
 
 

 
 

 

FJALA E KRYETARIT TË PREZENCËS NË KONFERENCËN E KOMISIONERIT 

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE 

PERSONALE 

12 prill 2017  

 

E nderuar Ministre Harito, 

E nderuar Zëvendëskryetare e Kuvendit Leskaj, 

I nderuar Komisioner Dervishi, 

Të nderuar folës dhe të ftuar, 

 

Është kënaqësi për mua të flas sot me ju në hapjen e konferencës së tretë vjetore të 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 

Në këtë epokë zhvillimesh të shpejta të teknologjive të informacionit dhe komunikimit që e 

kanë përshpejtuar edhe më tepër përhapjen e të dhënave, roli i Zyrës së Komisionerit në 

garantimin e aksesit të ligjshëm të publikut në informacion publik nuk ka qenë kurrë më i 

rëndësishëm se sot. 

 

E drejta e informimit është e një rëndësie themelore për demokracinë dhe për mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut. Qarkullimi i lirë i informacionit nxit llogaridhënien dhe transparencën, 

parandalon korrupsionin dhe forcon kapacitetin e grupeve të komunitetit dhe organizatave të 

shoqërisë civile për të marrë pjesë në vendimmarrje. Kjo është thelbësore jo vetëm në 

përcaktimin e politikave, por edhe për të kontrolluar se si i zbaton Qeverinë ato politika. 

 

Garantimi i zbatimit në vazhdim të këtij ligji është i rëndësishëm për vijimësinë e zhvillimit 

të Shqipërisë. Këto tri vitet e fundit, ky ligj ka rezultuar si një instrument i fuqishëm për 

shoqërinë civile në Shqipëri që të nxitë transparencën dhe të kërkojë llogaridhënie prej atyre 

në pushtet. 

 

Detyrimi i shteteve për të dhënë llogari para të gjithë qytetarëve të tyre dhe para njëri-tjetrit 

për të garantuar mbrojtjen dhe respektimin e këtyre të drejtave dhe lirive qëndron në zemër të 

vlerave që udhëheqin punën e OSBE-së dhe përbën arsyen pse Prezenca në Shqipëri ka 

kënaqësinë të mbështetë Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale. 

 

Ligji i Shqipërisë për të drejtën e informimit është vlerësuar nga shumë ekspertë si një nga 

hapat më të rëndësishëm që janë bërë në drejtim të transparencës dhe llogaridhënies, duke e 

sjellë legjislacionin në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare në rajon. 

Megjithatë, parimet dhe konceptet ligjore nuk mund të arrijnë kurrë të vetme të përmbushin 

qëllimet për të cilat qëndrojnë, nëse nuk zbatohen edhe në praktikë. Prandaj, roli juaj si 



 
 

Koordinatorë të së Drejtës për Informim është kaq i rëndësishëm. Duke mbikëqyrur përgjigjet 

e autoriteteve publike ndaj kërkesave për informim, ju garantoni që ato kërkesa të marrin 

përgjigje në mënyrë konsistente dhe në kohën e duhur, gjë që çon në fund në më shumë 

transparencë, një komponent jetik për funksionimin e demokracisë.  

 

Shpresojmë që ju sot të mësoni aftësitë praktike për ta përmbushur sa më mirë rolin tuaj; që 

udhëzimet dhe instrumentet e vetëvlerësimit që do të mësoni t’i përdorni t'ju vijnë në ndihmë 

në detyrat tuaja të përditshme, me qëllim që të garantoni hapje dhe transparencë maksimale.  

 

Unë nuk kam asnjë dyshim se Zyra e Komisionerit dhe ju, si Koordinatorë të Informimit, do 

të vazhdoni të shkëlqeni në vitin 2017 dhe pres me padurim të mësoj për shumë suksese 

tuajat. Përpjekjet tuaja këtë vit do të rezultojnë patjetër në forcimin e roleve kyçe: të drejta 

më efikase për subjektet e të dhënave, llogaridhënie më efikase për kontrolluesit e të dhënave, 

si dhe zbatim më efikas nga autoritetet e mbrojtjes së të dhënave.  

 

Shpresoj që kjo konferencë t'ju ndihmojë të gjithëve të reflektoni mbi përvojën tuaj, të 

diskutoni mbi sfidat e përbashkëta dhe të identifikoni praktikat më të mira. Vazhdojeni punën 

e shkëlqyer që keni bërë deri tani.  

 

Faleminderit! 


