandate edhe dy deputetë, tashmë të penalizuar me heqje 

mandati nga KQZ, në kuadër të dekriminalizimit. Të dy deputetët kanë qenë deputetë 

edhe në legjislaturën e kaluar. Vonesa disavjeçare në verifikim tregon se Kuvendi dhe 

organet përgjegjëse nuk kanë qenë sa duhet efektive në jetësimin me standarde të larta të 

procesit të dekriminalizimit   

 

 Gjatë sesionit të vjeshtës 2017 Kuvendi i hoqi imunitetin një deputeti, por refuzoi 

miratimin e kërkesës së Prokurorisë për dhënien e lejes për arrestimin e tij. Veprimi i 

parlamentit u shoqërua me kontestime politike dhe debate mbi vullnetin e tij për të 

kontribuar pozitivisht në forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën ndaj korrupsionit. 

 

 Në kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit u evidentuan disa deputetë, të cilët nuk janë 

anëtarë të asnjërit komision të përhershëm ose nuk kanë marrë pjesë në asnjë prej 

mbledhjeve të Komisioneve të Përhershme. Kuvendi nuk ndërhyri për marrjen e masave 

sipas Rregullores.  

 

 Një numër deputetësh biznesmenë ose me pronësi indirekte biznesi në familje, vijuan të 

ishin anëtarë, debatues dhe votues në komisione parlamentare ku janë shqyrtuar akte që 

lidhen direkt ose indirekt me biznesin e tyre. Në asnjë rast nuk pati dorëheqje për shkak të 

konfliktit të interesit dhe as ndërhyrje të Kuvendit për parandalimin e tij. 
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 Nga të dhënat e deklaruara nga disa deputetë ISP konstatoi se ka raste kur deputetë që 

posedojnë banesa komode në Tiranë, deklarojnë se janë banorë në zona të largëta nga 

Tirana, me synimin dhe kërkesën për të përfituar bonuse financiare nga Kuvendi për 

akomodimin e tyre. ISP i kërkoi Kuvendit hetim të këtyre rasteve dhe parandalim të kësaj 

praktike, por kërkesa e tij u refuzua. 

 

 Raporti i ISP ofron të dhëna e raste kur deputetë të caktuar kanë abuzuar për shkak të 

pushtetit të tyre në zona specifike duke koordinuar institucione të pavarura dhe 

ekzekutive, si edhe raste kur vetë deputetët kanë qenë të diskriminuar në ushtrimin e 

njëtrajtshëm të të drejtave e përgjegjësive të tyre. 

 

 Parlamenti ka hezituar të bëjë publike të ardhurat e deputetëve sipas kategorive 

përfituese, në mënyrë që të bëhen publike përfitimet financiare të veçuara për secilin nga 

zërat e aktivitetit të deputetit. Dhënia në total e përfitimeve pamundëson verifikimin e 

rasteve të mundshme të abuzimit me kriteret ligjore të përfitimit. 

 

 

2.B. LIDHUR ME FUNKSIONIN E PARLAMENTIT 

 

 Legjislatura e re parlamentare vijoi traditën e krijimit të grupeve parlamentare fiktive. Një 

parti politike si Partia Republikane, e cila nuk fitoi asnjë mandat në zgjedhjet e fundit 

parlamentare, ka tashmë një grup të saj parlamentar përmes skemave taktike të ndjekura 

në parlament. 

 

 Parlamenti shënoi zhvillime të lehta pozitive në drejtim të respektimit të axhendës së vet, 

respektimit të afateve kohore dhe praktikave të punës në komisione dhe në seancat 

plenare, në rritjes së transparencës në raport me median dhe me grupet e shoqërisë civile. 

Ai mirëpriti grupin monitorues të ISP dhe krijoi akses ligjor në ushtrimin e aktivitetit të tyre 

monitorues.  

 

 Parlamenti shfaqi probleme dhe mangësi në respektimin e afateve dhe standardeve të 

parashikuara nga Rregullorja e Kuvendit, lidhur me publikimin e dokumenteve 

parlamentare, përfshirë procesverbalet e mbledhjeve në komisionet e përhershme apo të 

debateve në seancën plenare dhe në Konferencën e Kryetarëve, etj. 

 

 Në dy raste Kuvendi i vijoi punimet e tij në seancë plenare deri në orët e para të mëngjesit, 

një praktikë pa sens, e cila mbetet jo efektive edhe për qytetarët dhe vetë deputetët, ndaj 

sugjerohet se duhet ndryshuar për të krijuar harmoni midis axhendës së parlamentit dhe 

zhvillimit të punimeve të tij. 
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 Parlamenti nuk arriti të miratojë as këtë sesion Kodin e Sjelljes, megjithëse u investua në 

marrjen e masave të nevojshme për përmirësimin e tij. Kodi pritet të jetë një nga aktet e 

para të parlamentit gjatë sesionit vijues të vitit 2018. 

 

 Parlamenti nuk ndërmori as këtë sesion nisma solide për rishikim të Rregullores së 

Kuvendit apo të Ligjit mbi Statutin e Deputetit, akte që kanë nevojë emergjente për 

përmirësim dhe plotësim. Disa ndryshime minore u bënë kryesisht për nevoja emergjente 

të organizimit parlamentar, kryesisht lidhur me përbërjen e komisioneve të përhershme. 

 

 Pas një vonese disa mujore në dhjetor parlamenti inicioi tryezën konsultative me 

institucionet e pavarura kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj, për krijimin e mekanizmit 

për monitorimin dhe ndjekjen e rekomandimeve të ardhura prej tyre. 

 

 Parlamenti nisi procedurat për zgjedhjen / emërimin e disa zyrtarëve të lartë në përputhje 

me ligjin, por për një sërë institucionesh, përfshirë Bordi Drejtues i ISKK, veprimet e 

parlamentit janë dukshëm të vonuara në kohë. 

 

 

2.C. LIDHUR ME TREGUESIT E AKTIVITETIT TË DEPUTETËVE 

 

 Kuvendi miratoi në sesionin e vjeshtës 2017 rreth 12 akte më pak sesa në të njëjtën 

periudhë të vitit 2016, dhe vetëm 1 ligj për 20 ditë. Një numër aktesh të rëndësishme, 

kryesisht ato që lidhen me paketën e reformës në drejtësi vijojnë të jenë në axhendën 

parlamentare. 

 

 Në votimin e akteve të Kuvendit përqindjen më të lartë e ka PS me 96%, rreth 33% më 

shumë sesa PD dhe rreth 46% më shumë sesa LSI. 

 

 Për herë të parë ISP bëri klasifikimin e nivelit të efikasitetit për deputetët e parlamentit. 

Sipas këtij klasifikimi deputetët me treguesit më të lartë të punës përgjatë periudhës 

shtator-dhjetor 2017 janë Erion Brace (PS), Albana Vokshi e Jorida Tabaku (PD), me 

përkatësisht 81, 78 dhe 70 pikë nga 100 pikë në total. 

 

 Gratë deputete kanë 19% më shumë fjalime në seancat plenare sesa deputetët meshkuj. 

Në totalin e efektivitetit të deputetëve gratë deputete rezultojnë 14% më shumë efektive 

sesa grupi i deputetëve meshkuj, një tregues cilësor dhe inkurajues i grave deputete. 

 

 Lidhur me diskutimet parlamentare, PD ka mesatare diskutimi për deputet 2,2 më të lartë 

sesa deputetët e PS. Grupi parlamentar i PD ka qenë dukshëm dominues sasior në 

diskutimet në komisionet e përhershme dhe në seancën plenare. 
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 Përmbajtja e fjalimeve të deputetëve dominohet nga politika e ditës (52%), ndjekur nga 

debati teknik për ligjet (23%), problematikat sociale (16%) dhe nga ngritja e shqetësime të 

zonës elektorale nga deputetët (9%). 

 

 Në bilancin e Komisioneve parlamentare deputetët e opozitës kanë gjithashtu koeficient 

më të lartë angazhimi. Në grupin e  deputetëve pa fjalime në parlament dhe në komisione 

bëjnë pjesë disa deputetë të PS, LSI, PDIU dhe PSD. 

 

 Gjatë sesionit pati tre interpelanca me anëtarë të kabinetit qeveritar, të gjitha të kërkuara 

nga deputetë të mazhorancës dhe jo të opozitës. Vetëm 5 deputetë ushtruan të drejtën e 

tyre për pyetje adresuar institucioneve për çështje të ndryshme. 

 

 Nga të dhënat e votimeve në parlament, janë minimale rastet kur deputetët kanë mendim 

dhe shprehin votë të ndryshme nga qëndrimi politik i partisë. Në tërësi deputetët janë 

besnikë të vendimit politik, çfarë ndikon në rritjen e peshës së partisë politike dhe në 

dobësimin e rolit të deputetit dhe të grupit parlamentar. 

 

 Konferenca e Kryetarëve me të drejtë ushtroi të kompetencën e vet për penalizmin e disa 

deputetëve për shkelje të Rregullores dhe incidente fizike në parlament. Megjithatë ajo 

nuk ndërmori masa për hetimin e rasteve të raportuara të dhunës ose të shkeljeve të 

drejtave të deputetëve të caktuar. 

 

 Ligjërimi politik konfliktual buron nga vetë drejtuesit më të lartë të partive politike në 

parlament, përfshirë edhe deputetë që mbajnë poste drejtuese në drejtimin e grupeve, në 

kryesinë e Kuvendit ose nën drejtimin e Komisioneve të Përhershme parlamentare. 

Parlamenti duhet të gjejë forma e mekanizma ndërhyrje në raste të tilla, për të ndikuar që 

niveli i drejtuesve politikë të ketë vullnet e angazhim në forcimin e besimit të publikut tek 

parlamenti, jo e kundërta. 

 

 Puna e komisioneve parlamentare vijon të shfaqë probleme që lidhen me sjelljen etike, 

ligjërimin politik, vonesat administrative, vonesat në publikime, etj. 
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3. KLASIFIKIMI I EFIKASITETIT TË DEPUTETËVE  
(SHTATOR-DHJETOR 2017) 

 

Funksioni i deputetit nuk është vetëm të mbajë fjalime në séancat plenare, por shumë më 

kompleks. Deputetët kanë të drejtë dhe rrjedhimisht edhe detyrë të propozojnë ligje të reja, të 

bëjnë amendime të ligjeve ekzistuese, të kërkojnë e zhvillojnë séance pyetjesh në Kuvend ose 

interpelanca me kryeministrin ose ministra të caktuar, në marrë pjesë e të diskutojë e kontribuojë 

në punën e komisioneve të përhershme e të përkohshme parlamentare, të marrë pjesë dhe të 

kontribuojë përmes votimit, propozimeve, debatit dhe diskutimeve në seancat plenare, të 

zhvillojë jetë aktive në funksion të zgjedhësve që përfaqëson. Gjithashtu deputeti duhet të ndjekë 

standarde të larta etike, dhe për rrjedhojë, të mos penalizohet për shkelje të ligjit apo të 

Rregullores, të mos jetë subjekt për heqje imuniteti apo akoma më keq, të mos jetë subjekt për 

heqje mandati për shkak të shkeljes së rëndë të ligjit dhe të Kushtetutës.  

 

Instituti i Studimeve Politike dhe platforma monitoruese www.deputetim.al, bazuar në këto kritere 

dhe duke u dhënë përparësi vlerësimit pozitiv (nisma ligjore 10 pikë, amendimet ligjore 10 pikë, 

interpelancat 10 pikë, votimi i ligjeve 10 pikë, pyetje adresuar institucioneve 10 pikë, aktiviteti publik 

10 pikë, fjalime dhe angazhime në séance 20 pikë dhe diskutim e angazhim në komisionet 

parlamentare 20 pikë, pra në total 100 pikë), por edhe duke bërë vlerësimin zbritës negativ 

(përjashtim nga seancat ose komisionet – 10 pikë, heqje imuniteti apo abuzime financiare në 

deklarim e përfitim nga -20 pikë, si dhe heqje mandati -20 pikë, në total -100 pikë) ka krijuar për 

herë të parë një standard vlerësimi pozitiv 

e negativ për punën e deputetëve. 

Klasifikimi është bërë për periudhën 

shtator-dhjetor 2017 dhe do të vijojë për 

çdo sesion parlamentar deri në fund të 

legjislaturës. 

 

Metodologjia nuk është unike për 

Shqipërinë, është praktikë pune e 

parlamenteve perëndimore, por e 

përshtatur në tregues me rastin shqiptar, 

për shkak të sistemit elektoral që kemi, 

rolit të partive politike në nismat 

parlamentare, si dhe specifikave të 

sistemit. Nga të dhënat e monitorimit 

rezulton se kemi deputetë që janë aktiv 

në fjalime në parlament, por nuk janë 

aktiv në komisionet parlamentare, ndaj në 

klasifikimin e efektivitetit rezultojnë me 

kuotë shumë më të ultë sesa vlerësimi në 

KRITERET E VLERESIMIT PIKET 

NISMA LIGJORE 10 

AMENDIME 10 

INTERPELANCE 10 

FJALIM NE SÉANCE 20 

DISKUTIM NE KOMISION 20 

VOTIM NE SÉANCE 10 

ADRESIM PYETJESH 10 

AKTIV NE PUBLIK 10 

PERJASHTIM -10 

HEQJE IMUNITETI -20 

HEQJE MANDATI -50 

ABUZIME FINANCIARE -20 

http://www.deputetim.al/
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seancë. Ka gjithashtu deputetë që debatojnë por nuk marrin pjesë në votimin e ligjeve, që nuk 

iniciojnë ligje dhe as bëjnë amendime, interpelanca e pyetje, siç ka deputetë që nuk janë aktiv në 

zonën e tyre elektorale dhe as në jetën publike.  

 

Mbi bazën e kritereve pozitive nëse një deputet inicion një ligj si person merr vlerësim 10 pikë, por 

nëse ai e paraqet një amendim në emër të partisë së tij politike, pra nuk është 100% produkt e nismë 

personale, atëherë vlerësohet me 50% të pikëve, pra me 5 pikë. Aktualisht kemi një numër të madh 

deputetësh që kanë paraqitur nisma ligjore në emër të partisë, pra janë përzgjedhur nga drejtuesit e 

grupit për të paraqitur amendime, siç kemi deputetë që e kanë ushtruar këtë të drejtë pa orientim 

partiak, por si nismë personale. Po ashtu, Jashtë renditjes janë kryeministri Rama, kryetari i PD 

Basha, kryetari i parlamentit Ruçi dhe ministrat deputetë Mesi, Xhafaj, Bushati, Ahmetaj, Peleshi, 

Gjiknuri, Xhaçka, Kumbaro, Manastirliu, Nikolla dhe Majko për shkak se aktiviteti i tyre politik është 

vetëm pjesërisht parlamentar. 

 

TE DHENAT E DETAJUARA SIPAS KRITEREVE TE VLERESIMIT TE EFIKASITETIT TE DEPUTETEVE 
KRITERI I 

VLERESIMIT 
NISMA 

LIGJORE 
AMEN-
DIME 

INTER- 
PELANCE 

FJALIM 
SÉANCA 

DISKUTIM 
KOMISION 

VOTIM I 
LIGJEVE 

PYETJE AKTIV 
PUBLIK 

PERJA-
SHTIM 

HEQJE 
IMUNITETI 

HEQJE 
MANDATI 

ME PIKE 10 10 10 20 20 10 10 10 -10 -20 -50 

Adelina Rista - - - 4 6 10 - 2 - - - 

Adnor Shameti 5 - - 10 5 9 - 10 - - - 

Agron Çela - - - 0 0 1 - 2 - - - 

Agron Shehaj - - - 8 8 4 - 8 - - - 

Albana Vokshi 10 10 - 10 20 8 10 10 - - - 

Aldo Bumçi - - - 12 16 6 - 5 - - - 

Alket Hyseni 5 - 10 10 10 10 - 10 - - - 

Almira Xhembulla - - - 6 7 10 - 2 - - - 

Anastas Angjeli - 10 - 12 8 10 - 10 - - - 

Andon Frrokaj - - - 6 2 3 - 2 - - - 

Andrea Marto - 10 - 4 8 10 - 4 - - - 

Anduel Xhindi - - - 0 0 10 - 1 - - - 

Antoneta Dhima - - - 10 4 10 - 2 - - - 

Aqif Rakipi - - - 0 2 4 - 1 - - -50 

Arben Kamami - - - 0 1 10 - 1 - - - 

Arben Pëllumbi - - - 8 3 10 - 4 - - - 

Bardh Spahia - 10 - 16 13 8 - 7 -10 - - 

Bashkim Fino - - - 4 10 9 - 8 - - - 

Besnik Baraj 5 - - 12 13 10 - 8 - - - 

Bledar Çuçi  - 10 - 4 13 10 - 8 - - - 

Blerina Gjylameti - - - 12 10 10 - 10 - - - 

Bujar Çela - - - 4 4 10 - 2 -10 - - 

Bujar Muça - - - 0 0 4 - 1 - - - 

Dashamir Shehi - - - 12 8 7 - 10 - - - 

Dhurata Çupi - - - 10 7 6 - 10 - - - 

Edi Paloka - - - 4 7 3 - 8 - - - 

Edlira Bode - - - 4 6 10 - 3 - - - 

Edmond 
Haxhinasto 

- - - 14 17 6 - 5 - - - 

Edmond Leka  5 - - 14 1 10 - 3 - - - 
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Edmond Panariti   - - - 18 7 6 - 8 - - - 

Edmond Spaho - 10 - 20 11 7 - 8 - - - 

Eduard Halimi  - - - 8 17 5 - 10 - - - 

Eduart Shalsi 5 - - 10 13 10 - 10 - - - 

Eglantina 
Gjermeni 

- - - 6 9 10 - 6 - - - 

Elisa Spiropali - - - 12 14 9 - 10 - - - 

Elona Gjebrea - - - 8 11 10 - 6 - - - 

Endri Hasa - - - 12 8 8 - 4 -10 - - 

Endrit Braimllari - - - 8 6 8 - 10 -10 - - 

Enkelejd Alibeaj  - - - 10 14 7 - 10 - - - 

Erion Braçe 10 5 10 6 20 10 10 10 - - - 

Ermonela Felaj - - - 8 20 9 10 10 - - - 

Ervin Bushati - - - 12 4 10 - 10 - - - 

Ervin Salianji - - - 14 9 8 - 10 -10 - - 

Evis Kushi - - - 16 7 10 - 6 - - - 

Fadil Nasufi - - - 8 10 10 - 4 - - - 

Fatbardha Kadiu - 10 - 10 10 7 - 6 - - - 

Fatmir Mediu  - - - 8 0 6 - 8 - - - 

Fatmir Velaj - - - 4 6 10 - 10 - - - 

Fidel Ylli - - - 4 6 9 - 4 - - - 

Flamur Golemi - - - 4 9 10 - 4 - - - 

Flamur Noka - - - 8 16 3 - 10 -10 - - 

Floida Kërpaçi - - - 12 4 8 - 8 - - - 

Florjon Mima - 10 - 12 13 8 - 8 - - - 

Genc Pollo - - - 4 20 6 - 10 - - - 

Gent Strazimiri  - - - 8 8 6 - 10 - - - 

Gledion Rehovica - - - 0 0 0 - 1 - - -50 

Grida Duma - 10 - 12 7 6 - 10 - - - 

Gjetan Gjetani - - - 4 0 10 - 2 - - - 

Halim Kosova - - - 4 10 8 - 4 - - - 

Hekuran Hoxhalli - 10 - 12 3 8 - 4 - - - 

Ilir Beqaj - 10 - 12 10 9 - 6 - - - 

Ilir Ndraxhi - - - 0 0 10 - 2 - - - 

Ilir Pendavinji - - - 4 5 10 - 2 - - - 

Ilir Xhakolli - - - 4 2 10 - 2 - - - 

Ismet Beqiraj - - - 6 16 10 - 2 - - - 

Isuf Çelaj - - - 4 5 8 - 2 - - - 

Izmira Ulqinaku - - - 8 3 8 - 6 - - - 

Jorida Tabaku  - 10 - 18 16 6 10 10 - - - 

Jurgis Çyrbja  5 - - 4 1 10 - 5 - - - 

Kejdi Mehmetaj - - - 14 12 8 10 10 -10 - - 

Klajda Gjosha  - - - 8 13 7 - 10 - - - 

Klevis Balliu - - - 16 9 7 - 10 - - - 

Klodiana Spahiu - - - 6 7 10 - 6 - - - 

Klotilda Bushka 5 - - 18 4 10 - 10 - - - 
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Lefter Koka - - - 4 4 5 - 5 - - - 

Lindita Metaliaj - 10 - 10 6 8 - 5 - - - 

Lorenc Luka - - - 5 3 7 - 5 - - - 

Luan Baçi - 10 - 14 10 5 - 5 - - - 

Luan Duzha - - - 0 10 10 - 2 - - - 

Luan Harusha - - - 0 3 10 - 2 - - - 

Luan Rama - - - 6 2 5 - 10 - - - 

Luçiano Boçi - 10 - 12 20 8 - 10 - - - 

Milva Ikonomi - - - 12 20 10 - 8 - - - 

Mimi Kodheli - - - 8 18 10 - 8 - - - 

Monika 
Kryemadhi 

- - - 10 4 5 - 10 -10 - - 

Musa Ulqini - - - 6 3 10 - 8 - - - 

Myslym Murrizi - - - 14 10 6 - 10 - - - 

Nadire Meçorapaj - 10 - 14 5 8 - 5 - - - 

Nard Ndoka - - - 4 0 6 - 10 - - - 

Nasip Naço - - - 14 13 7 - 10 - - - 

Nora Malaj - - - 8 20 6 - 10 - - - 

Nuri Belba  - - - 0 3 10 - 2 - - - 

Oerd Bylykbashi  - - - 16 9 7 - 10 - - - 

Orjola Pampuri - - - 16 13 8 - 10 - - - 

Paulin Sterkaj - - - 0 13 10 - 3 - - - 

Petrit Vasili - 10 - 16 16 8 - 10 - - - 

Përparim Spahiu 5 - - 4 7 2 - 10 - - - 

Pjerin Ndreu - - - 2 12 10 - 10 - - - 

Rakip Suli - - - 0 3 10 - 2 - - - 

Reme Lala - - - 4 0 4 - 4 - - - 

Robert Bitri - - - 4 13 7 - 2 - - - 

Roland Xhelilaj - - - 6 0 10 - 2 - - - 

Romeo Gurakuqi  - 10 - 16 10 8 - 10 - - - 

Rudina Hajdari - - - 8 9 6 - 6 - - - 

Rrahman Rraja - - - 0 0 10 - 2 - - - 

Sadi Vorpsi - - - 4 11 10 - 5 - - - 

Sadri Abazi - - - 0 8 10 - 2 - - - 

Saimir Tahiri 10 - - 4 1 3 - 10 - -20 - 

Sali Berisha - - - 18 - 2 - 10 - - - 

Shezai Rrokaj - - - 8 10 4 - 10 - - - 

Tatiana Nurçe - - - 2 0 10 - 3 - - - 

Taulant Balla 10 10 - 20 0 10 - 10 - - - 

Tom Doshi - - - 0 0 5 - 2 - - - 

Tritan Shehu - - - 14 15 7 - 10 - - - 

Ulsi Manja  - - - 12 8 10 - 10 - - - 

Valentina Duka - 10 - 10 10 8 - 10 - - - 

Vangjel Dule - 10 - 8 4 5 - 10 - - - 

Vangjel Tavo - - - 0 0 0 - 2 - - - 

Vasilika Hysi 5 - - 16 13 10 - 10 - - - 
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Viktor Tushaj - - - 8 0 6 - 6 - - - 

Vilma Bello - - - 6 6 10 - 4 - - - 

Vullnet Sinaj - - - 2 6 10 - 3 - - - 

Xhemal Gjunkshi - - - 14 10 7 - 3 - - - 

Xhemal Qefalia - - - 4 10 10 - 4 - - - 

Xhevit Bushaj - - - 0 4 8 - 2 - - - 

Xhina Elena* - - - 0 0 2 - 2 - - - 

 

Nga tabela, me efektivitet më të lartë rezultojnë deputetët me përvojë parlamentare, që njohin mirë 

rregulloren, kompetencat, praktikat e punës dhe që i shfrytëzojnë ato pozitivisht në funksion të 

punës së tyre. Nga tabela rezulton se deputetët me efektivitet më të lartë gjatë periudhës shtator-

dhjetor 2017 janë Braçe (PS), Vokshi e Tabaku (PD), ndjekur nga Vasili (LSI), Balla e Felaj (PS), Boçi, 

Spaho e Gurakuqi (PD).  

 

Diferencat në pikë janë minimale dhe tabela ilustron tërësinë e pikëve vlerësuese pozitive e negative 

të tyre. Në listën e deputetëve me tregues negativ efektiviteti dallojnë dy deputetët që humbën 

mandatin në kuadër të dekriminalizimit, dhe përpara tyre, “të heshturit” në parlament, si dhe ish 

ministri Tahiri, nën hetim dhe pa imunitet parlamentar.  

 

TREGUESIT E EFEKTIVITETIT PER DEPUTETET 

NR EMRI / MBIEMRI PARTIA PIKE  NR EMRI / MBIEMRI PARTIA PIKE 

1. Erion Braçe PS 81  64. Eglantina Gjermeni PS 31 

2. Albana Vokshi PD 78  65. Ervin Salianji PD 31 

3. Jorida Tabaku PD 70  66. Fatmir Velaj PS 30 

4. Luçiano Boçi PD 60  67. Sadi Vorpsi PS 30 

5. Petrit Vasili LSI 60  68. Sali Berisha PD 30 

6. Taulant Balla PS 60  69. Klodiana Spahiu PS 29 

7. Ermonela Felaj PS 57  70. Rudina Hajdari PD 29 

8. Edmond Spaho PD 56  71. Agron Shehaj PD 28 

9. Alket Hyseni PS 55  72. Përparim Spahiu LSI 28 

10. Romeo Gurakuqi PD 54  73. Xhemal Qefalia PS 28 

11. Vasilika Hysi PS 54  74. Flamur Golemi PS 27 

12. Florjon Mima PD 51  75. Flamur Noka PD 27 

13. Anastas Angjeli PS 50  76. Musa Ulqini PS 27 
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14. Milva Ikonomi PS 50  77. Antoneta Dhima PS 26 

15. Besnik Baraj PS 48  78. Halim Kosova PD 26 

16. Eduart Shalsi PS 48  79. Paulin Sterkaj PS 26 

17. Valentina Duka PD 48  80. Robert Bitri LSI 26 

18. Ilir Beqaj PS 47  81. Vilma Bello PS 26 

19. Klotilda Bushka PS 47  82. Almira Xhembulla PS 25 

20. Orjola Pampuri PD 47  83. Arben Pëllumbi PS 25 

21. Tritan Shehu PD 46  84. Izmira Ulqinaku PD 25 

22. Bledar Çuçi PS 45  85. Jurgis Çyrbja PS 25 

23. Elisa Spiropali PS 45  86. Edlira Bode PS 23 

24. Grida Duma PD 45  87. Fidel Ylli PS 23 

25. Bardh Spahia PD 44  88. Luan Rama LSI 23 

26. Kejdi Mehmetaj LSI 44  89. Adelina Rista PS 22 

27. Luan Baçi PD 44  90. Edi Paloka PD 22 

28. Mimi Kodheli PS 44  91. Endri Hasa PD 22 

29. Nasip Naço LSI 44  92. Endrit Braimllari LSI 22 

30. Nora Malaj LSI 44  93. Fatmir Mediu PR 22 

31. Fatbardha Kadiu PD 43  94. Luan Duzha PS 22 

32. Blerina Gjylameti PS 42  95. Ilir Pendavinji PS 21 

33. Edmond Haxhinasto LSI 42  96. Vullnet Sinaj PS 21 

34. Klevis Balliu PD 42  100. Viktor Tushaj LSI 20 

35. Nadire Meçorapaj PD 42  97. Lorenc Luka PD 20 

36. Oerd Bylykbashi PD 42  98. Nard Ndoka PDK 20 

37. Enkelejd Alibeaj PD 41  99. Sadri Abazi PS 20 

38. Eduard Halimi PD 40  101. Isuf Çelaj PD 19 

39. Genc Pollo PD 40  102. Monika Kryemadhi LSI 19 

40. Myslym Murrizi PD 40  103. Ilir Xhakolli PS 18 
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41. Ulsi Manja PS 40  104. Lefter Koka LSI 18 

42. Adnor Shameti PS 39  105. Roland Xhelilaj PS 18 

43. Aldo Bumçi PD 39  106. Gjetan Gjetani PS 16 

44. Edmond Panariti LSI 39  107. Luan Harusha PS 15 

45. Evis Kushi PS 39  108. Nuri Belba PS 15 

46. Lindita Metaliaj PD 39  109. Rakip Suli PS 15 

47. Klajda Gjosha LSI 38  110. Tatiana Nurçe LSI 15 

48. Dashamir Shehi LZHK 37  111. Xhevit Bushaj PS 14 

49. Hekuran Hoxhalli PD 37  112. Andon Frrokaj PD 13 

50. Vangjel Dule PBDNJ 37  113. Arben Kamami PS 12 

51. Andrea Marto PS 36  114. Ilir Ndraxhi PS 12 

52. Ervin Bushati PS 36  115. Reme Lala PDIU 12 

53. Elona Gjebrea PS 35  116. Rrahman Rraja PS 12 

54. Ismet Beqiraj PS 34  117. Anduel Xhindi PS 11 

55. Pjerin Ndreu PS 34  118. Bujar Çela PS 10 

56. Xhemal Gjunkshi PD 34  119. Saimir Tahiri PS 8 

57. Dhurata Çupi PD 33  120. Tom Doshi PSD 7 

58. Edmond Leka PS 33  121. Bujar Muça PDIU 5 

59. Fadil Nasufi PS 32  122. Xhina Elena* PDIU 4 

60. Floida Kërpaçi LSI 32  123. Agron Çela LSI 3 

61. Gent Strazimiri PD 32  124. Vangjel Tavo LSI 2 

62. Shezai Rrokaj PS 32  125. Aqif Rakipi PDIU -43 

63. Bashkim Fino PS 31  126. Gledion Rehovica LSI -49 

 

 

Në treguesit final të efektivitetit sipas mesatares së partive politike rezulton se grupi parlamentar i 

PD ka tregues më të lartë efektiviteti sesa grupet e tjera. Diferenca e mesatares së PD është 13% në 

raport me treguesit mesatar të PS dhe 11% në raport me grupin parlamentar të LSI.  
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Ky shpjegim ka të bëjë me nivelin e angazhimit të 

deputetëve të PD në debatet parlamentare dhe 

në komisione, me nismat ligjore dhe 

amendamentet e paraqitura prej tyre, si dhe me 

tregues të tjerë cilësorë të vlerësimit të punës së 

deputetëve sipas tabelës së kritereve të ndjekura 

në vlerësim. 

 

 

 

3.1. DEPUTETET GRA, 14% MË SHUMË EFEKTIVE SESA DEPUTETËT BURRA 

 

Të dhënat e efektivitetit të deputetëve mbi bazën gjinore rezultojnë përsëri në favor të deputeteve 

gra. Ato kanë koeficient efektiviteti 14% më të lartë sesa deputetët meshkuj në parlament. Fakti se 

në tre deputetët me efektivitet më të lartë në parlament, dy janë deputete gra është një tregues i 

cilësisë së punës dhe përfaqësimit nga gratë deputete.  

 

Ky është një tregues i bilancit pozitiv nga ana e grave deputete, të cilat në prag të zgjedhjeve 

parlamentare 2017 lobuan për rritjen e kuotës së përfaqësimit në parlament. Aktualisht parlamenti 

ka numrin më të madh të grave deputete në periudhën post komuniste dhe ndryshimet e 

mundshme të disa mandateve (përfshirë dy mandatet e fundit të hequra nga KQZ) paralajmërojnë 

shtimin e numrit të grave deputete. 

 

 
 

 

57% 

43% 

NIVELI I EFEKTIVITETIT TE DEPUTETEVE 

GRATE BURRAT 

PARTIA PIKE MESATARE 

LSI 24,73 

PD 37,97 

PS 26,06 

PDIU 5,51% 

PSD 7% 
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3.2. PS, MË EFEKTIVËT JANË DEPUTETËT ME PËRVOJË POLITIKE 

 

Në grupin parlamentar të PS dukshëm janë renditur në krye të klasifikimit për nivelin e efektivitetit 

gjatë periudhës shtator-dhjetor 2017, deputetët me përvojë politike e parlamentare. Në krye të 

listës qëndron deputeti Braçe, I cili është deputet në parlament prej vitit 1996. Ai ka kapur kuotat 

maksimale të efektivitetit për shkak se është deputeti i vetëm socialist që ka shfrytëzuar në 

maksimum të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Ai ka propozuar ligje, amendime, ka zhvilluar 

interpelanca, ka adresuar pyetje ndaj institucioneve, ka qenë gjithashtu aktiv në debatet 

parlamentare, në debatet në komisione dhe në debatet publike.  

 

Pas tij në vendin e dytë ndodhet kreu i grupit parlamentar të PS, Balla. Treguesit e tij janë të lartë për 

shkak se ka ushtruar disa nga të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, por diferencë bën fakti se 

mungon prania dhe angazhimi i tij në komisionet parlamentare. Në vendet pasuese janë Felaj me 57 

pikë, ndjekur nga prurja e re Hyseni me 55 pikë, Hysi me 54, dy ish ministrat Ikonomi e Angjeli me 50 

pikë, Baraj e Shalsi me nga 48 pikë, etj.  

 

Si shihet nga tabela, vetëm 7 deputetë kanë vlerësim mbi mesataren, pra mbi 50 pikë, ndërkohë që 

vetëm një deputet, Tahiri, ka vlerësim nën 10 pikë. Në vendet e fundit të listës së efektivitetit 

ndodhen kryesisht deputetët që nuk kanë pasur angazhim në debatet parlamentare në seanca dhe 

në komisione. 

 

TREGUESIT E EFEKTIVITETIT -  GRUPI I PS 

EMRI I DEPUTETIT PIKET  EMRI I DEPUTETIT PIKET 

Erion Braçe 81  Xhemal Qefalia 28 

Taulant Balla 60  Flamur Golemi 27 

Ermonela Felaj 57  Musa Ulqini 27 

Alket Hyseni 55  Antoneta Dhima 26 

Vasilika Hysi 54  Paulin Sterkaj 26 

Anastas Angjeli 50  Vilma Bello 26 

Milva Ikonomi 50  Almira Xhembulla 25 

Besnik Baraj 48  Arben Pëllumbi 25 

Eduart Shalsi 48  Jurgis Çyrbja  25 

Ilir Beqaj 47  Edlira Bode 23 

Klotilda Bushka 47  Fidel Ylli 23 
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Bledar Çuçi  45  Adelina Rista 22 

Elisa Spiropali 45  Luan Duzha 22 

Mimi Kodheli 44  Ilir Pendavinji 21 

Blerina Gjylameti 42  Vullnet Sinaj 21 

Ulsi Manja  40  Sadri Abazi 20 

Adnor Shameti   39  Tatiana Piro 15 

Evis Kushi 39  Ilir Xhakolli 18 

Andrea Marto 36  Roland Xhelilaj 18 

Ervin Bushati 36  Gjetan Gjetani 16 

Elona Gjebrea 35  Luan Harusha 15 

Ismet Beqiraj 34  Nuri Belba  15 

Pjerin Ndreu 34  Rakip Suli 15 

Edmond Leka  33  Xhevit Bushaj 14 

Fadil Nasufi 32  Arben Kamami 12 

Bashkim Fino 31  Ilir Ndraxhi 12 

Eglantina Gjermeni 31  Rrahman Rraja 12 

Fatmir Velaj 30  Anduel Xhindi 11 

Sadi Vorpsi 30  Bujar Çela 10 

Klodiana Spahiu 29  Saimir Tahiri 8 

 

 

3.3. PD, SUKSESI I GRAVE DEPUTETE DHE PRURJEVE TË REJA 

 

Në listën e efikasitetit të grupit parlamentar të PD kryesojnë dy gra deputete, Vokshi e Tabaku, secila 

me përvojë parlamentare dhe mjaft aktive në të gjithë komponentët e përfaqësimit. Në listën 

prioritare të PD gjenden edhe disa nga prurjet e reja në zgjedhjet e fundit, përfshirë dy figurat 

akademike Gurakuqi e Duka, si dhe politikanët e tjerë Pampuri, Duma, Spahia, Baçi e Kadiu. Brenda 

listës kryesuese kanë zënë vend edhe deputetët me përvojë Boçi, kryetari i grupit Spaho, ish ministri 

Mima, ish kryetari Shehu etj. Në grupin e PD gjenden 6 deputetë që kanë koeficient efikasiteti më të 

lartë sesa 50%, dhe se asnjë deputet nuk ka kuota nën 10%.  
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Në listën e PD ka deputetë drejtues, përfshirë zv/kryetari I Kuvendit Paloka apo ish kryetari Berisha, 

kryetarët e partive aleate Mediu e Ndoka, ish ministrat Noka e Kosova, që kanë tregues minimal, 

disa herë më të ulët sesa kryesueset e listës. Kjo vjen ngaqë pjesa më e madhe e tyre nuk kanë qenë 

aktiv në debatet parlamentare në séance dhe sidomos kanë rekorde simbolike ose negative në 

pjesëmarrjet e debatet në komisionet parlamentare apo në nismat e munguara ligjore. 

 

TREGUESIT E EFEKTIVITETIT -  GRUPI I PD 

EMRI I DEPUTETIT PIKET  EMRI I DEPUTETIT PIKET 

Albana Vokshi 78  Lindita Metaliaj 39 

Jorida Tabaku  70  Dashamir Shehi 37 

Luçiano Boçi 60  Hekuran Hoxhalli 37 

Edmond Spaho 56  Vangjel Dule 37 

Romeo Gurakuqi  54  Xhemal Gjunkshi 34 

Florjon Mima 51  Dhurata Çupi 33 

Valentina Duka 48  Gent Strazimiri  32 

Orjola Pampuri 47  Ervin Salianji 31 

Tritan Shehu 46  Sali Berisha 30 

Grida Duma 45  Rudina Hajdari 29 

Bardh Spahia 44  Agron Shehaj 28 

Luan Baçi 44  Flamur Noka 27 

Fatbardha Kadiu 43  Halim Kosova 26 

Klevis Balliu 42  Izmira Ulqinaku 25 

Nadire Meçorapaj 42  Edi Paloka 22 

Oerd Bylykbashi  42  Endri Hasa 22 

Enkelejd Alibeaj  41  Fatmir Mediu  22 

Eduard Halimi  40  Lorenc Luka 20 

Genc Pollo 40  Nard Ndoka 20 

Myslym Murrizi 40  Isuf Çelaj 19 

Aldo Bumçi 39   Andon Frrokaj 13 
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3.4.  LSI, E VETMJA KU KRYESON HIREARKIA E GRUPIT 

 

Në listën e deputetëve të LSI kryetari i grupit parlamentar ka edhe kuotat më të larta në treguesit e 

efektivitetit. Ish kryetari Vasili ka 60 pikë, dukshëm në diferencë më vendet e tjera pasuese, ku 

spikatin deputetja e re në moshë Mehmetaj dhe prurja e re Nora Malaj, secila me 44 pikë. Figurat 

me përvojë politike si ish ministrat Naço, Haxhinasto e Panariti gjithashtu kanë pozicione të larta në 

renditje. Në pjesën e fundit të listës krahas deputetit që humbi mandatin, Rehovica, ndodhen edhe 

deputetët pa angazhime në seancat plenare dhe në komisionet parlamentare, si dhe deputetë që 

janë inaktiv ose të penalizuar nga Kuvendi për shkelje të Rregullores. 

 

 

TREGUESIT E EFEKTIVITETIT -  GRUPI I LSI 

EMRI I DEPUTETIT PIKET  EMRI I DEPUTETIT PIKET 

Petrit Vasili 60  Robert Bitri 26 

Kejdi Mehmetaj 44  Luan Rama 23 

Nasip Naço 44  Endrit Braimllari 22 

Nora Malaj 44  Viktor Tushaj 20 

Edmond Haxhinasto 42  Monika Kryemadhi 19 

Edmond Panariti   39  Lefter Koka 18 

Klajda Gjosha  38  Agron Çela 3 

Floida Kërpaçi 32  Vangjel Tavo 2 

Shezai Rrokaj 32    

Përparim Spahiu 28  Gledion Rehovica -49 
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4.  AKTET E MIRATUARA DHE PROBLEMATIKAT E FUNKSIONIMIT 

 

Bilanci kryesor i punës së Kuvendit matet me aktet ligjore që ai shqyrton e miraton. Në praktikën 

parlamentare nuk ka standarde e rregulla fikse mbi numrin e akteve që mund apo duhet të miratojë 

një parlament, por numri i akteve mbetet një tregues me rëndësi për efektivitetin e një parlamenti. 

Kuvendi ka brenda tij mekanizma institucionalë dhe përfaqësues, dhe se aktiviteti i tij nuk është i 

kufizuar vetëm në miratimin e akteve. ISP ka monitoruar mënyrën e funksionimit të parlamentit dhe 

të grupeve parlamentare, komisionet dhe rastet e konfliktit të interesit apo shqetësimeve që lidhen 

me cilësinë e përfaqësimit të deputetëve. 

 

 

4.1. AKTET E KUVENDIT: 12 MË PAK SESA MË 2016 

Në rreth 115 ditë të legjislaturës së re Kuvendi ka miratuar 86 akte, nga të cilat 7 ligje. E shprehur në 

terma krahasues, nëse më 2016 në të njëjtën periudhë parlamenti pati miratuar 16 ligje aktualisht 

kemi vetëm 6 ose një ligj në çdo 20 ditë. Edhe në përmbledhjen e akteve kemi 86 akte më 2017 nga 

98 akte më 2016, pra 12 më pak.  

 

Numri i amendimeve në ligje dhe i rezolutave është i barabartë në dy periudhat, numri i ratifikimeve, 

interpelancave apo i vendimeve të miratuara ka diferencë pozitive më 2017 në krahasim me 2016, 

kurse numri i akteve zgjedhore është në rënie. Duhet theksuar se në numrin e akteve të miratuara 

më 2017, bëjnë pjesë rreth 10-12 vendime teknike që kanë të bëjnë me përbërjen e komisioneve 

apo lëvizje të deputetëve në komisione, - pra me aspekte teknike të organizimit parlamentar pa 

ndonjë impakt apo interes publik. 

 

NUMRI I AKTEVE TE PARLAMENTIT (SHTATOR-DHJETOR 2016 DHE 2017)  

VITI SEANCA LIGJE AMENDIME RAT/VEN/INT ZGJEDHJE REZOLUTE TOTAL 

1.9-31.12.2016 16 27 10 33 10 2 98 

1.9-31.12.2017 18 7 10 42 7 2 86 

DIF 2017-2016 2 -20 0 9 -3 0 -12 

 

Vlen të theksohet se një sërë aktesh parlamentare me rëndësi, sidomos ligje që kanë të bëjnë me 

jetësimin e reformës në drejtësi, Kodi i Sjelljes, etj, ende janë në axhendën parlamentare.  

 

Parlamenti aktual vijon të ketë të njëjtin staf mbështetës juridik (në numra) dhe se një numër 

deputetësh janë shprehur kritikë për kushtet në të cilat deputetët punojnë dhe mangësitë që kanë 
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në staf, në burime financiare, në mundësinë për të tërhequr konsulentë të jashtme dhe në elementë 

të tjerë, të cilët sipas tyre, do të ndihmonin për rritjen e cilësisë së ligjeve dhe natyrshëm edhe të 

sasisë së tyre. 

 

 

4.2. PRAKTIKA ABUZIVE ME FORMIMIN E GRUPEVE PARLAMENTARE 

 

Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të datës 25 qershor 2017 dhe në Rregulloren e 

Kuvendit, parlamenti i ri do të duhej të kishte tre grupe parlamentare, grupin e PS (74 deputetë), 

grupin e PD (43 deputetë) dhe grupin e LSI (19) deputetë. Jashtë tyre PDIU fitoi tre mandate dhe PSD 

1 mandat. Brenda listës shumë-emërore të PD fituan mandate parlamentare F.Mediu (PR), N.Ndoka 

(PDK), Vangjel Dule (PBDNJ) dhe Dashamir Shehi (LZHK). Katër deputetë mbetën pa grup 

parlamentar, T.Doshi i PSD dhe tre deputetët e PDIU, A.Rakipi, R.Lala dhe B.Çela.  

 

Sipas nenit 15 të Rregullores së Kuvendit, “deputetët mund të formojnë grupe parlamentare sipas 

përkatësisë partiake ose orientimit politik. Për krijimin e një grupi parlamentar kërkohet një 

minimum prej 7 deputetësh“.  Praktika është e thjeshtë: “brenda 3 ditëve nga data e zgjedhjes së 

Kryetarit të Kuvendit, çdo deputet deklaron me shkrim se në cilin grup parlamentar bën pjesë“ dhe se 

edhe “deputetët që zgjidhen gjatë legjislaturës, brenda 3 ditëve nga kryerja e betimit, bëjnë 

deklarimin me shkrim se cilit grupi parlamentar i përkasin“. Nëse një parti ka grup parlamentar, ajo 

përveç përfitimeve politike (e drejta në përfaqësim në strukturat e Kuvendit dhe delegacionet, në 

protokoll dhe në shprehje për çdo vendim në Kuvend), përfiton falas mjedise pune dhe pajisjet e 

nevojshme për funksionimin e tyre, sekretari administrative dhe këshilltarë.  

 

Praktika abuzive e deklarimit formal e krijimit të grupeve formale parlamentare u aplikua edhe në 

shtator 2017. Partia Demokratike vendosi që të krijojë një grup tjetër opozitar në emër të Partisë 
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Republikane. Për pasojë, PD urdhëroi gjashtë deputetë të saj (Fatbardha Kadiu, Hekuran Hoxholli, 

Isuf Çelaj, Lindita Metaliaj, Nadire Meçorapaj dhe Orjona Pampuri) të deklarohen në emër të PR dhe 

që bashkë me deputetin Mediu të krijojë një grupin parlamentar republikan. Dallimi i kësaj praktike 

me ato në të kaluarën lidhet me faktin se zakonisht partitë e mëdha kanë dhuruar 1-3 deputetë për 

të krijuar grupe fiktive, kurse në rastin konkret janë dhuruar direkt gjashtë deputetë dhe indirekt 

edhe deputeti i shtatë. Dallim tjetër është fakti se PD nuk ndoqi të njëjtën praktikë edhe me aleatët 

e tjerë, PBDNJ, PDK e LZHK, të cilat gjithashtu indirekt kanë nga një mandat parlamentar.  

 

Arsyeja është thellësisht politike. PR shihet si aleati kryesor me PD dhe aleat i përhershëm elektoral, 

një garanci me rëndësi në formësimin e strukturës së KQZ dhe të administrimit zgjedhor në Shqipëri. 

Sipas Kodit Zgjedhor, neni 14, “anëtari i gjashtë i KQZ-së zgjidhet nga kandidatura të propozuara nga 

grupime deputetësh të partive të opozitës parlamentare, përjashtuar partinë më të madhe të 

opozitës”. Për shkak se PR, PDK, LZHK e PBDNJ janë opozitë dhe kanë vetëm nga një mandat 

parlamentar, PR do humbiste pozitat e aleatit të privilegjuar dhe PD do humbiste aleatin e saj 

historik. Për pasojë, krijimi i një grupi formal parlamentar e bën automatikisht PR përfituese të kësaj 

klauzole në Kodin Zgjedhor, dhe më pas me të njëjtin kriter edhe përfituese në formësimin e KZAZ-ve 

dhe strukturave të tjera të administrimit zgjedhor. 

 

Praktika abuzive e grupeve fiktive parlamentare nuk u kundërshtua as nga palët e tjera politike, dhe 

nuk pati nisma ligjore apo angazhime politike për ndërhyrje në Rregullore për korrektimin e saj në të 

ardhmen. Mbajtja në fuqi e kësaj praktike abuzive përbën devijim në vlerat e parlamentarizmit dhe 

ushqen një sistem fiktiv përfaqësimi. Për më tepër, kalimi formal i deputetëve tek grupet fiktive 

parlamentare  dëmton ndjeshëm kredencialet dhe besueshmërinë e tyre publike.  

 

Paradoksi i sistemit informal të trafikimit të mandateve në funksion të grupeve fiktive parlamentare 

është aq i madh saqë p.sh, grupi parlamentar i PR nuk ka zhvilluar asnjëherë një mbledhje, të gjithë 

deputetët marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e grupit të PD dhe votojnë aty, dhe se ata sipas 

statutit të partive respektive janë njëherësh anëtarë të Këshillave Kombëtare në dy parti të 

ndryshme, në PD dhe në PR. Vlen të theksohet edhe fakti se në asnjë nga diskutimet e tyre 

parlamentare gjatë sesionit të vjeshtës 2017 asnjëri nga gjashtë deputetët nuk ka cituar grupin e vet 

parlamentar dhe as Partinë Republikane, të cilës “zyrtarisht” i përkasin, përkundrazi, ligjërimi i tyre 

ka qenë konstant me citime nga PD dhe programi apo vendimmarrja e saj politike. 

 

Për shkak se PS fitoi e vetme 74 mandate parlamentare, ajo nuk ishte më e interesuar të krijojë grup 

fiktiv paralel me PDIU (PDIU ka 3 mandate, do duheshin edhe 4 mandate të tjera), siç ka vepruar në 

legjislaturën e kaluar parlamentare ku PS i dhuroi një deputet PDIU dhe LSI i dhuroi dy deputetë të 

tjerë. Dy nga deputetët e dhuruar më 2016, Xhindi i PS dhe Rehovica i LSI, u rizgjodhën më 2017 me 

partitë e tyre reale politike. Nga ana tjetër, as LSI me 19 deputetë nuk vijoi praktikën e dhurimit të 

mandateve për krijimin e grupeve fiktive, kryesisht për shkak të mungesës së kohës në dispozicion 

për të krijuar aleanca opozitare dhe rivalitetit tradicional që ka pasur me partitë e tjera të mbetura 

pa grup në parlament. 
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4.3. PROBLEMATIKA ME PËRBËRJEN E KOMISIONEVE PARLAMENTARE  

 

Në dallim nga legjislatura e mëparshme mazhoranca e majtë ndërhyri më një vendim të Kuvendit, 

për të ndryshuar formulën e përfaqësimit të deputetëve në Komisione. Për të evituar mungesat e 

kuorumit të mbledhjeve (një problematikë e madhe në të kaluarën, sidomos kur opozita aplikonte 

bojkot të komisioneve) PS inicioi ndryshimin e Rregullores duke i mundësuar deputetëve të jenë 

njëherësh anëtarë në dy komisione të ndryshme.  

 

Sipas nenit 20 të Rregullores “në komisionet e përhershme marrin pjesë të gjithë deputetët dhe 

përbërja e tyre” dhe se “si rregull, deputeti mund të jetë anëtar vetëm i një komisioni të përhershëm. 

Në respektim të raporteve shumicë parlamentare - opozitë, deputetë të caktuar mund të jenë 

anëtarë të jo më shumë se dy komisioneve të përhershme“. Një arsye për këtë ndërhyrje në 

rregullore lidhet edhe me faktin se 13 ministra janë deputetë dhe nuk mund të jenë anëtar në 

Komisione, e për pasojë, për ndarjen mbeten në dispozicion vetëm 127 deputetë nga 140 gjithsej. 

 

Nga të dhënat e periudhës shtator-dhjetor 2017 rezulton se rreth 20 deputetë morën pjesë në dy 

komisione, nga të cilët, dy janë deputetë të PD (J.Tabaku e G.Duma) dhe 18 janë deputetë të PS 

(A.Rista, A.Shameti, A.Marto, A.Xhambulla, A.Kamani, B.Çuçi, E, Gjermeni, E.Spiropali, E.Gjebrea, 

E.Kushi,  E.Bushati, F.Velaj, I.Pendjavinji, K.Spahiu, K. Bushka, M.Ulqini, R.Xhelilaj dhe V.Hysi).  

 

Rreth 18 deputetë të tjerë morën pjesë në mbledhje të veçanta të komisioneve në rolin e deputetit 

zëvendësues.  Në këtë listë janë R.Hajdari (PD), K.Gjosha (LSI), T.Shehu (PD), I.Beqiraj (PS), N.Malaj 

(LSI), A.Dhima (PS), K.Spahiu (PS), E.Leka (PS), V.Sinaj (PS), E.Panariti (LSI), E.Felaj (PS), Xh.Qefalia 

(PS), A.Pelumbi (PS), E.Salianji (PD), E.Hasa (PD), B.Baraj (PS) dhe I.Beqja (PS). Si rrjedhojë, rezulton 

se duke shfrytëzuar edhe pozicionin e deputetit zëvendësues, ka deputetë që kanë marrë njëherësh 

pjesë në tre komisione parlamentare, ndërkohë që Rregullorja përcakton detyrimin për të qenë në 

vetëm dy komisione parlamentare.  

 

Neni që lidhet me përbërjen e Komisioneve vijon të mos respektohet edhe në formën e tanishme 

pas ndryshimeve të fundit në shtator. Konkretisht, disa deputetë, përfshirë kryetarin e PD Basha, 

kryetari i Kuvendit Ruçi dhe ish kryetari i PD Berisha nuk janë anëtar në asnjë komision parlamentar.  

Rregullorja e Kuvendit nuk bën dallimin midis qenies deputet dhe qenies funksionar në Kuvend apo 

në parti politike, si p.sh, kryetar Kuvendi, kryetar grupi parlamentar, zv/kryetar Kuvendi apo kryetar i 

partisë më të madhe të opozitës. Për sa kohë kjo klauzolë sqaruese dhe diferencuese mungon, 

mbetet në fuqi përcaktimi “të gjithë deputetët”, ku hyjnë edhe zotërinjtë Ruçi, Basha, Berisha, Balla 

apo Spaho.  

 

Për evitimin e kësaj shkeljeje do të duhet amendim në Rregulloren e Kuvendit, por edhe për rastet 

jashtë funksioneve, zbatim rigoroz i Rregullores së Kuvendit. 
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4.4. PROBLEMATIKA TË PUNËS SË KOMISIONEVE PARLAMENTARE 

 

Ekipet monitoruese të ISP në komisione kanë konstatuar, se krahas sjelljes korrekte dhe elementëve 

pozitive që janë përcaktuar edhe në Rregulloren e Kuvendit, gjatë punës së Komisioneve janë 

konstatuar edhe disa problematika shqetësuese. Ndër më kryesoret janë: 

 

 Pjesa më e madhe e mbledhjeve të komisioneve kanë nisur me vonesë nga orari i lajmëruar 

dhe se gjatë mbledhjeve në tërësi nuk janë respektuar disa nga rregullat etike të punës, 

përfshirë edhe ndërhyrjet e komentet paralele gjatë diskutimeve të deputetëve rivalë, 

përdorimi masiv gjatë punimeve i celularëve, lëvizjet e vazhdueshme brenda apo largimi nga 

komisioni pas regjistrimit të prezencës, etj. Ka pasur raste gjithashtu të shumta kur 

deputetët në komisione kanë kryer telefonata gjatë kohës që vijonin diskutimet, akt që bie 

në kundërshtim me nenin 67 të Rregullores së Kuvendit. 

 

 Në tërësi, sa herë ka qenë e pranishme media në komisionet parlamentare, debati midis 

deputetëve ka qenë i zjarrtë, politik dhe shpesh konfliktual. Në rastet kur media nuk ka qenë 

e pranishme, debati ka qenë i qetë, i shkurtër dhe kryesisht procedural. 

 

 Procesverbalet e Komisioneve janë publikuar jashtë afatit që përcaktohet nga Rregullorja 

dhe në disa raste, nuk janë publikuar ende. Arsyetimi i komisionit se kjo ndodh për arsye 

teknike mund të qëndrojë për vonesën, por jo për mos publikimin e tyre brenda një afati 

tjetër të arsyeshëm. 

 

 Niveli i debatit në komisione, sidomos në rastet e çështjeve me impakt publik, siç janë rastet 

e debatit mbi sigurinë, policinë, ish ministrin e brendshëm, koncesionet, etj, ka pasur debate 

që kanë tejkaluar rregullat etike, me akuza e denigrime personale e politike.  

 

 Monitoruesit kanë raportuar se në tërësi në komisione, kur bëhen votime, nuk deklarohet në 

fundin e tyre numri i votave pro apo kundër, por thjesht konfirmohet miratimi apo rrëzimi i 

aktit në shqyrtim.  

 

 Në disa mbledhje të komisioneve deputetët e PD kanë marrë pjesë vetëm në minutat e para. 

Pas deklaratave politike ata janë larguar nga mbledhja. 

 

 Në rastin e vizitave të deputetëve/komisioneve në institucionet e tjera ekzekutive ose të 

pavarura që janë në fokus të komisionit, pjesëmarrja e deputetëve ka qenë përgjithësisht e 

ulët, sidomos kanë munguar ndjeshëm deputetët e opozitës. 
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4.5. KONFLIKTI I INTERESIT: DEPUTETËT DHE LIGJET PËR “BIZNESET E TYRE”  

 

Legjislacioni mbi konfliktin e interesave, Kodi i Sjelljes së deputetëve (ende në proces miratimi) dhe 

një sërë aktesh të tjera rregullatore ligjore dhe administrative theksojnë nevojën e eliminimit të 

konfliktit të interesit në vendimmarrjet publike e politike. Sipas nenit 4 të projektit mbi Kodin e 

Sjelljes, “konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë 

të deputetit, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të 

ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të 

tij publike”.  

 

Kodi detyron deputetët të “dorëzojnë deklaratën e plotësuar të interesave pranë Shërbimit të 

Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve, që është struktura përgjegjëse në shërbim të 

deputetëve për deklarimin e rasteve të konfliktit të interesave”, si dhe “nëse gjatë shqyrtimit të 

projekt-akteve në komisione ose në seancë plenare, deputeti konstaton konfliktin e interesit, ai 

plotëson deklaratën e konfliktit të interesit rast pas rasti”. Pavarësisht se Kodi i Sjelljes është ende 

draft, të njëjtat parime të mësipërme gjenden të ligjëruara prej vitit 2005 në ligjin nr 9367, datë 

7.4.2005 Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, ligj i 

amenduar më 2006, 2012 dhe 2014. 

 

Nga praktikat e mira të transparencës vijojnë të bëjnë përjashtim një numër deputetësh (rreth 20 

deputetë), të cilët bëjnë pjesë në komisione, ku debatohen dhe vendosen taksa, praktika, ligje që 

lidhen edhe me biznesin e tyre personal ose familjar. Konkretisht, në Komisionin për Ekonomi e 

Financa gjenden pesë biznesmenë me konflikt interesi ndaj vendimeve që marrin në rastet e 

shqyrtimit të akteve që lidhen edhe me biznesin personal apo familjar. Gjithashtu në Komisionin e 

Sigurisë gjenden tre deputetë, të cilët direkt (personalisht) ose indirekt (familjarisht) kanë biznese 

private në fushën e sigurisë dhe rendit publik, siç gjenden edhe të paktën dy deputetë të akuzuar për 

vepra penale të ndryshme në të kaluarën. Edhe në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë 

dhe Mjedisin gjenden shtatë deputetë që kanë aktivitete private prodhuese dhe tregtues, pra në 

fushën në të cilën ata shqyrtojnë dhe marrin vendime. Elementë të tillë të konfliktit të interesit 

gjenden edhe në komisionet e tjera, përfshirë në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit 

Publik si dhe në Komisionin për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. 

 

 

4.6. NGA 32 DEPUTETË MASR KONFIRMON VETËM 5 RASTE NJOHJEJE TE STUDIMEVE 
JASHTE VENDIT 

 

Për shkak se një numër deputetësh kanë deklaruar se kanë përfunduar studimet bachelor, master 

apo doktoraturë në universitete të ndryshme jashtë Shqipërisë, ISP iu drejtua Ministrisë së Arsimit, 

Sporteve dhe Rinisë (MASR) me listën e deputetëve dhe kërkesën për informacion, për verifikimin se 

cilët nga deputetët kanë kryer njohjen e diplomës së studimeve jashtë në MAS. Njohja e diplomës së 

studimeve të kryera jashtë vendit është detyrim ligjor për cdo individ që dëshiron të aplikojë, të 

punësohet ose të jetë drejtues në administratën publike dhe në sektorin publik në Shqipëri. Për 
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rastin e politikanëve ky standard nuk është kërkesë ligjore, por është kërkesë morale, pasi ka të bëjë 

me transparencën përpara publikut, si dhe me ndjekjen e standardeve të njëjta me pjesën tjetër të 

qytetarëve që janë të detyruar të bëjnë njohjen e diplomave të fituara jashtë vendit. 

 

Në kërkesën e ISP citoheshin deputetët A.Vokshi, A. Bumci, A. Hyseni, A. Ahmetaj, B. Çuçi, B. 

Gjylameti, D. Gjiknuri, D. Bushati, E.Bode, E.Spiropali, E.Gjermeni, E.Gjebrea, E.Hasa, E.Bushati, 

E.Kushi, F.Velaj, G.Pollo, J.Tabaku, K.Gjosha, K.Balliu, L.Koka, L.Basha, M.Kumbaro, P.Vasili, O.Xhaçka, 

R.Hajdari, S.Abazi, S.Mesi, Sh.Rokaj, T.Balla, T.Doshi, V.Duka. Mbështetur në përgjigjen zyrtare të 

MASR adresuar ISP me 29.12.2017 rezulton se vetëm 5 deputetë kanë bërë njohjen e diplomave të 

studimeve në MASR. Konkretisht, studimet bachelor Spiropali (PS) në SHBA dhe Hasa (PD) në Itali, 

studimet master Vokshi (PD) në SHBA, diplomë specializimi Bode (PS) në Itali dhe doktoraturë 

Gjebrea (PS) në Mbretërinë e Bashkuar. MASR njoftoi se për emrat e tjerë të listës së paraqitur nga 

ISP nuk ka informacion njohjeje në këtë institucion.  

 

Është e qartë se për disa prej deputetëve me përvojë të gjatë profesionale i kanë kryer studimet 

jashtë vendit në periudhën përpara 1990 ose në dekadën e parë të vitit 1990, dhe për një pjesë të 

tyre ekzistojnë të dhëna të njohura publike mbi studimet e përfunduara. Të tillë janë sidomos ata që 

vijnë nga postet akademike. Megjithatë mbetet shqetësim fakti se për disa nga emrat e listës, 

sidomos prurjet e reja politike me përvojë minimale në sektorin publik në dhe në politikë, por të 

reklamuar nga partitë si prurje cilësore me diploma perëndimore, - nuk ka informacion njohës dhe 

miratues nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë. Madje kemi pasur dy raste kur është raportuar 

nga media se diplomat e deklaruara nga deputetë të caktuar janë fiktive, si dhe raste kur është 

raportuar se ndjekja e studimeve nuk është e barasvlershme me përfundimin e suksesshëm të tyre. 

Në listë kemi një rast të një deputeti që deklaron se ka mbaruar studimet në Maqedoni, por që sipas 

MASR nuk ka konfirmim në këtë institucion për njohje të diplomës së tij. Deklarimi i rremë është dhe 

përbën vepër penale. 

 

ISP vlerëson se është përgjegjësi e Kuvendit dhe e grupeve parlamentare respektive që të kërkojë 

nga deputetët të dhëna të verifikueshme për formimin e tyre universitar, si dhe ti bëjë ato publike. 

Për sa kohë ky informacion nuk posedohet dhe nuk provohet, më së paku deputetët do të duhet të 

mos përdorin tituj dhe kualifikime, të cilat zyrtarisht ende nuk janë njohur nga shteti shqiptar.   
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5. KUVENDI, RISITE DHE PROBLEMATIKAT 

Parlamenti i ri paraqet përbërje të re në drejtimin e tij dhe ka pritshmëri të larta për përmirësim të 

cilësisë së drejtimit dhe të funksionit në raport me përvojën e legjislaturës së kaluar. 

Tradicionalisht çdo drejtim i ri i parlamentit shoqërohet me risi, sidomos në vitin e parë të 

funksionimit të tij. Këto elementë mund të jenë çështje vullneti politik, vizion i ri drejtimi, por 

edhe mund të kenë vetëm natyrë kalimtare, të krijuara vetëm në funksion të imazhit. ISP ka 

monitoruar ecurinë e punës së parlamentit edhe në aspektin funksional të tij dhe ka evidentuar 

risi e probleme që meritojnë vëmendje.  

 

 
5.1. RISITË DHE ZHVILLIMET POZITRIVE 

 

Drejtimi i ri i Kuvendit nga kryetari Ruçi dhe zv/kryetarët Hysi e Paloka është dukshëm më i rregullt 

në aspektin procedurial dhe formal sesa në legjislaturën e kaluar. Janë disa aspekte teknike që e 

vërtetojnë këtë gjetje. Gjatë legjislaturës së kaluar shumë rrallë ka ndodhur që seanca plenare të 

mblidhet në orën e lajmëruar në njoftimin zyrtar. Një numër deputetësh patën ngritur shqetësimin 

se punimet fillonin me 30-90 minuta më vonë, në varësi nga axhenda dhe aktualiteti politik. Gjatë 

periudhës shtator-dhjetor 2017 mbi 90% e seancave parlamentare kanë nisur në orën e caktuar, 

madje disa seanca kanë nisur në orët e hershme të mëngjesit, 08:30 – 09:00. 

 

ISP ka konstatuar se ankesat për shkelje të Rregullores së Kuvendit kanë qenë më të pakta sesa në të 

njëjtën periudhë të vitit të kaluar ose në periudhën e njëjtë të legjislaturës së kaluar. Ka pasur 

gjithashtu raste kur drejtuesit e Kuvendit kanë kërkuar ndjesë publike kur procedura është cenuar, 

një reflektim i nevojshëm për mospërsëritje në të ardhmen. 

 

Sipas raportuesve të ISP, Kuvendi ka qenë më i hapur në raport me grupet monitoruese. Nëse në 

legjislaturën e kaluar Kuvendi me pretekste teknike pamundësoi që monitoruesit e Institutit të 

Studimeve Politike të ndiqnin seancat dhe komisionet parlamentare, në rastin aktual Kuvendi dha 

miratim të menjëhershëm dhe mundësoi praktikisht ndjekjen e plotë të tyre. 

 

Në vlerësimet pozitive mund të renditen edhe disa elementë të tjerë, si p.sh, pati disa përpjekje për 

rritjen e bashkëpunimit me shoqërinë civile përmes aktiviteteve, ftesave për debat, konsultimeve, 

etj. Gjithashtu pati disa nisma të komisioneve parlamentare për të kryer vizita pune në institucionet 

ekzekutive ose institucionet e tjera që janë në fokus të aktivitetit të këtyre komisioneve. 

 

Më 19 dhjetor Kuvendi organizoi një tryezë konsultimi me përfaqësues të institucioneve 

Kushtetuese, përfaqësues diplomatikë, të organizatave ndërkombëtare dhe të aktorëve të shoqërisë 

civile që kanë në fokus parlamentin. Në këtë takim u krijua mundësia që palët e interesuara të 

shprehin opinione të tyre, përfshirë adresimin e kritikave për aspekte të ndryshme të funksionimit të 

parlamentit ose sugjerime për përmirësime në të ardhmen. 
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Kuvendi zhvilloi gjithashtu disa aktivitete sensibilizuese me efekt pozitiv publik, përfshirë një seancë 

përkujtimore për deputetët e ekzekutuar në vitet 1946-1947, seancë sensibilizimi kundër dhunës në 

familje apo dhunës ndaj grave, si dhe aktivitete të tjera promovuese e sociale.  

 

 

5.2. PROBLEMET KRITIKE QË LIDHEN ME TRANSPARENCËN 

 

Në dy raste Kuvendi ka zhvilluar seanca plenare të gjata (deri pas orës 02), në orë të tilla ku vetë 

parlamenti nuk ka impakt publik, votuesit dhe qytetarët nuk kanë mundësi apo interes të jenë në 

ndjekje të punimeve të parlamentit dhe vetë deputetët janë të mbingarkuar me punime, diskutime 

dhe detyrime procedurale. Fenomene të tilla kanë ndodhur edhe në të kaluarën, por në çdo rast, si 

dje ashtu edhe sot, janë negative dhe jo funksionale. Kuvendi duhet të gjejë mekanizmin e 

programimit më të mirë të axhendës, në mënyrë që të krijojnë lidhje funksionale qoftë me 

zgjedhësit e publikun ashtu edhe midis vetë deputetëve dhe aktivitetit të tyre parlamentar. 

 

Probleme janë shfaqur edhe në disa aspekte të tjera që kanë të bëjnë me Kuvendin. Për shembull, ka 

pasur raste kur PS ka lajmëruar se ka zhvilluar mbledhje të përbashkët të grupit dhe të kryesisë në 

mjediset e Kuvendit, gjë që bie ndesh me funksionin e Kuvendit. Gjithashtu ka pasur raste kur media 

është ndeshur me vështirësi për të ndjekur punimet parlamentare dhe për të raportuar mbi to, 

ashtu edhe raste të tjera kur në emër të Kuvendit janë dhënë deklarime që dukshëm përcjellin 

mesazhe politike të njëanshme. 

 

Lidhur me sistemin e informimit publik, sidomos bazën e të dhënave që Kuvendi duhet të publikojë 

në dispozicion të qytetarëve dhe në mbështetje të Rregullores dhe Ligjit mbi të Drejtën e Informimit, 

Kuvendi ishte dukshëm nën nivelet e legjislaturës së kaluar. Për shembull, deri në fundin e dhjetorit 

të vitit 2017 ende në faqen zyrtare të Kuvendit nuk figuronin të publikuar procesverbalet e disa 

seancave plenare ose komisioneve parlamentare (mungon publikimi ose mungon aksesi publik). 

 

Konkretisht nga monitorimi në javën e fundit të dhjetorit 2017 rezultoi se mungonin 6 procesverbale 

të Komisionit të Ligjeve, 5 procesverbale të Komisionit të Sigurisë Kombëtare, 2 të Komisionit të 

Politikës së Jashtme, 1 i Komisionit të Integrimit,  3 të Komisionit të Shëndetësisë, 5 të Komisionit të 

Tregtisë dhe Mjedisit, 11 të Komisionit të Financës dhe Ekonomisë, dhe 1 nga Komisioni i Medias dhe 

Edukimit. Në total mungojnë 34 procesverbale të punës së Komisioneve të Përhershme 

Parlamentare. Gjithashtu, janë hedhur por nuk hapen për publikun për shkak të problemeve teknike 

në serverin e Kuvendit, rreth 7 procesverbale (5 nga Komisioni i Ligjeve dhe 2 nga Komisioni I 

Shëndetësisë), si dhe 2 seanca plenare.  

 

Pavarësisht se Rregullorja përcakton afate strikte të publikimit të procervebalit të Komisioneve, të 

seancave plenare, të votimit, të akteve, etj, apo detyrimin që çdo seancë plenare të miratohet 

procesverbali i seancës paraprake, gjatë monitorimit është konstatuar se këto dy përcaktime ligjore 

nuk janë respektuar. Kemi konstatuar raste të shumta kur procesverbalet dhe dokumentacioni tjetër 

I Kuvendit janë publikuar me shumë vonesë, ose siç u referua më sipër, nuk janë publikuar fare. 
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Një problematikë të tjetër lidhet me gabimet në zbardhjen teknike të akteve të Kuvendit, sidomos në 

rastet e referimeve ndaj deputetëve. Për shkak se disa deputetë kanë dy mbiemra (vajzërisë dhe të 

martesës), kemi konstatuar rreth 15 raste kur në dokumentacionin parlamentar citimet e 

deputetëve të tillë bëhen të pjesshme, me njërin nga mbiemrat duke krijuar idenë sikur kemi të 

bëjmë me dy persona të ndryshëm. Për efekt ligjor, etik, por edhe dokumentacioni, do të duhet që i 

gjithë materiali i Kuvendit të ketë njësim në të dhënat e deputetëve. 

 

 

5.3. PËRJASHTIMET DHE PENALIZIMET E DEPUTETËVE 

 

Legjislatura aktuale ka pasur numrin më të lartë të ndëshkimeve ndaj deputetëve për akte që bien 

ndesh me Rregulloren e Kuvendit. Në muajin tetor u përjashtua nga séance plenare deputeti Flamur 

Noka (PD), më pas Byroja vendosi penalizimin e tij me 10 ditë në seancë dhe komisione. Pas 

incidenteve në sallën e parlamentit në seancën e datës 18 dhjetor 2017, Byroja e Kuvendit vendosi 

përjashtimin nga pjesëmarrja në komisione parlamentare dhe në seancë plenare deri në 10 ditë, 

duke filluar nga  data 15-24 janar 2018.  

 

Deputetët e penalizuar në seancën e fundit të vitit 2017 janë: Monika Kryemadhi dhe Endrit 

Brahimllari (LSI), Ervin Salianji, Endri Hasa, Flamur Noka dhe Bardh Spahia (PD). Gjithashtu u 

përjashtuan nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancën plenare deri në 5 ditë, duke nisur nga 

data 15-19 janar 2018 edhe dy deputetët Kejdi Mehmetaj (LSI) dhe Bujar Çela (PS). 

 

Kuvendi ka pasur edhe raste të tjera, në të cilat mund të aplikonte masa penalizuese administrative 

për deputetë të caktuar, në përputhje me Rregulloren, por nuk e ka ushtruar këtë të drejtë. Për 

shembull, ka pasur raste të incidenteve në Komisionet e Përhershme të Kuvendit, në të cilat Kuvendi 

do të duhej të kishte ndërhyrë me të njëjtat masa. 

 

 

5.4. LIGJËRIMI KONFLIKTUAL VJEN NGA POLITIKËT DREJTUES 

 

Gjatë seancave plenare dhe aktivitetit në komisione ka rezultuar se incidentet më të rënda, kryesisht 

retorika të ashpra, denigrime personale dhe fyerje, kanë ardhur nga politikanët e lartë drejtues të 

partive kryesore politike. Fjalori me të cilin drejtuesit politikë komunikojnë njëri me tjetrin është 

shpesh i ashpër, arrogant, fyes dhe i drejtohet kryesisht personit si individ dhe jo çështjes në 

diskutim. Pjesë e këtij ligjërimi janë edhe kryeministri, disa nga ministrat, kryetari i opozitës dhe disa 

nga drejtuesit kryesorë të grupeve parlamentare apo deputetë që kanë qenë zyrtarë të lartë politikë, 

përfshirë kryeministra apo ministra.   

 

Një pjesë edhe e drejtuesve të Kuvendit, kryesisht në komisione parlamentare dhe në grupe 

parlamentare, janë gjithashtu burim konfliktualiteti dhe investimi për një imazh negativ të vetë 

Kuvendit. Është paradoksale që individët drejtues, ata që identifikohen me jetën parlamentare, të 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

32 
 

investohen kundër aktivitetit dhe profesionit të kanë zgjedhur, dhe të bëhen objekt kritik për shkak 

të gjuhës së ashpër politike apo provokimit të deklaratave e incidenteve të panevojshme. 

 

Në asnjë nga rastet e deritanishme nuk ka ndodhur që Kuvendi të mbajë qëndrim në përputhje me 

Rregulloren, për të penalizuar edhe vetë drejtuesit e lartë politikë kur ata shkelin etikën e 

komunikimit apo adresojnë sulme personale ndaj deputetëve rivalë. Natyrisht që një vendimmarrje 

e tillë do të vështirësohej për shkak të pozitës drejtuese që kanë partitë kryesore në strukturat 

vendimmarrëse, gjithsesi, ndëshkimi i drejtë dhe i standardizuar si për deputetët e thjeshtë ashtu 

edhe për drejtuesit e lartë politikë të partive politike do të kishte qenë zgjidhje më e mirë dhe më e 

drejtë. 

 

 

5.5. RESPEKTI DHE MBROJTJA E MUNGUAR E TË DREJTAVE TË DEPUTETËVE 

 

Gjatë punimeve të parlamentit më 18 dhjetor 2017 u shënuan edhe disa incidente të dhunshme që 

lidhen me deputetët dhe Kuvendin. Një prej tyre ishte sjellja jo etike e disa prej punonjësve të 

Gardës së Republikës apo të Policisë së Shtetit ndaj deputetëve të caktuar brenda dhe jashtë sallës 

së parlamentit. Një deputete, Floida Kërpaçi, (LSI) rezultoi se është dhunuar dhe ndaj këtij akti nuk 

pati hetim dhe as masa të tjera mbrojtëse të ndërmarra nga Kuvendi dhe organet drejtuese të tij.  

 

Gjithashtu disa deputetë janë përballur me incidente të ndryshme edhe gjatë aktivitetit parlamentar 

në Komisione, në vizita pune apo në aktivitetet e tyre publike në funksionin e deputetit. Edhe në 

këto raste Kuvendi ka përgjegjësinë të interesohet për të drejtat e cenuara të deputetëve dhe 

sigurinë e tyre, si dhe të kërkojë nga organet e ligjit masa të menjëhershme, pavarësisht nëse kemi 

të bëjmë me deputetë të mazhorancës apo të qeverisë. 

 

 

5.6. TRAJTIMI I DEPUTETËVE DHE ABUZIMET E MUNDSHME FINANCIARE  

 

Në muajin tetor ISP informoi për deklarimet shqetësuese të një numri të madh deputetësh, të cilët 

zyrtarisht rezultonin të pastrehë në Tiranë dhe banorë në zonat e tyre elektorale. Për rrjedhojë, ata 

duhet të përfitonin bonuse financiare nga ana e Kuvendit për trajtimin e tyre me transport dhe me 

akomodim gjatë ditëve kur Kuvendi është në aktivitet. ISP nuk dha emra publikë duke shpresuar se 

përmes paralajmërimit në media, disa nga emrat me deklarime të tilla do të ndryshonin deklaratat 

ose kërkesat e tyre dhe për pasojë, çështja e spekulimeve dhe e financimeve të parregullta do të 

merrte zgjidhje. 

 

Ndaj shqetësimit të ISP në media reagoi edhe Kuvendi përmes Sekretarit të Përgjithshëm. Me anë të 

një letre adresuar ISP zyrtari më i lartë civil në parlament hodhi poshtë raportimet tona me 

argumentin se cdo deputet dhe qytetar mund të deklarojë lirshëm vendbanimin e tij, sipas ligjit. Mbi 

bazën e këtij deklarimi Kuvendi merrte të mirëqenë adresën e deklaruar dhe se Kuvendi refuzoi të 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

33 
 

plotësojë kërkesën e ISP që të marrë informacion të detajuar mbi deputetët, të cilët kanë banesa 

private në Tiranë, por janë deklaruar njëherësh si banorë në zonat e tyre lokale.  

 

Letra e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendi përbën një akt jo serioz të sjelljes institucionale ndaj 

një shqetësimi publik. Kuvendi ka për detyrë dhe përgjegjësi, që, nëse konstatohet një problematikë, 

sidomos një e dhënë e përfitimit të parregullt financiar dhe një standard i kundërt me atë që 

aplikohet në raste të njëjta për zyrtarët dhe qytetarët e tjerë në RSH, të kërkojë më shumë 

informacion dhe në rast nevoje të ndërhyjë në aktet e Kuvendit për përmirësimin e bazës ligjore dhe 

rregullatore. Kuvendi nuk bëri as njërën dhe as tjetrën. 

 

ISP ka vijuar verifikimin e të dhënave të sakta të banesave të deputetëve, duke kontaktuar zyrat 

përgjegjëse të Bashkisë, Hipotekës, Legalizimeve, Gjendjes Civile, si dhe duke verifikuar të dhënat e 

deklarimeve të pasurisë në vite, etj. Në përfundim, ISP kontastoi se ekzistojnë të paktën gjashtë 

raste kur deputetët që kanë vila private ose apartamente private në Tiranë janë deklaruar njëherësh 

si banorë të njësive të largëta dhe për pasojë, përfitues të mundshëm të bonuseve financiare për 

strehimin e tyre në Tiranë gjatë aktivitetit të rregullt parlamentar. ISP i ka adresuar disa herë kërkesë 

informimi Kuvendit për përfitimet financiare mujore të deputetëve, për të konstatuar në detaje edhe 

gjashtë rastet e mësipërme, dhe ende jemi në proces komunikimi. 

 

 

5.7. PROBLEMATIKA NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT TË DEPUTETIT 

 

Gjatë muajve shtator-dhjetor 2017 janë konstatuar raste të shumta kur deputetët, në kundërshtim 

me statusin e tyre kushtetues e ligjor, kanë organizuar takime llogaridhënëse në zyrat elektorale apo 

partiake me drejtues të institucioneve publike, përfshirë institucione të pavarura të sigurisë dhe 

zbatimit të ligjit. ISP ka konstatuar raste të tilla në disa bashki (përfshirë Fier, Tiranë, Dibër, Elbasan, 

Librazhd, Kamez, Durrës, Lezhë, etj). Një rast i tillë flagrant në Sarandë u bë i njohur edhe përmes 

medias. Arsyetimi se takime të tilla, se në rrethana të jashtëzakonshme siç ishin përmbytjet, është e 

lejueshme angazhimi i deputetëve në veprime të tilla, nuk ka mbështetje ligjore dhe përbën 

deformim nga roli dhe funksioni i deputetit dhe i institucioneve pjesëmarrëse.  

 

Gjithashtu është konstatuar se vazhdimisht në inaugurime në vepra publike dhe ceremoni zyrtare 

me karakter politik të organizuara nga bashki të ndryshme ftohen dhe promovohen përmes 

fjalimeve përshëndetje ose reklamës në media vetëm deputetë të forcës politike që i përket kryetarit 

të bashkisë. Kjo dukuri ndodh edhe në qytetet kryesore, sidomos në Tiranë, në Durrës, Elbasan, Fier, 

Shkodër, Vlorë dhe Korçë. Arsyetimi se ftohen vetëm “deputeti i zonës” nuk qëndron, për sa kohë që 

ligjërisht “zonë elektorale” konsiderohet i gjithë qarku, pra të gjithë deputetët e qarkut dhe se ndarja 

në zona specifike është bërë nga partia politike përkatëse për qëllime elektorale.  

 

Nga ana tjetër, megjithëse nuk kemi pasur rast kur deputetët e forcave të ndryshme politike të jenë 

ftuar në një aktivitet promovues (inaugurues në vepra publike), kemi pasur disa raste specifike kur 
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në ceremonialin zyrtar të festave zyrtare apo aktiviteteve pa konotacion politik të kenë qenë të 

pranishëm deputetë nga të gjitha palët politike.  

 

 

5.8. RAPORTI ME INSTITUCIONET E PAVARURA: PROBLEMATIKA E KONTESTIME 

 

Gjatë periudhës shtator-dhjetor 2017 Kuvendi ka pasur aktivitet pasiv në raport me shumicën e 

institucioneve kushtetuese dhe të pavarura. Raportimet vjetore bëhen në pranverën e vitit 2018, 

ndaj edhe nuk ka vend për analizë të detajuar të raporteve të brendshme. Elementë të analizës janë 

rastet specifike, në të cilat Kuvendi ka ushtruar ose jo funksionet e tij. Po ilustrojmë disa prej tyre. 

 

 Kuvendi ka ushtruar kompetencën e saj kushtetuese në zgjedhjen e disa drejtuesve, 

përfshirë zgjedhjen në dhjetor të Prokurores së Përgjithshme znj. Arta Marku. Mandati i saj 

është i përkohshëm dhe lidhet me një situatë specifike për shkak të vendit vakant të mbetur 

pas mbarimit të mandatit të ish Prokurorit Llalla. Zgjedhja e Prokurorit të Përgjithshëm 

dominoi axhendën politike në muajin dhjetor dhe thelloi konfliktin politik midis mazhorancës 

dhe opozitës. Opozita pati pretendime se Kuvendi ka kapërcyer kompetencën kushtetuese 

dhe ka bërë shkelje të Kushtetutës, por ajo nuk ka ndërmarrë ende nismën për ankimim të 

rastit në Gjykatën Kushtetuese. Nga ana tjetër mazhoranca mbrojti idenë se zgjedhja është 

procedurë specifike e përcaktuar nga ndryshimet e reja kushtetuese dhe se Kuvendi ka 

ushtruar kompetencat e veta. Qëndrimi i mazhorancës është mbështetur edhe nga aktorët e 

tretë në debatin mbi Prokurorin, përfaqësuesit diplomatikë dhe institucionet ndërkombëtare 

që asistojnë reformën në drejtësi. 

 

 Kuvendi, me kërkesë të kryetarit të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, futi në axhendë 

praktikën për inicimin e procedurës për shkarkimin e kryetarit të KQZ Klement Zguri. Nisma 

ishte politikisht e motivuar, por e mbështetur në një arsyetim teknik që lidhet me rolin e 

kryetarit të KQZ në një vendimmarrje në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. PS e përdori 

kërkesën si presion ndaj opozitës dhe test për marrëveshjen politike të 17 majit 2017, sipas 

të cilës është zgjedhur edhe zoti Zguri në detyrën e kryetarit të KQZ. Rasti kaloi në seancë 

plenare, por në momentin e fundit kryeministri kërkoi heqjen e saj nga rendi i ditës. Nisma 

nuk konsiderohet e ezauruar dhe në thelb ishte një akt konkret sesi politika, për interesa 

ditore të saj, mund të ndikojë apo cenojë institucionet e tjera të pavarura. 

 

 Kuvendi organizoi në dhjetor hedhjen e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi, bazuar në ligjin 115/2016. Gjithashtu Kuvendi, përmes Sekretarit të 

Përgjithshëm koordinoi punën për përmbushjen e përgjegjësive të Kuvendit për praktikat 

zgjedhore, përfshirë seancat dëgjimore dhe vlerësimet, për Këshillin e Lartë të Prokurorisë 

dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor. Disa ligje të paketës së reformës në drejtësi janë gjithashtu në 

rend dite të depozituara në fillim të legjislaturës dhe pritet të jenë pjesë e axhendës 

parlamentare gjatë muajve të ardhshëm. 
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 Kuvendi zgjodhi, sipas ligjit, anëtarë apo drejtues të disa institucioneve, si AKEP, ERE, KD të 

TVSH, etj. Zgjedhja është bërë sipas procedurave të Rregullores dhe pa kontestime politike. 

Praktika për Komisionierin kundër diskriminimin vijon të jetë ende në procedurë. 

 

 Kuvendi dështoi edhe gjatë këtij sesioni të zgjedhë anëtarët e Bordit Drejtues të Institutit për 

Studimin e Krimeve të Komunizmit, mandati i të cilëve ka mbaruar prej më shumë se një viti. 

Kuvendi shpalli thirrjen për aplikime për anëtarë të Bordit, bëri seancë dëgjimore për 

aplikuesit, por deri në fundin e muajit dhjetor 2017, nuk pati vendim për zgjedhjen e tij. 

Praktika të tilla të vakancës së gjatë në përmbushjen e detyrimeve ligjore nga Kuvendi, është 

një sinjal negativ për seriozitetin dhe nivelin e zbatimit të ligjit. 
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6. SPECIFIKA TE BILANCIT TE DEPUTETEVE 

 

Në parlament kanë ndodhur edhe zhvillime që lidhen me rolin e deputetëve të veçantë. Për 

shembull kemi pasur raste të nismave të deputetëve për të rritur nivelin e transparencës dhe të 

informimit në procesin e hartimit të ligjeve, kemi pasur dorëheqje nga deputetë por edhe raste 

kur deputetë të caktuar kanë mbajtur qëndrime me votim në kontrast me shumicën në partinë e 

grupin e tyre parlamentar. 

 

 

6.1. NISMË E RE LIGJORE NGA QYTETARËT 

 

Legjislatura aktuale nisi me një risi në ushtrimin e të drejtës kushtetuese për nisma ligjore nga më 

shumë se 20 mijë qytetarë. Kështu, mbi 20 mijë qytetarë depozituan në nëntor 2017 në Kuvend 

nismën ligjore për miratimin e disa dispozitave në Kodin Penal të RSH, që kanë të bëjnë me dhunën 

ndaj kafshëve.  

 

Nisma mori mbështetje të gjerë publike edhe për faktin e sensibilitetit të lartë, rolit motivues të 

medias, por kryesisht se nuk kemi të bëjmë me një çështje pas të cilës mund të ketë interesa e 

qëndrime politike të ndryshme. Nisma e qytetarëve ende nuk është vlerësuar nga Kuvendi, por 

përbën një shenjë pozitive dhe një nga rastet e pakta të iniciativave qytetare për propozim ligjesh 

apo amendimesh ligjore. 

 

 

6.2. PYETJE INSTITUCIONEVE? VETËM 5 NGA 140 DEPUTETË 

 

Bazuar në nenin 83 të Ligjit mbi Statutin e Deputetit, çdo deputet ka të drejtë “të kërkojë shpjegime 

për çdo çështje që ka të bëjë me përmbushjen e detyrës së tij, nga ministrat ose nga drejtuesit e 

institucioneve të tjera qendrore, si dhe nga 

drejtuesit e çdo institucioni tjetër në 

administratën publike ose të qeverisjes 

vendore”. Drejtuesit e institucioneve janë të 

detyruar që brenda afatit kohor 15 ditor ti 

përgjigjen kërkesës së deputetit. Nëse kjo nuk 

ndodh, atëherë Kuvendi njofton Kryeministrin 

për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Në 

rastet e enteve apo institucioneve të tjera 

qendrore, njoftohet organi prej të cilit ato janë 

zgjedhur. 

 

Nga të dhënat e Kuvendit, gjatë periudhës 

shtator-dhjetor 2017 vetëm 5 (pesë) nga 140 

ADRESUAN PYETJE NDAJ INSTITUCIONEVE 

Deputeti Nr 

E.Braçe 6 

A.Vokshi 4 

E.Velikaj 4 

J.Tabaku 1 

K.Mehmetaj 1 

 TOTAL 16 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

37 
 

deputetët kanë ushtruar të drejtën e deputetit për të kërkuar informacion nga institucionet 

shtetërore. Deputeti më aktiv në ushtrimin e të drejtës për kërkesë informimi është Erion Brace me 

6 kërkesa, kryesisht që lidhen me fushën ekonomike dhe financiare dhe funksionin e tij si kryetar 

komisioni.  

 

Dy deputete, Albana Vokshi (PD) dhe Ermonela Velikaj (PS) kanë paraqitur nga katër kërkesa për 

informim. Zonja Vokshi ka dy kërkesa adresuar sektorit shëndetësor dhe dy drejtuar problematikës 

në Butrint, kurse zonja Velikaj ka paraqitur kërkesa që lidhen me zonën e saj elektorale në qarkun 

Berat. Nga një kërkesë për informacion kanë paraqitur edhe dy deputetet Jorida Tabaku (PD) dhe 

Kejti Mehmetaj (LSI), e para mbi të dhënat financiare e tatimore dhe e dyta mbi ndryshimet në 

strukturën e kryeministrisë. 

 

 

6.3. DORËHEQJA E DEPUTETIT MUCAJ DHE HEQJA E DY MANDATEVE 

 

Në nëntor 2017 një deputet, Bujar Muça (PDIU) zgjedhur në qarkun Elbasan, lajmëroi dhënien e 

dorëheqjes dhe dorëzimin e mandatit. Në deklaratën publike theksohej pamundësia e përfaqësimit 

në zonës së tij elektorale në rrethanat kur PDIU nuk kishte arritur objektivat elektorale, duke 

nënkuptuar faktin se PDIU nuk është pjesë reale e ushtrimit të pushtetit në koalicionin qeverisës. 

Zoti Muça është biznesmen i njohur dhe pa përvojë në politikë. Ai nuk pati asnjë angazhim real 

parlamentar gjatë periudhës shtator-nëntor dhe testi i dorëheqjes mbetet akti i vetëm politik e 

publik i tij. 

 

Në traditën parlamentare të tranzicionit ka pasur raste të rralla kur një deputet ka paraqitur 

dorëheqje nga mandati. Në legjislaturën 1992-1996 kemi pasur një rast të tillë, pas zgjedhjeve 1996 

kemi pasur disa raste të tilla, pas zgjedhjeve 1997 dhe 2001 gjithashtu kemi pasur dy raste të tilla, 

dhe së fundi, kemi pasur tri dorëheqje për shkak të ligjit të dekriminalizimit gjatë legjislaturës 2013-

2017 dhe një rast dorëheqje nga mandati direkt në javën e parë të legjislaturës së kaluar.  

 

Sesioni i vjeshtës 2017 u shoqërua edhe me hetime të reja nga prokuroria për dy deputetë në kuadër 

të jetësimit të ligjit të dekriminalizimit. Për dy deputetët, Rakipi (PDIU) dhe Rehovica (LSI) Prokuroria 

kërkoi heqjen e mandatit parlamentar, akt që u miratua nga KQZ në mbledhjen e datës 5 janar 2018. 

Për pasojë, nga grupi i deputetëve të PDIU të zgjedhur në qershor, dy nga tre deputetët nuk janë më 

të tillë,  - ndryshimi më i madh që ka ndodhur në legjislaturën aktuale parlamentare.  

 

  

6.4. VETËM NJË NGA 140 DEPUTETËT VOTË KUNDËR PARTISË? 

 

Leximi i votimit të deputetëve në raport me vendimin politik të partisë përkatëse ka të bëjë me 

nivelin e lirisë së deputetëve për të mbrojtur idetë dhe personalitetin e tyre. Në praktikat 

parlamentare shumica e akteve janë teknike, dhe për to nuk kërkohet detyrimisht një qëndrim i 

prerë politik. Në mesin e ligjeve ekzistojnë akte të cilat vlerësohen politikisht dhe për to partia 
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politike përcakton qëndrimin politik si grup. Në tërësi kjo praktikë është ndjekur dhe zbatuar edhe 

në sesionin aktual parlamentar. Megjithatë ka pasur raste të vendimit personal kundër linjës zyrtare, 

kryesisht në ligje që nuk cenojnë çështjet programore dhe parimore të vetë partisë politike. 

 

Referuar të dhënave të sesionit parlamentar shtator-dhjetor 2017 rezulton se në vetëm dy raste 

kemi pasur votë publike të deputetit kundër qëndrimit të grupit parlamentar. Në dy rastet është 

deputeti i PS Erion Brace. Zoti Brace ka votuar kundër në aktin ligjor që lidhej me amendime në ligjin 

mbi akcizat në RSH, si dhe kundër në rastin e dekretit të Presidentit për kthimin e ligjit mbi dhomat e 

tregtisë. Në dy rastet grupi parlamentar socialist ka mbajtur pozicion tjetër dhe vota e deputetit 

Brace përbën ndryshim nga ky qëndrim. Megjithatë, në dy rastet vota është argumentuar për shkak 

të bindjes personale dhe profesionale në detyrën e tij si kryetar komisioni në Kuvend, qëndrim i 

pranuar edhe nga shumica përkatëse e partisë së tij.  

 

Raste të tjera të “devijimit“ kanë të bëjnë me raste minore abstenimesh, si p.sh, deputeti Oerd 

Bylykbashki (PD), në ndryshim nga qëndrimi i shumicës së grupit të tij parlamentar, ka abstenuar në 

rastin e votimit të projektligjit “për një ndryshim në ligjin nr. 171/2014 “Për përfundimin e 

procedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, 

të ndryshuar”. Gjithashtu edhe deputeti i PS Ilir Beqja ka abstenuar në rastin e projektligjit “Për një 

ndryshim në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, votim i 

ndryshëm nga grupi i tij parlamentar.  

 

Midis deputetëve të LSI ka pasur raste të votës së ndryshme, p.sh, vota abstenuese e deputetit 

Edmond Haxhinasto në tri raste dhe vota abstenuese e deputetit Nasip Naço në rastin e projektligjit 

“Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. Votat e deputetëve të veçantë, të 

zgjedhur nga lista shumë-emërore e PD, por që de facto i përkasin partive të tjera politike, si Ndoka 

(PDK), Mediu (PR), Dule (PBDNJ) apo Shehi (LZHK), ka qenë e pakushtëzuar nga vendimmarrja e 

grupit parlamentar të PD. Edhe tre deputetët e PDIU kanë pasur votim të lirë, pa kufizim apo 

kushtëzim nga partia politike përkatëse. 
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7. VOTA E DEPUTETËVE NË KUVEND 

 

Grupi monitorues i seancave plenare analizoi edhe pjesëmarrjen e deputetëve në séanca plenare si 

dhe pjesëmarrjen në votim në séance. Për shkak të mënyrës së organizimit të Kuvendit ka raste kur 

deputetët mund të jenë pjesëmarrës në seancë, por nuk marrin pjesë në votimin e ligjeve. 

Mospjesëmarrja mund të lidhet me qëndrim politik, me protestë, me qëndrim personal apo me 

angazhime të tjera të deputetëve në aktivitete publike, mediatike, delegacione, takime, etj.  

 

Të dhënat për secilën parti politike pjesëmarrëse në parlament, tregojnë se votimi i akteve në 

parlament është dominuar nga grupi i mazhorancës në qeveri. Deputetët socialistë kanë votuar 

96,10% të rasteve në parlament, rreth 33% më shumë sesa grupi parlamentar i PD. Për shkak se PD 

ka protestuar në disa raste të votimeve në parlament, edhe pjesëmarrja e saj në votimin e akteve të 

Kuvendit ka qenë e ndërvarur nga vendimet politike dhe raportet me Kuvendin. Deputetët 

demokratë kanë votuar 63% të akteve të Kuvendit, 13% më shumë sesa LSI, partia e dytë e madhe e 

opozitës në parlament.  

 

Në rastin e LSI logjika është e ndryshme nga PD, pasi në grupin e saj ka disa deputetë të cilët nuk 

kanë marrë pjesë rregullisht në punimet e Kuvendit ose në momentin e akteve të votimit. Tabelat e 

ilustruara të votës së secilit deputet brenda grupeve parlamentare e reflekton më qartësisht këtë 

dallim. Sic shihet, deputetët e PDIU gjithashtu nuk kanë qenë votues të rregullt të akteve ligjore në 

parlament, ata kanë votuar në 43% të tyre.  

 

Një analizë e votës së PD dhe e aleatëve të tyre të zgjedhur në listën e saj proporcionale, tregon se 

aleatët kanë koeficient më të ulët sesa PD, rreth 7%. Konkretisht PD votoi në 63% të akteve kurse 

aleatët e saj në 56% të akteve. Së fundi, kemi edhe deputetin e vetëm të PSD, i cili ka votuar në 44% 

të rasteve, 1% më shumë sesa në rastin e grupit të PDIU dhe 52% më pak sesa ish kolegët e tij në 

Partinë Socialiste.  

 

VOTIMI I AKTEVE TE KUVENDIT SIPAS PARTIVE  

GRUPET VOTIMI I AKTEVE NE % 

GRUPI PS 96,10% 

GRUPI PD  63,64% 

GRUPI LSI 50,10% 

GRUPI PDIU 43,50% 

PD ALEATET 56,51% 

DOSHI (PSD) 44,11% 
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7.1. PS, KUOTA TË LARTA VOTIMI PËR AKTET E KUVENDIT 

 

Nga të dhënat e periudhës shtator-dhjetor 2017 rezulton se vetëm 52 nga 140 deputetët kanë marrë 

pjesë rregullisht në votimet në seancat plenare duke votuar 100% të rasteve të prezencës. 18 

deputetë të tjerë të PS, përfshirë kryeministri Rama, kanë marrë pjesë në 82 deri në 97% të rasteve 

të votimit në seancë plenare. Në vlerësimin maksimal të pjesëmarrjes dhe të votimit në seancë 

gjenden pjesa më e madhe e ekipit drejtues të PS, të kryetarëve të komisioneve, disa ministra, si dhe 

shumica e deputetëve të zonave periferike. 

 

Nga lista e pjesëmarrjes së lartë të grupit të PS në votimet në seancat plenare bien në sy dy detaje: e 

para, pjesëmarrja e rregullt e deputetëve që janë zgjedhur për herë të parë, pjesës militante dhe 

prurjeve nga biznesi, dhe e dyta, përjashtim nga ky rregull i gjysmës së ministrave. Në renditje 

rezulton se kanë rezultate më të ulta përfaqësimi dhe pjesëmarrjeje vetëm disa deputetë: ministri 

Bushati, i cili për shkak të funksionit të tij ka axhendë udhëtimesh ndërkombëtare me rreth 61% 

votime të akteve parlamentare, deputetët Anastas Angjeli dhe Xhevit Bushaj me nga 73%. I fundit në 

renditje në grupin e PS është ish Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri me koeficient votimi vetëm 

29.4%  

 

RENDITJA E DEPUTETËVE TË PS, SIPAS VOTES NË SEANCAT PLENARE 

Abazi Sadri 100% 34 

Balla Taulant 100% 34 

Baraj Besnik 100% 34 

Belba Nuri 100% 34 

Bello Vilma 100% 34 

Beqiraj Ismet 100% 34 

Bode Edlira 100% 34 

Bushati Ervin 100% 34 

Bushka Klotilda 100% 34 

Çela Bujar 100% 34 

Çuçi Bledar 100% 34 

Çyrbja Jurgis 100% 34 

Duzha Luan 100% 34 

Dhima Antoneta 100% 34 

Ikonomi Milva 100% 34 

Golemi Flamur 100% 34 

Gjermeni Eglantina 100% 34 

Gjetani Gjetan 100% 34 

Gjylameti Blerina 100% 34 

Harusha Luan 100% 34 

Hoxha Elona 100% 34 

Hyseni Alket 100% 34 

Hysi Vasilika 100% 34 

Kamami Arben 100% 34 

Klosi Blendi 100% 34 

Kodheli Mimi 100% 34 
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Kushi Evis 100% 34 

Leka Edmond 100% 34 

Majko Pandeli 100% 34 

Manastirliu Ogerta 100% 34 

Manja Ulsi 100% 34 

Marto Andrea 100% 34 

Nasufi Fadil 100% 34 

Ndraxhi Ilir 100% 34 

Ndreu Pjerin 100% 34 

Pëllumbi Arben 100% 34 

Pendavinji Ilirian 100% 34 

Piro Tatiana 100% 34 

Ruçi Gramoz 100% 34 

Rraja Rrahman 100% 34 

Sinaj Vullnet 100% 34 

Spahiu Klodiana 100% 34 

Sterkaj Paulin 100% 34 

Suli Rakip 100% 34 

Shalsi Eduard 100% 34 

Ulqini Musa 100% 34 

Velaj Fatmir 100% 34 

Vorpsi Sadi 100% 34 

Xhakolli Ilir 100% 34 

Xhelilaj Rolant 100% 34 

Xhembulla Almira 100% 34 

Xhindi Anduel 100% 34 

Beqaj Ilir 97,05% 33 

Braçe Erion 97,05% 33 

Kumbaro Mirela 97,05% 33 

Nikolla Lindita 97,05% 33 

Peleshi Niko 97,05% 33 

Felaj Ermonela 94,11% 32 

Qefalia Xhemal 94,11% 32 

Rista Adelina 94,11% 32 

Spiropali Elisa 94,11% 32 

Shameti Adnor 94,11% 32 

Xhafaj Fatmir 94,11% 32 

Fino Bashkim 91,17% 31 

Gjiknuri Damian 91,17% 31 

Xhaçka Olta 91,17% 31 

Ylli Fidel 91,17% 31 

Mesi Senida 88,23% 30 

Rama Edi 88,23% 30 

Ahmetaj Arben 82,35% 28 

Angjeli Anastas 73,52% 25 

Bushaj Xhevit 73,52% 25 

Bushati Ditmir 61,76% 21 

Tahiri Saimir 29,41% 10 
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7.2. PD, TË RINJTË MË TË RREGULLT, TË VJETRIT PJESËMARRJE SIMBOLIKE 

 

Nga deputetët e grupit kryesor të opozitës, Partisë Demokratike, rezulton se koeficienti i tyre i 

votimit të akteve parlamentare është rreth 33% më i ulët sesa i grupit të PS, por 13% më i lartë sesa i 

deputetëve të LSI. Në listën me koeficient më të lartë votimi në seancat plenare dhe aktet e 

Kuvendit, kryesojnë deputetët Çelaj, Gurakuqi, Hoxhalli, Meçorapaj, Metaliaj, Pampuri, Salianji, 

Spahia, Ulqinaku e Vokshi të PD-së, secili me koeficient votimi 79.41% të akteve parlamentare të 

kaluara në seancë plenare. Kryetari i grupit Edmond Spaho ka koeficient të njëjtë me ish kryetarin e 

PD Tritan Shehu (67%) dhe renditen në vendin e 13 dhe 14 të listës.  

 

Interesante është fakti se në tërësi në renditjen e PD rezulton se prurjet e reja parlamentare në 

tërësi kanë përqindje më të lartë pjesëmarrjeje në votimet në seancat plenare, kurse deputetët më 

me përvojë, kanë pjesëmarrje më modeste. Kryetari i PD Basha ka votuar vetëm 52% të akteve 

parlamentare, dhe vetëm 7 deputetë kanë koeficient votimi nën 50%.  

 

Në fundin e listës me koeficientin më të ultë të votimit të akteve në parlament është ish kryetari i PD 

Berisha me vetëm 11%. Midis kryetarit dhe ish kryetarit ndodhen edhe deputeti Paloka, zv/kryetar i 

Kuvendit, me 32%, ish ministri Flamur Noka me vetëm 26% aq sa deputeti Frrokaj, i cili për arsye 

familjare nuk ka pasur mundësi të jetë aktiv në parlament.  

 

Po ashtu interesant është edhe fakti se nga deputetët me koeficientin më të ulët të pjesëmarrjes në 

votimet e akteve parlamentare në grupin e PD janë edhe ish ministri Eduart Halimi me 44%, 

biznesmeni Agron Shehaj me 38% dhe kryetari i PD Fier Luan Baçi me 41%. 

 

 

 

RENDITJA E DEPUTETËVE TË PD, SIPAS VOTES NË SEANCAT PLENARE  

Çelaj Isuf 79,41% 27 

Gurakuqi Romeo 79,41% 27 

Hoxhalli Hekuran 79,41% 27 

Meçorapaj Nadire 79,41% 27 

Metaliaj Lindita 79,41% 27 

Pampuri Orjola 79,41% 27 

Salianji Ervin 79,41% 27 

Spahia Bardh 79,41% 27 

Ulqinaku Izmira 79,41% 27 

Vokshi Albana 79,41% 27 

Boçi Luçiano 76,47% 26 

Duka Valentina 76,47% 26 

Hasa Endri 76,47% 26 

Kosova Halim 76,47% 26 

Mima Florjon 76,47% 26 

Balliu Klevis 73,52% 25 
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Bylykbashi Oerd 73,52% 25 

Gjunkshi Xhemal 73,52% 25 

Kadiu Fatbardha 73,52% 25 

Luka Lorenc 70,58% 24 

Spaho Edmond 67,64% 23 

Shehu Tritan 67,64% 23 

Alibeaj Enkelejd 64,70% 22 

Duma Grida 61,76% 21 

Bumçi Aldo 58,82% 20 

Çupi Dhurata 58,82% 20 

Murrizi Myslim 58,82% 20 

Pollo Genc 58,82% 20 

Strazimiri Gent 58,82% 20 

Hajdari Rudina 55,88% 19 

Tabaku Jorida 55,88% 19 

Basha Lulzim 52,94% 18 

Halimi Eduard 44,11% 15 

Baci Luan 41,17% 14 

Shehaj Agron 38,23% 13 

Paloka Edi 32,35% 11 

Frrokaj Andon 26,47% 9 

Noka Flamur 26,47% 9 

Berisha Sali 11,76% 4 

 

 

7.3. LSI, POLITIKANËT SHUMË MË AKTIV SE BIZNESMENËT 

Në grupin parlamentar të LSI koeficienti i pjesëmarrjes në votimet e akteve në parlament ka 

shpërndarje në disa grupe. Sekretari i Përgjithshëm i kësaj partie, Braimllari kryeson me 79%, rreth 

6% më shumë se kryetari i grupit parlamentar Vasili. Ish ministrat Naço e Haxhinasto kanë 

pjesëmarrje të njëjtë 64%, kurse ish ministri Koka ka pjesëmarrje 20% më të vogël. Deputeti 

Rehovica është një nga katër deputetët me koeficientin më të ulët të votimit të akteve të Kuvendit, 

vetëm 35%, duke lënë pas deputetin Përparim Spahiu me 14%, të dy deputetë me mandat të dytë. 

Në vendin e parafundit me pjesëmarrje simbolike vetëm 8% është biznesmeni Agron Çela, deputet i 

Shkodrës, dhe në fund, me koeficient zero është ish ministri Vangjel Tavo, drejtues i qarkut 

Gjirokastër të kësaj partie. Kryetarja e LSI Kryemadhi ndodhet gjithashtu në pjesën e dytë të listës 

me vetëm 44%, vetëm 3% më shumë votime në aktet parlamentare sesa ish ministri Luan Rama, me 

përvojë të gjatë parlamentare.  

 

Në listën e deputetëve të LSI të angazhuar në pjesëmarrjen parlamentare dhe votimin e ligjeve bëjnë 

diferencë të madhe grupi i parë, kryesisht politikanë të rinj ose politikanë karriere, dhe pjesës 

fundore të listës, kryesisht prurje të reja apo deputet me mandate të dyta, por që vijnë nga fusha e 

biznesit. Këta të fundit kanë pjesëmarrje simbolike në parlament dhe në votimin e ligjeve dhe akteve 

të tjera të Kuvendit. 
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Braimllari Endrit 79,41% 27 

Mehmetaj Kejdi 73,52% 25 

Vasili Petrit 73,52% 25 

Kërpaçi Floida 70,58% 24 

Bitri Robert 67,64% 23 

Gjosha Klajda 67,64% 23 

Haxhinasto Edmond 64,70% 22 

Naço Nasip 64,70% 22 

Malaj Nora 55,88% 19 

Panariti Edmond 55,88% 19 

Tushaj Viktor 52,94% 18 

Koka Lefter 44,11% 15 

Kryemadhi Monika 44,11% 15 

Rama Luan 41,17% 14 

Rokaj Shezai 38,23% 13 

Rehovica Gledjon 35,29% 12 

Spahiu Përparim 14,70% 5 

Çela Agron 8,82% 3 

Tavo Vangjel 0% 0 

 

 

 

7.4. PDIU DHE PSD, PËRFAQËSIM MESATAR NË VOTIMIN E AKTEVE 

Deputetët e PDIU, përfshirë deputetët Muça e Xhina, të cilët zëvendësuan njëri tjetrin gjatë mesit të 

sesionit parlamentar, kanë pasur rol inaktiv në përfaqësimin parlamentar, në debatet parlamentare 

dhe natyrshëm edhe në votimet parlamentare. Përqindjen më të lartë të prezencës dhe të votimit e 

ka deputetja e re, Elena Xhina, ndjekur nga Rakipi, secili mbi 50%. Dy deputetët e tjerë Lala e Muça 

kanë pasur nivel 32-35% në votimin e akteve të Kuvendit gjatë periudhës shtator-dhjetor 2017. 

Gjithashtu edhe deputeti Doshi, deputeti i vetëm i PSD në parlament, ka pasur nivel mesatar 

përfaqësimi, vetëm 44%. 

 

RENDITJA E DEPUTETËVE TË LSI, SIPAS VOTES NË SEANCAT PLENARE 

RENDITJA E DEPUTETËVE TË PDIU DHE PSD, SIPAS VOTES NË SEANCAT PLENARE 

Xhina Elena* 57,14% 4 

Rakipi Aqif 50% 17 

Doshi Tom 44,11% 15 

Lala Reme 35,29% 12 

Muça Bujar 32% 8 
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7.5. ALEATËT E PD-SË LART KUOTAVE TË VETË PD 

 

Katër deputetët e partive aleate të PD, përfituese nga lista e saj proporcionale, kanë pasur gjithashtu 

mesatare përfaqësimi dhe votimi të akteve të Kuvendit, nën kuotën e vetë PD dhe larg pritshmërive 

të partive opozitare. Përqindja më e lartë e votimit I përket deputetit Dashamir Shehi (LZHK) me 64% 

të akteve, ndjekur nga Nard Ndoka (PDK) me 58% të akteve, Fatmir Mediu (PR) me 52% të akteve 

dhe në fund, Vangjel Dule (PBDNJ) me 50% të akteve. 

 

 

 

RENDITJA E ALEATËVE TË PD SIPAS VOTES NË SEANCAT PLENARE 

Shehi Dashamir 64,70% 22 

Ndoka Nard 58,82% 20 

Mediu Fatmir 52,94% 18 

Dule Vangjel 50% 17 



46 
 

8. DISKUTIMET PARLAMENTARE, TREGUES I NIVELIT DHE 
AFTËSISË POLITIKE 

 

Në aktivitetin parlamentar deputetët kryejnë disa funksione e detyra, por mënyra sesi ata 

paraqiten në parlament, përpara publikut, merr rëndësi të veçantë. Një tregues i matshëm i këtij 

kriteri është angazhimi i tyre në fjalime politike. Gjatë sesionit të fundit ka ndodhur rëndom që 

drejtuesit kryesorë të partive politike, sidomos kryeministri Rama dhe kryetari i PD Basha, të 

mbajnë më shumë se një fjalim në seancë, të diskutojnë por edhe të replikojnë gjatë ndaj njeri 

tjetrit, - një privilegj që u ofrohet atyre nga Rregullorja e Kuvendit. Gjithashtu ka pasur raste kur 

deputetë të caktuar kanë kërkuar fjalën vetëm për procedurë, ose për replika të shkurtra, të cilat 

në asnjë rast nuk kanë vlerën e diskutimit publik. 

 

Referuar të dhënave të nxjerra nga grupi monitorues i ISP rezulton se në diskutimet parlamentare 

partia më aktive ka qenë PD, me mesatare 5,3% diskutime për deputet ose 43,6% në totalin e 

përgjithshëm të fjalimeve. Në vendin e dytë gjithashtu është një parti tjetër e opozitës, LSI me 3,6 

fjalime mesatare për deputet ose 29,1% të totalit të diskutimeve. Më pas vijnë deputetët e PS me 

vetëm 3,1 fjalime mesatare për deputet dhe në total, 24,2% të fjalimeve në parlament. PDIU ka 

rezultat simbolik dhe PSD nuk ka folur në asnjë seancë plenare. 

 

 

 

 

 

 

FJALIMET NE SEANCA SIPAS PARTIVE 

GRUPI MESATARE PER DEPUTET MESATARE NE % NE TOTAL % 

PS 3,1 21,40% 24,26% 

PD 5,3 38,21% 43,62% 

LSI 3,6 25,94 29,12% 

PDIU 0,5 3,50% 3,00% 

PSD 0 0% 0% 

TOTAL 2,5 17,9% 100,00% 
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8.1. DEPUTETET GRA 19% MË SHUMË FJALIME SESA DEPUTETËT MESHKUJ 

 

Të dhënat krahasuese midis deputetëve mbi bazën gjinore rezultojnë se gratë dhe vajzat kanë 

koeficient më të lartë angazhimi në fjalime sesa deputetët meshkuj. Konkretisht, deputetet gra kanë 

zhvilluar 186 fjalime, me mesatare 4,6 fjalime për deputet ndaj mesatares 3,2 fjalime për deputet në 

grupin e deputetëve meshkuj. Në përqindjen e mesatares gratë deputete kanë koeficient 11% më të 

lartë se deputetët meshkuj, kurse në totalin e diskutimeve, gratë deputete janë shumë më të 

avancuara, me 19% më shumë fjalime sesa deputetët meshkuj.  

 

FJALIMET NE KUVEND MBI BAZEN GJINORE 

GJINIA FJALIME MESATARE MESATARE NE % TOTAL NE % 

FEMRAT 186 4,6 33,15% 59,11% 

MESHKUJT 320 3,2 22,93% 40,89% 

TOTAL 506 7,8 56,08% 100,00% 

 

 

 

8.2. PËRMBAJTJA E FJALIMEVE: 52% DOMINON POLITIKA E DITËS 

Parlamenti funksionon me axhendë punimesh, por në debatin parlamentar dominues nuk janë ligjet 

në axhendë. Të dhënat analitike të fjalimeve gjatë periudhës shtator-dhjetor 2017 dëshmojnë se 

pjesa më e madhe e diskutimeve në seancat plenare lidhen me çështje politike të ditës, kryesisht 

çështje që nuk janë në axhendë parlamentare por që kanë interes më të madh publik.  

 

 

 

23% 

52% 

9% 

16% 

              PERMBAJTJA E FJALIMEVE TE DEPUTETEVE 

Debat teknik mbi ligjet 

100% politikë e ditës 

Mbi zonën elektorale 

Mbi çeshtje sociale 
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Për shembull, debati mbi policinë, sigurinë, kriminalitetin dhe rolin e ish zyrtarëve të lartë politikë e 

të policisë ka qenë temë dominuese në fjalimet, replikat dhe ndërhyrjet kundërshtuese të 

deputetëve të secilit krah politik. Tema e dytë dominuese lidhej me zgjedhjet e fundit parlamentare. 

Megjithëse një numër i madh deputetësh u angazhuan në këtë debat, në fund të debatit rezultoi 

ngritja e komisionit për reformën zgjedhore, i cili ende nuk ka axhendë dhe as një projekt publik 

pune. Kjo do të thotë se debati u bë më shumë për nevoja politike të ditës sesa në funksion të 

emergjencës apo nevojës për një reformë të re zgjedhore.  

 

Tabelat e përmbajtjes së fjalimeve tregojnë se debati teknik për ligjet ka zënë 23% të fjalimeve të 

deputetëve, debatet mbi çështjet sociale vetëm 16% të fjalimeve, si dhe diskutimet mbi 

problematika të zonave zgjedhore të deputetëve në vetëm 9% të fjalimeve të deputetëve.  

 

8.3. FJALIMET PËR ZONAT ELEKTORALE, DOMINOJNË OPOZITARËT 

 

Vlen të theksohet se ka një numër deputetësh që kanë qenë më aktiv në citimin e problematikave të 

ndryshme të zonave të tyre zgjedhore, kryesisht deputetë të opozitës. Lista e deputetëve që 

fokusohen në problemet e zonës elektorale, sipas renditjes, përbëhet nga deputeti Xhemal Xhunkshi, 

Nadire Meçorapaj, Myslim Murrizi, Romeo Gurakuqi, Lindita Metaliaj, Almira Xhembulla, Edmond 

Leka, etj.  

 

Pjesa më e madhe e deputetëve të Tiranës nga secila parti politike nuk i ka kushtuar rëndësi 

fokusimit në problematika lokale, por është fokusuar në problematika të përgjithshme kombëtare. 

Po ashtu, ka deputetë me përqindje të lartë fjalimesh dhe ndërhyrjesh në debatet në komisione, por 

që nuk kanë fokus specifik në zonat elektorale. Vetë sistemi proporcional i votimit është dekurajues 

për përqendrim të fokusit në zonën elektorale, e cila më shumë është caktuar nga partia politike që i 

përket sesa është realisht zonë prej nga është marrë mandati parlamentar. 

 

 

8.4. FJALIMET NË PARLAMENT DHE KLASIFIKIMI SIPAS DEPUTETËVE 

 

Të dhënat e monitorimit tregojnë se dy liderit politikë, Edi Rama (PS) dhe Lulzim Basha (PD) kanë 

folur në 11 seanca parlamentare. Në disa prej tyre ata kanë folur më shumë se njëherë, kryesisht në 

replika me njëri tjetrin ose me deputetë të tjerë. Gjithashtu edhe deputetët Taulant Balla (PS), 

Edmond Spaho (PD) e Petrit Vasili (LSI), duke qenë kryetar të grupeve parlamentare, kanë pasur më 

shumë akses procedural sesa deputetët e tjerë. Të pesë emrat, përfshirë kreun e Kuvendit Gramoz 

Ruçi, për shkak të funksionit të Rregullores së Kuvendit, nuk mund të konsiderohen “deputetë” të 

thjeshtë dhe janë përjashtuar nga tabela e vlerësimit.  

 

Tabela paraqet deputetët më aktiv dhe më pasiv në parlament, - ata që kanë mbajtur fjalime të 

rregullta ose diskutime thelbësore në parlament si dhe ata që të vetmen fjalë në 3 muaj parlament 

kanë pasur fjalën “betohem” në seancën  e parë inauguruese. Janë përjashtuar nga numërimi rastet 
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e ndërhyrjeve për replikë të shkurtër personale apo procedura, si dhe rastet e ndërhyrjeve me thirrje 

ose etiketime nga vendi.  

 

Siç shihet, vetëm 4 deputetë kanë përqindje të lartë angazhimi në parlament, janë Panariti (LSI), 

Tabaku (PD), Bushka (PS) dhe Berisha (PD). Secili prej tyre ka mbajtur fjalime në 9 seanca të rregullta, 

në total në 64% të punimeve të parlamentit. Pas tyre vijnë me 57% ose 8 fjalime 7 deputetë, - nga të 

cilët 2 socialistë (Hysi e Kushi) dhe 5 demokratë (Spahia, Balliu, Bylykbashi, Pampuri e Gurakuqi). 

Akoma më tej vijnë 9 deputetë me nga 7 fjalime, ose me 50% të seancave plenare.  

 

Interesant është se në këtë kategori nuk ka asnjë deputet të mazhorancës së majtë, por 6 deputetë 

nga PD dhe 3 nga LSI. Konkretisht, nga PD janë Salianji, Baçi, Murrizi, Meçorapaj, Shehu e Gjunkshi, 

kurse nga LSI Haxhinasto, Mehmetaj e Naço. Në tërësi rezulton se opozita ka pasur angazhim më të 

madh në fjalimet parlamentare, pavarësisht se një analizë e detajuar e përmbajtjes së fjalimeve dhe 

që do të publikohet në vijueshmëri nga ISP gjen mospërputhje midis numrit formal të fjalimeve dhe 

cilësisë së tyre në përmbajtje. 

 

 

TABELA E DISKUTIMEVE NË PARLAMENT GJATË SESIONIT TË VJESHTËS 2017 

EMRI I DEPUTETIT PARTI DISK. NE %  EMRI I DEPUTETIT PARTI DISK. NE % 

Edmond Panariti LSI 9 64%  Rudina Hajdari PD 4 29% 

Jorida Tabaku PD 9 64%  Senida Mesi PS 4 29% 

Klotilda Bushka PS 9 64%  Shezai Rokaj LSI 4 29% 

Sali Berisha PD 9 64%  Vangjel Dule PBDNJ 4 29% 

Bardh Spahia PD 8 57%  Viktor Tushaj LSI 4 29% 

Evis Kushi PS 8 57%  Almira Xhembulla PS 3 21% 

Klevis Balliu PD 8 57%  Andon Frrokaj PD 3 21% 

Oerd Bylykbashi PD 8 57%  Eglantina Gjermeni PS 3 21% 

Orjola Pampuri PD 8 57%  Erion Braçe PS 3 21% 

Romeo Gurakuqi PD 8 57%  Fatmir Xhafaj PS 3 21% 

Vasilika Hysi PS 8 57%  Ismet Beqiraj PS 3 21% 

Edmond Haxhinasto LSI 7 50%  Klodiana Spahiu PS 3 21% 
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Ervin Salianji PD 7 50%  Lorenc  Luka PD 3 21% 

Kejdi Mehmetaj LSI 7 50%  Luan Rama LSI 3 21% 

Luan Baçi PD 7 50%  Mirela Kumbaro PS 3 21% 

Myslim Murrizi PD 7 50%  Musa Ulqini PS 3 21% 

Nadire Meçorapaj PD 7 50%  Ogerta Manastirliu PS 3 21% 

Nasip Naço LSI 7 50%  Rolant Xhelilaj PS 3 21% 

Tritan Shehu PD 7 50%  Vilma Bello PS 3 21% 

Xhemal Gjunkshi PD 7 50%  Adelina Rista PS 2 14% 

Aldo Bumçi PD 6 42%  Andrea Marto PS 2 14% 

Anastas Angjeli PS 6 42%  Bashkim Fino PS 2 14% 

Besnik Baraj PS 6 42%  Bujar Çela PS 2 14% 

Blerina Gjylameti PS 6 42%  Edi Paloka PD 2 14% 

Dashamir Shehi  LZHK 6 42%  Edmond Leka PS 2 14% 

Elisa Spiropali PS 6 42%  Flamur Golemi PS 2 14% 

Endri Hasa PD 6 42%  Genc Pollo PD 2 14% 

Ervin Bushati PS 6 42%  Halim Kosova PD 2 14% 

Floida Kërpaçi LSI 6 42%  Ilirian Pendavinji PS 2 14% 

Florjon Mima PD 6 42%  Isuf Çelaj PD 2 14% 

Grida Duma PD 6 42%  Nard Ndoka PDK 2 14% 

Hekuran Hoxholli PD 6 42%  Perparim Spahiu LSI 2 14% 

Ilir Beqaj PS 6 42%  Reme Lala PDIU 2 14% 

Luçiano Boçi PD 6 42%  Robert Bitri LSI 2 14% 

Milva Ikonomi PS 6 42%  Sadi Vorpsi PS 2 14% 
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Niko Peleshi PS 6 42%  Saimir Tahiri PS 2 14% 

Pandeli Majko PS 6 42%  Xhemal Qefalia PS 2 14% 

Ulsi Manja PS 6 42%  Bledar Çuçi PS 1 7% 

Adnor Shameti PS 5 36%  Blendi Klosi PS 1 7% 

Albana Vokshi PD 5 36%  Edlira Bode PS 1 7% 

Alket Hyseni PS 5 36%  Fatmir Velaj PS 1 7% 

Antoneta Dhima PS 5 36%  Fidel Ylli PS 1 7% 

Arben Ahmetaj PS 5 36%  Gjetan Gjetani PS 1 7% 

Dhurata Çupi PD 5 36%  Ilir Xhakolli PS 1 7% 

Eduard Shalsi PS 5 36%  Jurgis Çyrbja PS 1 7% 

Enkelejd Alibeaj PD 5 36%  Lefter Koka LSI 1 7% 

Fatbardha Kadiu PD 5 36%  Pjerin Ndreu PS 1 7% 

Lindita Metaliaj PD 5 36%  Tatiana Piro PS 1 7% 

Lindita Nikolla PS 5 36%  Vullnet Sinaj PS 1 7% 

Monika Kryemadhi LSI 5 36%  Agron Çela LSI 0 0% 

Valentina Duka PD 5 36%  Anduel Xhindi PS 0 0% 

Agron Shehaj PD 4 29%  Aqif Rakipi PDIU 0 0% 

Arben Pellumbi PS 4 29%  Arben Kamani PS 0 0% 

Damian Gjiknuri PS 4 29%  Bujar Muça PDIU 0 0% 

Ditmir Bushati PS 4 29%  Gledjon Rehovica LSI 0 0% 

Eduard Halimi PD 4 29%  Ilir Ndraxhi PS 0 0% 

Elona Gjebrea PS 4 29%  Luan Duzha PS 0 0% 

Endrit Braimllari LSI 4 29%  Luan Harusha PS 0 0% 
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Ermonela Felaj PS 4 29%  Nuri Belba PS 0 0% 

Fadil Nasufi PS 4 29%  Paulin Sterkaj PS 0 0% 

Fatmir Mediu PR 4 29%  Rakip Suli PS 0 0% 

Flamur Noka PD 4 29%  Rrahman Rraja PS 0 0% 

Gent Strazimiri PD 4 29%  Sadri Abazi PS 0 0% 

Izmira Ulqinaku PD 4 29%  Tom Doshi PSD 0 0% 

Klajda Gjosha LSI 4 29%  Vangjel Tavo LSI 0 0% 

Mimi Kodheli PS 4 29%  Xhevit Bushaj PS 0 0% 

Nora Malaj LSI 4 29%      

Olta Xhaçka PS 4 29%  Xhina Elena* PDIU 0 0% 

 

 

 

8.5. PS, GRATË DEPUTETE KRYESUESE TË LISTËS NË FJALIME 

 

Në listën e deputetëve të PS me diskutime në parlament kryeson një politikane e re, prurje e re më 

2017, juristja Klotilda Bushka me 9 diskutime, e shprehur në përqindjen e seancave parlamentare, 

me 64% të seancave. Pas saj janë gjithashtu dy deputete gra, Kushi dhe Hysi, secila me përvojë 

parlamentare dhe me poste drejtuese në kryesinë e Kuvendit ose në komisionet parlamentare. Ato 

kanë nga 8 diskutime, në vlerë 57% të seancave plenare.  

 

Në klasifikim janë 10 deputetë të PS me nga 6 fjalime, ku bëjnë pjesë edhe sekretarët e PS Gjylameti 

e Spiropali, kryetari i komisionit të ligjeve Manja si dhe ministrat Majko e Peleshi. Në këtë grup bëjnë 

pjesë edhe deputetë me përvojë të gjatë parlamentare si Angjeli, Baraj e Bushati. Me nga 5 

diskutime në vlerë 36% të seancave plenare bëjnë pjesë 6 deputetë, midis të cilëve prurjet e reja të 

PS Shameti e Hyseni, si dhe ministrat Ahmetaj e Nikolli.  

 

Pjesa tjetër e listës ka vlerë vetëm statistikore edhe pesë në të gjenden figura politike të 

rëndësishme të PS, përfshirë ministra dhe politikanë karriere, deputetë me përvojë të gjatë por edhe 

prurje të reja. Nëntë deputetë kanë nga 4 diskutime, 11 deputetë kanë nga 3 diskutime, 10 deputetë 

kanë nga 2 diskutime, 11 deputetë kanë nga 1 diskutim dhe po kaq nuk kanë diskutuar në asnjë 

seancë.  
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FJALIMET NE SEANCA - GRUPI I PS 

Klotilda Bushka 9 64%  Ogerta Manastirliu 3 21% 

Evis Kushi 8 57%  Rolant Xhelilaj 3 21% 

Vasilika Hysi 8 57%  Vilma Bello 3 21% 

Anastas Angjeli 6 42%  Adelina Rista 2 14% 

Besnik Baraj 6 42%  Andrea Marto 2 14% 

Blerina Gjylameti 6 42%  Bashkim Fino 2 14% 

Elisa Spiropali 6 42%  Bujar Çela 2 14% 

Ervin Bushati 6 42%  Edmond Leka 2 14% 

Ilir Beqaj 6 42%  Flamur Golemi 2 14% 

Milva Ikonomi 6 42%  Ilirian Pendavinji 2 14% 

Niko Peleshi 6 42%  Sadi Vorpsi 2 14% 

Pandeli Majko 6 42%  Saimir Tahiri 2 14% 

Ulsi Manja 6 42%  Xhemal Qefalia 2 14% 

Adnor Shameti 5 36%  Bledar Çuçi 1 7% 

Alket Hyseni 5 36%  Blendi Klosi 1 7% 

Antoneta Dhima 5 36%  Edlira Bode 1 7% 

Arben Ahmetaj 5 36%  Fatmir Velaj 1 7% 

Eduard Shalsi 5 36%  Fidel Ylli 1 7% 

Lindita Nikolla 5 36%  Gjetan Gjetani 1 7% 

Arben Pellumbi 4 29%  Ilir Xhakolli 1 7% 

Damian Gjiknuri 4 29%  Jurgis Çyrbja 1 7% 

Ditmir Bushati 4 29%  Pjerin Ndreu 1 7% 

Elona Gjebrea 4 29%  Tatjana Piro 1 7% 

Ermonela Felaj 4 29%  Vullnet Sinaj 1 7% 

Fadil Nasufi 4 29%  Anduel Xhindi 0 0% 

Mimi Kodheli 4 29%  Arben Kamani 0 0% 
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Olta Xhaçka 4 29%  Ilir Ndraxhi 0 0% 

Senida Mesi 4 29%  Luan Duzha 0 0% 

Almira Xhembulla 3 21%  Luan Harusha 0 0% 

Eglantina Gjermeni 3 21%  Nuri Belba 0 0% 

Erion Braçe 3 21%  Paulin Sterkaj 0 0% 

Fatmir Xhafaj 3 21%  Rakip Suli 0 0% 

Ismet Beqiraj 3 21%  Rrahman Rraja 0 0% 

Klodiana Spahiu 3 21%  Sadri Abazi 0 0% 

Mirela Kumbaro 3 21%  Xhevit Bushaj 0 0% 

Musa Ulqini 3 21%     

 

 

8.6. PD, HARMONI MIDIS TË RINJËVE DHE TË VJETËRVE 

 

Në listën e diskutimeve të deputetëve të PD dukshëm konstatohet një rol aktiv i deputetëve të rinj, 

prurje të vitit 2017. Në krye të listës për diskutimet në PD ndodhet deputetët Jorida tabaku dhe Sali 

Berisha, me përvojë në aktivitetin parlamentar. Pas  tyre janë 5 deputetë me nga 8 diskutime, në 

vlerë 57% të seancave plenare, ku bëjnë pjesë edhe prurjet e reja Spahiu, Balliu, Pampuri dhe 

Gurakuqi.  

FJALIMET NE SEANCA - GRUPI I PD 

Jorida Tabaku 9 64%  Dhurata Çupi 5 36% 

Sali Berisha 9 64%  Enkelejd Alibeaj 5 36% 

Bardh Spahia 8 57%  Fatbardha Kadiu 5 36% 

Klevis Balliu 8 57%  Lindita Metaliaj 5 36% 

Oerd Bylykbashi 8 57%  Valentina Duka 5 36% 

Orjola Pampuri 8 57%  Agron Shehaj 4 29% 

Romeo Gurakuqi 8 57%  Eduard Halimi 4 29% 

Ervin Salianji 7 50%  Fatmir Mediu 4 29% 

Luan Baçi 7 50%  Flamur Noka 4 29% 
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Me nga 7 diskutime në kategorinë e tretë më me shumë fjalime bëjnë pjesë 6 deputetë, nga të cilët 

katër janë prurje të reja (Salianji, Baçi, Meçorapaj e Xhunkshi) dhe dy janë politikanë me përvojë, 

Shehu e Murrizi. Me nga 6 fjalime janë 7 deputetë, ku bëjnë pjesë ish ministrat Bumçi e Mima, 

prurjet e reja Duma, Hasa e Hoxholli, si dhe deputetët me përvojë Shehi, Boçi e Hoxholli. Me nga 5 

diskutime janë 6 deputetë përsëri me ndërthurje midis deputetëve me përvojë dhe atyre më të rinj. 

 

Në kategorinë e deputetëve më me pak angazhime, gjenden deputetë të njohur dhe kryetarë të 

partive aleate, përfshirë kryetari i PR, PDK e PBDNJ, të dalë nga lista proporcionale e PD. Me nga 4 

diskutime janë 8 deputetë, ku bëjnë pjesë Mediu, Dule, Halimi, Noka, etj, si prurjet e reja Hajdari, 

Shehaj, Ulqinaku. Dy deputetë kanë nga 3 fjalime dhe 5 deputetë me nga 2 fjalime. PD nuk ka asnjë 

deputet që nuk ka folur gjatë sesionit parlamentar, ndryshe nga PS, LSI, PDIU e PSD. 

 

 

8.7. LSI, PARTI E KONTRASTEVE NË DISKUTIME 

 

Tek LSI kemi deputetë me kontribut e angazhim maksimal në debatet parlamentare, siç kemi 

deputetë që nuk janë përfshirë në asnjë nga seancat e debatit parlamentar. Një kategori politikanësh 

të kësaj partie, ku bëjnë pjesë ish ministrat Panariti, Haxhinasto e Naço, si dhe deputetet e reja 

Mehmetaj e Kërpaçi kanë më shumë se 6 fjalime në seancat plenare të sesionit të vjeshtës 2017. Pas 

tyre vjen kryetarja Kryemadhi me 5 fjalime, ndjekur nga Sekretari i Përgjithshëm i kësaj partie 

Braimllari me 4 fjalime, aq sa ish ministrja Gjosha, dhe prurjet e reja parlamentare Malaj, Rrokaj e 

Tusha. Në pjesën e deputetëve pa angazhim ose me angazhime minimale në debatet parlamentare 

Myslim Murrizi 7 50%  Gent Strazimiri 4 29% 

Nadire Meçorapaj 7 50%  Izmira Ulqinaku 4 29% 

Tritan Shehu 7 50%  Rudina Hajdari 4 29% 

Xhemal Gjunkshi 7 50%  Vangjel Dule 4 29% 

Aldo Bumçi 6 42%  Andon Frrokaj 3 21% 

Dashamir Shehi  6 42%  Lorenc  Luka 3 21% 

Endri Hasa 6 42%  Edi Paloka 2 14% 

Florjon Mima 6 42%  Genc Pollo 2 14% 

Grida Duma 6 42%  Halim Kosova 2 14% 

Hekuran Hoxholli 6 42%  Isuf Çelaj 2 14% 

Luçiano Boçi 6 42%  Nard Ndoka 2 14% 

Albana Vokshi 5 36%     
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gjenden edhe deputeti me përvojë parlamentare Tavo, ish ministri Koka apo deputeti që humbi 

mandatin, Rehovica. 
 

FJALIMET NE SEANCA - GRUPI I LSI 

Edmond Panariti 9 64% 

Edmond Haxhinasto 7 50% 

Kejdi Mehmetaj 7 50% 

Nasip Naço 7 50% 

Floida Kërpaçi 6 42% 

Monika Kryemadhi 5 36% 

Endrit Braimllari 4 29% 

Klajda Gjosha 4 29% 

Nora Malaj 4 29% 

Shezai Rokaj 4 29% 

Viktor Tushaj 4 29% 

Luan Rama 3 21% 

Perparim Spahiu 2 14% 

Robert Bitri 2 14% 

Lefter Koka 1 7% 

Agron Çela 0 0% 

Gledjon Rehovica 0 0% 

Vangjel Tavo 0 0% 

 

 
8.8. PDIU, KATËR DEPUTETË ME VETËM DY FJALIME 

Në listën e deputetëve të PDIU, përfshirë deputetin e dorëhequr dhe atë zëvendësues, rekordet e 

angazhimit parlamentar janë minimale. Vetëm një nga katër deputetët ka arritur të shënojë emrin 

në debatet parlamentare, konkretisht, deputetja Lala, e cila është edhe deputetja më e re në moshë 

në parlament. Listës së tre deputetëve të tjerë të PDIU pa angazhim në debatet parlamentare iu 

shtohet edhe deputeti i vetëm i PSD, Doshi. 
 

FJALIMET NE SEANCA - GRUPI I PDIU 

Reme Lala PDIU 2 14% 

Aqif Rakipi PDIU 0 0% 

Bujar Muça PDIU 0 0% 

Xhina Elena* PDIU 0 0% 

 



 
 
 

57 
 

9. KOMISIONET PARLAMENTARE: PREZANCA DHE KONTRIBUTI 

 

Aktiviteti i deputetëve në seancat plenare është i paplotë nëse nuk harmonizohet me angazhimin 

në komisionet parlamentare. Puna në komisione ka një natyrë tjetër angazhimi: deputetët nuk 

kanë nevojë për fjalime të përgatitura nga vetja apo stafi (siç ndodh në seancën plenare), por 

duhet të diskutojnë për gjëra konkrete dhe shumë profesionale. Për shembull, nëse debatohet 

mbi një ligj, atëherë deputeti duhet të njohë teknikat legjislative, të njohë brendësinë e ligjit, 

përvojën ndërkombëtare për çështjen që diskutohet, gjendjen në vend në fushën ku vepron ky ligj 

dhe mendimin e grupeve të interesit. Pra, përgatitja për debatet në komisione kërkon investim më 

të madh profesional, kriter që nuk e përmbushin shumë deputetë, përfshirë edhe disa nga 

deputetët që janë shumë aktiv në debatet në seancat plenare. 

 

DEPUTETET 

PA ANGAZHIM NE KOMISIONE 

DEPUTETET ME TE ANGAZHUAR 

NE KOMISIONE 

EMRI I DEPUTETIT PARTIA DISKUTIME    EMRI I DEPUTETIT PARTIA DISKUTIME  

Agron Çela LSI 0%   Albana Vokshi PD 100% 

Anduel Xhindi PS 0%   Bledar  Çuçi PS 100% 

Arben Kamani PS 0%   Ermonela Felaj PS 100% 

Bujar Muça PDIU 0%   Genc Pollo PD 100% 

Fatmir Mediu  PR 0%   Ismet Beqiraj PS 100% 

Gledion Rehovica LSI 0%   Luciano Boçi PD 100% 

Gjetan Gjetani PS 0%   Milva Ikonomi PS 100% 

Ilir Ndraxhi PS 0%   Nora Malaj LSI 100% 

Ilir Pendavinji PS 0%   Elisa Spiropali PS 94% 

Musa Ulqini PS 0%   Jorida Tabaku  PD 93% 

Nard Ndoka PDK 0%   Mimi Kodheli PS 91% 

Reme Lala PDIU 0%   Edmond Haxhinasto LSI 87% 

Roland Xhelilaj PS 0%   Eduard Halimi  PD 86% 

Rrahman Rraja PS 0%   Flamur Noka PD 83% 

Tatiana Nurçe PS 0%   Petrit Vasili LSI 81% 

Tom Doshi PSD 0%   Aldo Bumçi PD 80% 

Vangjel Tavo LSI 0%   Erion Braçe PS 73% 

Viktor Tushaj LSI 0%   Tritan Shehu PD 72% 
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Gjatë sesionit të vjeshtës 2017 kemi pasur një numër rastesh kur deputetët kanë marrë pjesë në më 

shumë se një komision, siç kemi pasur raste me diferencë të thellë angazhimi, ku një komision 

zhvillon 5-6 mbledhje, kurse një tjetër 5 ose 6 herë më shumë mbledhje. Edhe në këto raste duhet se 

koeficienti i angazhimit të deputetëve krijon debat, nëse vlera e njëjtë në mbledhje minimale është e 

barabartë me vlerën në rastet e mbledhjeve të shpejta të komisioneve.  

 

Për angazhimet në më shumë së dy komisione janë marrë të dhënat e deputetëve dhe llogaritur si 

një e tërë, kriter që është ndjekur edhe për rastet kur deputetët kanë qenë zëvendësues në ndonjë 

komision. Gjithashtu, për rastet e drejtuesve të Komisioneve nuk është marrë për bazë e folura 

teknike e tyre në drejtimin e mbledhjeve, por rastet kur drejtuesi deputet ka shprehur më shumë 

sesa procedurë, pra kur është shprehur për brendësinë e akteve apo aspekte të veçanta të tyre. 

 

Nga të dhënat e punës në komisionet parlamentare rezultoi se vetëm 8 deputetë kanë pasur kuotë 

maksimale 100%, 4 PS, 3 PD dhe 1 LSI. Në total 52 deputetë kanë pasur nivel angazhimi 50% ose mbi 

50% dhe 34 deputetë nga 1-20%.  Rreth 20 deputetë nga të cilët, 18 kanë pasur pjesëmarrje në 

komisionet parlamentare, nuk kanë pasur asnjë angazhim në diskutim, pra kanë kuota 0% angazhimi.  

 

 

9.1. PS NË KOMISIONE: 15% E DEPUTETËVE PA ASNJË KONTRIBUT 

 

Nga deputetët e PS janë 24 deputetë me pjesëmarrje 100% në komisionet e përhershme 

parlamentare. Një pjesë e tyre janë drejtues të komisioneve, por në listë gjenden edhe funksionarë 

partiakë, deputetë me përvojë dhe deputetë të rinj. Ndaj më shumë se prezenca në komisione merr 

vlerë efikasiteti i pjesëmarrjes, - angazhimi në diskutime dhe në propozime të ndryshme gjatë punës 

së komisioneve. 

 

Në kriterin e përqindjes së angazhimit me diskutime në komision vetëm 4 deputetë kanë kuota të 

larta, ku bëjnë pjesë kryetarja e Komisionit të Sigurisë Felaj, ish ministrat Çuçi e Ikonomi, si dhe 

deputeti Beqiraj. Me përqindje të lartë gjithashtu renditen edhe deputetët Spiropali (94%), Kodheli 

(91%), Braçe (73%), Spahiu (69%), Marto (67%), etj.  

 

Në total vetëm 23 nga 72 deputetët e marrë në analizë nga grupi i PS (janë përjashtuar Rama e Ruçi) 

rezulton se vetëm 25 deputetë kanë koeficient angazhimi në komisione 50% ose më të lartë sesa 

50%. Pjesa tjetër e deputetëve vijon e përshkallëzuar, derisa në fundin e listës me rezultate 

angazhimi midis 1 dhe 20% ndodhen 22 deputetë të tjerë. Tek PS janë gjithashtu 11 deputetë që nuk 

kanë pasur asnjë kontribut të verifikueshëm në komisionet parlamentare. 
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GRUPI I PS: PREZENCA E DISKUTIME NE KOMISIONE 

EMRI / MBIEMRI % PREZENCE % DISKUTIME  EMRI / MBIEMRI % PREZENCE % DISKUTIME 

Bledar  Çuçi 100% 100%  Adelina Rista 83% 30% 

Ermonela Felaj 100% 100%  Fidel Ylli 83% 30% 

Ismet Beqiraj 100% 100%  Musa Ulqini 100% 30% 

Milva Ikonomi 91% 100%  Vilma Bello 91% 30% 

Elisa Spiropali 94% 94%  Andrea Marto 91% 27% 

Mimi Kodheli 100% 91%  Adnor Shameti 100% 20% 

Erion Braçe 100% 73%  Antoneta Dhima 100% 20% 

Klodiana Spahiu 88% 69%  Bujar Çela 91% 20% 

Andrea Marto 89% 67%  Ervin Bushati 93% 20% 

Besnik Baraj 100% 67%  Fatmir Velaj 100% 20% 

Eduart Shalsi 100% 67%  Klodiana Spahiu 40% 20% 

Elona Gjebrea 100% 66%  Xhevit Bushaj 87% 20% 

Vasilika Hysi 84% 62%  Adelina Rista 75% 19% 

Fatmir Velaj 100% 60%  Adnor Shameti 73% 18% 

Pjerin Ndreu 85% 58%  Ervin Bushati 73% 18% 

Paulin Sterkaj 77% 58%  Evis Kushi 54% 18% 

Sadi Vorpsi 85% 58%  Klodita Bushka 63% 18% 

Evis Kushi 100% 53%  Vasilika Hysi 54% 18% 

Bashkim Fino 96% 50%  Luan Harusha 92% 17% 

Fadil Nasufi 91% 50%  Arben Pëllumbi 100% 13% 

Ilir Pendavinji 94% 50%  Rakip Suli 100% 13% 

Luan Duzha 92% 50%  Klotilda Bushka 92% 13% 

Xhemal Qefalia 92% 50%  Nuri Belba 81% 13% 

Alket Hyseni 84% 48%  Ilir Xhakolli 87% 7% 

Blerina Gjylameti 93% 47%  Arben Kamami 94% 6% 

Ilir Beqaj 89% 47%  Edmond Leka 88% 5% 

Eglantina Gjermeni 100% 45%  Jurgis Cyrbja 92% 4% 
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Elona Gjebrea 100% 45%  Anduel Xhindi 85% 0% 

Flamur Golemi 81% 44%  Arben Kamani 100% 0% 

Almira Xhembulla 100% 40%  Gjetan Gjetani 74% 0% 

Anastas Angjeli 73% 40%  Ilir Ndraxhi 84% 0% 

Elisa Spiropali 100% 40%  Ilir Pendavinji 100% 0% 

Sadri Abazi 60% 40%  Musa Ulqini 80% 0% 

Ulsi Manja 100% 36%  Roland Xhelilaj 81% 0% 

Saimir Tahiri 12% 33%  Roland Xhelilaj 93% 0% 

Vullnet Sinaj 77% 33%  Rrahman Rraja 74% 0% 

Bledar  Çuçi 88% 32%  Tatiana Pilo 74% 0% 

Almira Xhembulla 75% 31%  Taulant Balla 0% 0% 

Edlira Bode 94% 31%     

 

 

 

9.2. PD AKTIVE, POR ALEATËT E SAJ PA KONTRIBUT NË KOMISIONE 

 

Në grupin e PD janë 7 deputetë me prezencë 100% në komisionet parlamentare, ku bëjnë pjesë 

deputetë me përvojë si Vokshi, Tabaku, Boçi, Bumçi, Pollo, por edhe prurjet e reja Duka e Kadiu. Me 

koeficient të lartë pjesëmarrje janë edhe deputetët Pampuri, Kosova e Metaliaj (94%), Shehu, 

Gurakuqi, Hajdari e Baçi (91%), Mima, Hasa e Ulqinaku (89%), etj. Një numër deputetësh të PD, për 

shkak të debateve politike, në disa nga mbledhjet e komisioneve të muajve nëntor e dhjetor kanë 

marrë pjesë vetëm në minutat e para të mbledhjes, dhe janë larguar gjatë zhvillimit të saj. Akti i tyre 

është shpjeguar si formë proteste ndaj mazhorancës.  

 

Në vlerësimin e angazhimit me diskutime të deputetëve të PD në komisionet e përhershme 

parlamentare nuk ka surpriza të mëdha. Tre deputetë, Vokshi, Pollo e Boçi kanë angazhim 100%, 

ndjekur nga Tabaku me 93%, Halimi 86%, Noka 83%, Bumçi 89%, Shehu 72%, etj. 20 deputetë të PD 

ose rreth 55% e grupit parlamentar ka pasur nivel angazhimi me diskutime në komisionet 

parlamentare 50% ose më të lartë sesa 50%. Kjo është një shifër e kënaqshme për një parti 

opozitare, në raport me shifrat e mazhorancës. Gjithsesi, 8 deputetë ose 19% e grupit ka pasur nivel 

angazhimi nën 20%, madje ka deputetë si kryetarët e partive aleate, Ndoka (PDK) e Mediu (PR) që 

kanë nivel 0% angazhimi me diskutime.  

 

Nga lista e angazhimit e PD në komisione bie në sy diferenca midis deputetëve që kanë diskutuar më 

shumë në seancat plenare me ata që kanë diskutuar në komisione. Fakti se disa deputetë janë aktiv 

në séance plenare do të thotë se ka investim publik për paraqitjen e tyre dhe synim për të tërhequr 
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audiencën televizive, kurse në komisione, ku pas çdo debati duhet të ketë punë paraprake 

profesionale për njohjen e ligjeve dhe praktikave ligjore ndërkombëtare, një pjesë e tyre janë pasivë. 

 

 

GRUPI I PD: PREZENCA E DISKUTIME NE KOMISIONE 

EMRI / MBIEMRI % PREZENCE % DISKUTIME  EMRI / MBIEMRI % PREZENCE % DISKUTIME 

Albana Vokshi 100% 100%   Klevis Balliu 82% 45% 

Genc Pollo 100% 100%  Rudina Hajdari 91% 45% 

Luciano Boçi 100% 100%  Oerd Bylykbashi  56% 43% 

Jorida Tabaku  100% 93%  Ervin Salianji 85% 42% 

Eduard Halimi  88% 86%  Gent Strazimiri  48% 42% 

Flamur Noka 85% 83%  Agron Shehaj 80% 40% 

Aldo Bumçi 100% 80%  Dashamir Shehi 80% 40% 

Tritan Shehu 91% 72%  Endri Hasa 89% 40% 

Enkelejd Alibej  64% 69%  Dhurata Çupi 84% 33% 

Florjon Mima 89% 67%  Edi Paloka 36% 32% 

Bardh Spahia 88% 63%  Lindita Metaliaj 94% 31% 

Orjola Pampuri 94% 63%  Nadire Meçorapaj 87% 27% 

Jorida Tabaku 80% 60%  Isuf Çelaj 77% 24% 

Grida Duma 81% 56%  Grida Duma 60% 20% 

Edmond Spaho 67% 53%  Vangjel Dule 60% 20% 

Halim Kosova 94% 50%  Hekuran Hoxhalli 88% 13% 

Luan Baçi 91% 50%  Izmira Ulqinaku 89% 13% 

Myslym Murrizi 85% 50%  Lorenc Luka 68% 13% 

Romeo Gurakuqi  91% 50%  Andon Frrokaj 31% 8% 

Valentina Duka 100% 50%  Fatmir Mediu  32% 0% 

Xhemal Gjunkshi 69% 50%  Nard Ndoka 45% 0% 

Fatbardha Kadiu 100% 47%         
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9.3. LSI, VETËM NJË DEPUTET ME 100% DISKUTIME AKTIVE 

 

Në krahasim me rendimentin e LSI në debatet parlamentare, në Komisione bilanci është më pak i 

suksesshëm. Të dhënat tregojnë se vetëm 1 nga 19 deputetët (Nora Malaj) ka rezultat maksimal 

angazhimi në komisione. Pas saj me diferencë 13-19% vijnë ish ministri Haxhinasto, kryetari i grupit 

Vasili, ndjekur më pas me diferencë nga deputetët e tjerë. Në total, 8 nga 19 deputetët kanë rezultat 

mbi 50%, dhe po kaq kanë rezultat nën 20%. Tek LSI kemi 4 deputetë me rezultat 0%, pra pa 

kontribut në debatet parlamentare, ku bëjnë pjesë edhe politikanë të njohur të kësaj partie.  

 

GRUPI I LSI: PREZENCA E DISKUTIME NE KOMISIONE 

Nora Malaj 100% 100% 

Edmond Haxhinasto 93% 87% 

Petrit Vasili 81% 81% 

Robert Bitri 69% 67% 

Nasip Naço 72% 67% 

Klajda Gjosha 82% 63% 

Kejdi Mehmetaj 75% 60% 

Shezai Rrokaj 91% 50% 

Përparim Spahiu 47% 37% 

Edmond Panariti 84% 33% 

Endrit Braimllari 85% 33% 

Lefter Koka 47% 20% 

Monika Kryemadhi 20% 20% 

Floida Kërpaçi 81% 19% 

Luan Rama 16% 8% 

Agron Çela 0% 0% 

Gledion Rehovica 45% 0% 

Vangjel Tavo 6% 0% 

Viktor Tushaj 40% 0% 
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TË DHËNAT PËR KOMISIONET PARLAMENTARE  

 

EMRAT E DEPUTETËVE QË KANË MARRË PJESË SI ANËTARË TË RREGULLT DHE 

KONTRIBUTI I TYRE NË DISKUTIME 
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10. TË DHËNA MBI PARLAMENTIN / DEPUTETËT 

Në fillim të legjislaturës, ISP bëri publike të dhënat teknike për deputetët e rinj. Të dhënat 

bazohen në tregues cilësor dhe sasior të formimit të deputetëve, profesioneve të tyre, moshës, 

risive në përfaqësim, qendrave të banimit, etj. Këto të dhëna nuk kanë domethënie të 

rëndësishme në aspektin e vlerësimit për punën e parlamentit, por ndihmojnë në krijimin e 

vizionit më të qartë të publikut për përfaqësuesit e tyre dhe “tempullin e demokracisë”. 

 

10.1. MBI 77% E DEPUTETËVE, PËRVOJË TË PARË OSE TË DYTË  PARLAMENTARE 

 

Në politikë dhe në sistemin përfaqësues kanë vlerë të veçantë përvoja parlamentare dhe aftësia për 

të njohur mekanizmat e përfaqësimit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare partitë rendën drejt 

emrave të rinj, sidomos opozita, e cila siguroi mandate të para për rreth 48% të grupit të ri 

parlamentar.  

 

Në total 20 nga 43 deputetë të PD zgjidhen për herë të parë, 11 për herë të dytë, dhe vetëm 9 

deputetë me më shumë se katër mandate parlamentare. Në listën e deputetëve më me shumë 

mandate tek PD kryeson Berisha me 8 mandate, Shehu e Dule me nga 7 mandate, Pollo me 6 

mandate, Paloka, Mediu, Shehi dhe Ndoka me nga 5 mandate, Bumçi e Spaho me nga 4 mandate.  

 

NUMRI I 

MANDATEVE 

NR 

DEPUTET  

GRUPI 

PS 

GRUPI 

PD 

GRUPI 

LSI 

RASTI 

PSD 

GRUPI  

PDIU 

NE  

%  

ME 8 MANDATE 2 1 1 0 0 0 1.4% 

ME 7 MANDATE 5 3 2 0 0 0 3.6% 

ME 6 MANDATE 4 2 1 1 0 0 2.8% 

ME 5 MANDATE 6 2 4 0 0 0 4.3% 

ME 4 MANDATE 7 3 2 1 1 0 5% 

ME 3 MANDATE 7 4 2 1 0 0 5% 

ME 2 MANDATE 52 31 11 9 0 1 37.2% 

ME 1 MANDAT 57 28 20 7 0 2 40.7% 

TOTAL 140 74 43 19 1 3 100% 
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Tek grupi parlamentar i PS 28 nga 74 deputetë zgjidhen për herë të parë, 31 janë prurje me mandate 

të dyta parlamentare, 4 deputetë me mandat të tretë, dhe 11 deputetë më me shumë se katër 

mandate.  

 

Konkretisht, në grupin e PS kryeson me përvojë parlamentare Ruçi me 8 mandate, Brace, Ulqini e 

Majko me nga 7 mandate, Angjeli e Fino me nga 6 mandate, Klosi e Xhafaj me nga 5 mandate, 

Sterkaj, Abazi e Balla me nga 4 mandate. Në grupin e LSI 16 nga 19 deputetët kanë mandate të para 

ose të dyta, dhe vetëm dy deputetë kanë më shumë se katër mandate. Konkretisht, Vangjel Tavo ka 

6 mandate dhe Luan Rama 4 mandate. Tek PSD deputeti Doshi vjen me mandatin e katërt në 

parlament, kurse tek PDIU vetëm Rakipi vjen me mandatin e dytë. 

 

2017 PS PD LSI PDIU PSD TOTAL 

PER HERE TE PARE 30 23 6 2 0 61 

RIZGJEDHUR 44 20 13 1 1 79 

NE % - ZGJEDHUR 41% 54% 32% 33% 0% 44% 

NE % RI-ZGJEDHUR 59% 46% 68% 66% 100% 56% 

TOTAL 74 43 19 3 1 140 

 

Të dhënat e deputetëve mbi përvojën e tyre parlamentare rezultojnë se rreth 41% e tyre janë 

zgjedhur për herë të parë deputet, 37% kanë nga dy mandate, 5% kanë nga 3 dhe 4 mandate, 4.3% 

kanë nga 5 mandate, 3.6% e deputetëve kanë 7 mandate dhe 1.4% e deputetëve kanë 8 mandate. 

Për pasojë numri i deputetëve mbi 3 mandate, pra mbi 10 vjet përvojë parlamentare, është 31 

deputetë ose 22% e të gjithë parlamentit.  

 

Si shihet, shumica e deputetëve kanë mandate të para ose të dyta, një zhvillim që lidhet edhe si me 

mandatin e dytë të PS (parti e cila në zgjedhjet e vitit 2013 pati shumë prurje të reja parlamentare) 

ashtu edhe me mandatin e dytë të PD në opozitë (me ndryshimet drastike në grup në vitin 2017). 

 

 

10.2. DEPUTETËT E VITEVE ‘90-‘91 SI KOLEGË ME TË LINDURIT PAS ‘90-‘91 

 

Në politikë rrallë ndodh që brezat e kundërt të takohen në nivelin e lartë përfaqësues, sidomos në 

një sistem proporcional votimi. Të dhënat nga përbërja aktuale e parlamentit tregon se në 

legjislaturën aktuale kemi disa raste të takimit midis deputetëve që janë zgjedhur për herë të parë 

në vitet 1991-1992 dhe deputetëve që kanë lindur pas atyre viteve.  
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Konkretisht, nga deputetët më të 

hershëm në parlament gjenden edhe tre 

deputetë të vitit 1991, Berisha (PD) si 

dhe Ruci e Nasufi (PPSH dhe më pas PS), 

nga deputetët e vitit 1992 janë edhe 

Majko, Ulqini e Angjeli nga PS, Shehi e 

Shehu nga PD.  

 

Ndërkohë në parlament kanë hyrë 

deputetë që kanë lindur pas vitit 1991, 

pra përpara se tre deputetët e 

lartpërmendur të ishin deputetë në 

parlament.  

 

Deputetja më e re është Lala (PDIU) 

ditëlindja 1995, Kërpaci (LSI) ditëlindja 

1994, Kejdi Mehmetaj (LSI) ditëlindja 

1993 dhe Ulqinaku (PD) ditëlindja 1991.   

 

 

 

 

10.3. KONTRASTI: 70% E DEPUTETËVE JANË BANORË TË TIRANËS 

 

Ndryshimi i sistemit të votimit (2008) dhe kalimi në proporcional rajonal u konsiderua gjerësisht 

si sistem që mundon lidhje më të fortë të elitave politike me zonat zgjedhore (qarqet) dhe një 

sistem më horizontal përfaqësues. Dhjetë vjet më vonë të dhënat e përfaqësimit tregojnë se 

ndryshimi nuk ka qenë efektiv. ISP ka analizuar të dhënat e deklaruara të deputetëve lidhur me 

zonat ku banojnë dhe ato ku janë zgjedhur.  

 

Përfundimet tregojnë se 70% e deputetëve banojnë në Tiranë, dhe se 64 deputetë të zgjedhur në 

qarqe të tjera banojnë në Tiranë. Pra, Tirana përfaqëson 70% të parlamentit, edhe pse në 

sistemin tonë të votimit Tirana si qytet (jo si qark) përfaqëson vetëm 14% të totalit të mandateve 

parlamentare në Kuvend. Qyteti i dytë më me “shumë” deputetë është Durrësi, me 4,2% 

deputetë banorë, ndjekur nga Shkodra e Fieri me nga 3,5%, Vlora e Elbasani me 2,8%, etj. Ka 

qarqe si Kukësi ku asnjë deputet i zgjedhur më 2017 nuk banon në qark, apo si Dibra ku vetëm 1 

nga 6 deputetët e zgjedhur banon në qark. 

 

Referuar bashkive konkrete brenda qarqeve, pra brenda zonave zgjedhore, rezulton se 140 

deputetët banojnë në vetëm 17 nga 61 bashki që ka në Shqipëri. Konkretisht, nga 1 deputet 

banon në Peshkopi, Kurbin, Pogradec, Roskovec, Shijak, nga 2 deputetë banojnë në Berat, Korçë, 

Lezhë, Librazhd e Lushnje, 3 deputetë banojnë në Gjirokastër, nga 4 deputetë banojnë në Vlorë  

JANE DEPUTETE NGA 1991-1992 

GRAMOZ RUÇI 1991 

SALI BERISHA 1991 

FADIL NASUFI 1991 

PANDELI MAJKO 1992 

MUSA ULQINI 1992 

DASHAMIR SHEHI 1992 

ANASTAS ANGJELI 1992 

TRITAN SHEHU 1992 

  KANE LINDUR NE VITET 1991-1995 

REME LALA 1995 

FLOIDA KËRPAÇI 1994 

KEJDI MEHMETAJ 1993 

IZMIRA ULQINAKU 1991 
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dhe në Elbasan, nga 5 deputetë banojnë në Fier 

e Shkodër, 6 deputetë banojnë në Durrës dhe 

98 deputetë banojnë në Tiranë. 

 

Fakt tjetër interesant: 140 deputetët banojnë 

në vetëm 17 nga 61 bashki, pra në vetëm 27% 

të njësive vendore të Republikës së Shqipërisë, 

megjithëse janë votuar si pjesë e listës shumë-

emërore në të gjithë vendin dhe nga të gjithë 

qytetarët. Asnjë nga deputetët e partive të 

vogla fituese me mandate në zgjedhje nuk 

banon de facto në zonën elektorale ku janë 

zgjedhur. Fakt tjetër simbolik: vetëm në një 

pallat në Tiranë, banojnë katër deputetë nga 

tre parti të ndryshme, – pra më shumë sesa 

numri i deputetëve që ka i gjithë qarku i 

Kukësit. 

 

Referuar të dhënave mbi deputetët e zgjedhur në 

secilin qark dhe zonave ku ata banojnë, rezulton 

se vetëm 34 deputetët e qarkut Tiranë banojnë 

100% në zonën elektorale, brenda qarkut. Në 

qarqet e tjera koeficientin më të lartë e ka 

Gjirokastra, me 3 nga 5 deputetë që banojnë në 

qark, ndjekur nga Fieri e Durrësi me 50% të deputetëve që banojnë gjithashtu brenda qarkut/zonës 

elektorale, Shkodra me 45%, Lezha dhe Elbasani me 43%, Vlora me 33%, Berati me 29%, Korça me 

27%. Dy qarqet me të dhëna më kritike janë Dibra me 17%, ose vetëm 1 nga 6 deputetë që banon 

ende në zonë, dhe sidomos qarku Kukës, ku asnjëri prej 3 deputetëve nuk banon në qark.  

 

QARKU DEPUTETE BANON NE ZONE NE % 
KUKES 3 0 0% 

DIBER 6 1 17% 

KORÇE 11 3 27% 

BERAT 7 2 29% 

VLORE 12 4 33% 

ELBASAN 14 6 43% 

LEZHE 7 3 43% 

SHKODER 11 5 45% 

DURRES 14 7 50% 

FIER 16 8 50% 

GJIROKASTER 5 3 60% 

TIRANE 34 34 100% 

  140 76   

BASHKIA 

KU BANOJNE 

NUMRI I 
DEPUTETEVE 

TOTALI  

NE % 

PESHKOPI 1 0,70 

KURBIN 1 0,70 

POGRADEC 1 0,70 

ROSKOVEC 1 0,70 

SHIJAK 1 0,70 

BERAT 2 1,40 

KORÇE 2 1,40 

LEZHE 2 1,40 

LIBRAZHD 2 1,40 

LUSHNJE 2 1,40 

GJIROKASTER 3 2,10 

ELBASAN 4 2,80 

VLORE 4 2,80 

FIER 5 3,50 

SHKODER 5 3,50 

DURRES 6 4,20 

TIRANE 98 70,60 



 
 
 

72 
 

 

Ligji nuk parasheh lidhje dhe detyrime midis zonës dhe mandatit parlamentar, midis zgjedhjes 

dhe zonës së banimit. Janë partitë politike dhe vetë deputetët që bëjnë zgjedhjen, duke marrë në 

konsideratë edhe kostot negative, nëse ekzistojnë të tilla në perceptimin e elektoratit. Shumica e 

deputetëve që banojnë në Tiranë, por përfaqësojnë zona të tjera elektorale, kryesisht në zonat e 

periferisë, udhëtojnë periodikisht drejt zonave, jo më shumë se 4-5 herë në muaj, ndërkohë që 

deputetët që banojnë në zonat ku janë zgjedhur janë aktiv gjatë gjithë periudhës mujore kur nuk 

ka séanca plenare apo mbledhje të komisioneve parlamentare. 

 

 

10.4 MOSHA MESATARE? QARKU DIBËR MË I “RI,  QARKU FIER “MË I VJETRI”  

Të dhënat e moshës së deputetëve na lejojnë të analizojmë edhe përfaqësimin moshor të 

deputetëve sipas qarqeve. Një krahasim i këtyre të dhënave me të dhënat e votuesve në këto zona, 

krijon lidhje dhe ndihmon në shtjellimin e sjelljes zgjedhore në aspektin moshor të zgjedhësve dhe të 

ofertave politike. Deputetët në moshën më të re në nivel qarku i gjejmë në qarkun Dibër, kryesisht 

falë hyrjes në parlament të studentes Reme Lala (PDIU). Mosha mesatare e deputetëve në këtë qark 

shkon 41,16 vjeç. Më afër tyre ndodhen deputetët e dy qarqeve, Korçë e Tiranë, me mesatare 45 

vjeç, edhe në këto raste, për shkak të hyrjes në parlament të disa deputetëve në mosha të reja, 

prurje kryesisht nga forumet rinore. Lezha dhe Shkodra kanë gjithashtu përfaqësim të përafërt 

moshor të deputetëve të tyre (46 vjeç), ndjekur nga Berati me 47 vjeç, Vlora me 48 vjeç, Durrësi e 

Elbasani me 49 vjeç. Tri rrethet me përfaqësim më të madh janë Kukësi me 50 vjeç, Gjirokastra me 

51 vjeç dhe kryesues në aspektin moshor është Fieri me 54 vjeç, një shifër mesatare 13 vjeç më e 

madhe sesa qarku Dibër dhe 6 vjeç më e lartë sesa mesatarja kombëtare e moshës së deputetëve.  

 

QARKU MOSHA MESATARE 

DIBER 41,16 

KORÇE 45,09 

TIRANE 45,52 

LEZHE 46,57 

SHKODER 46,9 

BERAT 47,28 

VLORE 48,91 

DURRES 49,85 

ELBASAN 49,92 

KUKES 50,66 

GJIROKASTER 51 

FIER  54,05 

MESATARE 48,07 
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10.5. SHUMICA E DEPUTETËVE TË LINDUR NË PRANVERË DHE VJESHTË 

 

Të dhënat e muajve të lindjes së deputetëve nuk kanë 

ndonjë vlerë publike, por vetëm statistikore. ISP i përpunoi 

ato vetëm për ti bërë pjesë të statistikave të përgjithshme 

të deputetëve, pa ndonjë objektiv apo synim të veçantë.  

 

Nga 140 deputetët e parlamentit rreth 35% e tyre kanë 

lindur në tre muajt e pranverës, mars, prill dhe maj. Muaji i 

tretë më me shumë ditëlindje të deputetëve është dhjetori 

(14), ndjekur marsi e nëntori (nga 12 deputetë) dhe nga 

janari, shtatori dhe tetori (nga 11 deputetë). Muaji me 

numrin më të vogël të deputetëve të lindur është gushti (5) 

dhe korriku (8) ndjekur nga muajt shkurt dhe qershor (nga 9 

deputetë). 

 

Siç shihet, në muajt e pranverës dhe në muajt e vjeshtës 

kanë lindur 84 deputetë ose 60% e parlamentit. Stina më 

pak e përfaqësuar është stina e verës me vetëm 22 

deputetë të lindur, ku muaji gusht mban shifrën rekord 

minimale. 

 

 

 

 

 

10.6. FORMIMI UNIVERSITAR DHE TITUJT AKADEMIKË TË TYRE  
 

Referuar të dhënave të deklaruara nga vetë deputetët, parlamenti i ri ka tre studentë në nivelin e 

parë dhe një në nivelin e dytë të studimeve, si dhe një deputet që ka deklaruar se nuk ka arsim të 

lartë. Sipas tyre, parlamenti i ri përbëhet në shumicë nga juristët (36) dhe ekonomistët / financiarët 

(31).  

 

Disa deputetë kanë më tepër sesa një fakultet, dhe pothuajse të gjitha fakultetet e dyta janë juridik, 

kryesisht në universitete private ose në universitetet e qyteteve të tjera. Nëse hyjmë në brendësi të 

dhënat nuk janë aq pozitive: nga 36 deputetë juristë 12 e kanë fakultet të dytë kryesisht part-time, 

vetëm 3 deputetë janë diplomuar në juridik përpara vitit 1990, 15 deputetë kanë përfunduar 

studimet juridike në universitete private përfshirë në tre universitete të mbyllura tashmë, dhe vetëm 

10 nga 36 deputetë kanë përfunduar studimet e rregullta në Universitetin e Tiranës.  

 

MUAJI I LINDJES NUMRI 

Janar 11 

Shkurt 9 

Mars 12 

Prill 19 

Maj 19 

Qershor 9 

Korrik 8 

Gusht 5 

Shtator 11 

Tetor 11 

Nentor 12 

Dhjetor 14 

TOTAL 140 
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I njëjti arsyetim vlen edhe për ekonomistët e dhe financën, kryesisht të diplomuar në UT ose në 

universitete të tjera, përfshirë disa universitete periferike ose private. Në parlament gjenden edhe 

tre deputetë që kanë pasur aksione pronësie në universitete të tilla të mbyllura, por ironikisht dy 

prej tyre janë zgjedhur nga e njëjta forcë politike që mbylljen e këtyre universiteteve e konsideron 

sukses të madh. Për informacion ia vlen të theksohet se kryeministri aktual ka studiuar pikturë, 

kryetari i Kuvendit ka studiuar biokimi, zv/kryetari i tij nga opozita ka studiuar gjeologji miniera, - një 

tregues se fusha e studimit nuk ka ndikim në karrierë në sistemin tonë partiak e politik. 

 

 

 

Kategoria e tretë më e përfaqësuar janë mjekët (13) dhe bashkë me ta kemi edhe një farmacist në 

parlament. Kategori të tjera të përfaqësuara profesionale janë inxhinierët, mësuesit, kimistët dhe 

më pas veterinerët dhe agronomët. Në total gjashtë deputetë kanë studiuar shkenca politike ose 

marrëdhënie ndërkombëtare, gjashtë të tjerë kanë mbaruar akademinë ushtarake apo policore. Dy 

PROFESIONET E DEPUTETEVE NR 

DREJTËSI 29 / SHKENCA JURIDIKE 7 36 

FINANCË 9 / EKONOMIK 22 31 

MJEKËSI 13 / FARMACI 1 14 

INXHINIERI MINIERE 4, ELEKTRIKE 3, ELEKTRONIKE 3 DHE MEKANIKE 2 12 

GJUHE E LETËRSI SHQIPE 6 / HISTORI 3 9 

GJUHE E HUAJ  4 / MËSUESI 4 8 

KIMI 5 / BIOLOGJI 2 7 

VETERINERI 4 / BUJQËSI 3 7 

SHKENCA POLITIKE 4 / MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE 2 6 

AKADEMIA USHTARAKE 3 / AKADEMIA E POLICISË 3 6 

PSIKOLOGJI 1 / FILOZOFI 2 / SOCIOLOGJI 1 / PUNE SOCIALE 1 5 

INXHINIERI NDËRTIMI 3 / ARKITEKTURË 1 4 

AKADEMIA E ARTEVE 2 / INSTITUTI I SPORTEVE 2 4 
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deputetë kanë përfunduar Akademinë e Sporteve dhe dy kanë studiuar në arte, njëri në pikturë dhe 

tjetri në menaxhim arti.  

 

Lidhur me formimin e avancuar universitar, ia vlen të ndalemi tek : Me titullin “Profesor Doktor” janë 

10 deputetë: 4 nga PS (Anastas Angjeli, Besnik Baraj, Evis Kushi dhe Vasilika Hysi), 4 nga PD (Sali 

Berisha, Tritan Shehu, Valentina Duka dhe Romeo Gurakuqi), si dhe dy nga LSI (Sezai Rokaj dhe 

Edmond Panariti). 

 

 

Me titullin “Profesor i Asociuar” janë 6 deputetë, - 4 nga PS (Englantina Gjermeni, Mirela Kumbaro, 

Ismet Beqiraj dhe Andrea Marto), si dhe 2 nga PD (Luciano Boçi dhe Fatbardha Kadiu). Me gradën 

shkencore “Doktor i Shkencave” janë 17 deputetë, 11 nga PS (Shameti, Spahiu, Balla, Golemi, 

Kodheli, Ahmetaj, Gjylameti, Gjebrea, Manastirliu, Hyseni dhe Bello), 4 nga PD (Tabaku, Duma, Shehi 

dhe Pampuri), si dhe dy nga LSI (Kryemadhi e Tavo). Në total 33 nga 140 deputetët kanë grada të 

larta shkencore, ndërkohë që katër deputetë vijojnë studimet doktorale, si dhe mbi 20 kanë njoftuar 

në CV e tyre se kanë përfunduar studimet master. Dy partitë e tjera, PDIU e PSD në të dhënat e 

muajit shtator 2017 rezulton se nuk kanë deputetë me tituj shkencor. 

 

 

10.7. NJË E KATËRTA E PARLAMENTIT, PRURJE NGA BINZESI 

 

Në parlamentin 2017-2021 gjendet një ish President i Republikës (Berisha – PD), 4 kryeministra / ish 

kryeministra (Rama, Fino e Majko të PS, Berisha i PD), 47 ish ministra dhe ministra në qeveritë e 

deritanishme, asnjë ish kryetar Kuvendi, 12 ish kryetarë bashkie, 6 ish prefektë dhe 8 ish/ose 

kryetarë aktualë në parti politike. Po ashtu në parlament gjenden edhe katër ish rektorë apo dekanë 

në universitete publike, dy ish deputetë të PPSH, asnjë ish i burgosur politik dhe vetëm 5 deputetë 

që vijnë nga familje të përndjekura politike.  

 

Në mesin e deputetëve ka edhe politikanë aktiv që nuk kanë pasur poste të larta drejtuese në vite, 

por me rol aktiv në jetën publike dhe me një integritet të lartë. Ndonëse pakicë ata janë e mbeten 

TE DHENA MBI FORMIMIN UNIVERSITAR DHE KUALIFIKIMET 

PARTIA PH.D PROF. AS PROF.DR SHKOLLE E MESME STUDENTE 

PS 11 4 4 0 1 

PD 4 2 4 0 0 

LSI 2 0 2 0 2 

PDIU 0 0 0 1 1 

Total 17 6 10 1 4 
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forca kryesore lëvizëse e politikës në parlament dhe mekanizmi kryesor që lidh përvojën politike me 

pritshmëritë dhe nevojat e vendit.  

 

Kategoria dominuese në parlament 

vijojnë të jenë prurjet nga binzesi. 

Konkretisht referuar të dhënave të 

vetë deputetëve parlamenti aktual ka 

36 biznesmenë, ku numrin më të lartë 

të biznesmenëve të zgjedhur e kanë 

qarku Tiranë, Fier e Elbasan (nga 5 

biznesmenë), ndjekur nga Shkodra e 

Durrësi me nga 4 biznesmenë.   

 

Biznesmenët politikanë zënë rreth 

26% të parlamentit ose më shumë se 

një të katërtën e të gjithë deputetëve. 

Shumica e tyre nuk janë aktiv në 

debatet parlamentare (séanca) dhe as 

në komisionet parlamentare, por 

gjithsesi një pjesë e madhe e tyre 

vijojnë të rizgjidhen rregullisht, me 

mbështetje maksimale nga kryetarët e 

partive, hartues të listës 

proporcionale. Numri i lartë i prurjes 

nga biznesi nuk është në vetvete tregues apriori negativ. Disa prej tyre janë biznesmenë me ndikim 

të madh në ekonomi, posedojnë firma të njohura dhe asete të mëdha financiare, disa të tjerë kanë 

biznese të mesme, kryesisht në fushën e konsumit dhe të shërbimeve publike. Suksesi i tyre njihet 

dhe vlerësohet. Një pjesë tjetër e kategorisë së biznesmenëve ka gjithashtu kontribute financiare, 

por kryesisht të mbështetur në sponsporizime politike nga qeveri të majta ose të djathta.  

 

Numri i madh i tyre vjen në kundërshtim me premtimin e partive kryesore politike në kohën e 

ndryshimeve kushtetuese (2008) dhe caktimit të sistemit të ri zgjedhor, “për më shumë elita politike 

dhe më pak biznesmenë në politikë”. Gjithashtu problematike mbetet standardi i konfliktit të 

interesit në vendimmarrjet parlamentare për sa kohë parlamenti ende nuk ka Kod Etike dhe ende 

nuk ka kufizime për angazhim e votim në rastet e konfliktit direkt apo indirekt të interesit. 

 

 

JANE ZGJEDHUR DEPUTET NR 

ISH PRESIDENTË 1 

ISH KRYEMINISTRA 4 

ISH MINISTRA 47 

ISH KRYETAR KUVENDI  0 

ISH KRYETAR BASHKIE 12 

ISH PREFEKTE 6 

ISH / KRYETARË PARTIE 8 

REKTORË / DEKANË 4 

ISH DEPUTETË TË PPSH 2 

ISH TË BURGOSUR POLITIK 0 

ISH TË PëRNDJEKUR POLITIK 5 


