
Raport për rezultatet e konsultimeve publike 

 

1. Titulli i draft aktit 

Projekt VKM për “Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike 2020-

2025” 

 

2. Kohëzgjatja e konsultimeve 

Specifikoni kohëzgjatjen e përgjithshme të konsultimeve publike sa i përket ditëve të punës, 

përfshirë datën e hapjes dhe mbylljes së konsultimeve publike; nëse kohëzgjatja ishte më e 

shkurtër se 20 ditë pune e paraparë me ligj, jepni arsye për shkurtimin e kohëzgjatjes. 

 

Konsultimi publik zgjati për një periudhe rreth dy vjeçare duke nisur ne muajin Janar 2019 dhe 

deri në fund të muajit Nëntor 2020, duke përfshirë takimet e grupit ndërinstitucional të punës 

apo me grupet e interesit, publikimi i katër drafteve në faqen e konsultimit publik të Autoritetit 

Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, takim informues dhe diskutues 

me të gjitha institucionet qendrore te administratës publike organizuar nga AKSHI,  si dhe 

nëpërmjet publikimit në portalin e regjistrit të konsultimit publik nga datat 30 Dhjetor 2019 deri 

30 Janar 2020 në linkun (https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/248).dhe së 

fundi konsultimi me institucione dhe Ministritë e interesuara nëpërmjet sistemit të e-akte. 

 

3. Metoda e konsultimit 

Listoni të gjitha metodat e konsultimit të përdorura, të tilla si konsultimet elektronike 

(Regjistri Elektronik, posta elektronike, faqet e internetit, etj.), Takimet publike, seancat e 

organeve këshilluese…, dhe siguroni informacione për afatin kohor, kohëzgjatjen dhe afatet 

e tyre.Shpjegoni se si u shpërnda informacioni mbi konsultimet e hapura, si u ftuan palët e 

interesuara të kontribuojnë.Përfshini gjithashtu aktivitete nga konsultimet paraprake nëse 

janë organizuar të tilla). 

 

Metodat e konsultimit të përdorura për projekvendimin “për “Miratimin e Strategjisë 

Kombëtare të Sigurisë Kibernetike 2020-2025” ishin:  

 

1. Konsultimet elektronike, njoftuar përmes Regjistrit Elektronik, nga 30 Dhjetor 2019 

dei 31 Janar 2020. 

2. Zhvillimi i takimeve të vazhdueshme me grupin ndërinstitucional të punës të ngritur 

për këtë akt, si dhe komunikime nëpërmjet emailit mbi sugjerimet dhe diskutimet mbi 

draftet e prezantuara ne vijim. 

3. Një takimi diskutues në datë 13.3.2019 pranë ambienteve te AKSHI-t me institucione 

qendrore mbi prezantimin dhe marrjen e sugjerimeve mbi draft aktin. 

4. Publikim i katër versioneve te draft strategjisë pranë faqes zyrtare me tre versione 

gjate vitit 2019, dhe versioni fundit gjate vitit 2020. 

5. Konsultim me organizata jo qeveritare përgjatë vitit 2019 dhe 2020. 

përkatësisht me organizatat “Terre des home, Save the Children, World Vision, Alo 

116, UNICEF Albania”. 

6. Konsultime nëpërmjet sistemit e-akte gjatë vitit 2020. 

4. Palët e interesit të përfshira 

https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/248


Listoni të gjithë palët e interesuara, qoftë organizata apo individë, të cilët kanë dhënë 

komente/kontribut në konsultimet publike përmes metodave të ndryshme të konsultimit, 

gjatë gjithë procesit të hartimit. 

Përmendni gjithashtu numrin dhe strukturën e palëve të interesuara që morën pjesë në 

takime publike ose seanca të organeve këshilluese. 

Specifikoni palët e interesuara që morën pjesë në grupin e punës për hartimin e aktit. 

 

Palët e interesuara të cilët kanë dhënë komente/kontribut në konsultimet publike gjatë 

procesit të hartimit, janë: 

 

1. Shoqëritë civile (organizatat Terre des home, Save the Children, World Vision, Alo 

116, UNICEF Albania 

2. Ministria e Mbrojtjes, e Punëve të Brendshme, për Evropën dhe Punët e Jashtme, e 

Arsimit Sportit dhe e Rinisë, e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e Drejtësisë, 

Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, Shërbimi Informativ i Shtetit, Drejtoria e 

Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë 

Kibernetike, Qendra kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. 

 

 

3.  Pasqyra e komenteve të pranuara me arsyetimin e komenteve të pranuara/ 

refuzuara 

Gruponi komentet/ propozimet e pranuara sipas çështjes që ato ngritën; 

Gruponi komente të ngjashme së bashku dhe renditni palët e interesuara që i ngritën ato; 

Shpjegoni cili ishte vendimi i marrë dhe sqaroni shkurtimisht arsyet për të. 

 

Çështja e  adresuar 

(psh. përkufizimi i ri 

i…, kushtet për 

regjistrimin e…, 

rregullimi i…, etj.) 

Komenti 

(grumbulloni dhe 

përmblidhni 

komente identike/të 

ngjashme nga palët 

e ndryshme të 

interesuara së 

bashku)  

Palët e 

interesuara 

(renditni të gjithë 

ata që adresuan 

çështjen në 

mënyrë të 

ngjashme) 

Vendimi 

(I 

pranuar/

I pranuar 

pjesërish

t/I 

refuzuar

)  

Justifikimi 

Qëllimi i Politikës 4 Ministria për 

Evropën dhe Punët e 

Jashtme  në shkresën 

‘mendim për një 

projektvendim”, jep 

një vlerësim të 

përgjithshëm të draft 

strategjisë dhe 

sugjeron ripunimin e 

saj duke pasur 

parasysh më shumë 

rezultatet e samitit të 

NATO-s në Uells, 

Ministria për 

Evropën dhe 

Punët e Jashtme   

U 

Pranua  

Në 

bashkëpunim 

dhe në 

komunikim 

të 

drejtpërdrejtë 

me 

Ministrinë 

për Evropën 

dhe Punët e 

Jashtme, u 

pasqyruan 

sugjerimet e 



më 4-5 qershor 2014 

mbi një politikë më 

të zgjeruar të 

mbrojtjes 

kibernetke. 

Zbatimin e 

politikave të 

parashikuara në këtë 

samit mbi një 

qeverisje të 

efektshme të 

mbrojtjes 

kibernretike si dhe 

procedurat për 

ndihmë ndaj 

aleatëve si përgjigje 

ndaj sulmeve 

kibernetike. 

Politikat e NATO-s 

për të çuar përpara 

vetëdijen, arsimimin 

trajnimin etj. 

Gjithashtu mbajtjen 

parasysh se në 

Samitin e Varshavës 

në korrik 2016, 

Kryetarët e shteteve 

të NATO-s 

përcaktuan 

hapësirën cyber si 

dimensionin 

operacional të 

NATO-s, krahas 

tokës, detit, dhe ajrit. 

tyre duke 

riformuluar 

Qëllimin e 

Politikës 4 - 

Rritja e 

bashkëpunim

it kombëtar 

dhe 

ndërkombëta

r në fushën e 

sigurisë 

kibernetike 

me partnerët 

strategjikë. 

 

Ndryshim në 

raportin e vlerësimit 

të të ardhurave dhe 

shpenzimeve 

buxhetore, planit të 

veprimit dhe 

matricës së kostimit 

Mbështetur në 

relacionin 

shpjegues, në 

raportin e vlerësimit 

të të ardhurave dhe 

shpenzimeve 

buxhetore si dhe 

referuar dokumentit 

të draftstrategjisë, 

planit të veprimit 

dhe matricës së 

kostimit, vlerësojmë 

se informacioni i 

lidhur me koston e 

draftstrategjisë, 

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomisë 

U 

Pranua 

U dërguan 

shkresa të 

gjithë 

institucionev

e me qëllim 

paraqitjen e 

një analize të 

kostos së 

strategjisë e 

detajuar për 

çdo vit, duke 

e ndare 

koston sipas 

natyrës së 

burimit të 



është paraqitur i 

agreguar për të 

gjithë kohëzgjatjen 

e saj si dhe mungon 

burimi i financimit. 

Si rezultat, 

kërkojmë të 

paraqitet një analizë 

e kostos  së 

strategjitsë, e 

detajuar për çdo vit, 

duke e ndarë këtë 

kosto, sipas natyrës 

së burimit të 

financimit, pra 

buxhetit të shtetit, 

financimit të huaj 

dhe hendekut 

financiar. 

Gjithashtu pjesë e 

analizës së kostos së 

strategjisë duhet të 

jetë edhe lidhja me 

dokumentin e 

Programit Buxhetor 

Afatmesëm 2020-

2022, duke lidhur 

produktet e 

planifikuara në 

PBA-në aktuale me 

aktivitetet/nënobjekt

ivat e paraqitura në 

planin e veprimit. 

Kjo me qëllim 

garantimin  e 

financimit të 

strategjisë brenda 

dokumentit të PBA 

2020- 2022. Për 

vitet në vijim, duhet 

të sigurohet nga 

institucionet 

zbatuese planifikimi 

o produkteve 

respektive të lidhura 

me këtë strategji. Në 

dokumentet vijuese 

të PBA. 

financimit 

dhe hendekut 

financiar. 

Gjithashtu 

lidhja me 

dokumentin e 

Programit 

Buxhetor 

Afatmesëm 

2020-2022. 

U pasqyruan 

në Planin e 

Veprimit 

2020-2025 



Së fundmi, 

vlerësojmë se 

dokumenti duhet të 

rakordohet me të 

gjithë ministritë e 

linjës/institucionet 

qendrore, që 

ngarkohen për 

zbatimin e kësaj 

strategjie lidhur me 

vlerësimin, 

angazhimin dhe 

përballimin e 

kostove përkatëse 

dhe më pas të risillet 

për mendim në 

Ministrinë e 

Financave dhe 

Ekonomisë. 

Draft strategjia per 

konsultim 

U shpreh dakord pa 

sugjerime 

Ministria e 

Drejtësisë 

U pranua  

Draft strategjia per 

konsultim 

U shpreh dakord pa 

sugjerime  

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

U pranua  

 

Vlerësimi i situatës 

aktuale në Shqipëri 

Treguesit e Impaktit 

dhe Treguesit e 

Rezultatit 

Objektivi specifik 2 

Objektivi specifik 3 

Pjesa 4: zbatimi, 

përgjegjësia e 

institucioneve, 

llogaridhënia 

 

 

a) Pas pikës 2.1., 

Situata e Sigurisë 

Kibernetike, të 

shtohet nënpika 

2.1.1. Infrastrukturat 

kritike të 

informacionit, 

ndërsa pas paragrafit 

“....Penetrimi i 

internetit në 

Shqipëri është ende 

në zhvillim…”, 

sugjerojmë të 

shtohet nënpika 

2.1.2. Krimi 

kibernetik.  

b) Në pikën 3.2., 

Treguesit e Impaktit 

dhe Treguesit e 

Rezultatit, paragrafi 

i tretë sugjerojmë të 

hiqet, sepse mënyra 

e matjes së 

indikatorëve 

Ministria e 

Mbrojtes 

U 

Pranua 

Të gjitha 

sugjerimet e 

Ministrisë së 

Mbrojtjes u 

pasqyruan në 

strategjinë 

Kombëtare 

për Sigurinë 

Kibernetike 



tregohet te Pasaporta 

e Treguesve. Ky 

paragraf mund të 

zëvendësohet me 

frazën “Indikatorët 

do të vlerësohen mbi 

bazën e 

rezultateve/treguesv

e konkretë”.  

c) Në vijim, në 

paragrafin e parë, të 

pikës 4.2., Objektivi 

specifik 2 - Ngritja 

dhe funksionimi i 

CSIRT-eve në të 

gjithë sektorët e 

industrisë në nivel 

kombëtar, pas 

fjalëve “detyrim 

identifikimi...”, të 

shtohet fjala 

“...dinamik”.  

ç) Gjithashtu, në 

paragrafin e parë, të 

pikës 4.3., Objektivi 

specifik 3 - Fuqizimi 

dhe implementimi i 

masave të sigurisë 

në infrastrukturat 

kritike dhe të 

rëndësishme të 

informacionit, 

togfjalëshi 

“autoriteti 

rregullues”, të 

zëvendësohet me 

togfjalëshin 

“autoriteti 

përgjegjës”. 

d) Së fundmi, në 

pikën c, Pjesa IV - 

Zbatimi, 

përgjegjësia e 

institucioneve, 

llogaridhënia, 

paragrafi i dytë, 

fjalët “...në kuadër të 

anëtarësimit në 

NATO”, të 



zëvendësohet me 

fjalët “...si vend 

anëtar i NATO-s”. 

Objektivat dhe 

nënobjektivat, e 

përcaktuara në 

planin e veprimit 

2020-2025 dhe në 

tabelën e kostimeve 

2020-2025, 

Disa nga objektivat 

të cilat i janë 

ngarkuar Ministrisë 

së Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë (MASR) 

në këtë draft-

strategji duhet të 

rishikohen, pasi 

vlerësojmë se 

përmbushja e këtyre 

objektivave nuk 

duhet të jenë në 

përgjegjësi të 

MASR-së, por duhet 

të jenë përgjegjësi të 

Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

dhe Agjencisë 

Shtetërore për të 

Drejtat dhe 

Mbrojtjen e Fëmijës, 

në përputhje me 

ligjin nr. 18/2017 

“Për të drejtat dhe 

mbrojtjen e 

fëmijës”. 

Konkretisht 

sugjerojmë që 

MASR-ja të mos jetë 

përgjegjëse për 

objektivat dhe 

nënobjektivat, e 

përcaktuara në 

planin e veprimit 

2020-2025 dhe në 

tabelën e kostimeve 

2020-2025, si më 

poshtë vijon:  

a) Objektivi specifik 

C (nënobjektivat C.1 

dhe C.2) në 

nënndarjen “Qëllimi 

i politikave 2”.  

b) Nënobjektivat 

A.2, A.3, A.4, C.1, 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

U 

Pranua 

Në lidhje me 

këtë 

sugjerim, u 

komunikua 

me shkrese 

me 

Ministrinë e 

Shëndetësisë 

dhe 

Mbrojtjes 

Sociale dhe 

nga ana e tyre 

u pranua 

përfshirja si 

objektiv i 

tyre vetëm i 

objektivit E3, 

pasi sipat 

këtij 

institucioni, 

objektivët e 

tjerë nuk janë 

në fushën e 

përgjegjësisë 

së tyre. Sipas 

kësaj 

përgjigje, 

objektivat 

A.2, A.3, 

A.4, dhe C 

duhet të jenë 

në fushën e 

përgjegjësisë 

së Ministrisë 

së Drejtësisë, 

dhe 

Agjencisë 

Shtetërore 

për 

Mbrojtjen 

dhe të Drejtat 

e Fëmijëve. 

Nënobjektivë

t C.1 dhe C.5, 

duhet të jenë 

pjesë e 



C.5, E.2 dhe E.3 në 

nënndarjen “Qëllimi 

i politikave 3” 

MASR-ja mund të 

japë kontributin e saj 

për realizimin e 

objektivave si më 

sipër, si dhe të jetë 

bashkëkoordinuese 

për disa aktivitete, 

por nuk mund të jetë 

institucioni 

përgjegjës për 

implementimin e 

tyre. 

 

përgjegjësisë 

së Policisë së 

Shtetit. 

Nënobjektivi 

E.2 nuk 

mund të jetë 

në një 

objektiv i 

përgjegjësisë 

së fushës 

tonë (Min. 

Shëndetësisë 

dhe 

Mbrojtjes 

Sociale). 

Edukimi, hulumtimi 

dhe trajnimi në 

fushën e sigurisë 

kibernetike 

 

Objektivi Specifik 1 

 

Plani i veprimit 

Në nënpikën 2.4. 

“Edukimi, 

hulumtimi dhe 

trajnimi në fushën e 

sigurisë 

kibernetike”, 

togfjalëshi 

“Ekzistojnë disa 

diploma universitare 

të nivelit të lartë dhe 

kurrikula të nivelit 

master, që ofrohen 

në sigurinë 

kibernetike...”, të 

zëvendësohet me 

“Ekzistojnë disa 

programe studimi që 

ofrohen nga 

institucione të 

arsimit të lartë, në 

fushën e sigurisë 

kibernetike...”. 

Te nënpika 5.1 e 

pikës 5 të draft-

strategjisë termi 

“studimore” të 

zëvendësohet me 

termin “të studimit”, 

në përputhje me 

ligjin nr. 80/2015, 

“Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

U pranua U pasqyrua 

në draft 

strategji ky 

sygjerim 



shkencor në 

institucionet e 

arsimit të lartë në 

Republikën e 

Shqipërisë. 

Kudo në tabelën e 

kostimeve 2020-

2025, shkurtimi 

DAR të 

zëvendësohet me 

“institucionet 

arsimore vendore, 

përgjegjëse për 

arsimin 

parauniversitar”, në 

përputhje me ligjin 

nr. 69/2012, “Për 

sistemin arsimor 

parauniversitar në 

Republikën e 

Shqipërisë”, i 

ndryshuar 

 

Të shtohen/ 

specifikohen sektorë 

të tjerë të 

Infrastrukturave 

kritike të 

informacionit 

Në pikën 2.1.1 

“Infrastrukturat 

kritike të 

informacionit”, 

vlerësojmë se duhet 

të 

shtohen/specifikohe

n edhe sektorët të 

cilët mund të mos 

jenë aktivë dhe nuk 

kanë patur 

vëmendjen e duhur 

për shkaqe të 

ndryshme, si psh: 

sektori energjitik 

(digat, përpunimi i 

mbetjeve etj), 

sektori financiar, 

sektori i bujqësisë, 

sektori i ujësjellësit, 

sektori i shëndetësie, 

sektori i 

emergjencave, 

sektori i transportiti, 

sektori i industrisë, 

sektori i 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

Pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pranohet. në 

këtëparagraf 

paraqitet 

situata 

aktuale dhe 

çfarë është 

bërë 

konkretisht 

në 

Infrastruktur

at kritike të 

informacionit 

të miratuara 

më parë dhe 

së fundi me 

VKM Nr. 

553, datë 

15.07.2020, 

"Për 

miratimin e 

Listës së 

Infrastruktur

ave Kritike të 

Informacioni



komiunikimit, 

sektori i teknologjisë 

së informacionit, 

sektori i mbrojtjes. 

Përsa më sipër, 

sugjerojmë të 

rishikohen sektorët 

duke i specifikuar, 

grupuar dhe duke i 

ndarë në mënyra të 

tjera. 

t dhe të Listës 

së 

Infrastruktur

ave të 

Rëndësishme 

të 

Informacioni

t" 

Sektorët janë 

të ndarë dhe 

klasifikuar 

duke u 

bazuar në 

direktivën e 

BE-së nr. 

2016/1148, e 

Parlamentit 

Evropian dhe 

Këshillit, 

datë 6 Korrik 

2016, 

“Lidhur me 

masat për një 

nivel të lartë 

të përbashkët 

të sigurisë së 

rrjeteve dhe 

sistemeve të 

informacionit 

në BE” 

direktivë e 

cila është në 

proces 

përafrimi 

tërësor në 

legjislacionin 

vendas, si 

dhe bazuar në 

klasifikimine 

e ENISA 

(European 

Network and 

Information 

Security 

Agency).  Në 

këtë paragraf 

jepet vetëm 

kuadri aktual 

per 



Infrastruktur

at Kritike. 

Krimi kibernetik Në pikën 2.1.2 

“Krimi kibernetik”, 

është i panevojshëm 

një parashikim më i 

detajuar, kjo duke u 

nisur nga fakti që 

mashtrimet 

nëpërmjet sistemeve 

kibernetike 

përfshijnë një fushë 

shumë të gjerë dhe 

jo vetëm “phishing’ 

dhe “spam” , si psh 

falsifikimet 

kompjuterike, të 

cilët zenë një vend të 

veçantë në gamën e 

veprave penale në 

fushën e krimeve 

kibernetike 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Ky sugjrim 

duhej të 

shoqërohej 

me një 

paragraf 

konkret nga 

ana e 

Ministrisë së 

Brendshme si 

fushë e 

përgjegjësisë 

së sajë. 

Gjithsesi nga 

komunikimet 

me Policinë e 

Shtetit, ky 

paragraf 

është 

rishikuar dhe 

ripunuar. 

Kuadri ligjor i 

Sigurisë Kibernetike 

Në pikën 2.2 

“Kuadri ligjor i 

Sigurisë 

Kibernetike”, 

vlerësojmë të 

shtohet edhe Kodi i 

Procedurave Penale 

për shkak të 

ndryshimeve të tij, të 

kryera në kuadër të 

Konventës së 

Budapestit. 

Gjithashtu, do të 

ishte e nevojshme të 

sqarohen në mënyrë 

më të detajuar risistë 

dhe mangësitë e 

kuadrit ligjor duke 

theksuar qartësisht 

problematikat e 

evidentuara dhe që 

kanë rëndësi për një 

zgjidhje emergjente. 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Në lidhje me 

këtë 

sugjerim, 

duhej të ishte 

ky institucion 

i cili duhej të 

përfshinte një 

paragraf nëse 

do ta 

konsideronte 

të arsyeshme 

për shkak 

edhe të 

fushës së tij 

të 

kompetencës

. 

Internet i sigurte për 

fëmijët 

Në pikën 2.3, 

“Internet i sigurte 

për fëmijët”, 

vlerësojmë se nuk 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Pas 

sugjerimit të 

Ministrisë së 

Brendshme 



duhet të marrë rol 

përcaktues në 

dokumentin e 

strategjisë 

kibernetike një 

sondazh i kryer nga 

një organizatë. 

Sondazhet apo 

studimet e kryera në 

këtë fushë 

ndihmojnë në 

ndryshimin apo 

përcaktimin e 

prioriteteve, por nuk 

mund të bëhen pjesë 

e një dokumenti 

strategjik. 

Gjithashtu, 

mangësitë 

legjislative apo 

strukturore duhet të 

trajtohen në pikën 

përkatëse dhe jo të 

jenë të shpërndara në 

të gjithë dokumenti 

për këtë pikë, 

u krye 

riformulimi 

në 

Strategjinë 

Kombëtare 

për Sigurinë 

Kibernetike 

Edukimi, hulumtimi 

dhe trajnimet në 

fushën e sigurisë 

kibernetike 

Në pikën 2.4 të 

Strategjisë, 

vlerësojmë se 

edukimi, hulumtimi 

dhe trajnimet në 

fushën e sigurisë 

kibernetike duhet të 

jetë i vazhdueshëm 

dhe i ndarë sipas 

përgjegjësisë së 

institucioneve.  

Edukimi, programet 

e trajnimeve të jenë 

të kategorizuara në 

bazë të natyrës së 

pjesëmarrësve  të 

trajnimit. Ky 

kategorizim do të 

sillte qasje të 

ndryshme edukative 

në grupime të 

ndryshme. Kjo do të 

kërkonte në vetvete 

një studim mbi 

mënyrën e ofrimit të 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Pika 2.4 u 

ripunua pas 

komenteve të 

bëra nga 

Ministria e 

Brendshme 



programeve të 

veçanta, sipas çdo 

institucioni. Si 

përfundim, është i 

nevojshëm një 

trajtim më i gjerë i 

situatës aktuale dhe i 

shtrirjes së 

strategjisë në të 

ardhme. 

Qëllimi i politikës 1 

Garantimi i sigurisë 

kibernetike në nivel 

kombëtar, nëpërmjet 

mbrojtjes së 

infrastrukturave të 

informacionit, duke 

fuqizuar mjetet 

teknologjike dhe 

juridike. 

Në seksionin 4 

“Qëllimi i politikës 

1” . Garantimi i 

sigurisë kibernetike 

në nivel kombëtar 

nëpërmjet mbrojtjes 

së infrastrukturave 

të informacionit , 

duke fuqizuar mjetet 

e teknologjisë dhe 

juridike’, vlerësojmë 

se duhet ripunuar 

duke mbajtur në 

konsideratë 

përcaktimin e 

synimit të politikës 

dhe jo vetëm të 

krijimit të nocioneve 

formale mbi 

problematikat, të 

cilat duhet të jenë 

trajtuar më sipër. 

Gjithashtu duhet të 

përcaktohet qëllimi 

apo synimi i kësaj 

politike si 

dhemënyrat se si do 

të realizohet 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Sugjerimi për 

këtë paragraf 

nuk qëndron, 

pasi gjithcka 

është e 

shprehur në 

paragrafin 

spjegues si 

dhe në 

ndarjen e 

nënobnjektiv

ave më 

poshtë. Pra 

Qëllimi është 

“Garantimi i 

sigurisë 

kibernetike 

në nivel 

kombëtar”.  

Mënyrat se si 

shprehen: 

nëpërmjet 

fuqizimit të 

teknologjisë 

dhe kuadrit 

ligjor. Këto 

ndahen më 

pas 

Objektivi specifik 2 

Ngritja dhe 

funksionimi i 

CSIRT-eve në të 

gjithë sektorët e 

industrisë në nivel 

kombëtar 

Në pikën 4.2 

“Objektivi specifik 

2: Ngritja dhe 

funksionimi i 

CSIRT-eve në të 

gjitha sektorët e 

industrisë në nivel 

kombëtar”, 

sugjerojmë që 

objektivi2 dhe 3 , të 

përfshihen në një 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pranohet pasi 

pika 4.2 dhe 

4.3 me vijën 

llogjike me të 

cilën është 

pëunuar draft 

strategjia nuk 

mund të 

bashkohen. 



objektiv nisur nga 

fakti që janë të 

ngjashëm 

Pika 4.2 

trajton 

ngritjen e 

strukturave 

dhe 

procedurave 

perkatëse për 

mbrotjen 

kibernetike 

në çdo 

infratsrukturë 

kritike. 

Pika 4.3 

trajton 

ngritjen e 

tools për të 

realizuar 

monitorimin, 

analizimin etj 

të 

incidenteve 

kibernetike. 

Objektivi specifik 4 

Përmirësimi i 

infrastrukturave të 

informacionit për të 

luftuar krimin 

kibernetike, 

radikalizmin dhe 

ekstremizmin e 

dhunshëm 

Në pikën 4.4 

“Objektivi specifik 

4: Përmirësimi i 

infrastrukturave të 

informacionit për të 

luftuar krimin 

kibernetike, 

radikalizmin dhe 

ekstremizmin e 

dhunshëm’, 

vlerësojmë se 

përmirësimi i 

infrastrukturave të 

informacionit nuk ka 

të bëjë vetëm me 

internetin e sigurt në 

ambiente publike, 

dhe për më shumë që 

lufta ndaj krimit 

kibernetik kërkon 

bashkëpunim në 

identifikimin e 

autorëve dhe 

përcaktimin e 

përgjegjësisë penale. 

Gjithashtu 

konstatojmë se edhe 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pranohet , 

pasi në këtë 

objektiv janë 

përfshirë 

sektori i 

krimit 

kibernetik, 

dmth edhe 

përgjegjësia e 

Ministrisë së 

Brendshme 

dhe Policisë 

së Shtetit si 

dhe Qendra 

për 

Koordinimin 

kundër 

Ekstremizmit 

të Dhunshëm 



nënobjektivat nuk 

janë të ndërlidhura 

në kontekstin e 

objektivit 

Qëllimi i politikës 2 

Ndërtimi i një 

mjedisi të sigurt 

kibernetik duke 

edukuar dhe 

ndërgjegjësuar 

shoqërinë në 

ngritjen e 

kapaciteteve 

profesionale në 

fushën e sigurisë së 

informacionit. 

Në seksionin 5 

‘Qëllimi i politikës 

2. Ndërtimi i një 

mjedisi të sigurt 

kibernetik është 

duke edukuar dhe 

ndërgjegjësuar 

shoqërinë në 

ngritjen e 

kapaciteteve 

profesionale në 

fushën e sigurisë së 

informacionit’, 

evidentojmë se nuk 

përcaktohet qartë 

institucioni i cili do 

të ofrojë kurrikulat 

dhe trajnimet. 

Theksojmë se 

ekspertimi dhe 

hetimi kibernetik 

nuk janë në fushpën 

e përgjegjësisë se 

AKCESK 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pranohet pasi 

në këtë 

qëllim, është 

shprehur 

qartë se cfarë 

kërkohet dhe 

kush duhet ti 

realizojë, dhe 

peshën 

kryesore e 

mbajnë 

insitutcionet 

e arsimit të 

lartë 

(nenobjektivi 

5.1). 

Nënobjektivi

, 5.2 ua lë 

këtë objektiv 

insitutcionev

e 

profesionale 

apo vetë 

sektorëve 

bazuar në 

kapacitetet e 

tyre. 

Nënobjektivi 

5.3 thekson 

rendësinë e 

fushatave 

ndërgjegjësu

ese që 

mbulojnë jo 

vetëm 

sektorët më 

lart  por të 

gjithë 

popullsinë. 

Në asnjë fjali 

e asnjë 

moment, ky 

qëllim nuk 



është i 

dedikuar për 

AKCESK, 

dhe nuk ka 

asnjë 

paragraf ku i 

hiqet e drejta 

krimit 

kibernetik 

për të 

përcaktuar 

kurikulat 

lidhur me 

fushën e vet 

të 

veprimtarisë.  

Secili 

institucion që 

e gjen veten 

në këtë 

qëllim, të 

përcaktojë 

planin e tij të 

veprimit. 

 

Objektivi specifik 1 

Forcimi i kuadrit 

ligjor për rritjen e 

sigurisë së fëmijëve 

në internet. 

 

Në pikën 6.1.1 

“Hartimi i një 

udhëzimi të 

posaçëm (dhe 

rregullores 

shoqëruese) për 

mbledhjen e të 

dhënave të 

incidenteve të 

raportuara të dhunës, 

bullizmit dhe 

abuzimit online të 

fëmijëve në 

shkolla”, vlerësojmë 

se duhet ndryshuar 

legjislacioni, pasi 

kjo çështje për shkak 

te rëndësisë që ka 

nuk mund të zgjidhet 

me udhëzues. 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Sugjerimi u 

mor parasysh 

dhe u 

ndryshua “ 

6.1.1 Hartimi 

i një baze 

ligjore të 

posaçme. 

Objektivi specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para 

drejtësisë e autorëve 

Të riformohet pika 

6.3.1 “Sigurimi i 

mjeteve teknike që 

ndihmojnë policinë 

dhe organet 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Sugjerimi u 

pasqyrua në 

paragraf. 



të krimeve 

kibernetike ndaj 

fëmijëve, me fokus 

abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

 

përkatëse në 

analizimin dhe 

zbulimin e rasteve të 

dhunës online 

veçanërisht lidhur 

me imazhet e 

abuzimit seksual me 

fëmijët”, duke patur 

në konsideratë faktin 

së fokusi i 

veprimtarisë së 

policisë është 

parandalimi dhe jo 

analizimi dhe 

zbulimi 

Objektivi specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

Në pikën 6.3.4 

“Krijimi i 

mekanizmave për 

standardizimin e 

punës së analizimit 

të provave digjitale 

nga Policia e 

Shtetit”, 

konstatojmë se është 

e njëjta me pikën 

6.3.1, ndaj të 

rishikohet në 

përputhje me 

sugjerimin e dhënë 

për ketë pikë 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Sugjerimi u 

pasqyrua dhe 

paragrafi 

6.3.4 u 

përfshi në 

pëaragrafin 

6.3.1 

Objektivi specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

Në pikën 6.3.5 

“Krijimi i një grupi 

pune së bashku me 

industrinë për të 

zgjidhur problemet e 

hetimit dhe 

identifikimit të 

personave të 

dyshuar për abuzim 

me fëmijët online, 

me fokus të veçantë 

identifikimin e 

përdoruesve fundorë 

nëpërmjet adresave 

IP”, sugjerojmë që 

grupi i punës duhet 

të ngrihet për të 

zgjidhur problemet e 

hetimit për të gjitha 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk merret 

parasysh pasi 

ky paragraf 

ka si objektiv 

abuzimin me 

fëmijët 

online dhe jo 

të gjitha 

krimet 



krimet kibernetike, 

si dhe pika kontakti, 

emergjenca etj. 

Qëllimi i Politikes 4 

Rritja e 

bashkëpunimit 

kombëtar dhe 

ndërkombëtar në 

fushën e sigurisë 

kibernetike me 

partneret strategjike 

Në seksionin 7 

“Qëllimi i Politikes 

4. Rritja e 

bashkëpunimit 

kombëtar dhe 

ndërkombëtar në 

fushën e sigurisë 

kibernetike me 

partneret 

strategjike”, të 

rishikohet duke 

marrë në konsideratë 

edhe faktin që 

problematikat më të 

mëdha janë me 

vendet që nuk janë 

në NATO dhe BE. 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Ky paragraf u 

rishikua pas 

sugjerimit të 

Ministrisë së 

Brendshme 

Objektivi specifik 2 

Forcimi i 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar në 

fushën e sigurisë dhe 

mbrojtjes 

kibernetike dhe 

luftës kundër 

ekstremizmit të 

dhunshëm dhe 

radikalizimit 

Në pikën 7.2 

“Objektivi specifik 

2. Forcimi i 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar në 

fushën e sigurisë dhe 

mbrojtjes 

kibernetike dhe 

luftës kundër 

ekstremizmit të 

dhunshëm dhe 

radikalizimit”, duke 

marrë në konsideratë 

rëndësinë që ka ky 

objektiv, si dhe 

problematikat e tij 

vlerësojmë 

rishikimin e 

nënobjektivave te 

përcaktuara, duke 

sugjeruar shtimin e 

tyre 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Duke qenë se 

nuk janë 

dhëne 

mendime 

alternative, 

ne i 

qëndrojmë 2 

nen 

objektivave 

pasi kanë 

spektër të 

gjerë 

Pjesa IV. “Zbatimi, 

përgjegjësia e 

institucioneve, 

llogaridhënia” 

Në pjesën IV. 

“Zbatimi, 

përgjegjësia e 

institucioneve, 

llogaridhënia”, nuk 

është i qartë 

integrimi i 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Në 

bashkëpunim 

me 

specialistë të 

Policisë së 

Shteti u 

rishikuan dhe 



institucioneve 

përgjegjëse për 

sigurinë kibernetike. 

Nëse do të marrim 

parasysh që 

institucionet e 

sigurisë duhet të 

gjejnë veten brenda 

strategjisë 

kombëtare me 

qëllim krijimin e 

bazave të nevojshme 

për krijimin e 

strategjive sektoriale 

sipas fushave 

përkatëse, 

theksojmë se është i 

nevojshëm 

rivlerësimi për 

integrimin e 

institucioneve 

përgjegjëse. 

Gjithashtu, 

bashkëlidhur gjeni 

një analizë të 

detajuar përgatitur 

nga ekspertët  e 

Drejtorisë së 

Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit, 

që mund t’ju 

orientojnë në 

rishikimin e draft 

strategjisë 

kombëtare të 

sigurisë kibernetike 

2020-2025 

u ripunuan të 

gjitha pikat e 

fushës së 

përgjegjësisë 

së Ministrisë 

së 

Brendshme 

dhe Policisë 

së Shtetit 

Konteksti Strategjik 

Hyrje 

Në paragrafin e 

gjashtë të seksionit 

të hyrjes fraza “është 

hartuar i plotë kuadri 

ligjor, për sigurinë 

kibernetike, deri në 

2017 i munguar”, 

vlerësojmë se duhet 

të riformulohet 

“është plotësuar dhe 

përmirësuar kuadri 

ligjor, për sigurinë 

kibernetike.” Ky 

Ministria e 

Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

U pranua Ky sugjerim 

u pasqyrua në 

paragraf 



propozim mban 

parasysh 

prezantimin që vetë 

dokumenti i draft 

strategjisë bën në 

seksionin 2.2 për 

legjislacionin 

kryesor në sigurinë 

kibernetike. 

Mbi rregullimin e 

çështjeve të sigurisë 

në rrjetet e 

komunikimeve 

elektronike 

Në prezantimin për 

rregullimin e 

çështjeve të sigurisë 

në rrjetet e 

komunikimeve 

elektronike, duhet të 

merrni në 

konsideratë rolin e 

ministrit përgjegjës 

për komunikimet 

elektronike 

përcaktuar në nenin 

5, nenin 111 të ligjit 

nr.9918 datë 

19.5.2008 “Për 

komunikimet 

elektronike në 

Republikën e 

Shqipërisë”, në 

veçanti si 

institucioni 

propozues për aktet 

ligjore e nënligjore 

që rregullojnë 

veprimtarinë e këtij 

sektori përfshirë dhe 

çështjet për sigurinë 

e rrjeteve të 

komunikimeve. 

Ministria e 

Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

Nuk u 

pranua 

Ministria e 

Infrastruktur

ës dhe 

Energjisë 

nuk ka 

paraqitur një 

paragraf 

konkret për 

të shtuar në 

draft 

strategji. 

Gjithashtu 

Draft 

strategjia nuk 

ka hequr 

kompetencat 

e ministrit 

për të 

propozuar 

aktet ligjore 

e nënligjore 

që 

rregullojnë 

veprimtarinë 

e këtij sektori 

përfshirë dhe 

çështjet për 

sigurinë e 

rrjeteve të 

komunikime

ve. 

Vlerësohet si 

e tepërt të 

listohen 

kompetencat 

e të gjithë 

Ministrive në 

këtë 

dokument. 

Ky sugjerim 

nuk do të 



pasqyrohet 

në dokument 

Situata aktuale e 

Sigurisë Kibernetike 

Në seksionin 2.1 

“Situata aktuale e 

Sigurisë 

Kibernetike”, në 

fund të paragrafit të 

parë sugjerojmë të 

shtohet paragrafi 

“Kuadri ligjor i 

lidhur me sigurinë e 

komunikimeve 

elektronike, 

plotësohet me 

rregullimet ligjore 

për sigurinë dhe 

integritetin e rrjeteve 

të komunikimeve 

elektronike, rrjetet e 

telekomunikacionit 

të cilat janë pjesë e 

ligjit nr. 9918 datë 

19.5.2008 “Për 

komunikimet 

elektronike në 

Republikën e 

Shqipërisë” të 

ndryshuar, i cili ka 

transpozuar 

direktivat e BE-së 

për komunikimet 

elektronike” 

Ministria e 

Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

U pranua Ky sugjerim 

u pasqyrua në 

paragraf 

Plani i veprimit 

2020-2025 

Në planin e 

veprimit, në lidhje 

me nënobjektivin 

A.1 “Përmirësimi i 

kuadrit rregullator 

për sigurinë 

kibernetike i 

harmonizuar me 

ligjet sektoriale, për 

të adresuar saktë 

çështjet dhe zgjidhur 

ato duke përfshirë, 

por pa u kufizuar: 

Cloud computing, 

IoT, teknologjine 

5G, Inteligjencën 

Artificiale”, duke 

Ministria e 

Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk u 

pasqyrua në 

dokument, 

pasi në 

nënobjektivi

n A.1, janë të 

listuara 

vetëm akte 

nënligjore të 

cilat janë në 

fushën e 

kompetencës 

së Autoritetit 

Kombëtar 

për 

Certifikimin 



marrë në konsideratë 

se ka aktivitete të 

ndërthurura me 

fushën e 

përgjegjësisë së 

Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë dhe 

Autoritetit të 

Komunikimeve 

Elektronike dhe 

Postare, në veçanti 

rregullimet ligjore 

për 

teknologjinë/rrjetet 

5G, sugjerojmë që 

në institucionet 

përgjegjëse të 

shtohen MIE dhe 

AKEP 

Elektronik 

dhe Sigurinë 

Kibernetike. 

Gjithsesi të 

gjitha aktet 

do të jenë 

objekt i 

konsultimit 

të gjerë 

përfshi këtu 

edhe AKEP 

dhe MIE. 

Pasaporta e 

indikatorëve 

Në lidhje me 

pasaportën e 

indikatorëve 

vlerësojmë se është e 

nevojshme të 

rishikohet me qëllim 

që të qartësohet, në 

veçanti konstatohet 

se indikatori 1 

“Legjislacion i 

përafruar me 

Direktivat dhe 

Rregulloret e EU që 

normojnë fushën e 

sigurisë kibernetike” 

dhe indikatori 5 

“Kuadër ligjor i 

plotësuar” janë të 

ngjashëm me njëri-

tjetrin. 

Ministria e 

Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

Nuk u 

pranua 

Në lidhje me 

këtë 

sugjerim, 

sqarohet se 

indikatori 5 

nuk ka të bëjë 

me 

indikatorin 1 

që është 

fusha e 

sigurisë në 

përgjithësi, 

por me 

kolonën 3 e 

cila ka të bëjë 

me fëmijët. 

Mbi vendosjen e një 

reference konkrete 

të acquis të BE-së 

Vlerësojmë të 

nevojshme që në 

dokument të ketë një 

referencë konkrete 

të acquis të BE-së që 

synohet të 

transpozohet në 

vijim të këtij 

dokumenti 

Ministria e 

Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

Nuk u 

pranua 

Dokumenti 

ka përfshirë 

të gjitha 

referencat të 

cilat janë 

konsideruar 

të arsyeshme 

dhe që janë 

diskutuar dhe 



sugjeruar 

gjatë gjithë 

kohës së 

draftimit dhe 

konsultimit 

të tij. Nuk 

vlerësohet se 

në këtë fazë 

mund të 

përfshihen 

referenca të 

tjera. 

Tabela e Kostimit 

CSIRT sektorial 

qeveritar 

Termi “Cloud 

Computing” 

 

 

•Në Tabelën e 

Kostimit 2020-2025, 

në zërin D.4.2 

“Krijimi i një sistemi 

të mbrojtjes 

kibernetike për 

infrastrukturën 

kritike të 

informacionit të 

sektorit qeveritar”, 

të pasqyrohet nga 

ana e AKCESK-u, 

kostimi i AKSHI-t, 

sipas vlerave të 

detajuara të 

parashikuara. 

•Percaktimi i 

AKSHI-it si CSIRT 

sektorial qeveritar 

(faqe 6) 

•Heqja e termit 

“Cloud 

Computing”në 

pikën 4.1.1 

•Heqja e pikës 4.2.1 

Agjencia 

Kombëtare së 

Shoqërisë së 

Informacionit 

U pranua Sugjerimi i 

Agjencisë 

Kombëtare 

së Shoqërisë 

së 

Informacioni

t u pasqyrua 

në 

draftstrategji. 

 

Draft strategjia për 

konsultim 

Shprehet dakord pa 

sugjerime. 

Drejtoria e 

Sigurimit të 

Informacionit të 

Klasifikuar 

U pranua  

Përputhshmëria me 

kuadrin strategjik – 

Strategjinë 

Kombëtare për 

Zhvillim dhe 

Integrim 

Përputhshmëria me 

kuadrin strategjik – 

Strategjinë 

Kombëtare për 

Zhvillim dhe 

Integrim  

Kryeministria, 

Departamenti I 

Zhvillimit Dhe 

Mirëqeverisjes,Nj

ësia E Politikave 

Për Zhvillim Dhe 

Nuk u 

pranua 

Sugjerimi 

nuk mund të 

merret 

parasysh pasi 

ky dokument 

strategjik 



Vizioni i dokumentit 

strategjik nuk 

përputhet me 

kuadrin strategjik, 

më specifikisht me 

Strategjinë 

Kombëtare për 

Zhvillim dhe 

Integrim. Një nga 

kushtet kryesore për 

hartimin e një 

dokumenti strategjik 

lidhet me 

harmonizimin me 

SKZHI II 2020 sa i 

takon 

përputhshmërisë me 

një nga shtyllat e 

SKZHI-së dhe 

objektivat 

strategjikë.  

Më specifikisht 

objektivi strategjik i 

SKZHI II do të 

duhet të përthyhet në 

vizionin e 

dokumentit 

strategjik. 

Konkretisht japim 

dy opsione ku 

siguria kibernetike 

ka ndërfaqje në 

SKZHI II:  

Opsioni 1: Përfshirja 

në shtyllën 

“Qeverisja e mirë, 

demokracia dhe 

shteti i të drejtës”, ku 

lidhet me objektivin 

strategjik sa i takon 

luftës kundër krimit 

të organizuar;  

Opsioni 1: Përfshirja 

në shtyllën “Rritje 

ekonomike përmes 

konkurrueshmërisë 

dhe inovacionit;, ku 

lidhet me objektivin 

strategjik sa i takon 

Mirëqeverisje, 

Drejtoria E 

Politikave Dhe 

Sistemeve Të 

Mirëqeverisjes 

është draftuar 

bazuar në 

Strategjinë e 

Sigurisë 

Kombëtare, e 

cila 

parashikon 

hatrimin e tij 

dhe jo mbi 

Strategjinë 

Kombëtare 

për Zhvillim 

dhe Integrim. 



investimit në 

teknologjinë e 

informacionit dhe 

komunikimit. 

Buxhetimi i Planit të 

Veprimit mbi bazë 

Programi dhe 

Performance 

a. Buxhetimi i Planit 

të Veprimit mbi bazë 

Programi dhe 

Performance  

- Mungon Plani i 

veprimit i buxhetuar, 

i lidhur me 

programet 

buxhetore si në nivel 

objektivi as në nivel 

rezultati. Në këtë 

aspekt, 

rekomandojmë në 

fazën e ndërmjetme 

të reflektimit të 

komenteve të kryhet 

mbi bazë programi 

dhe performance. 

Buxhetimi mbi bazë 

Programi dhe 

Performance (BPP) 

do të tregojë lidhjet 

midis burimeve 

publike (input-eve), 

produkteve dhe 

rezultateve të 

arritura për secilën 

ndërhyrje të 

politikave të 

qeverisë. Ndërhyrjet 

e politikave, në 

vetvete, do të duhet 

të lidhen me 

shërbimet publike 

specifike ose 

shërbime të 

ndërmjetme, të cilat 

i mbështesin këto 

shërbime publike.  

- Për të siguruar një 

shkallë të lartë 

efiçence dhe 

efektiviteti të 

ndërhyrjes në katërt 

(IV) 

Kryeministria, 

Departamenti I 

Zhvillimit Dhe 

Mirëqeverisjes,Nj

ësia E Politikave 

Për Zhvillim Dhe 

Mirëqeverisje, 

Drejtoria E 

Politikave Dhe 

Sistemeve Të 

Mirëqeverisjes 

U pranua Ky sugjerim 

është 

pasqyruar 

duke u 

hartuar plani 

i veprimit 

dhe 

buxhetimi 

sipas 

formateve të 

miratuar. 



nivelet/komponentë 

e draft-strategjisë ka 

nevojë të sigurohet 

që tek kostimi dhe 

lidhja me programet 

buxhetore (kostimi 

vlerësohet që është 

kryher për masat 

respektive), me 

qëllim sigurimin e 

një rezultati më të 

mirë të mundshëm 

për objektivin e 

synuar kundrejt 

përdorimit sa më të 

ulët të mundshëm të 

burimeve (input-

eve).  

- Gjithashtu, për 

qëllime monitorimi 

dhe vlerësimi, do të 

duhet të analizohet i 

gjithë zinxhiri për të 

shqyrtuar burimet e 

përdorura për 

arritjen e 

objektivave të Planit 

deri tek rezultatet.  

- Në këtë qasje, 

paraqitet e 

nevojshme që Plani i 

Veprimit gjatë 

kostimit të 

rezultateve mund të 

marrë ne konsideratë 

dhe ndryshimet për 

sasinë e produktit/ 

apo ndryshime të 

sasisë, më 

specifikisht:  

a. Në rast të një 

ndryshimi të sasisë 

së produktit, 

sugjerohet të 

përdoret kostimi 

marxhinal. Kostimi 

marxhinal bazohen 

vetëm tek rritjet 

graduale të kostove 



të shkaktuara nga një 

rritje marxhinale e 

sasisë së produkteve.  

b. Metoda e kostos 

marxhinale duhet të 

konsiderojë rritjet e 

pakufizuara në sasi 

që do të kenë në fund 

ndikim mbi koston 

totale të produktit. 

Për pasojë, është i 

domosdoshëm një 

kuptim i plotë i 

mënyrës se si kostot 

lidhen me sasinë 

aktuale dhe të 

propozuar të 

produkteve. 

Kostimi i 

propozimeve për 

politika të reja 

Rekomandojmë se 

paraqitet e 

nevojshme dhe 

kostimi i 

propozimeve për 

politika të reja:  

a.1 Propozimet për 

politika të reja 

kërkojnë kostim të 

plotë duke përdorur 

metodën e kostimit 

nga poshtë-lart. Më 

specifikisht 

paraqesim 

sugjerimet si më 

poshtë vijon:  

- Tek Objektivi 

Specifik B që lidhet 

me ngirtjen dhe 

funksionimin e 

CSIRT-ve në të 

gjithë sektorët e 

industrisë në nivel 

kombëtar ka nevojë 

të argumentohet dhe 

të parashikohet 

impakti strukturor, 

financiar, social dhe 

mjedisor lidhur me 

parashikimin e 

Kryeministria, 

Departamenti I 

Zhvillimit Dhe 

Mirëqeverisjes,Nj

ësia E Politikave 

Për Zhvillim Dhe 

Mirëqeverisje, 

Drejtoria E 

Politikave Dhe 

Sistemeve Të 

Mirëqeverisjes 

U pranua Kjo fazë 

është 

menduar të 

zhvillohet 

gjatë vitit 

2022. 



masës B.1. sa i takon 

parashikimit të 

ngritjes së Qendrës 

Kombëtare (CSIRT-

it Kombëtar) dhe 

CSIRT-ve të reja 

sektoriale.  

- Sa është 

parashikuar kjo 

masë në 

planifikimin 

buxhetor afatmesëm 

dhe si është 

konceptuar impakti 

financiar, social dhe 

mjedisor në ngritjen 

e kësaj strukture.  

Metodologjia e 

kostimit është 

vendosur 

bashkëlidhur 

komenteve, e cila 

është në përputhje 

me metodologjinë e 

ndjekur për 

planifikimin 

buxhetor 

afatmesëm. 

Përputhshmëria e 

strukturës në 

përputhje me me 

formatet e sistemeve 

Përputhshmëria e 

strukturës në 

përputhje me me 

formatet e sistemeve  

- Formatet duhet te 

respektojne 

ndryshimet e bera ne 

metodologjine e 

planifikimit te 

politikave dhe 

financave publike, 

permes sistemeve 

AFMIS dhe IPSIS. 

Kjo ben qe 

automatikisht 

dokumenti te kete 

perputhshmeri me 

sistemet dhe ky 

aspekt duhet te 

evitohet.  

Kryeministria, 

Departamenti I 

Zhvillimit Dhe 

Mirëqeverisjes,Nj

ësia E Politikave 

Për Zhvillim Dhe 

Mirëqeverisje, 

Drejtoria E 

Politikave Dhe 

Sistemeve Të 

Mirëqeverisjes 

U pranua Për shkak të 

mungesës së 

eksperiencës 

së 

institucionev

e me sistemin 

e ri IPSIS, 

kërkohet që 

kjo fazë të 

zhvillohet 

gjatë një 

periudhe 

tranzitore pas 

hyrjes në fuqi 

të strategjisë 

duke u 

mundësuar 

institucionev

e marrjen e 

njohurive 

dhe duke mos 



- Perputhshmeria me 

formatet duhet te 

sigurohet ne keto 

elemente:  

o Perputhshmeria 

me terminologjine 

dhe nivelet e 

planifikimit qe 

perdoren ne 

AFMIS/IPSIS 

(policy goal/ 

specific 

objectiv/result/etj) 

(formatet 

bashkëlidhur)  

o Perputhshmeria 

me buxhetin: Plani 

Veprimi duhet te 

paraqitet i buxhetuar 

dhe duhet siguruar 

buxhetimi i planit te 

veprimit (formatet 

bashkelidhur)  

o Pergatitja e 

Pasaportave te 

Indikatoreve sipas 

formatit IPSIS (dhe 

AFMIS) (formatet 

bashkëlidhur)  

Identifikohet se 

terminologjia është 

në përputhje me 

standartet e sistemit, 

por janë në mungesë 

(i) plani i veprimit 

dhe (ii) pasaporta e 

indikatorëve.  

 

penguar 

miratimin e 

strategjisë 

për një kohë 

të pa 

përcaktuesh

me. 

Mekanizimi për 

zbatimin e 

Strategjisë & Planit 

të Veprimit 

Mekanizimi për 

zbatimin e 

Strategjisë & Planit 

të Veprimit  

Sugjerojmë që 

struktura 

koordinuese për 

zbatimin e 

Strategjisë të 

Kryeministria, 

Departamenti I 

Zhvillimit Dhe 

Mirëqeverisjes,Nj

ësia E Politikave 

Për Zhvillim Dhe 

Mirëqeverisje, 

Drejtoria E 

Politikave Dhe 

U pranua Grupi 

Strategjik 

Agjenda 

Digjitale do 

të jetë 

struktura 

raportuese 

dhe strategjia 

do të 

rishikohet 



analizohet dhe të 

shqyrtohen opsione 

dhe në përputhje me 

qasjen sektoriale të 

integruar për 

funksionimin e 

mekanizmit të 

Menaxhimit të 

Integruar të 

Politikave për 

Mirëqeverisjen dhe 

sistemit të 

planifikimit të 

integruar.  

- Zbatimi i qasjes 

sektoriale të 

integruar funksionin 

në kuadër të Sistemit 

të Planifikimit të 

Integruar (SPI), i cili 

përbën sistemin 

kryesor që përcakton 

mjetet, rregullat dhe 

mekanizmat për një 

planifikim të 

integruar të 

politikave, duke 

siguruar një 

shpërndarje 

eficiente dhe 

efektive të burimeve 

financiare.  

- Grupi i 

Menaxhimit të 

Integruar të 

Politikave për 

Mirëqeverisjen 

drejton në përputhje 

me qasjen sistemike, 

zhvillimin, 

implementimin dhe 

monitorimin e 

reformave sektoriale 

në këtë sektor si me 

qëllim koordinimin 

midis politikave të 

sektorëve në 

përputhje me 

planifikimin 

Sistemeve Të 

Mirëqeverisjes 

pas dy vitesh 

për shkak të 

vonesave në 

miratimin e 

saj dhe afatit 

të shtrirjes në 

kohë të këtij 

dokumenti. 



strategjik të 

integruar dhe 

parimet e 

mirëqeverisjes.  

- Grupi tematik për 

Axhendën Digjitale 

sugjerohet të jetë 

struktura raportuese, 

monitoruese dhe 

vlerësuese lidhur 

dokumentin 

strategjik.  

- Lidhur me kuadrin 

e rishikimit siç 

paraqitet në draft 

dokument që 

strategjia do të 

rishikohet çdo dy 

vite, rekomandojmë 

që 1 herë në 3 vite 

dokumenti do të 

duhet të kryejë 

rishikimin 

afatmesëm (Mid 

Term Review) dhe 

më pas të fillojë 

procesin e rishikimit 

të planit të veprimit 

dhe/ose dokumentin 

strategjik, në të 

kundërtën rishikimi 

çdo dy vite do e 

bënte të 

paqëndrueshëm 

dokumentin 

strategjik. 

Marrja në 

konsideratë e 

zbatimit të reformës 

strukturore/ristruktu

rimit 

Marrja në 

konsideratë e 

zbatimit të reformës 

strukturore/ristruktu

rimit  

a) Lidhur me 

objektivin specifik B 

(masat strukturore 

B1.1 deri më B.1.8) 

që lidhet me ngritjen 

dhe funksionimin e 

CSIRT-ve në të 

Kryeministria, 

Departamenti I 

Zhvillimit Dhe 

Mirëqeverisjes, 

Njësia E 

Politikave Për 

Zhvillim Dhe 

Mirëqeverisje, 

Drejtoria E 

Politikave Dhe 

Sistemeve Të 

Mirëqeverisjes 

U pranua Këto 

sugjerime 

janë 

realizuar. 

Procesi i 

konsultimit 

ka qenë mjaft 

i gjerë dhe i 

shtrirë në një 

kohë të gjatë. 

Dokumenti 

është 

konsultuar 



gjithë sektorët e 

industrisë në nivel 

kombëtar ka nevojë 

të zhvillohet një 

koncept ide 

zhvilluese për 

impaktin e politikës 

sa i takon 

parashikimit të 

ngritjes së Qendrës 

Kombëtare (CSIRT-

it Kombëtar) dhe 

CSIRT-ve të reja 

sektoriale.  

b) Koncept 

dokumenti do të 

vlerësohet nga 

Komiteti Drejtues i 

Reformës 

strukturore ku do të 

shyqrtojë opsionet e 

analizuara për tu 

vendosur më pas si 

masë strukturore 

brenda dokumentit 

strategjik.  

c) Koncept 

dokumenti analitik 

duhet të përmbajë 

disa analiza 

specifike duke 

përfshirë mjetet që 

ndihmojnë në 

strukturimin dhe 

realizimin e procesit 

analitik dhe 

konsultimit me palët 

e interesuara.  

d) Pikënisja e 

koncept dokumentit 

duhet të jetë një 

përshkrim i 

hollësishëm i 

politikës dhe 

kornizës ligjore 

ekzistuese, 

institucioneve 

shtetërore 

përgjegjëse për 

gjerësisht me 

anëtarët e 

grupit të 

punës për 

hartimin e tij, 

më pas me 

institucionet 

e 

administratës 

publike 

nëpërmjet 

gGrupit 

Strategjik të 

Agjendës 

Digjitale, 

nëpërmjet 

publikimit të 

tij në 

regjistrin 

elektronik, 

dhe në faqen 

e internetit të 

Agjencisë 

Kombëtare 

për 

Certifikimin 

Elektronik 

dhe Sigurinë 

Kibernetike. 

Janë 

pasqyruar 

sugjerimet 

për çështjet e 

ngritura dhe 

shkalla e 

pranimit të 

tyre. 



zbatim, si dhe roleve 

dhe përgjegjësive të 

tyre. Ky përshkrim 

duhet të adresojë të 

gjitha çështjet 

relevante sa u përket 

temave të analizuara 

në koncept 

dokument. Ky 

përshkrim siguron 

informacionin e 

nevojshëm për të 

vlerësuar opsionet 

në raport me masat 

ekzistuese. 

Gjithashtu, formon 

bazën për vlerësimin 

se si opsionet 

(jo)rregullative të 

shqyrtuara në 

koncept dokument 

do të ndërlidheshin 

me politikat dhe 

kërkesat ligjore 

ekzistuese.  

 

f. Procesi i 

konsultimit publik  

I. Publikimi i 

projektvendimit për 

Konsultim Publik  

 

Projektvendimi 

duhet të publikohet 

në regjistrin 

Elektronik të 

Njoftimit dhe 

Konsultimit Publik 

në përmbushje të 

detyrimit ligjor që 

buron nga ligji Nr. 

146/2014, Për 

Njoftimin dhe 

Konsultimin Publik 

në vitin 2017.  

- Konstatohet që 

publikimi në 

RENJK nuk është 



proceduar, ndërkohë 

që dokumenti 

paraqitet për 

shqyrtim në Këshill 

të Ministrave.  

- Rekomandohet 

zbatimi i detyrimit 

ligjor lidhur me 

konsultimin e 

dokumentit 

strategjik në 

përputhje me afatet 

që parashikohen për 

konsultim në 

rregjistrin 

elektronik.  

 

II. Procesi i 

Konsultimit Publik 

përmes kanaleve të 

ndryshme  

 

Procesi i konsultimit 

publik duhet të 

zhvillohet dhe në 

forma dhe kanale të 

tjera përveç 

publikimit në 

rregjistrin 

elektronik. Më 

specifikisht takime 

të ndryshme në 

kuadër të 

konsultimit publik 

me palët e interesit.  

Për një pasqyrim sa 

më të plotë të 

procesit të 

konsultimit, 

rekomandojmë:  

• Të specifikohen 

disa prej aktorëve 

kyç të interesit me të 

cilët është 

konsultuar strategjia  

• Të tregohet cilat 

janë dhe nëse janë 



dokumentuar 

çështjet kryesore të 

ngritura prej tyre  

• Të pasqyrohet 

shkalla e pranimit 

dhe reflektimit në 

draft final të 

komenteve dhe 

reagimeve të palëve 

të interesit.  

• Të pasyqrohen 

evidenca të 

mjaftueshme lidhur 

me procesin e 

konsultimit publik  

 

Në finalizim të 

procesit të 

konsultimit publik 

do të duhet të 

plotësohet Raporti i 

Konsultimit Publik 

me informacionin e 

sipër cituar sipas 

formateve në vijim 

të procedurave për 

konsultimin publik. 

Internet i sigurt për 

fëmijët 

Në pikën 2.3 të hiqet 

fjalia e fundit e 

paragrafit 3, pasi 

janë specifike dhe si 

këto mund të kemi 

pafund rrjete sociale. 

Nënvijëzojmë se në 

strategji nuk mund të 

vendosen të dhëna 

ku përcaktohen 

përqindjet e rrjeteve 

sociale.   

Ministria e 

Brendshme 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit. 

Objektivi specifik 1 

Forcimi i kuadrit 

ligjor për rritjen e 

sigurisë së fëmijëve 

në internet.  

Të riformulohet pika 

6.1 në këtë mënyrë 

“Hartimi dhe 

përmiresimi i 

legjislacionit 

përkatës dhe 

pasqyrimi në Kodin 

Penal për 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerin 

nuk mund të 

pasqyrohet 

pasi pika 6.1 

është titulli i 

objektivit 

specifik 1 

dhe nuk është 



parandalimin, 

dokumentimin dhe 

goditjen e dhunës, 

bullizmit dhe 

abuzimit onlinë të 

fëmijëve. 

një 

nënobjektiv 

me 

përmbajtje 

masash 

konkrete. 

Objektivi specifik 1 

Forcimi i kuadrit 

ligjor për rritjen e 

sigurisë së fëmijëve 

në internet. 

Të hiqet pika 6.1.1 

pasi përfshihet në 

pikën 6.1 të 

riformuluar sipas 

sugjerimeve të 

mësipërme.    

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pasqyrohet 

pasi pika 6.1 

është titulli i 

objektivit 

specifik 1 

dhe nuk është 

një 

nënobjektiv 

me 

përmbajtje 

masash 

konkrete 

Objektivi specifik 2 

Parandalimi i 

abuzimit seksual të 

fëmijëve në internet 

nëpërmjet rritjes së 

ndërgjëgjësimit dhe 

krijimit të 

hapësirave të sigurta 

për lundrimin në 

internet. 

Të riformulohet pika 

6.2.1 si vijon: 

“Përmirësimi dhe 

krijimi i programeve 

për ndërgjegjësimin 

mbi sigurinë në 

internet në sistemin 

edukativ”. 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 

Objektivi specifik 2 

Parandalimi i 

abuzimit seksual të 

fëmijëve në internet 

nëpërmjet rritjes së 

ndërgjëgjësimit dhe 

krijimit të 

hapësirave të sigurta 

për lundrimin në 

internet. 

Të riformulohet pika 

6.2.3 si vijon: 

“Krijimi ose 

përmirësimi i 

hapësirave publike 

me internet të sigurt 

për fëmijët dhe 

familjet nëpërmjet 

nismave për të 

ofruar aksesim falas 

të internetit por 

njëkohësisht 

informacion të 

filtruar me qëllim 

mbrojtjen e fëmijëve 

dhe të rinjve nga 

përmbajtjet 

abuzuese online”. 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 



Objektiv specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

Të riformulohet pika 

6.3.1 si vijon: 

“Sigurimi i mjeteve 

teknike që 

ndihmojnë 

strukturat e hetimit 

kibernetik në 

policinë e shtetit në 

analizimin dhe 

zbulimin e rasteve të 

dhunës online 

veçanërisht lidhur 

me imazhet e 

abuzimit seksual me 

fëmijët”. 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 

Objektiv specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

Të riformulohet pika 

6.3.3 si vijon: 

“Ngritja e një 

sistemi kursesh 

pranë Shkollës se 

Magjistraturës dhe 

Akademisë së 

Sigurisë së bashku 

me strukturat e 

krimit kibernetik në 

Policinë e Shtetit në 

lidhje me çështjet që 

kanë të bëjnë më 

krimet ndaj fëmijëve 

online dhe mënyrat e 

mbrojtjes së tyre në 

internet”. 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pasqyrohet, 

pasi duke 

shtuar fjalët 

“… së 

bashku me 

strukturat e 

krimit 

kibernetik në 

Policinë e 

Shtetit…”, 

kufizohet pa 

arsye 

pjesëmarrja e 

subjekteve të 

tjerë të 

interesuar, si 

dhe bie ndesh 

me 

sugjerimet e 

mësipërme të 

paraqitura 

nga ana e 

Ministrisë së 

Brendshme 

ku fshihen 

referencat në 

subjekte të 

caktuar. 

Objektiv specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

Të riformulohet pika 

6.3.2 si vijon: 

“Krijimi i 

programeve të 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pasqyrohet, 

pasi duke 



krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

trajnimit për 

personelin e 

gjyqësorit, 

prokurorisë dhe 

Policisë ne 

bashkëpunim me 

strukturat e hetimit 

kibernetik ne 

Policinë e Shtetit në 

lidhje me mbrojtjen 

e fëmijëvë në 

internet dhe sigurinë 

kibernetike, duke 

përfshirë evidenca të 

përdorimit digjital 

dhe ndihmën e 

ndërsjelltë juridike”. 

shtuar fjalët 

“… ne 

bashkëpunim 

me strukturat 

e hetimit 

kibernetik ne 

Policinë e 

Shtetit …”, 

kufizohet pa 

arsye 

pjesëmarrja e 

subjekteve të 

tjerë të 

interesuar, si 

dhe bie ndesh 

me 

sugjerimet e 

mësipërme të 

paraqitura 

nga ana e 

Ministrisë së 

Brendshme 

ku fshihen 

referencat në 

subjekte të 

caktuar. 

Objektiv specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

Të riformulohet pika 

6.3.3 si vijon: 

“Ngritja e një 

sistemi kursesh 

pranë Shkollës së 

Magjistraturës dhe 

Akademisë së 

Sigurisë së bashku 

me strukturat e 

krimit kibernetik në 

Policinë e Shtetit në 

lidhje me çështjet që 

kanë të bëjnë më 

krimet ndaj fëmijëve 

online dhe mënyrat e 

mbrojtjes së tyre në 

internet”. 

Ministria e 

Brendshme 

Nuk u 

pranua 

Ky sugjerim 

nuk mund të 

pasqyrohet 

pasi është 

përsëritje e 

sugjerimit 

numër 7 dhe 

për të cilën 

është dhënë 

një 

argumentim 

më lart. 

Objektiv specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

Të riformulohet pika 

6.3.4 si vijon: 

“Krijimi i 

mekanizmave për 

standardizimin e 

punës së analizimit 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 



fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

të provave digjitale 

nga struktura e 

krimit kibernetik në 

Policinë e Shtetit”. 

Objektiv specifik 3 

Hetimi efektiv dhe 

sjellja para drejtësisë 

e autorëve të 

krimeve kibernetike 

ndaj fëmijëve, me 

fokus abuzimin dhe 

shfrytëzimin seksual 

Të riformulohet pika 

6.3.5 si vijon: 

“Krijimi i një grupi 

pune së bashku me 

strukturat e krimit 

kibernetik në 

Policinë e Shtetit 

dhe industrinë për të 

zgjidhur problemet e 

hetimit dhe 

identifikimit të 

personave të 

dyshuar për abuzim 

me fëmijët online, 

me fokus të veçantë 

identifikimin e 

përdoruesve fundorë 

nëpërmjet adresave 

IP”. 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 

Objektivi specifik 5 

Forcimi i 

bashkëpunimit 

ndërsektorial për 

mbrojtjen e  

fëmijëve në Internet. 

Të riformulohet pika 

6.5.2 si vijon: 

“Krijimi i aksesit në 

Listën IWF (Internet 

Watch Foundation 

Hash List) e 

strukturave të 

hetimit kibernetik në 

Policinë e Shtetit në 

lidhje me individët 

që hedhin, 

shkarkojnë apo 

shohin imazhe apo 

video të abuzimit 

seksual të fëmijëve 

Ministria e 

Brendshme 

U pranua Ky paragraf u 

riformulua si 

vijon:  

“6.5.2  

Integrimi nga 

të gjitha ISP-

të në 

platformat e 

tyre të Listës 

IWF 

(Internet 

Watch 

Foundation 

Hash List) që 

ndalon çdo 

individ të 

hedhë, 

shkarkojë 

apo shikojë 

imazhe apo 

video të 

abuzimit 

seksual të 

fëmijëve si 

dhe krijimin 

e aksesit të 



strukturave të 

hetimit të 

krimit 

kibernetik në 

Policinë e 

Shtetit në 

këtë listë. 

Edukimi, hulumtimi 

dhe trajnimi në 

fushën e sigurisë 

kibernetike 

Në nënpikën 2.4. 

“Edukimi, 

hulumtimi dhe 

trajnimi në fushën e 

sigurisë 

kibernetike”, 

togfjalëshi 

“Ekzistojnë disa 

diploma universitare 

të nivelit të lartë dhe 

kurrikula të nivelit 

master, që ofrohen 

në sigurinë 

kibernetike...”, të 

zëvendësohet me 

“Ekzistojnë disa 

programe studimi që 

ofrohen nga 

institucione të 

arsimit të lartë, në 

fushën e sigurisë 

kibernetike...”. 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 

Qëllimi I Politikës 2 

Objektivi Specifik 1 

Rritja e kapaciteteve 

profesionale në 

fushën e sigurisë së 

informacionit 

nëpërmjet rishikimit 

të kurrikulave 

arsimore. 

Te nënpika 5.1 e 

pikës 5 të draft-

strategjisë termi 

“studimore” të 

zëvendësohet me 

termin “të studimit”, 

në përputhje me 

ligjin nr. 80/2015, 

“Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin 

shkencor në 

institucionet e 

arsimit të lartë në 

Republikën e 

Shqipërisë”. 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

U pranua U ndryshua 

sipas 

sugjerimit 

Zbatimi i 

planifikimit të 

produkteve 

respektive të lidhura 

me strategjinë në 

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomisë shprehet 

parimisht dakord 

duke sugjeruar që në 

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomisë 

U pranua  



dokumentet vijuese 

te PBA. 

vitet pasardhëse të 

kihet parasysh 

zbatimi i 

planifikimit të 

produkteve 

respektive të lidhura 

me këtë strategji në 

dokumentet vijuese 

te PBA. 

 


