
REZOLUTË 

  

PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN E TË 

DHËNAVE PERSONALE PËR VITIN 2009 

  

Kuvendi i Shqipërisë 

Vlerëson: 

- Veprimtarinë e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si një institucion i pavarur, 

i cili, në cilësinë e autoritetit përgjegjës, mbikëqyr dhe monitoron mbrojtjen e të dhënave 

personale, në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale” dhe në respektim të të drejtave dhe lirive themelore të  njeriut; 

- Strategjinë e këtij institucioni për sensibilizimin dhe njohjen me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 

“Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale në nivel kombëtar; 

- Bashkëpunimin dhe bashkërendimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale me kontrolluesit dhe përpunuesit e të dhënave personale, si dhe institucionet homologe 

ndërkombëtare, në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”;  

- Përkushtimin e Komisionerit për fillimin e funksionimit të institucionit dhe vendosjen e bazave 

të punës, sipas niveleve europiane; 

- Përpjekjet e Komisionerit gjatë vitit 2009 për të rritur performancën e stafit drejtues.  

 

Konstaton se: 

- Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë vitit 2009 është përqendruar në 

fushatën e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale në 

Shqipëri, duke organizuar konferenca kombëtare, seminare, trajnime dhe veprimtari të tjera, me 

qëllim njohjen me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe 

detyrimet ligjore që rrjedhin prej tij; 

- Ka propozuar miratimin e akteve nënligjore në fushën e të dhënave personale dhe ka miratuar 

aktet administrative, me qëllim mirëfunksionimin edhe mbarëvajtjen e punës së institucionit; 

- I ka kushtuar rëndësi të veçantë forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar me struktura 

homologe të mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe ka pasur mbështetjen dhe asistencën e 

ekspertëve të huaj të fushës; 



- Ka ushtruar kompetencat e tij ligjore për dhënie mendimi, në përputhje me fushën e mbrojtjes 

së të dhënave personale, mbi aktet e përcjella nga institucione të ndryshme publike dhe private; 

- Ka përgatitur strategjinë e punës për vitin pasardhës, duke përcaktuar përparësitë dhe objektivat 

që duhet të realizohen në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale; 

- Gjatë vitit 2009, Komisioneri ka identifikuar 290 kontrollues dhe përpunues të të dhënave 

personale, nga të cilët vetëm 37 kanë kryer njoftimin sipas ligjit; 

- Komisioneri është i vetëdijshëm për ekzistencën e një tipologjie të përhapur të mosrespektimit 

të të dhënave personale nga një grup aktorësh publikë, kontrollues dhe përpunues të tyre, për të 

cilën ende nuk është ndërmarrë asnjë veprim. 

 

Për vitin 2010 kërkon: 

- Nxitjen e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për një angazhim më intensiv dhe 

më të efektshëm të mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë; 

- Marrjen e masave urgjente për vendosjen e rregullave të gjithanshme, si dhe kontrollin e rreptë 

të zbatimit të tyre; 

- Nxitjen për një fushatë intensive të denoncimit publik të të gjitha tipologjive të kundërligjshme 

dhe të informimit konkret rreth masave që do të ndërmerren nga Komisioneri për dhënien fund të 

tyre; 

- Nxitjen e përgjegjshmërisë së kontrolluesve dhe përpunuesve të të dhënave personale, 

nëpërmjet rritjes së rolit ndërgjegjësues dhe kontrollues të Komisionerit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale; 

- Shtimin  e kontributit në dhënien e mendimeve për aktet ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë 

me të dhënat personale; 

- Ushtrimin e kontrolleve dhe inspektimeve ndaj kontrolluesve dhe përpunuesve, për të ndjekur 

implementimin dhe respektimin në praktikë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave 

personale; 

- Zbatimin konsekuent të detyrimit ligjor në rastin e konstatimit të kundërvajtjeve administrative 

që parashikon ligji nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”; 

- Hartimin e një programi pune mbi bazën e strategjisë së miratuar, duke përcaktuar qartë 

veprime konkrete, afate dhe subjekte, mbi të cilat do të ushtrohet kontroll, duke bërë të mundur 

sjelljen e impaktit  në jetën sociale edhe në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. 
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