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                                                    MINISTRIA E BRENDSHME 

 

  

RAPORTI VJETOR I 2022 PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK TË 

REALIZUAR NGA MINISTRIA E BRENDSHME 

 

1. Përmbledhja ekzekutive (pasqyra e statistikave kryesore mbi konsultimet e kryera me mësimet e 

nxjerra, sfidat dhe mundësitë)  

 

Gjatë vitit 2022, Ministria e Brendshme ka  konsultuar 8 projektakte, ndër të cilat përfshihen 

projektligje dhe projektvendime, dhe ka miratuar 2 prej tyre. 

Nga monitorimi i platformës së Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike 

(RENJK), vihet re se ka pasur një numër total prej 2622 vizitorësh për të gjitha aktet e konsultuara 

në këtë platformë, ndërkohë që konsultimi publik është realizuar edhe nëpërmjet tryezave të 

konsultimit publik, ku ka pasur një përmirësim të përfshirjes së aktorëve e disa grupeve interesi, 

të cilët kanë dhënë kontributin e tyre. 

  

2. Analiza e konsultimeve të kryera 

2.1. Numri i përgjithshëm i akteve për të cilat janë kryer konsultimet publike  

Numri i akteve të Ministrisë së Brendshme që i janë nënshtruar procesit të konsultimit publik në 

RENJK, gjatë vitit 2022 është 8 (tetë) projektakte, dhe një projektakt i konsultuar në vitin 2021 

(projektakti nr. 2, i miratuar në 2022), konkretisht:  

1. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 "Për vlerësimin kalimtar dhe 

periodik  të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për çështjet 

e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme"”; 

2. Projektligji "Për Policinë Bashkiake"; 

3. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të 

sigurisë fizike”; 

4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes 

nga zjarri dhe shpëtimin"”; 

5. Projektvendimi "Për Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 

dhe Planin e tij të Veprimit"; 
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6. Projektvendimi “Plani i Veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të 

Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025”; 

7. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për Armët””, i ndryshuar; 

8. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9270, datë 29.7.2004 “Për sistemin e 

adresave”, i ndryshuar”; 

9. Projektvendimi “Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 1137, datë 16.12.2020 “Për 

miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të luftës kundër terrorizmit 2021-2025 dhe të Planit të 

Veprimit 2021-2023””. 

 

Përzgjedhja e akteve për konsultim publik është bërë në përputhje me ligjin nr. 146/2014 “Për 

njoftimin dhe konsultimin publik”. Në zbatim të nenit 1, të ligjit nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe 

Konsultimin Publik” përcaktohet shprehimisht se ky ligj rregullon procesin e konsultimit publik 

për projektligjet dhe projekt dokumentet strategjike kombëtare dhe vendore.  

Në zbatim të urdhrit nr. 3, datë 29.1.2021 të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, 

“Për miratimin e udhëzuesit për procesin e konsultimit publik”, konsultimi publik është 

parashikuar të realizohet edhe për ato projektvendime të cilat vlerësohen të një interesi të lartë për 

publikun, pra jo vetëm për projektaktet që kanë detyrimin për t’iu nënshtruar këtij procesi në 

përputhje me parashikimet e nenit 1, të ligjit të sipërcituar.  

Ndërsa në nenin 4, të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, është parashikuar 

lista e projektakteve që nuk i nënshtrohet procesit të konsultimit publik, siç janë çështjet e sigurisë 

kombëtare që përbëjnë sekret shtetëror, marrëveshjet ndërkombëtare, aktet normative të Këshillit 

të Ministrave me fuqinë e ligjit, emergjenca civile dhe çështje të tjera të parashikuara me ligj. 

Rrjedhimisht aktet e Ministrisë së Brendshme, të cilat janë të kësaj natyre, janë përjashtuar nga ky 

proces duke i evidentuar në planin e veprimit, sipas përjashtimit përkatës ligjor. 

2.1.1. Cili ishte numri i përgjithshëm i akteve të miratuara në një vit të caktuar?  

 

Numri i përgjithshëm i projektakteve të miratuara për vitin 2022 për Ministrinë e Brendshme është 

24 akte në tërësi. 

2.1.2. Sa akte janë konsultuar dhe sa jo?  

 

Ministria e Brendshme ka realizuar 100% konsultimin publik për 2 aktet e miratuara.   

 

2.1.3. Sa ligje me raporte VNR-je janë konsultuar?  

 

Të dy projektligjet e miratuara dhe të konsultuara janë të shoqëruara me raportet përkatëse të 

vlerësimit të ndikimit (VNR).  
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2.1.4. Për sa akte në a) Programin Analitik, b) PKIE, c) dokumente strategjike të sektorit, janë 

përdorur kriteret/përjashtimet nga konsultimet publike? Cilat janë arsyet kryesore për të mos u 

konsultuar (nëse ka të tilla)?  

 

a. Nga 30 projektakte, të cilat janë të parashikuara në Programin Analitik për vitin 2022, për 

21 prej tyre aplikohen kriteret përjashtuese nga konsultimit publik pasi janë akte për të cilat 

aplikohen kriteret kufizuese, parashikuar në nenin 4 të ligjit.  

 

b. Aktet e parashikuara në PPAP 2022 nuk përafrojnë ndonjë direktive të Acquie-s.  

 

c. Nga 9 akte të parashikuara në dokumentat strategjikë të sektorit kriteret përjashtuese 

aplikohen për 5 prej tyre.  

 

2.1.5. Cila ishte struktura e akteve të konsultuara (sa projektligje, VKM, udhëzime, etj.)?  

 

Struktura e akteve që iu nënshtruan konsultimit publik ishin projektligje dhe projektvendime, ku 

përfshihen edhe plane veprimi të strategjive të ndryshme. Konkretisht, janë konsultuar 5 

projektligje dhe 3 projektvendime. 

Nga aktet e miratuara për vitin 2022, janë konsultuar 2 projektligje.  

2.1.6. A është përmirësuar situata në krahasim me vitin e kaluar (cilësoni)?  

 

Ministria e Brendshme ka zhvilluar procesin e konsultimit publik për të gjitha projektaktet të cilat 

janë objekt i ligjit të konsultimit publik.  

Procesi është zhvilluar me cilësi maksimale dukë zbatuar parimet dhe standardet e parashikuara 

në udhëzuesin për konsultimin publik. Përvec përbushjes së detyrimit ligjor për konsultimin e 

akteve me publikun e gjerë në Regjistrin Elektronik të Njoftimit dhe Konsultimit Publik, janë 

zhvilluar dhe konsultime të targetuara me grupet e interesit me qëllim Jo vetëm përfitimin e 

ekspertizës së fushës nga ekspertët, por dhe sigurimin që legjislacioni i ri i krijuar është i 

gjithëpranuar dhe reflekton pritshmëritë e publikut.  

 

Numri i pjesmarrësve në procesin e konsultimit është gjithmonë në rritje, ashtu sikundër dhe 

përzgjedhja e metodave të konsultimit rezultojnë efektive dhe kanë prodhuar rezultatin e dëshiruar.  

 

Performanca lidhur me konsultimin publik ashtu sikundër gjatë vitit 2021 vijon të jetë maksimale.  

 

 

2.2. Metodat e konsultimit  

 

2.2.1. Cilat ishin metodat më të përdorura të konsultimit? (Jepni numrin e konsultimeve të kryera 

për secilën metodë - regjistri elektronik, posta elektronike, faqe interneti, takime publike, komitete 

këshillimore, etj.)  
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Metodat e përdorura për konsultimin publik gjatë kësaj periudhe ishin 4 (katër): 

1. Konsultim e këshillim gjatë hartimit të draftit të aktit nëpërmjet grupit të punës dhe ekspertizës 

së ekspertëve të ndryshëm ndërkombëtarë sipas fushës përkatëse, apo përfaqësues të 

organizatave ndërkombëtarë të cilat asistojnë institucionin (të gjitha konsultimet); 

2. Tryeza të konsultimit publik pas përgatitjes së draftit të aktit, me aktorët e targetuar si: shoqëri 

civile, shoqata, organizata kombëtare apo ndërkombëtare, Këshilli Konsultativ i Qeverisjes 

Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore (4 konsultime); 

3. Konsultimi në faqen zyrtare të regjistrit elektronik për konsultimin dhe njoftimin (RENJK), (8 

konsultime); 

4. Posta elektronike (të gjitha konsultimet). 

2.2.2. Cila metodë konsultimi gjeneroi numrin më të madh të komenteve?  

Metoda që gjeneroi numrin më të madh të komenteve ishte ajo e tryezave të konsultimit, me aktorët 

e targetuar dhe shoqërinë civile, duke qenë produktiv për procesin. Gjithsesi, edhe metoda përmes 

emailit rezulton të jetë shumë e përdorur nga organizatat e shoqërisë civile të cilët zgjedhin që 

komentet e tyre t’i dërgojnë në adresën e koordinatorit të konsultimit publik apo personit tjetër të 

kontaktit, sikurse specialist përkatës përgjegjës për hartimin e projektaktit. Rezulton se janë bërë 

komente në RENJK për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 152/2015 "Për 

shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin"” dhe janë dërguar me email në adresën e 

koordinatorit të konsultimit publik, ndërsa për projektvendimin “Për një shtesë dhe një ndryshim 

në vendimin nr. 1137, datë 16.12.2020 “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të luftës kundër 

terrorizmit 2021-2025 dhe të Planit të Veprimit 2021-2023””, si rrjedhojë e publikimit në RENJK 

janë dërguar komente nga palët e interesit me email në adresën e koordinatorit dhe specialistit 

përgjegjës. 

 2.2.3. A organizoi institucioni konsultime paraprake në fazat e hershme të hartimit? Nëse po, 

në sa raste?  

Institucioni ka zhvilluar konsultime paraprake në fazat e hershme të hartimit, qoftë me anëtarët e 

grupit të punës institucionalë apo ndërinstitucionalë dhe gjithashtu me anëtarët e ftuar në grupet e 

punës, sipas përcaktimeve në urdhrat e krijimit të grupeve të punës nga titullari i institucionit, të 

cilët janë ekspertë të fushave që preken nga projektakti apo palë të interesuara në hartimin e 

projektakteve. Numri i komenteve përmes konsultimit në fazën paraprake të draftimit të aktit për 

të tetë aktet e konsultuara me metodën RENJK dhe për aktin e konsultuar me metodën e tryezës 

publike me ekspertë, ka qenë i lartë referuar ekspertizës së ekspertëve të ndryshëm, njohës të mirë 

të fushave përkatëse sipas akteve, si dhe ekspertëve përfaqësues të organizatave ndërkombëtare.  
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2.3. Kohëzgjatja e konsultimeve  

2.3.1. Sa konsultime ishin të hapura për 20 ditë pune siç kërkohet nga ligji? Cila ishte periudha 

më e gjatë apo më e shkurtër e kohëzgjatjes së konsultimeve?  

Për të gjitha aktet që i janë nënshtruar procesit të konsultimit publik, është kryer publikimi në 

RENJK, duke respektuar afatin ligjor prej 20 ditë pune, për aktet e konsultuara në RENJK.  

 

2.3.2. Cila ishte kohëzgjatja mesatare e konsultimit?  

Kohëzgjatja mesatare e konsultimit ka qenë minimalisht një muaj ditë kalendarike, referuar 

përafërsisht afatit të publikimit në RENJK të projektaktit, por ky afat është prej disa muajsh duke 

pasur në vëmendje kohën gjatë të cilës ka filluar puna për identifikimin e grupeve të interesit, 

zhvillimin e konsultimeve paraprake, hartimin e draftit, publikimin e tij në RENJK apo zhvillimin 

e tryezave publike, marrjen dhe vlerësimin e komenteve dhe përgatitjen e një drafti final shoqëruar 

me relacionin shpjegues për secilin projektakt. 

 

2.3.3. A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara?  

Krahasuar me një vit më parë, kemi një gjenerim të konsiderueshëm të komenteve të ardhura 

nëpërmjet zhvillimit të takimeve dhe konsultimeve nëpër tryeza publike e takime, situatë e njëjtë 

me vitin e kaluar. Kurse të dhënat e përfituara nga Regjistri Elektronik për Njoftimet dhe 

Konsultimet Publike tregojnë se numri i vizitorëve ka qenë më i lartë se vitin e kaluar, përkatësisht 

në 2021 ka qenë 2384 vizitorë, ndërsa në 2022 ka një përmirësim të situatës duke shënuar numrin 

2622. 

Konsultimi publik në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike (RENJK) për 

të gjitha aktet e publikuara gjatë vitit 2021 dhe për aktet e publikuara në 2022 u realizua në 

përputhje me parashikimin ligjor për respektimin e afatit e kohëzgjatjes prej 20 ditësh pune duke 

filluar nga data e publikimit.  

Gjithashtu, vihet re një përmirësim i situatës nga vitet e kaluara pasi rezulton se në 2022 janë 

përcjellë komente për projektaktet edhe përmes RENJK. Situata këtë vit është përmirësuar në 

kuadër të marrjes së kontributit dhe komenteve nga grupet e interesit, si rrjedhojë e bashkëpunimit 

efektiv dhe me strukturat teknike hartuese të akteve, të cilat kanë pasur më të lehtë identifikimin e 

grupeve të interesit të përfshira në dhënien e kontributit të tyre. 

2.4. Palët e interesuara të përfshira  

2.4.1 Sa aktorë të jashtëm, jo-qeveritarë morën pjesë për hartimin e akteve si anëtarë të caktuar 

të grupeve të punës/organeve këshillimore në vitin e caktuar?  

Për vitin 2022, referuar edhe formatit analitik të projektakteve ka pasur një numër të madh të 

pjesëmarrjes së ekspertëve të fushës apo përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe organizatave 
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ndërkombëtare, krahas angazhimit të grupeve të punës institucionalë apo ndërinstitucionalë, 

konkretisht:  

 12 aktorë- projektligji ''Për disa shtesa dhe ndryshime  në ligjin nr. 12/2018 ''Për vlerësimin 

kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit 

për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme''; 

 16 aktorë - për projektligjin "Për Policinë Bashkiake". 

 15 (përfaqësues shpsf) aktorë – projektligji ''Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

75/2014 ''Për shërbimin privat të sigurisë fizike''; 

 4 aktorë – projektligji ''Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 152/2015 ''Për shërbimin e 

mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin''; 

 7 (OJF, përfaqësues vendas apo të huaj)aktorë - projektvendimi ''Për një shtesë dhe një 

ndryshim në vendimin nr. 1137, datë 16.10.2020 ''Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale 

të luftës kundër terrorizmit 2021-2025 dhe të Planit të Veprimit 2021-2023''''. 

 

2.4.2 Cila ishte struktura e anëtarëve të jashtëm të grupeve të punës (ekspertë individualë, 

OSHC, kompani, etj.)  

Për konsultimin e projektakteve gjatë vitit 2022, ka pasur pjesëmarrje të anëtarëve të jashtëm të 

grupeve të punës, të cilët kanë dhënë asistencën e tyre nëpërmjet takimeve të ndryshme 

konsultuese si:  

- ekspertë individual, vendas apo të huaj;  

- përfaqësues nga organizatat ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë;  

- përfaqësues nga institucione publike të pavarura apo institucione të varësisë;  

- përfaqësues nga ambasada të ndryshme; 

-përfaqësues të organizatave jofitmprurëse, anëtarë të shoqërisë civile. 

 2.4.3 Sa palë të interesuara morën pjesë/dhanë komente në konsultime të hapura të realizuara 

për projekt-aktet në vitin e caktuar?  

Në tryezën e konsultimit publik për projektligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 

12/2018 "Për vlerësimin kalimtar dhe periodic të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për çështjet e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme" e 

konsultuar në RENJK morën pjesë 12 përfaqësues të interesuar edhe nga institucionet subjekte të 

ligjit dhe jo vetëm.  
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Në tryezën e konsultimit publik për projektligjin  "Për Policinë Bashkiake", morën pjesë dhe dhanë 

kontribut 15 grupe interesi dhe dhanë kontribut 5 prej tyre.  

 

Në tryezën e konsultimit publik për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” krahas grupit të punës, kanë dhënë kontribut 15 

përfaqësues të shoqatave dhe shoqërive private të sigurisë fizike me aktivitet në disa qarqe të 

vendit. 

 

Në takimet për hartimin e projektvendimit "Për Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin 

dhe Qeverisjen Vendore dhe Planin e tij të Veprimit" kanë marrë pjesë kryetarët e bashkive të 

qarkut Elbasan dhe përfaqësuesit e Shoqatës për Autonomi Vendore. Gjithashtu, krahas tyre kanë 

marrë pjesë edhe stafet teknike të bashkive dhe të këshillave bashkiake. 

Në konsultimet e projektvendimit “Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 1137, datë 

16.12.2020 “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të luftës kundër terrorizmit 2021-2025 

dhe të Planit të Veprimit 2021-2023””, dhanë kontribut krahas grupit ndërinstitucional dhe 

institucional të Ministrisë së Brendshme edhe 6 palë të interesuara sikurse: Instituti për Demokraci 

dhe Ndërmjetësim (IDM), Partners Albania for Change and Development, OSBE, IOM, Ambasada 

e Hollandës, TAIEX dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. 

2.4.4 Cila ishte struktura e kontribuesve në konsultimet publike, sa persona, sa persona juridikë 

(ndërmarrje, shoqata, etj.)?  

Sikurse u përmendën edhe më lart, struktura e kontribuesve krahas atyre institucionalë (anëtarë të 

grupeve të punës) ishin edhe personat juridikë:  

-Misionet/partnerët ndërkombëtare që ofrojnë bashkëpunim në fushën e sigurisë për Ministrinë e 

Brendshme si SEESAC, OSCE, GD Home, Ambasada e Hollandës, TAIEX dhe Delegacioni i 

Bashkimit Evropian në Shqipëri. 

- Këshilli Konsultativ i Qeverisë Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore, me pjesëmarrjen e: 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, donatorë të huaj, drejtues të projekteve të ndryshme në lidhje 

me vetëqeverisjen vendore, përfaqësues nga ambasada të ndryshme, Këshillat e Qarqeve, kryetarët 

e Bashkive dhe kryetarë të Këshillave Bashkiak. 

- Organizatat përfaqësuese të shoqërisë civile e persona të tjerë juridikë, konkretisht: Instituti për 

Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Partners Albania for Change and Development, IOM, 

shoqatat dhe shoqëritë private të sigurisë fizike, shoqatat e vetëqeverisjes vendore, shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar që operon në fushën e tregtimit dhe mirëmbajtjes të pajisjeve të mbrojtjes 

nga zjarri, Sindikata e Punonjësve MZSH. 

2.4.5 A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara?  

Vlerësojmë se situata në krahasim me vitet e kaluara ka ardhur duke u përmirësuar, gjë konstatohet 

nga rritja e numrit të pjesëmarrësve në tryezat e konsultimit të organizuara nga Ministria e 

Brendshme, rritja e angazhimit të organizatave jofitimprurëse në procesin e dhënies së kontributit 
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për hartimin e këtyre akteve, të cilat për vitin 2022 kanë dërguar më së shumti me email mendimet 

e tyre.  

 

2.5. Rekomandimet dhe komentet e marra 

 2.5.1. Sa është numri i rekomandimeve dhe komenteve të marra gjithsej dhe mesatarja për çdo 

konsultim?  

Nga konsultimi përmes Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet, ka pasur 4 

komente/rekomandime në RENJK për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin"”. 

Nga sa raportohet nga anëtarët e grupeve të punës dhe struktura teknike të hartimit të projektligjit 

"Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 "Për vlerësimin kalimtar dhe periodik  të 

punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për çështjet e Brendshme 

dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme"”, komentet/rekomandimet të marra gjatë kësaj faze janë 

4 në total nga takimi, nga dy palë të interesuara, të cilat u diskutuan në këtë takim dhe 6 komente 

të tjera dërguar nga institucioni i interesuar; 

Në lidhje me projektligjin“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin 

privat të sigurisë fizike” është dhënë kontributi me 8 komente/rekomandime; 

Në konsultimet e projektvendimit “Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 1137, datë 

16.12.2020 “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të luftës kundër terrorizmit 2021-2025 

dhe të Planit të Veprimit 2021-2023”” është dhënë kontribut me 31 komente/rekomandime. 

2.5.2 Sa prej tyre u pranuan, u pranuan pjesërisht ose u refuzuan? 

 

Për projektligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 "Për vlerësimin kalimtar 

dhe periodik  të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për çështjet 

e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme"” janë 6 komente të pranuara plotësisht, 1 

koment i pranuar pjesërisht dhe 3 komente të refuzuara. 

Për projektligjin "Për Policinë Bashkiake" ,  u dhanë 5 komente të cilat u pranuan dhe u reflektuan 

në draftin final.  

Në lidhje me projektligjin“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin 

privat të sigurisë fizike” 6 janë komentet të pranuara plotësisht, 2 të pranuara pjesërisht dhe nuk 

ka komente të refuazuara. 

Për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes 

nga zjarri dhe shpëtimin"” 4 komente të dërguara në RENJK janë në proces vlerësimi nga 

strukturat teknike; 
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Në konsultimet e projektvendimit “Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 1137, datë 

16.12.2020 “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të luftës kundër terrorizmit 2021-2025 

dhe të Planit të Veprimit 2021-2023”” janë pranuar 31 komentet. 

Për projekatet e tjera të publikuara në lidhje me komentet e dërguara me email janë në proces 

vlerësimi nga strukturat teknike hartuese të projektakteve. 

2.5.3. Cila është tendenca nëse krahasohet me vitet e kaluara?  

Tendenca e pranimit të komenteve dhe sugjerimeve të dhëna nëpërmjet RENJK apo takimeve 

publike, mbetet e kënaqshme, pasi shumica e komenteve të marra është reflektuar. Sikurse edhe 

në vitin 2021, rezulton se komentet e marra gjatë fazës së konsultimit publik janë pranuar dhe 

reflektuar në projektakte. 

2.5.4. Sa raporte të VNR-së janë ndryshuar/përditësuar në bazë të informacionit/të dhënave të 

marra gjatë konsultimit publik?  

Asnjë raport VNR nuk është ndryshuar apo përditësuar në bazë të informacionit të marrë gjatë 

konsultimit publik, pasi ndryshimet nuk preknin përmbajtjen e VNR, por sigurisht këto ndryshime 

u reflektuan në draftin e projektligjit të dërguar për bashkërendim pranë ministrive të linjës. 

2.6. Raportet mbi rezultatet e konsultimit 

 2.6.1. Sa raporte konsultimi publikoi institucioni?  

Për të gjitha aktet e publikuara në RENJK, për të cilat afati i konsultimit është mbylluar dhe është 

bërë vlerësimi i komenteve nga strukturat teknike, institucioni publikoi 4 raporte konsultimi për 

rezultatet e këtij procesi, pavarësisht nëse janë marrë komente apo jo. 

2.6.2. Nëse disa nuk u publikuan, cilat janë arsyet?  

Disa nga raportet e konsultimit nuk u publikuan pasi afati i konsultimit në RENJK është zgjatur 

dhe për rrjedhojë konsultimi rezulton akoma i hapur. 

2.7. Vetëvlerësimi i institucionit në lidhje me indeksin e cilësisë së performancës 

institucionale në përputhje me kërkesat e ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik  

Referuar formatit të kërkuar nga njësia përkatëse në Kryeministri, e cila është hartuar nga MB 

argumentojmë si vijon:  

Indeksi Performancës për cilësinë e konsultimit publik për Ministrinë e Brendshme është 8 për 

secilin nga projektaktet e publikuara (Projektligjet publikohen në sistemin e informacionit të 

qeverisë, është dhënë informacion i mjaftueshëm lidhur me konsultimin e gjerë me grupet e 

interesit; janë ruajtur prova të mjaftueshme për reagimet e tyre, në draftin e ri pasqyrohet një 

shkallë e mirë e reflektimit të reagimit të palëve të interesuara). Kurse në përqindje indeksi sasior 

është 100%, pasi për të gjitha aktet e konsultuara ka dëshmi të mjaftueshme mbi përfshirjen e 

palëve të interesit ku janë mbledhur prova të mjaftueshme mbi reagimet e tyre, një pjesë e mirë e 

të cilave janë reflektuar dhe në projektakte.  
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3. Sfidat dhe mundësitë për të ardhmen (Cilat janë sfidat kryesore në organizimin dhe zbatimin 

e konsultimeve në ministri dhe si duhet dhe do të adresohen ato në periudhën tjetër të raportimit?)  

Sfidat kryesore që paraqet konsultimi publik vazhdojnë të lidhen edhe këtë vit më së shumti me 

gjithë përfshirjen e publikut në këtë proces. Sërish nuk reflektohet një kulturë maksimale e 

angazhimit në proceset e hartimit të politikave, edhe pse ka përmirësime të dukshme. Me gjithë 

përpjekjet dhe mundësitë e ofruara nga Ministria e Brendshme, ende nuk ka përfshirje shumë 

aktive të publikut në procesin e dhënies së rekomandimeve apo sugjerimeve për përmbajtjen e 

projektakteve që hartohen.  

Në vijim, me qëllim përmirësimin e cilësisë së procesit, synohet ndërgjegjësimi edhe më shumë 

përmes informimit më aktiv të publikut për përfshirjen në procesin e konsultimit publik, në 

përshtatje me zhvillimet më të fundit të mjeteve të informacionit. 

Gjithashtu, krahas publikut duhet të ketë një angazhim më të madh të strukturave teknike hartuese 

të akteve, pasi krahas bashkëpunimit dhe dhënies së kontributit për identifikimin e grupeve të 

interesit të përfshira, nevojitet informimi përmes zhvillimit të trajnimeve, mbi rëndësinë e procesit 

të konsultimit publik të projektakteve dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm gjatë procesit të 

konsultimit, edhe me qëllim rritjen e cilësisë së performancës në këtë proces. 

 


