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I nderuar z. Dervishi, 

 

E nderuar znj. Leskaj, 

 

I nderuar z. Borchardt, 

 

Të nderuar pjesëmarrës. 

 

Vlerësoj shumë të rëndësishëm zhvillimin e kësaj Konference dhe pikërisht, do të fokusohem 

në rolin që ka qeveria në këtë proces. U fol këtu për rolin e të gjithë aktorëve të shoqërisë dhe 

mendoj, që ajo që duhet theksuar është se qeveria ka një rol të veçantë për ndërtimin e 

instrumentave të transparencës dhe të informimit.  

 

Ne kemi në një anë vullnetin politik të maxhorancës ku fillon çdo gjë dhe pikërisht, aty 

fillimi është shumë i mbarë, sepse siç u përmend këtu, Shqipëria ka kaluar nga vendi 85-të në 

vendin e 6-të për shkak të një ligji shumë të mirë për informimin publik që ka miratuar. Për 

këtë ligj duhen një sërë instrumentesh dhe një sërë aktorësh. Ju jeni këtu aktorët kryesorë të 

zbatimit të tij. U fol për rolin e shoqërisë civile, u fol gjithashtu për rolin e partnerëve 

ndërkombëtarë që kanë qenë shumë mbështetës në këtë proces.  

 

Do të më lejoni të përmend shumë shkurt disa instrumenta, duke u fokusuar në një prej tyre, 

që është çështja e shërbimeve publike për qytetarët. Do t’ju jap një shembull. Ne kemi filluar 

një reformë shumë të thellë të shërbimeve publike, e cila ka filluar të japë rezultatet e saj, 

ndonëse jo aq shpejt sa do të kishim dëshiruar dhe kjo reformë ka filluar me një konstatim. 

Në zyrat e shtetit 30% deri në 60% e njerëzve shkojnë vetëm për të marrë informacion.  

 

Siç mund ta imagjinoni, kjo është diçka shumë problematike për qytetarët të cilët harxhojnë 

kohë, kanë kosto për të shkuar, për t’u zhvendosur vetëm për të marrë informacion. Është 

kosto edhe për shtetin, sepse rrit koston, fluksin e njerëzve në zyrat e pritjes për diçka që 

mund të bëhet me telefon ose online. Sigurisht, këto dy instrumenta, pra telefoni dhe marrja e 

shërbimeve në një sistem online, duhet të ekzistojnë paraprakisht dhe kjo ka qenë pjesa e parë 

e reformës. Nuk di nëse ju këtu e njihni numrin kombëtar 118 00. Është numri në të cilin 

merret informacion për shërbimet publike. Në mënyrë shumë konkrete dhe utilitare. Pra, të 

gjithë informacionin zyrtar.  

 

Këtu do të gjej rastin të bashkohem me atë që tha znj. Leskaj për ndryshimin e kulturës dhe të 

mentalitetit, sepse ne e konstatojmë që ky numër ende përdoret pak. Për t’ju dhënë një ide, ka 

disa qindra telefonata në muaj, në një kohë që numri i qytetarëve që shkojnë në zyrat e 

shërbimeve publike janë me mijëra në të gjithë territorin. Shumë pak qytetarë përpara se të 

shkojnë në zyrat e shërbimeve, shkojnë të marrin informacionin e duhur. Ky informacion 

gjendet dhe është i njëjti, është i unifikuar dhe i standardizuar, gjendet online. Dhe e gjithë 

kjo ka qenë baza e reformës, është puna e padukshme e reformës, sepse standardizimi i 

informacionit është diçka që nuk duket.  

 



Duket vetëm pjesa e prekshme, pra informacioni që ne marrin, por sigurisht, kjo ka qenë puna 

më e madhe, sepse kur e kemi filluar këtë punë në vitin 2014, institucionet nuk dinin, nuk 

ishin të qarta për shërbimet që ato vetë ofronin. Duket e pabesueshme, por ky është realiteti 

dhe kemi kaluar nga kjo situatë në një situatë ku kemi një kodifikim unik me standarde 

evropiane të gjithë informacionit të shërbimeve dhe pikërisht, kjo na mundëson që t’u japim 

informacion të standardizuar, të zyrtarizuar qytetarëve nëpërmjet këtij numri që unë 

përmenda dhe online në portalin unik të shërbimeve qeveritare e-albania. 

  

Përveç kësaj, një element tjetër që unë dua të përmend është çështja e ankesave. E përmendi 

dhe znj. Leskaj me shumë të drejtë faktin që rritja e numrit të ankesave është në të vërtetë 

emancipimi i shoqërisë dhe ndërgjegjësimi për të drejtat që kanë qytetarët. Dhe kjo duket 

shumë qartë, gjithashtu, përsëri në shërbimet publike. Konstatimi ynë ishte që në shumicën e 

zyrave të shërbimeve nuk ekzistonte një sportel i veçantë për ankesat dhe kur them sportel i 

veçantë kjo është saktësisht kështu. Pra, duhet një sportel i veçantë, i cili nuk kalon nga i 

njëjti kanal ku kalon kërkesa për shërbim, sepse në qoftë se shkon në të njëjtin kanal dhe bën 

të njëjtën kërkesë ose ankesë do marrësh të njëjtën përgjigje.  

 

Pra, duhet të ketë një kanal të ndarë për ankesat dhe konstatimi ishte se më shumë se 90% e 

zyrave që ofronin shërbime as nuk e kishin këtë kanal të ndarë ankesash. Ky është një 

instrument kontrolli mbi zyrën e shërbimeve dhe ky instrument ankesash ka filluar të 

zbatohet dhe zbatohet me shumë sukses. Për shembull nga OSHEE, që ka një kanal të ndarë 

ankesash, por, gjithashtu, edhe në disa zyra të tjera shërbimesh publike, si ZRPP në Tiranë ku 

kalojnë 40% e transaksioneve të pasurive të paluajtshme të Shqipërisë, zyrat e shërbimeve 

publike të integruar ose ndryshe One Stop Shop që janë hapur në Kavajë dhe në Krujë dhe së 

shpejti, do të hapen dhe në Fier dhe në Gjirokastër. Pra ky instrument është ngritur në këto 

zyra, që janë të modernizuara dhe të standardizuara, por është vendosur si standard i 

shërbimeve për të gjithë zyrat në territorin e Shqipërisë që ofrojnë shërbime publike dhe është 

duke u monitoruar.  

 

Dua të përmend në fund edhe Regjistrin e Konsultimit Publik të akteve, i cili është bërë 

efektiv në tetor të vitit 2016 dhe ju ftoj të gjithëve të jeni instrumenti i kontrollit dhe i 

përdorimit të tij për të gjitha institucionet tuaja dhe sigurisht, gjithë dokumentet e politikave 

mbi transparencën dhe të dhënat e hapura që ne i kemi aprovuar, gjithashtu, duhet t’i përdorni 

në institucionet tuaja, sepse një gjë është vullneti politik, por pastaj instrumentat janë në dorë 

të një sërë aktorësh dhe ju jeni aktorët kryesor të këtij procesi. 

 

Ju faleminderit.  

  

 


